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The article is devoted to the life, work and political activity of the great pe-

rsonality of Romanian spiritual space Constantin Stere. Being an exceptional 

phenomenon, a mesmerizing force, Stere strongly marked the history of univer-

sal political thought, bringing an enormous contribution in finding originality 

of the Romanian political thinking at the intersection of XIX-XX centuries. Fo-

under and promoter of the poporanist ideology, he stands for carrying out re-

forms and democratization of Romanian society, social progress and righteous-

ness, human rights and freedoms. Stere never stopped to call for the establish-

ment and strengthening of effective guarantees to ensure these rights and free-

doms. From this perspective, Constantin Stere develops the so-called Draft Co-

nstitution, oriented to affirmation of the common good of the nation, defines the 

State of law and criteria of its affirmation, and sustaines the reality of the con-

stitutional regime. 

Cuvinte cheie: poporanism, drept de vot, progress social, referendum leg-

islative, națiune, dreptate, drepturi natural și drepturi politice, drepturile și li-

bertățile omului, partied politice, stat, stat de drept, teoria contractului social. 

 

File din biografia gânditorului social-politic Constantin Stere 

Născut la 1/13 iunie 1865 în localitatea Cerepcău din judeţul Soroca, malul 

drept al Nistrului, într-o familie de boieraşi moldoveni de veche origine răze-

şească, Constantin Stere a fost al treilea copil al lui Gheorghe Ştefan Stere şi al 
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Prohiriei. Viaţa şi gândirea lui Constantin Stere poartă amprenta mediului fa-

milial şi social în care a trăit. Contactul cu lumea instruită se produce la început 

în satul natal, Cerepcău cam prin 1871. Norocul a voit ca preceptorul să fie un 

tânăr sărac, care se pregătea în „particular” pentru bacalaureat. Pentru a se 

întreţine dădea meditaţii, căpătînd oarecare faimă pentru ştiinţa sa de carte şi 

metodele pedagogice. Acestaa avut o înfluienţă hotărâtoare asupra lui Constan-

tin, năpăstuit de absenţa dragostei materne, prieten cu copii de ţărani și care a 

găsit în educătorul său exact modelul de care avea nevoie [4, p.32]. 

Apoi, pentru perfecţionarea cunoştinţelor şi adaptarea copilului la mediul 

urban s-a apelat la serviciile unui pastor german Faltin, de pe lângă biserica lu-

terană din Chişinău, care conducea un fel de mic pansion pentru băieţi. Plecarea 

lui Constantin din Cerepcău, o dureroasă amputare sufletească, şi instalarea lui 

la Chişinău, trebuie să se fi petrecut, prin 1873, adică atunci când copilul avea 

opt ani [4, p.33]. Aici el în afară de limba rusă, învaţă şi limba germane, pri-

mește noţiuni de matematică, astronomie, fizică, geografie, filosofie, literatura, 

etc. 

În toamna lui 1874, când şi-a dat examenul de echivalare a şcolii primare, 

pe care la absolvit cu distincţie și nu numai pe acesta, dar şi pe cel pentru clasa I 

de liceu, este înscris în clasa a II-a a "Gimnaziului nobilimii" din Chișinău, unde 

ia contact cu marile curente de idei democratice şi revoluţionare ale vremii. De-

stul de repede, noul elev cuceri-prin colegialitatea lui curajoasă şi excelentă la 

învăţătură – simpatie pentru colegi. A absolvit cu premiul I – clasa a II-a gimna-

zială, iar în vacanţă abandonând obiceiurile de alţi ani, când petrecea în jocuri, 

se delecta exclusiv cu lectura. Epoca de tinereţe este marcată de pasionate cău-

tări ale unui drum revoluţionar pentru realizarea societăţii drepte si echitabile, 

pentru egalitate şi libertăţi democratice.  În timpul examenelor pentru absolvirea 

liceului, în anul 1884 Constantin Stere este arestat și închis câteva luni la pene-

tenciarul din Chişinău pentru activitate revoluţionară. După eliberare se stabileș-

te, mai întâi la Tighina, apoi la Odesa. Aici î-l găsim pe Stere înscris la Univer-

sitatea din Odesa, unde există, de altfel, o puternică activitate revoluţionară. 

Tânărul Constantin Stere, animat de idealurile revoluţionare, conștient își 

abandonează  poziția sa de fecior de latifundiar în favoarea ideilor narodniciste, 

a ideilor de slujire intereselor poporului asuprit, ,,în primul rind, a țărănimii. În 

consecință este arestat din nou şi trimis la Închisoarea Centrală din Odesa, pent-

ru ca mai apoi, în 1886, să fie învinuit de terorism și trimis în Siberia. Aici are 

posibilitatea să se instruiască în contact cu numeroşii intelectuali deţinuţi, dar 

mai ales citind cărţile pe care şi le comandă la o mare librărie moscovită. Înce-

pe, de asemenea, să redacteze în ruseşte un fel de tratat de filosofie [2, p.34]. 

În noiembrie 1892, reîntors din Siberia, se stabileşte la Iaşi, atras de cercul 

socialist al lui Iosif Nădejde, în care e primit ca un adevărat martir, dar şi de la  

Universitatea din Iași, unde se înscrie la Facultatea de Drept. 
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Ideile social-politice şi le afirmă iniţial prin înfiinţarea societăţii studenţeşti 

“Datoria”, al cărei scop era „contribuirea la ridicarea nivelului cultural al popo-

rului", apoi în primele articole publicate în august-septembrie 1893, sub pseu-

donimul Constantin Sorţescu în ziarul ieşean „Evenimentul", întitulate “Sociali-

ştii şi mişcarea naţională”. Pledoaria era continuată, în suplimentul literar al co-

tidianului „Adevărul", cu „foiletonul social" în opt părţi “Din notiţele unui ob-

servator ipocondric”, iscălit Observator Ipocondric, şi într-o suită de articole şi 

note găzduite de săptămânalul „Evenimentul literar" în 1894, semnate cu pseu-

donimele Şărcăleanu şi Verax ori cu iniţialele Ş-V; cu importante publicații în 

„Lumea nouă" iscălite Visător. În preajma susţinerii licenţei (tipărită în 1897 cu 

titlul “Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept”), însera în re-

vista „Arhiva", sub titlul “Încercări filosofice: fragmente din tratatul proiectat şi 

scris în surghiunul Siberian”.   

Deşi nu întră în Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România, 

Stere are un rol important în decizia „tinerilor generoşi", care în 1899 aderă la 

Partidul Liberal. Ales consilier municipal (ajutor de primar) încă în 1898, devi-

ne deputat independent în 1901. În 1898 susţine concursul pentru un post de 

profesor suplinitor la Catedra de drept administrativ şi constituţional a Facultăţii 

de Drept din Iaşi, peste 2 ani fiind definitivat.  Activitatea sa didactică se înscrie 

la loc de cinste alături de cea desfăşurată de marii profesori pe care i-a avut   

Universitatea ieşeană în acea vreme: A.D.Xenopol, P.Poni, G.Ibrăileanu, 

M.B.Cantacuzino şi alţii. Cursul de drept constituţional şi administrativ, pe care 

l-a ţinut aproape 15 ani, bogat în argumentaţie, orientat spre principiile regimu-

rilor democratice avansate, era audiat nu numai de un mare număr de student, 

dar şi de un numeros public. Popularitatea lui Constantin Stere în rândul profe-

sorilor Universităţii din Iaşi, prestigiul de care se bucura în viaţa ştiinţifică si cu-

lturală a ţării au determinat ca în 1913 să fie ales rectorul Universităţii ieşene.      

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primul deceniu al secolului al XX-

lea, când ani de-a rândul România este zguduită de puternice şi repetate răscoale 

ţărăneşti, culminând cu marea răscoală ţărănească din 1907, iar viaţa politică a 

ţării evoluază sub amprenta problemelor rurale, într-o ţară în care proletariatul 

în curs de formare reprezentă doar 3% din populaţia generală a ţării, Constantin 

Stere consideră că ţărănimea este factorul fundamental al progresului social şi 

spre aceasta trebuie să-şi îndrepte toată atenţia un revoluţionar, în general oame-

nii politici care îşi propun să servească poporul. Acest crez a stat la baza ideolo-

giei poporaniste, lansată de Constantin Stere la sfirşitul secolului al XIX-lea. 

Acestui ideal i-a rămas credincios până la sfîrşitul vieţii. 

Ultimii ani de viață şi-i petrece retras şi izolat de frământările politice la 

Bucov, judeţul Prahova, România. Sensul retragerii lui Constantin Stere în con-

acul de la Bucov este decizia unei totale renunţări la mediul politic al regimului 

burghezo-moşieresc, de la care nu mai putea aştepta nimic. Suferind de cord, 
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după ce îşi republică, în mai 1930, în ziarul ieşean „Avântul" proza “În voia va-

lurilor”, cu indicaţia Fragment din romanul “În preajma revoluţiei", tipăreşte în 

ritm precipitat opt volume – “Prolog: Smaragda Theodorovna”, “Copilăria şi 

adolescenţa lui Vania Răutu” şi “Lutul” (1932), “Hotarul” (1933), “Nostalgii” şi 

“Ciubăreşti” (1934), “În ajun” (1935) şi “Uraganul” (1936). Moartea neaştepta-

tă, grăbită de tensiunea în care trăise după război şi de efortul depus, mai cu sea-

mă în ultimii ani, lasă neterminată această operă, care se va bucura de un neo-

bişnuit succes. S-a stins din viaţă la 26 iunie 1936, la Bucov. Scriitorul P.Pand-

rea nota la moartea lui Constantin Stere: „N-a căzut un om, ci un titan... basara-

beanul Constantin Stere, care a fost una dintre cele mai gigantice personalităţi 

din istoria românilor”, apariția  căruia  în politica şi cultura românească este pri-

vită ca un fenomen de excepţie, ca o personalitate uriașă, de o deosebită forţă 

hipnotizatoare” [3, p.6-7]. 

 

Ideile politice în opera lui Constantin Stere 

Calităţile neobişnuite pe care le dovedise Stere de-a lungul tumultoasei sale 

existenţe în atîâtea domenii (politică, învăţământ, ştiinţă, gazetărie etc.), i-au pe-

rmis săse remarce ca o personalitate marcantă şi distinctă. Fiind înzestrat de na-

tură cu cele mai rare haruri, Uriașul de la Soroca ─ Constantin Stere, a preferat 

credinţa şi devotamentul faţă de propria-i conştiinţă în locul idolatrizării și lau-

rilor slăvii. Stere se prezintă ca teoretician al poporanismului, om de ştiintă, pro-

fesor universitar, fondator şi director de revistă “Viaţa romănească”, cu reale ca-

litaţi de om politic democrat, dar care n-a putut, sau mai corect ar fi, n-a dorit 

niciodată să facă carieră politică. Cu toate că se bucura de o reputație "mitologi-

că" evidentă, dupa cuvintele lui G.Calinescu, n-a încercat să culeagă laurii împ-

linirii contrar idealului politic. În toate grupările politice din care a făcut parte şi 

a activat, Stere s-a simţit străin: un "liberal de stânga" pentru mişcarea socialli-

stă, un "socialist" în Partidul Naţional Liberal şi un "radical extremist", adept al 

luptei de clasă în Partidul Naţional Tărănesc. A fost, deci, deopotrivă: admirat şi 

contestat. A militat pentru înfăptuirea cerinţelor esenţiale ale revoluţiei burghe-

zo-democratice: reforma agrară şi votul universal. Destinul său de om politic a 

stat însă sub semnul tragismului. Personalitate deosebit de complexă, cu activi-

tate multilaterală, Constantin Stere s-a situat pe linia unei tradiţii vechi şi nez-

druncinate, a intelectualului angajat, s-a remarcat ca o mare figură a gândirii so-

cial-politice a spațiului romănesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din pri-

mele decenii ale secolului al XX-lea, dar ideile lui social-politice rămân actuale 

până în prezent. 

El avansează ideea atitudinii greşite a socialiştilor faţă de mişcările naţio-

nale, precum şi pe aceea a aplicabilităţii marxismului în ţările agrare, în care 

proletariatul propriu-zis lipseşte. În astfel de ţări, implicit în România, soluţia 

optimă ar fi fost desăvârşirea revoluţiei burgheze, prin întroducerea, pe cale par-



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

11 

lamentară, a reformelor democratice, în special a votului universal, prin împro-

prietărirea ţăranilor, concomitent cu ridicarea nivelului lor cultural, categoria 

socială fiind desemnată, în virtutea ponderii numerice şi economice – 80% din 

populația țării, prin termenul „popor". Stere subliniază, că termenul „popora-

nism" cuprinde iubirea sinceră pentru popor, apărarea intereselor sale, lucrarea 

cinstită spre a-l ridica la nivelul unui factor social şi cultural conştient şi neatâr-

nat. Definiţia este completată cu observaţia, că poporanismul e mai mult un sen-

timent general, o atmosferă intelectuală şi emoţională decât o doctrină şi un ide-

al bine hotărât. Poporanismul este scris într-o epocă în care naţiunea sau, mai 

précis, Statul-naţiune se găseşte încă în stadiul de proiect în ordinea imaginaţiei 

politice şi a speranţei istorice. Dincolo de analiza pe care Stere o doreşte socio-

logică şi ştiinţifică, discursul său are un singur personaj principal: naţiunea, o 

naţiune care, fie că este măsurată cantitativ de ţărănime, fie că prinde glas prin 

vocea intelectualilor, transcende societatea concretă şi oferă singura normă legi-

timă a acţiunii politice. 

Rezolvarea imediată şi cea mai simplă a «chestiunii ţărăneşti», menită să 

însoţească îndeaproape reforma agrară întreprinsă pe teren economic, este «de-

mocraţia», în sensul politic cel mai propriu pe care îl consacră secolul al XIX-

lea, şi anume acela al participării tuturor cetăţenilor la viaţa cetăţii prin interme-

diul sufragiului universal. Pentru acordarea dreptului de vot, conceput de către 

Stere ca o funcție socială, se pot lua anumite garanţii, care să asigure exercitarea 

lui cât se poate mai potrivit intereselor generale, binelui obştesc [3, p.6-7]. Însă, 

Constantin Stere este ferm convins că, dacă dreptul de vot trebuie exercitat în 

vederea binelui obştesc, dacă dreptul de vot e o funcţie socială, care trebuie să 

asigure interesele superioare ale naţiunii, atunci „cea mai patentă falsificare” a 

principiului suveranităţii naţionale se comite anume atunci, când dreptul de vot 

poartă un caracter de exclusivism – de clasă, de privelegiu social şi privelegiu 

politic. Toate argumentele aduse în favoarea necesităţii de a îngrădi exerciţiul 

dreptului de vot nu pot duce la excluderea de la vot a unei clase sociale întregi, 

a categoriei sociale care joacă un rol însemnat în viaţa naţională, „...care este te-

melia naţiunii şi sprijină naţiunea prin munca şi sângele ei” [5, p.821-824]. 

Asemenea îngrădiri sunt inadmisibile. „Toate barierele cad una după alta, şi se 

poate spune că criteriul progresului este tocmai în măsura, în care participă la 

viaţa publică a unei ţări masa cetăţenească” [5, p.826-828]. Potrivit lui Stere, 

«chestiunea ţărănească» nu poate fi înţeleasă decât aşezată între două puncte de 

referinţă, şi anume «naţiunea» şi «progresul social», care reprezintă coordinate-

le esenţiale în funcţie de care orice judecată corectă asupra aranjamentelor poli-

tice ale ordinii şi libertăţii în societate s-ar cuveni formulată. «Chestiunea ţără-

nească» nu constituie o problemă aşa-zis locală. «Chestiunea ţărănească», în 

măsura în care descrie excluderea unei imense părţi a populaţiei de la participa-

rea politică şi de la redistribuţia bunurilor în societate, oferă calea cea mai evi-
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dentă de a pune în cauză amenajarea socială şi politică. Dacă naţiunea este pri-

vită ca o fiinţă morală, ca un organism viu, aceasta presupune că nici unul din 

elementele care alcătuiesc naţiunea să nu fie sacrificat intereselor egoiste ale 

unei clase privilegiate. Oamenii nu sunt egali prin însăşi firea lucrurilor, dar nu 

poate fi îndreptăţită situaţia, când acestei inegalităţi fireşti sau produse în mod 

natural de istorie să fie amplificate artificial prin inegalităţi izvorâte din diferite 

privelegii. Stere vede o profundă contradicţie în faptul că, după afirmarea aces-

tui principiu de egalitate, în organizarea corpului legiuitor se ajunge la stabilirea 

privelegiilor de clasă. După ce tuturor cetăţenilor majori le-a fost recunoscut 

dreptul de vot, dreptul de a participa la guvernarea ţării (prin prevederile Consti-

tuţiei Romăniei din 1866), acest drept, în realitate, este redus la nimic. În fond, 

o asemenea stare de lucruri reflecta existenţa unei probleme de ordin general – 

chestiunea agrară, care defavoriza evident participarea ţăranilor la alegerile rep-

rezentanţilor naţionali. Populaţia ţării se pomenea împărțită în cea rurală şi cea 

urbană, iar cei mai numeroşi alegători erau reuniţi în colegiul inferior după cri-

teriul cenzitar. Se crea o inegalitate evidentă, când cei de jos, rămânând fără o 

clasă politiceşte educată, puteau fi duşi ca o turmă. În orice caz, o astfel de orga-

nizare a corpului electoral nu era compatibilă cu însuşi principiul constituţiei de 

egalitate în faţa legii, după convingerea fermă a lui Constantin Stere [5, p.828]. 

În plus, Colegiile electorale favorizau corupţia electorală. Astfel, gânditorul co-

nsidera că slăbiciunea radicală a sistemului electoral era anume împărţirea cor-

pului electoral în colegii [5, p.460, 828-833]. Dintr-un asemenea punct de vede-

re, demersul lui Stere, dincolo de caracterul paşnic al mijloacelor schimbării pe 

care le propune,  este unul filosofic revoluţionar din moment ce se organizează 

în jurul unei «alegeri fundamentale», aceea a refuzului societăţii existente.  

Schimbarea socială, înţeleasă în primul rând sub forma ameliorării situaţiei 

ţăranului, trebuie şi este posibil să se producă în cadrul regimului existent şi nu 

din afara acestuia. Nu este nevoie de o revoluţie pentru a schimbasituaţia ţăra-

nului. Nu atât din raţiuni politice, cât datorită coordonatelor economico-sociale 

ale poziţiei sale, profund diferite de cele ale proletariatului, în sistemul existent 

de atunci, ţăranul se afla în situaţia de a-şi putea revendica paşnic dreptatea. To-

cmai pentru că societatea românească era una precumpănitor rurală, putea face 

economie de revoluţie. Dintr-o asemenea perspectivă, proiectul poporanist era, 

fără îndoială, un proiect democratic. Naţiunea era beneficiarul de drept al prog-

resului, iar raţionalizarea progresului nu putea nicidecum ignora compoziţia so-

cială şi politică a naţiunii. Suprapus peste dezvoltarea naţiunii, progresul social 

traduce înţelegerea, corectarea şi raţionalizarea unei evoluţii istorice înscrise 

într-un mod logic în natura naţiunii. Progresul şi acţiunea politică nu-şi pot găsi 

justificarea în ele însele şi nici nu pot fi raportate exclusiv la realităţi politice ex-

terioare, oricât de seducătoare ar fi acestea. Dimpotrivă, cele două noţiuni sunt 

menite să clarifice si să exprime o modalitate conştientă de amenajare a dezvol-
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tării naţionale, sunt determinate să fie ordonate acesteia. Progresul şi acţiunea 

politică au o adresă, şi aceasta este naţiunea, iar în interiorul acesteia - «clasa ţă-

rănească», - concluzionează doctrinarul. 

Naţiunea română este o «naţiune de ţărani». În ce măsură însă un «stat de 

ţărani» constituie materia primă a unei construcţii politice democratice?, - se în-

treabă Stere. Se poate spune că ţăranul înlocuieşte întru totul cetăţeanul, că este 

vorba despre o naţiune de ţărani şi nu despre una de cetăţeni? Desigur că nu. Pe-

ntru că demersul lui Stere nu este lipsit de o dimensiune politică. «Democraţia 

rurală» este cea care furnizează mecanismul prin care «naţiunea de ţărani» devi-

ne «naţiune de cetăţeni». «Democraţia rurală», privită din punct de vedere polit-

ic, nu trebuie înţeleasă sub forma unui regim politic în sensul constituţional şi 

instituţional cel mai riguros. «Democraţia rurală» este menită să traducă, înainte 

de toate, participarea tuturor cetăţenilor - în marea lor majoritate ţărani - la gu-

vernarea ţării. Cetăţeanul «democraţiei rurale» rămâne ţăran. Gânditorul sublini-

ază, că făţărnicia constituţională pune în pericol viitorul națiunii. Schimbarea 

calitativă a sistemului electoral este nu doar necesară, dar și posibilă și trebuie 

să asigure constituirea unui corp electoral judeţean integru, care ar apropia ale-

gătorii de la oraşe (cu o educaţie politică mai înaltă, cu mijloace de apărare mai 

multe) cu populaţia de la sate: „Numai atunci, când vor fi unite împreună, vor fi 

imaginea credincioasă a naţiunii şi aceste colegii nu numai vor reprezenta ar-

monia dintre elemenetele, din care se compune naţiunea, dar vor putea să expri-

me mai adecvat conştiinţa naţiunii. Şi în orice caz, nu se va putea, pentru intere-

sele egoiste ale unei minorităţi, să se sacrifice intersele naţiunii” [5, p.840-843, 

859]. 

Constantin Stere menționează, că metoda de identificare a voinței comune 

a societății în domeniul de legiferare este bine cunoscută de sute de ani în toată 

lumea și ea se numește referendum legislativ … referendumurile, ...acestea fiind 

cea mai indicată cale de identificare a voinței reale a poporului în unele sau alte 

probleme ale vieții de stat și având, incontestabil, un impact pozitiv asupra pro-

cesului de dezvoltare a conștiinței politico-juridice în societate [5, p.845-846]. 

Stere era convins, că plebiscitul este o garanţie împotriva abuzurilor de putere 

din partea majorităţilor „fabricate” şi un mijloc de control din partea Regelui 

asupra funcţionării cinstite a aparatului parlamentar. „Ajutată, pe de o parte, de 

Sfatul Economic Superior şi Consiliul legislativ şi menţinută, pe de altă parte, 

pe calea dreaptă prin plebiscit sau chiar numai prin posibilitatea lui, o singură 

Adunare naţională poate face o operă legislativă mai chibzuită şi în mai desăvâ-

rşit acord cu adevărata voinţă naţională, decât obişnuitele două camere, cu deo-

sebiri factice sau fictive între ele. Dar, bineînţeles, e necesar ca Adunarea depu-

taţilor să fie şi ea o icoană credincioasă a naţiunii însăşi” [1, p.68-69], - conclu-

zionează Constantin Stere. 
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Ataşamentului faţă de sufragiul universal şi de pluralismul politic i se ada-

ugă revendicarea justiţiei sociale. Dacă, în definiţia ei cea mai simplă, dreptatea 

reprezintă «a da fiecăruia ce i se cuvine», atunciţărănimea este cea care furnize-

ază criteriul unei organizări juste în măsură să îi răsplătească efortul. Însă țăra-

nii, în calitate de categorie socială majoritară nu se găsesc, în opinia lui Stere, la 

vârsta maturităţii politice, ei nu sunt încă capabili să vorbească în nume propriu. 

În consecinţă, ţărănimea nu se constituie, încă în subiect social autonom, ei nu 

pot fi pentru moment actorii conştienţi ai acestui progres. Regimul democratic, 

aşa cum este descris în poporanism, este însă prin excelenţă un regim de colabo-

rare ce aduce în scenăo «alianţă progresistă» descrisă în termenii unei adevărate 

«armate democratice» ce reuneşte ţărănimea, mica burghezie şi, în special, inte-

lectualii. Solidaritatea acestor grupuri este, în opinia lui Stere, raţională în măsu-

ra în care fiecare dintre ele poate întrevedea un beneficiu real în democratizarea 

instituţiilor politice şi rearanjarea principiilor vieţii sociale şi a dinamicii econo-

mice. În regimul democratic, reprezentarea clasei ţărăneşti, ca şi a celorlalte ca-

tegorii sociale, nu se poate produce decât în mod organizat, mai precis prin inte-

rmediul partidelor politice. Reprezentarea proporţională este artificiul prin care 

puterea socială a ţărănimii poate fi tradusă în voinţă politică. În fapt, transfor-

marea puterii sociale în voinţă politică reală şi manifestă, reprezintă în ochii lui 

Stere, unica raţiune de existenţă a partidelor politice. De aceea, pentru poporan-

ism, reprezentarea politică se cuvine completată printr-un mandat imperativ de 

ordin moral, destinat să verifice funcţia pozitivă a partidelor politice în urmări-

rea binelui comun. 

Progresul social imaginat de Stere reprezintă, în ultimă instanţă, raţionali-

zarea unei dezvoltări organice. O dezvoltare organică, deoarece ea este menită 

să valorifice şi, simultan, să păstreze neatinsă o constantă socio-economică a so-

cietăţii româneşti: preeminenţa sociologică şi economică a ţărănimii în compo-

ziţia naţiunii. Amenajarea politică şi organizarea economică au, aşadar, drept 

criteriu beneficiul clasei ţărăneşti. Marele luptător pentru realizarea reformei 

electorale era conţient de faptul, că doar ea singură nu poate aduce la rezultatul 

istoric râvnit – instaurarea unui regim democratic desăvârşit. Doctrinarul “pe lâ-

ngă reforma electorală în sensul arătat, presupune încă două condiţiuni esenţia-

le: 1. Reforma organizaţiilor noastre locale; 2. Asigurarea mijloacelor legale de 

apărare a drepturilor cetăţeneşti împotriva abuzurilor de putere din partea agen-

ţilor administrativi” [1, p.69]. Stere subliniază, că  democraţia, în sensul adevă-

rat al cuvântului, nu poate fi decât guvernarea poporului prin sine însuşi, şi anu-

me, în forme şi în condiţiuni care exclud orice dominaţiune de clasă, orice „stă-

pânire” a unui strat popular de către un alt strat popular. Într-un cuvânt, democ-

raţia modernă înseamnă, înainte de toate, organizaţia libertăţii. 

“Democraţia nu poate rezulta numai din acordarea fie şi a celui mai larg 

drept de vot. Ea presupune, dimpotrivă, un complex de garanţii şi instituţiuni, o 
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organizaţiune a activităţii publice, care pleacă din adăncimile corpului naţional 

şi, printr-o serie neîntreruptă de organe ale vieţii cetăţeneşti, culminează în or-

ganele centrale ale puterii de stat” [6, p.338]. Stere demonstrează, că nivelul şi 

gradul de garantare a drepturilor declarate constituţional este ceea ce deosebeşte 

un regim constitutional cu adevărat democratic de unul declarat democratic. Sa-

vantul afirmă, că democrația depinde de locul şi rolul opoziţiei în viaţa politică 

a societăţii. În urma realizării reformei electorale, guvernul şi opoziţia întotdea-

una vor reprezenta, în viziunea lui Stere, realităţile politice, iar raporturile dintre 

ele, impuse de aceste realităţi, vor putea lua mai lesne caracterul unei colaborări 

pentru a asigura funcţionarea normală a regimului parlamentar şi lupta politică 

va putea, în sfârşit, pierde înfățișarea de război civil, care otrăveşte atât de des 

atmosfera unei vieți politice: „adevărata opoziţie, - afirmă savantul, - nu-şi poa-

te îndeplini rolul ei constituţional, atât de indispensabil pentru funcţionarea nor-

mală a mecanismului parlamentar, şi chiar pentru garanţia libertăţilor publice, 

decât dacă ea reprezintă curente de idei şi sentimente reale. Atunci opoziţia ar fi 

reprezentată în Parlament nu după gradul de simpatie pe care l-ar putea avea pe-

ntru ea partidul de la guvernare, ci numai după puterea ei efectivă de atracţiune 

în masa electorală” [7, p.302].   

Stere este convins că, statul nu trăieşte decât ca rezultatul unui echilibru 

nestabil. Raportul mereu schimbător de putere între părţile în luptă influenţează 

viaţa de stat mai mult ca toate paragrafele şi mai mult ca toate condiţiile din via-

ţa publică, mai mult ca toate normele fixe de conduită înscrise în legi.Un stat nu 

este nici născut printr-o convenţie, nici creat prin voinţă omenească, ci este re-

zultatul dezvoltării fireşti a societăţii şi ceea ce caracterizează un stat, ca oricare 

organism, e înainte de toate instinctul de conservare în lupta pentru trai [6, 

p.335]. 

Analizând semnele statului, Stere alătură celor trei caractere esenţiale şi ge-

neral cunoscute ale statului – poporul, teritoriul şi suveranitatea, cel de-al pat-

rulea semn - cooperaţia socială. Savantul considera că numai formaţiunea stata-

lă a deschis omului calea spre emancipare individuală şi dreptate socială şi nu-

mai în stat şi prin stat omenirea se poate bucura de dreptate, libertate şi indepen-

denţă individuală [5, p.53]. „Drepturile naturale, care nu pot fi nici date, nici lu-

ate de vreo lege, sânt la baza fiecărei societăţi şi numai respectul acestor dispo-

ziţii legitimează concepţia contractului social” [8, p.84, 89]. Deşi doctrina cont-

ractului social, - subliniază doctrinarul, - e falsă din punct de vedere ştiinţific, 

din punctul de vedere al dreptului pozitiv ea stă la baza constituţionalismului 

modern, care a consacrat drepturile şi libertăţile omului. „Putem critica teoria, 

care a formulat aceste principii, dar nu putem tăgădui însemnătatea acestor prin-

cipii, căci sânt la baza dreptului nostru pozitiv...”, - susţine savantul [8, p.434]. 

Garantarea drepturilor şi libertăţilor omului este unul dintre cele două aspecte 

de principiu ce caracterizează orice constituţie. Teoria contractului social, for-
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mulată de J.J.Rouseau era considerată de către Constantin Stere falsă din punct 

de vedere ştiinţific. Profesorul pune, însă, în evidenţă două aspecte importante 

ale teoriei contractului social. În primul rînd, contractul social presupune egali-

tatea în drepturi a părţilor contractante, adică a cetăţenilor şi a statului. În al doi-

lea rînd, contractul social consacră drepturile şi libertăţile, pe care şi le-au rezer-

vat membrii statului, intrând în această asociaţie care este statul. De aici Stere 

deduce concluzia, că orice atingere adusă drepturilor şi libertăţilor membrilor 

statului de către stat presupune ruperea legăturii dintre contractanţi, iar violarea 

principiului egalităţii tuturor membrilor statului în faţa legii distruge însăşi te-

melia acestui stat [5, p.210, 444]. În această perspectivă Stere formulează ideile 

despre stat ca formă a unei vaste cooperaţii sociale. Gănditorul reia problema ce 

a preocupat civilizația umană de-a lungul istoriei sale și o rezolvă: a găsi o for-

mă a vieţii de stat, în care maximum de putere a comunităţii să fie compatibil cu 

cea mai intensă afirmare a individualităţii omeneşti: „Statul constituţional e, 

prin natura lui, o formă progresistă a organizaţiei politice, în care nici o limită 

exterioară nu există pentru realizarea idealurilor celor mai înalte ale democraţiei 

moderne şi în care factorul predominant în propăşirea naţională e poporul în-

suşi, de conştiinţa şi energia căruia atârnă, în ultimă analiză, toată măsura pute-

rii sale reale în viaţa politică şi a prosperităţii sale morale şi materiale, – de la 

bărbăţia lui în luptă până la direcţia şi mersul dezvoltării politice şi sociale” [5, 

p.266-267]. 

Vorbind despre funcțiile statului, Stere subliniază, că „statul nu reprezintă 

numai actuala generaţie a poporului, ci şi toate generaţiile viitoare nesfârşite, – 

diriguind deci şi organizând munca naţională, el are îndatorirea dea lua măsuri 

de apărare în contra sleirii şi risipii avutului naţional şi pentru creşterea forţelor 

productive naturale” [8, p.132]. Stere socoate, că îndatorirea statului de a inter-

veni direct în luptele sociale „pentru a-i proteja pe cei mici, pentru a stăvili lăco-

mia celor mari, pentru a feri societatea de bunul plac şi atotputernicia vreunui 

monopolist” este evident [5, p.73-78]. O altă îndatorire dintre cele mai importa-

nte ale statului este, după Constantin Stere, stabilirea şi menţinerea ordinii de 

drept [5, p.77-78]. Tot odată, savantul atrage atenția, că sarcina statului de insti-

tuire şi menţinere a ordinii de drept este de neconceput fără sarcina de educaţie 

civică a maselor: „statul, alături de problema instrucţiunii publice, ia asupra-şi 

sarcina educaţiunii cetăţeneşti a maselor, acolo, unde ea a rămas în urmă, sarci-

na educaţiei lor politice şi a dezvoltării în ele a conştiinţei juridice naţionale” [5, 

p.75-76]. 

În opinia lui Constantin Stere suveranitatea statului aparţine corpului naţio-

nal însuşi, aparţine naţiunii şi acest stat este un stat democrat: „dacă vrem să ne 

dăm seama întru cât instituţiile politice ale unui popor, sau o lege determinată, 

sau, în sfârşit, orice dispoziţiune specială, sânt compatibile cu principiile demo-

cratice, – putem să ne închipuim acest popor alcătuit exclusiv din oameni liberi 
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şi conştienţi de drepturile şi interesele lor, trăind într-un stat întemeiat pe o con-

venţiune liber consimţită între toţi membrii statului, şi să ne întrebăm, dacă, în 

această ipoteză, sânt de admis instituţiile şi dispoziţiile date” [5, p.77]. În baza 

acestor idei Stere elaborează concepţia statului de drept,definit prin prisma deli-

mitării de statul poliţienesc; prin prisma responsabilităţii agenţilor puterii publi-

ce faţă de cetăţeni [8, p.27-28]. Tratarea individualităţii umane ca valoare socia-

lă supremă şi plasarea omului înzestrat cu drepturi şi libertăţi în centrul siste-

mului de drept constituie nu doar trăsătura distinctivă a statului de drept conce-

put de Constantin Stere, ci și a statului de drept contemporan. După el garanta-

rea drepturilor şi libertăţilor omului este unul din cele două aspecte de principiu, 

care, de rând cu modul organizării puterilor în stat, constituie esenţa oricărei 

Constituţii.  

Dezvoltând ideea regimului constituţional, savantul la fel susţine că cele 

două trăsături distinctive ale regimului în cauză sânt: colaborarea pentru guver-

narea ţării între şeful statului şi reprezentanţii poporului şi garanţiile pentru dre-

pturile cetăţeanului. Stere privea instituţia drepturilor şi libertăţilor omului doar 

într-o legătură organică şi indisolubilă cu garanţiile realizării drepturilor procla-

mate constituţional. El face diferență esențială între drepturile naturale și cele 

politice. Drepturile cetăţeanului sânt drepturi politice, drepturi care dau posibili-

tatea de a participa la exerciţiul suveranităţi. Însă așa drepturi ca libertatea indi-

viduală, dreptul la proprietate şi altele sânt drepturi naturale şi imprescriptibile, 

deoarece „sânt legate de fiinţa omului... şi ...sânt drepturile omului, nu ale cetă-

ţeanului” [8, p.27-28]. Constantin Stere pune la începutul tuturor începuturilor 

instituţiei în cauză două principii fundamentale: respectul pentru demnitatea 

umană şi egalitatea în faţa legii. Respectul pentru demnitatea umană are loc, în 

viziunea sa, atunci, cînd legea tratează cu respect fiinţa omenească doar pentru 

faptul că este o fiinţă omenească – sacră şi inviolabilă. Cât priveşte principiul 

egalităţii tuturor în faţa legii, numindu-l şi egalitate juridică, Stere î-l privește 

mult mai larg - ca o condiţie indispensabilă pentru statele moderne, care indică 

cu claritate gradul de propăşire a unui stat.  

Constantin Stere a dat ideilor sale despre dreptate, echitate socială, regim 

constituţional democrat, drepturile şi libertăţile omului forma unui proiect de 

Constituţie, care întruchipează părerea, că nu există, nu poate exista vreun text 

de Constituţie „ideală”, potrivită pentru toate ţările şi pentru toate timpurile. În 

schimb, există, în viziunea sa, nişte norme esenţiale ce caracterizează un regim 

constituţional şi democratic, asupra cărora nu este admisibilă nici un fel de tran-

zacţie. Stere deduce, astfel, necesitatea creării unor garanţii reale de realizare a 

drepturilor şi libertăţilor omului, susţinând că declaraţiile şi garanţiile solemne 

din textele constituţionale au relativ puţină valoare pentru realitatea regimului 

constituţional, dacă ele nu sânt sprijinite de „remedii”, care să asigure înfăptui-

rea drepturilor proclamate în ele. 



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

18 

Stere nu a încetat niciodată să cheme la înființarea și consolidarea unor ase-

menea garanții reale [1, p.27], multe din ideile steriene au fost transpuse în viaţă 

doar după cel de-al doilea război mondial, iar unele – doar în ultimele două de-

cenii, vorba fiind despre drepturi şi libertăţi de generaţia a doua şi a treia. Fiind 

un prevăzător, Stere încă la începutul secolului XX susuținea că, după toate sim-

ptomele, omenirea ajunsese în acea perioadă la un nou povârniș și pentru supra-

viețuire popoarele civilizate nu au decât trei mijloace:  

 democratizarea profundă a instituțiilor politice și educația politică a ma-

selor;  

 răspândirea generală a culturii, cât mai largă și mai profundă;  

 și organizarea puterilor productive naționale [1, p.439]. 

 

Concluzie 
Am putea menționa înconcluzie, că ideile  lui Constantin Stere sunt inspira-

te din izvoarele spiritual-ideologice ale narodnicismului liberal rusesc şi ale po-

poranismului, din sursele teoretice ale liberalismului occidental şi din practicis-

mul instituţionalismului englez; au la bază o argumentare perfectă ştiinţifică; 

poartă un caracter complex; interpretarea datelor este strict axată la condiţiile 

concrete sociopolitice şi economice; poartă un caracter practic pronunţat; tratea-

ză drepturile şi libertăţile omului în strânsă legătură cu garanţiile realizării lor; 

accentuează caracterul real al garanţiilor; sunt axate la cele mai înalte standarde 

de gândire teoretico-practică europeană îndomeniu la zi; poartă un caracter ext-

rem de avansat, de perspectivă îndepărtată. 
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The article examines the key moments of the transformation of the liberal 

tradition in Russia in the modern era. The first part is devoted to the analysis of 

the main directions of the transformation of liberal ideological discourse and li-

beral culture in Western Europe and the United States. The need for such an 

analysis is determined, primarily, by the fact that since the early 1990s the We-

stern liberal stereotypes became ideological basis of the new Russian political 

elite and the dominant trend of state propaganda. However the main fact is of-

ten overlooked: in the XX century Russian liberalism has twice been compro-

mised so that in the short-term the hopes for the revival of the liberal ideas are 

left. The crisis of the liberal tradition delineated also the West. Liberalism is un-

dergoing there very significant transformation, with far-reaching cultural and 

political implications. In particular, at the end of XX - beginning of XXI cc.  mo-

re active role in Western public discourse began to play the radical neo-conser-

vative versions of an ideology that combined conservative program of political 

reforms with a strong libertarian (neoliberal) rhetoric, which is actively used by 

the ruling circles of the USA and Western Europe for ideological influence on 

the political elites of Central and Eastern Europe during the so-called "velvet 

revolutions". At the same time in the late twentieth century, more and more cle-

arly and sharply came to the fore anti-liberal thought and criticism that has al-

ways evolved in parallel with liberalism itself and almost never stopped its exis-

tence. The whole experience of the evolution of the ideological discourse in the 

West shows that in the postwar period, the inertia of the fundamental skepticism 

about the theoretical and practical possibilities of liberal ideology was extreme-

ly powerful. And at the beginning of the XXI century the alliance of scientists 

and philosophers who oppose globalization and "hegemonic liberalism", conti-

nues to be continuously strengthened. 

Keywords: Russia, ideological discourses, liberalism, political culture, po-

litical transformation, political theory, post-communism, anti-liberalism. 

 

История формирования и эволюции либеральных идей и политики в 

России является чрезвычайно поучительной в том плане, что именно в ра-

мках данного направления свойственные всем российским идеологиям 
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утопические настроения и иллюзии отличались особым драматизмом: нео-

днократно приближаясь к тому порогу, когда идея становится реальнос-

тью,  либерализм снова и снова терпел позорное поражение от своих более 

удачливых идеологических и политических конкурентов и обрекал себя на 

весьма жалкую роль эфемерной оппозиции. Конкретные исторические об-

стоятельства и формы, в которые облекался  крах отечественной либераль-

ной политики, свидетельствовали также о том, что сформировавшийся на 

протяжении XIX и XX столетий «либеральный интернационал» и его ли-

деры, игравшие ключевую роль в идеологическом и политическом дискур-

сах Западной Европы и США, никогда не были склонны преодолеть собст-

венные русофобские предрассудки, глобальные претензии вкупе с регио-

нальным эгоизмом и оказать своим российским единомышленникам ре-

альную и действенную поддержку.  

В XX веке российский либерализм дважды скомпроментировал себя 

настолько, что в ближайшей перспективе надежды на возрождение либе-

ральной идеи практически не остается. Современный отечественный кни-

жный рынок буквально наводнен публикациями, авторы которых подроб-

но и иногда вполне доказательно разъясняют читающей публике причины 

исторического поражения либерализма и не без основания рассчитывают 

на понимание с ее стороны [2; 3; 9; 17; 18; 23; 24].   

И действительно! Февральская революция 1917 г. оказалась прологом 

гибели Российской империи. Независимо от того, принимают современ-

ные ученые версию «масонского заговора» или нет, большинство из них 

уверены в том, что именно думские либералы, совершив вместе с пере-

шедшими на их сторону царскими генералами государственный переворот 

на заключительной стадии самой кровавой и ожесточенной из войн, извес-

тных в то время в мировой истории, фактически «выпустили джина из бу-

тылки», не смогли овладеть ситуацией и отправили ко дну государствен-

ный корабль. Вступление США в войну на стороне Антанты гарантирова-

ло победу союзников над Германией и Австро-Венгрией и без российской 

помощи. Франция и Великобритания – тогдашние оплоты либеральной 

культуры и ценностей – были, конечно, заинтересованы не в развитии сво-

боды в «новой демократической России», но исключительно в продолже-

нии ее участия в военных действиях «до победного конца». Но именно 

этого Временное правительство как раз и не могло обеспечить. Имперские 

германские политики и генералитет, сделав ставку на дестабилизацию по-

ложения в России с помощью радикальных социалистов, эту партию выиг-

рали, ненадолго отсрочив собственное неминуемое поражение. Встав на 

путь политики национальной измены и военной катастрофы, российские 

либералы лишний раз продемонстрировали полнейшее пренебрежение к 

двум основам образа мысли и действий, которыми всегда руководствовал-
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ся Петр Великий: «это – неослабное чувство долга и вечно напряженная 

мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот 

долг» [19, с.376], а также отсутствие внимания к идеям крупнейших пред-

ставителей русской либеральной культуры, прежде всего, Б.Н.Чичерина и 

К.Д.Кавелина, учениками которых они себя постоянно именовали.  

В августе 1917 г. Н.А.Бердяев в статье «Кто виноват?» следующим 

образом характеризовал либеральную политику: «Мы получили Россию от 

старой власти в ужасном виде, больную и истерзанную, и привели ее в 

еще худшее состояние. После переворота произошло не выздоровление, а 

развитие болезни, прогрессирующее ухудшение положения России. Не но-

вая жизнь раскрывается и расцветает, а старая жизнь, окончательно распу-

стившаяся, гниет. Если сознание долга всегда было слабо в России, то сей-

час оно окончательно исчезло. Где же искать виновника? Почему так дур-

но протекает революция, почему разложение в ней возобладало над сози-

данием, почему таит она в себе семя неотвратимой, быть может, безобраз-

ной реакции?... К сожалению, в русском культурном обществе, либераль-

ном и просвещенном, нет той силы духа и той горячей веры, которые мог-

ли бы спасти Россию от беснования. Чисто либеральные идеи - тепло-про-

хладные идеи, в них нет огня. И нужно правду сказать: если русские рево-

люционные круги исповедовали нигилизм, то русские либеральные круги 

исповедовали довольно поверхностное просветительство и поверхностный 

позитивизм, которые также разлагают духовную жизнь и подрывают веру 

в духовные реальности. Бескрылый русский либерализм сделался нацио-

нально настроенным лишь во время войны, и революция укрепила его в 

этой настроенности. Но национальная идея не имеет в нем глубоких кор-

ней, для русских либералов в массе патриотизм есть вопрос политической 

тактики. Они патриоты через силу» [6, с.611-612, 616-617].  

 «Либеральная революция», развернувшаяся в  начале 1990-х гг. и 

вновь приведшая российское государство к экономической катастрофе, 

осуществлялась под лозунгом целенаправленного развала «советской тота-

литарной империи», сразу оживив самые худшие подозрения и ассоциа-

ции относительно традиционного схематизма, инертности, теоретической 

бездарности и практического бессилия отечественных либеральных груп-

пировок, крикливо заявлявших о себе в этот период. В отечественной на-

учной литературе постоянно витает вопрос - возможно ли рассматривать 

«либеральную революцию» в России как движение, направленное на восс-

тановление политических и культурных традиций досоветского времени и, 

в конечном итоге, укрепления и дальнейшего развития экономической и 

военной мощи страны? Отрицательный ответ на этот вопрос связан не 

только с тем, крайне знаменательным, фактом, что эта революция нача-

лась с целенаправленного развала российской государственности. Но ведь 
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пришедшие к власти в начале 1990-х гг. либералы выдвинули идею возв-

рата страны в мировую цивилизацию! Однако с самого начала этот лозунг 

был насквозь антиисторичен и имел весьма специфическую идеологичес-

кую нагрузку [14, с.5-19; 15, с.16-25]. 

При всех особенностях исторической судьбы, например, традицион-

ную конфронтацию с Западом, имперская Россия, особенно в конце XVIII 

- начале XIX вв., становится органической составной частью европейской 

экономической и политической системы. Во второй половине XIX в. об 

этом свидетельствовали в равной степени и бурное развитие капиталисти-

ческих отношений в пореформенный период, и система финансовых и вое-

нных альянсов между Российской империей и западными странами на ру-

беже XIX-XX вв. (например, знаменитый французский заем, позволивший 

царской России стабилизировать финансовую систему и справиться с пер-

вой революционной волной, вступление в Антанту и т.д.). Если бы не Ок-

тябрь 1917 г., Россия, оказавшись в числе стран-победительниц в Первой 

мировой войне, не только укрепила бы свои геополитические позиции, но 

и имела бы все шансы без революционных потрясений превратиться за ко-

роткий исторический промежуток времени в равного партнера любой ве-

ликой державы, постепенно проводя экономическую модернизацию и по-

литические реформы. После 1917 г., противопоставив себя Западу в каче-

стве бастиона «мировой революции», советская Россия, тем не менее, 

вскоре вновь стала восстанавливать традиционные торговые и экономиче-

ские связи с западными партнерами, хотя и всегда рассматривалась после-

дними как потенциальный агрессор и источник социальных смут. Победа 

во Второй мировой войне и превращение СССР в мировую сверхдержаву, 

естественно, усилили и процесс его интеграции в мировую экономику, хо-

тя отношение к нему западных стран как к очагу «коммунистической уг-

розы» в идеологическом плане не изменялось [12, с.74-83; 13, с.80-92]. 

Лозунги, выдвинутые российскими либералами, имели, следователь-

но, иную акцентировку, связанную с планом коренного изменения алгори-

тма экономического и политического развития страны на основе внедре-

ния западных реформаторских рецептов и программ.  

В свое время Октябрьская революция весьма рельефно выявила уто-

пический характер либеральной программы тех политических партий, ко-

торые пришли к власти в феврале 1917 г. «Утопии, - отмечал Н.А.Бердяев, 

- плохо знали или забыли и слишком воздыхали о невозможности их осу-

ществления. Но утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем кА-

залось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать 

окончательного их осуществления. Большевиков считали у нас утописта-

ми, далекими от реальных жизненных процессов, реалистами же считали 

кадетов. Опыт жизни научает обратному. Утопистами и фантазерами были 
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кадеты. Они мечтали о каком-то правовом строе в России, о правах и сво-

бодах человека и гражданина в русских условиях. Бессмысленные мечта-

ния, неправдоподобные утопии! Большевики оказались настоящими реа-

листами, они осуществляли наиболее возможное, действовали в направле-

нии наименьшего сопротивления, они были минималистами, а не максима-

листами. Они приспособлялись к интересам масс, к инстинктам масс, к ру-

сским традициям властвования. Утопии осуществимы, они осуществимее 

того, что представлялось “реальной политикой” и что было лишь рациона-

листическим расчетом кабинетных людей» [4, с.37]. 

В чем состояли интересы и инстинкты народных масс России, было 

прекрасно определено тем же Бердяевым: «Буржуазная идеология никогда 

не имела у нас силы и не владела русскими сердцами. У нас никогда не 

было идейно приличного обоснования прав буржуазных классов и буржу-

азного строя. Буржуазный строй у нас, в сущности, почти считали грехом, 

- не только революционеры-социалисты, но и славянофилы и русские ре-

лигиозные люди, и все русские писатели, даже сама русская буржуазия, 

всегда чувствовавшая себя нравственно униженной. И европейского бур-

жуа нельзя противопоставить русскому коммунисту. По духовному складу 

русского народа, русского человека так нельзя победить коммунизм, нель-

зя победить его буржуазными идеями и буржуазным строем. Такова Рос-

сия, таково призвание русского народа в мире» [4, с.51].  

За десятилетия советской власти эти инстинкты были прочно закреп-

лены на идеологическом уровне и в повседневной практике. Тем самым 

усиливалась основа российского консервативного традиционализма, были 

сформированы экономические, социально-политические и психологичес-

кие условия обеспечения преемственности с глубинными традициями рос-

сийской политической культуры [10, с.149-163]. В начале 1990-х гг. этим 

традициям был вновь брошен вызов, причем в тот исторический момент, 

который оказался чрезвычайно благоприятным для выдвижения альтерна-

тивной программы: российское государство переживало глубокий кризис 

ценностей, вызванный полной дезориентацией общественного сознания, 

которая стала закономерным результатом краха инициированной Горбаче-

вым «перестройки».  

Пришедшие ему на смену либералы столь рьяно взялись за дело, что у 

чересчур наивных любителей внешних аналогий, наблюдавших за ускоре-

нным созданием в посткоммунистической России либерального общества, 

так сказать, ударными темпами в полном соответствии с большевистским 

лозунгом - «пятилетку в три года!», - вполне мог возникнуть и такой воп-

рос: а не владело ли ими желание взять реванш за свое историческое пора-

жение в 1917 г.? На наш взгляд, для такой аналогии между политикой ли-

бералов в начале и в конце ХХ в. имеется только одно реальное основание: 
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их правление в обоих случаях ставило российскую государственность на 

грань катастрофы, которой в начале XXI века, к счастью, удалось избе-

жать.  

Разработанная российскими «отцами-приватизаторами» в тесном кон-

такте с сотрудниками Гарвардского университета и американскими совет-

никами типа Дж.Сакса, М.Бернштама и др. программа экономических ре-

форм внешне основывалась на ультралиберальных идеях, составлявших 

основу неоконсервативной политики правительств М.Тэтчер и Р.Рейгана 

[25]. В результате проведенной правительством Е.Гайдара «шоковой тера-

пии» «за пять лет Россия из великой державы превратилась во второраз-

рядное государство со всеми типичными чертами колониальной зависимо-

сти и слаборазвитой экономикой: половина производимого сырья экспор-

тировалась, большая часть внутреннего рынка, оказалась захвачена импор-

тными товарами, в структуре производства и инвестиций доминировали 

сырьевые отрасли, уровень расходов на науку стали соответствовать сред-

неафриканскому, продолжительность жизни населения была не выше, чем 

в большинстве слаборазвитых стран» [8, с.1-2]. Сопоставление жизненно-

го уровня различных слоев населения свидетельствовало: если в 1991 г. 

соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев 

населения составляло 4.5:1, то в январе-апреле 1997 г. - 12.4:1. Если в ян-

варе-апреле 1997 г. на долю 10% богатых приходилось 32.9% денежных 

доходов (в январе-апреле 1996 г. - 2.2%), то на долю 10% пауперов - 2.6%.  

Если в 1992 г. уровень заработной платы высокооплачиваемых слоев (око-

ло 10%) составлял 16:1 к заработной плате остального населения, в 1993 г. 

- 26:1, то в 1995 г., по данным Министерства экономики Российской Феде-

рации, он повысился до 29:1 [26, с.3]. 

Возникает естественный вопрос: в какой мере политическая филосо-

фия либерализма разделяет вину либералов-политиков, тщетно пытавших-

ся в различные исторические эпохи применить ее в России на практике?  

Или же для нашей страны будет вечно актуален  «самый большой пара-

докс в судьбе России», чрезвычайно метко  охарактеризованный  Н.А.Бер-

дяевым: «либеральные идеи, идеи права, как и идеи социального реформи-

зма, оказались в России утопическими. Большевизм же оказался наименее 

утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей 

ситуации, как она сложилась в России в 1917 году…», а «коммунизм ока-

зался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе рус-

ского народа»? [5, с.93].  

Ответ на поставленные выше вопросы может быть получен, напри-

мер, путем сравнения России и современных цивилизованных стран, про-

шедших период индустриальной модернизации и вступивших на рубеже 

XX-XXI вв. в постиндустриальную эру. И в Великобритании, ставшей в 
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XIX в. своеобразной лабораторией, в которой принципы либерализма ус-

пешно прошли историческую проверку, и во многих западноевропейских 

странах, а также в США повсеместно распространено убеждение, что име-

нно эти принципы лежат в основе как экономической эффективности, так 

и стабильности демократических институтов и системы  административ-

ного управления. Соответственно, в случае если программа либерализации 

экономики и политической системы терпит неудачу, как это случилось в 

посткоммунистической России, возникающие в общественном сознании 

различные варианты анализа причин неэффективности либерализма во 

многом определяются идеологическими предпочтениями участников мно-

гочисленных дискуссий. Однако все существующие на данный момент 

способы объяснения сводятся к двум основным: либо либеральные прин-

ципы не являются универсальными, либо исторические особенности соци-

ально-политического и экономического развития страны («русский путь») 

и сформировавшаяся в специфических условиях ментальность россиян ис-

ключают возможность их реализации в ближайшей перспективе.  

При этом большинство сторонников второго варианта - как ученые, 

так и практические политики - постоянно выделяют в качестве главного 

довода отсутствие в России правовой культуры, который был всесторонне 

обоснован еще в начале XX века авторами сборника «Вехи». Например, 

А.Валицкий в книге «Философия права русского либерализма» считает 

этот довод решающим: «Окончание работы над книгой, - отмечает он, -  

совпало во времени с избранием на пост генерального секретаря КПСС 

Михаила Горбачева. В конце 1986 г. я уже видел основания для надежды, 

что политика нового лидера ускорит запоздалый, но неотвратимый про-

цесс детоталитаризации СССР, что приведет, в свою очередь, к демонтажу 

“реального социализма” и отказу от легитимизирующей его коммунисти-

ческой идеологии. Мне хотелось верить, что это может произойти на пу-

тях разумной “политики права” (выражение Петражицкого), без опасного 

разжигания политических страстей и тем более хаотического демонтажа 

хозяйственных структур. Из этого видно, что правильное предчувствие 

“великой перемены” сочеталось у меня с чрезмерным оптимизмом отно-

сительно судеб новой, возрожденной России. На самом деле переход Рос-

сии к экономической и политической свободе оказался настолько трудным 

и разочаровывающим, что само понятие либерализма дискредитировалось 

в глазах широких слоев населения. Тем более важно подчеркнуть, что лу-

чшие представители русской либеральной традиции никогда не отожеств-

ляли либерализм с неограниченной свободой рынка, ослаблением государ-

ственности и неконтролируемым ростом социального неравенства. Напро-

тив: они защищали идею центрального места права в либеральной культу-

ре, обосновывали программу превращения России в правовое государство, 
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заботящееся о честности экономического соревнования и стремящееся 

обеспечить каждому гражданину “право и достойное существование”» [7, 

с.21].   

В истории российской философской и политической мысли обозначе-

нные выше вопросы постоянно возникали в том или ином виде в спорах 

сторонников либерализма и его принципиальных противников со второй 

половины XVIII – до конца ХХ столетий. Однако адекватный научный 

анализ этих споров во многом зависит от возможности сформировать ис-

ходную «классификационную модель», с помощью которой может быть 

разработана приемлемая в научном  плане типология российского либера-

лизма, объединяющая исторический и сугубо теоретический подходы.  

Решение этой проблемы осложняется чрезвычайным многообразием 

научных и философских интерпретаций как самого понятия «либерализм», 

так исторических истоков и смысловой структуры либеральной идеоло-

гии. Следует с самого начала признать, что в чисто методологическом 

плане к характеристикам споров, разворачивающихся вокруг данной кате-

гории, вполне применимы те суждения, которые были высказаны более 

десятилетия назад Р.Беллами и А.Мейсоном по поводу трудностей, свя-

занных с формулированием и оценкой политических понятий: «Более ста-

рые тексты, посвященные политическим понятиям, стремились предлагать 

нейтральные определения, которые должны приниматься каждым, незави-

симо от политических предпочтений и ценностей. К сожалению, эта зада-

ча оказалась гораздо более трудной, чем полагали ранее» [91, p.1].  

Научная и философская литература, посвященная либерализму безб-

режна: даже для простого и поверхностного изучения монографий и ста-

тей, появившихся  во второй половине XX - начале XXI вв. молодому уче-

ному может не хватить научной жизни. Однако уже беглого взгляда на 

опубликованные книги и статьи вполне достаточно, чтобы прийти к со-

вершенно определенному и далеко не утешительному выводу: универ-

сальных типологий либерализма до сих пор не существует. Линии, разде-

ляющие его интерпретации, проходят по многим сферам жизнедеятельно-

сти и культуры – экономической, политической, социальной, и деятельно-

сти интеллектуальной – философии, истории, политике, по регионам и 

странам, историческим этапам эволюции общественной мысли. Сведение 

многообразных взглядов и подходов в рамках какой-либо теоретической 

схемы возможно только путем выделения некоторых исходных принци-

пов, оформившихся уже на раннем этапе существования либеральной тра-

диции.   

Фундаментальный вопрос современной либеральной теории можно 

сформулировать следующим образом: в каком отношении находится при-

нцип свободы, составляющей смысл общественной деятельности, к совре-
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менному государству, регулирующему эту деятельность? Иными словами, 

каким способом следует вычитать принуждение по отношению к индиви-

ду из его свободы? Многообразные течения внутри либерализма дают раз-

личные ответы на этот вопрос [35, p.21-22]. 

Современный либерализм обычно разделяют по двум основным кри-

териям: защите экономической и политической свободы и лозунгу, восхо-

дящему к европейской классической либеральной традиции начала XIX в.: 

«минимум государства - максимум рынка». Свобода обмена, собственнос-

ти и экономическая эффективность неотделимы в либеральной теории от 

идеи общественного благосостояния. 

Дискуссионный характер основных либеральных принципов (следст-

вием которого являются постоянные расколы в либеральных организаци-

ях, полемика в многочисленных журналах и научной литературе) опреде-

ляется отсутствием четкой и логически непротиворечивой взаимосвязи ме-

жду ними. Уже идеологи  раннего либерализма (Д.С.Милль и др.) вынуж-

дены были признавать, что: 

 а) общественные пределы свободы личности устанавливаются не 

только государством, но и деятельностью самих индивидов и создаваемых 

ими организаций;  

б) государство и общественный сектор экономики могут стать средст-

вом реализации желаний индивидов и, следовательно,  орудиями их сво-

боды. Более того, рыночная система отнюдь не является идеальным сред-

ством обеспечения всеобщего благосостояния, но часто демонстрирует не-

эффективность, которая проявляется в инфляции, безработице, массовом 

пауперизме, требующих, в конечном итоге, государственного вмешательс-

тва.   

На протяжении длительного времени либерализм не мог точно сфор-

мулировать свою позицию в вопросе - каковы роль и пределы публичного 

сектора в общественной жизни и постоянно колебался между концепцией 

«нулевого государства» (направление, именующее себя либертаристс-

ким) и «минимальным государством» классического образца, сводимого к 

полиции  и армии.  

Современная традиция либеральной идеологии также имеет различ-

ные точки отсчета. В определенном плане современная либеральная тео-

рия постоянно продолжает обращаться к идеям, сформулированным шот-

ландским философом и экономистом А.Смитом в книге «Богатство наро-

дов», которая всегда рассматривалась как апология свободы рынка во имя 

экономической эффективности и против вмешательства государства. 

А.Смит «доказывал, что свободная торговля и международное разделение 

труда послужат всеобщему благу и что меркантилизм не только уменьша-

ет всеобщее благосостояние, но и влечет за собой дороговизну, гонку воо-
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ружений и войны. Эти аргументы, провозглашенные английскими викто-

рианскими либералами, могут быть названы официальной идеологией ли-

берального капитализма, Международного валютного фонда и других се-

годняшних межнациональных организаций, а также всего современного 

мирового экономического порядка» [21, с.62]. Традиция викторианского 

либерализма во второй половине XIX – начале XX вв. также породила и  

стимулировала множество сопутствующих концепций, включая теорию 

«либерального империализма», представленную лордом Розбери и исто-

риком Д.Р.Сили [21, с.65-66]. 

Либерализм как политическая теория во многом опирается на аргу-

менты английского философа Д.Локка, отрицавшего абсолютистскую 

власть и обосновавшего приоритет собственности (и обмена) над полити-

кой. Роль государства сводилась Локком до функции «стража благососто-

яния». Гарантом этой роли является общественный договор. «Контракт-

ный либерализм» в конце ХХ в. изыскивает более обширное место для го-

сударственных институтов и публичных служб, дополняя Локка критикой 

рыночного хозяйства в плане его эффективности (в том числе и на уровне 

экономической науки - разработка новой концепции государственного се-

ктора экономики, регулирование безработицы, эффективная внешняя по-

литика) [108]. 

В целом идеологию современного либерализма можно рассматривать 

в свете различных вариантов классификаций. В иерархическом плане, ли-

берализм распадается на: 

 а) академический, представленный трудами политических филосо-

фов, теоретиков, экономистов;  

б) «вульгарный либерализм», как совокупность «общих мест», посто-

янно встречающихся в газетной и журнальной публицистике, памфлетах и 

многочисленных телепередачах.  

Либерализм различается по сферам применения на экономический, 

ориентированный на экономические модели общественного регулирова-

ния; политический, относящийся к сфере политической жизни и направ-

ленный на обсуждение политического плюрализма и демократии; либера-

лизм нравственный, или моральный, выступающий за терпимость и свобо-

ду стилей жизни и поведения. Можно также говорить о социальном либе-

рализме, подчеркивающем единство моральных вопросов с обсуждением 

проблемы гражданских прав. 

В академическом либерализме в настоящее время обычно различают 

два важнейших направления. Либертаристскийлиберализм отстаивает 

принцип «нулевого государства». Основные теоретические основы этого 

направления были разработаны в книге Р.Нозика «Анархия, государство и 

утопия» (1974) [87]. Другим ведущим направлением является утилитари-
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стский либерализм, развивающий в области экономической и политичес-

кой теории тезис, согласно которому центральным пунктом морали и по-

литики является (или должно быть) содействие счастью. «Возможно, наи-

более важный вопрос, разделяющий утилитаристов, состоит в определе-

нии счастья как “благосостояния” или  “пользы” или же  “всего, что делает 

жизнь стоящей того, чтобы жить”» [83, p.3; 94; 60; 56]. Оба направления 

содержат «критическое ядро», включающее в себя три основных критерия: 

свобода, «минимальное государство», счастье – благосостояние – эффек-

тивность. Системы, основанные на трех данных критериях, распадаются 

на множество линий аргументации. Например, для доконтрактного либе-

рализма характерно предельное сближение понятий «свобода» и «мини-

мальное государство». Обычно не уточняется - до какого предела должно 

простираться ограничение общественного сектора. 

Связь между либертаристским и утилитаристским направлениями 

обеспечивают экономические теории, в которых доказывается, что эконо-

мика, основанная на свободном обмене, должна удовлетворять требова-

нию, называемому «критерием Парето». Это критерий эффективности, ус-

танавливаемый путем ссылки на этический принцип счастья индивида 

(либеральные экономисты предпочитают называть это «предпочтениями» 

или «различными видами пользы»). В соответствии с этим принципом, со-

стояние общества удовлетворяет критерию Парето, если в любом другом 

возможном обществе человек оказывается менее состоятельным, считает 

себя менее счастливым и т.д. Для либертаристов такое качество жизни яв-

ляется непосредственным следствием свободы обмена [80; 54]. 

Напротив, для либералов-утилитаристов свобода обмена и сама ры-

ночная система нуждаются в дополнительных средствах защиты. При та-

ком подходе свобода не рассматривается как конечная цель, но лишь как 

средство для эффективного действия, следствием которого является бла-

гополучие - материальное и душевное. Так, «минимальное государство» 

рекомендуется потому, что рыночная система является эффективной и т.д.  

Тем не менее, несмотря на принципиальную возможность свести наи-

более важные элементы либеральной идеологии в единую общую схему, 

проблема определения самого понятия «либерализм» и трактовок его со-

держания по-прежнему остается актуальной.  

Обсуждая сравнительно недавно эту проблему, М.Фриден вполне 

справедливо и весьма остроумно отмечал: «Не существует единственной, 

недвусмысленной вещи, называемой либерализмом. Все либерализмы, ко-

торые когда-либо существовали и продолжают существовать, выбирают – 

обдуманно или бессознательно – определенные номера из накопившегося 

и переполненного либерального репертуара и откладывают в сторону про-

чие то ли потому, что некоторые элементы несовместимы с другими, то ли 
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из-за изменения интеллектуальных мод и практик. Как следствие, множе-

ство систем верований и теорий гнездятся под заголовком “либерализм” и 

ни одна из них не может вместить в себя все возможности – идеи и разно-

видности политического устройства - которые могут в себе заключать или 

сам термин в своей максимальной, но гипотетической полноте, или же те 

виды либеральных политических практик, которые накопились во времени 

и в пространстве» [53, p.5; 50, p.1-4; 52; 51, p.21-34; 99, p. 139 sq.; 38, 

p.189-211; 88, p.12-17; 45, p.3-8; 111, p.4-7]. Вместе с тем, своем фундамен-

тальном исследовании «Либеральные языки» М.Фриден специально под-

черкивает, что современный либерализм как философия, формулируя и за-

щищая принципы, составляющие его сердцевину - свобода, индивидуаль-

ность, прогресс, рациональность, забота об общественном благе, ответст-

венная и ограниченная власть -  «может быть понят как моделирующее 

средство, с помощью которого универсальные основополагающие правила 

формируются для справедливого и свободного общества, правила, кото-

рые, в частности, позволяют каждому индивиду честно и на равной основе 

стремиться к избранному [им] плану жизни» [52, p.137, 28].  

Разумеется, список «универсальных основополагающих правил», пе-

речисленных М.Фриденом, не может считаться полным. Например, для 

У.Черчилля уже на раннем этапе его политической карьеры одной из клю-

чевых категорий либерализма и соответствующего типа политики была 

«безопасность собственности». «Безопасность собственности, - отмечал он 

в одном из своих парламентских выступлений, - зависит от ее широкого 

распространения среди огромного числа людей, принадлежащих ко всем 

классам населения [страны]. И от года к году собственность становиться 

все более безопасной, потому что она распределяется постепенно все бо-

лее обширным образом. Общество, в котором безопасность собственности 

не обеспечена, будет быстро вырождаться в варварство. Общество, в кото-

ром безопасность собственности обеспечена абсолютно вне зависимости 

от всех представлений о справедливости, характеризующих способ ее при-

обретения, неизбежно придет не к варварству, а к смерти» [39, p.102; 20, 

с.10].  

Анализируя дилеммы и противоречия либеральной мысли и практики, 

многие из политических теоретиков послевоенной эпохи приходили к вы-

воду, что их преодоление возможно в рамках идеологического и полити-

ческого компромисса, достижимого только в конституционной демокра-

тии, реализующей в современных условиях специфически либеральную 

концепцию справедливости. «Общее понимание справедливости как чест-

ности, - подчеркивал Д.Ролз, - создает конституционную демократию», по-

скольку «основные свободы демократического режима надежнее всего 

обеспечиваются с помощью этой концепции справедливости». В рамках  
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конституционной демократии «прочнее всего основа у наших свобод то-

гда, когда они выводятся из принципов, на которые могут согласиться лю-

ди, честно относящиеся друг к другу, при условии, конечно, что они во-

обще могут на что-либо согласиться» [22, с.217]. Основой такого соглаше-

ния является «воображаемый общественный договор как средство выбора 

наилучшей концепции справедливости» [44, p.219].  

В своей поздней работе «Политический либерализм» Д.Ролз, характе-

ризуя либеральную плюралистическую основу демократического устройс-

тва, неизменно настаивал на том, что cовременное демократическое обще-

ство «характеризуется не просто плюрализмом всесторонних религиоз-

ных, философских и моральных доктрин, но плюрализмом несовмести-

мых, но все же разумных полноценных учений. Ни одна из этих доктрин 

не утверждается гражданами в целом. Нельзя также ожидать, что в обо-

зримом будущем одна из них или несколько других разумных доктрин бу-

дут когда-либо одобрены всеми или почти всеми гражданами. Политиче-

ский либерализм исходит из того, что в политическом плане плюрализм 

разумных, хотя и несовместимых полноценных доктрин, является нор-

мальным результатом деятельности человеческого рассудка в рамках сво-

бодных институтов конституционного демократического режима. Полити-

ческий либерализм также предполагает, что разумная полноценная докт-

рина не отвергает существенных сторон демократического режима. Коне-

чно, в обществе могут существовать неразумные и иррациональные,  даже 

безумные обширные доктрины. В этом случае проблема состоит в том, 

чтобы сдерживать их таким образом, чтобы они не подрывали единство и 

справедливость в обществе» [92, p.XVI-XVII]. Именно это обстоятельство 

является непосредственной причиной того, что «не существует установ-

ленного значения либерализма: он имеет много форм и значений, те, кто о 

нем пишут, характеризуют его различными способами… В данный мо-

мент существенная вещь состоит в том, чтобы подчеркнуть то огромное 

значение, которое либерализм придает определенному набору свобод ско-

рее, чем свободе как таковой. Если иметь это в виду, то второй элемент 

содержания либерализма заключается в том, что свободам приписывается 

определенный приоритет, т.е. определенная сила и вес. Это означает на 

деле, что обычно ими нельзя жертвовать для того, чтобы приобрести 

большее социальное благосостояние или же во имя перфекционистских 

ценностей. И это ограничение, говоря практически, является абсолютным» 

[93, p.11-12].  

Одним из важнейших свойств либеральной мысли на любом этапе его 

развития всегда была принципиальная «установка на спор», стремление 

его адептов обсуждать как собственные исходные предпосылки и базовые 

принципы, так и изыскивать новые формы аргументации для их дальней-
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шего творческого обоснования, в том числе и путем включения в либе-

ральный дискурс идей своих оппонентов. Это свойство французский по-

литический философ Клод Лефор не случайно называл «полемическим 

либерализмом» [69, p.113 sq.]. Оно в свое время было прекрасно охаракте-

ризовано А.Макинтайром. «Либерализм…, - отмечает он,  - действительно 

выступает в современных дебатах под разными личинами. Поступая по-

добным образом, он зачастую оказывается успешным, приобретая раньше 

других преимущественное право на дебаты, давая иные формулировки ра-

здорам и конфликтам с либерализмом и создавая впечатление, что они 

становятся дебатами внутри либерализма. При этом под вопросом оказы-

ваются те или иные моменты структуры позиций или видов политики, но 

никак не фундаментальные принципы либерализма, связанные с индиви-

дами и выражением их предпочтений. В итоге так называемый консерва-

тизм и так называемый радикализм в подобных современных обличьях  

являются в целом для либерализма лишь отговорками: актуальные дебаты 

внутри современных политических систем происходят почти исключи-

тельно между консервативными либералами, либеральными либералами и 

радикальными либералами. В таких политических системах находится не-

много места для критики самой системы и, следовательно, для постановки 

либерализма под вопрос» [78, p.392].   

Неизбежным следствием понятийной и идеологической гибкости ли-

беральной теории является усиливающаяся неопределенность ее категори-

ального аппарата, что влечет за собой необходимость его постоянной кор-

ректировки, осуществляемой, как правило, в полемической форме. К XXI 

веку векторы совместимости современного либерализма (по крайней мере, 

на уровне теории) с противостоящими ему когда-то идеологическими те-

чениями нередко начинают трактоваться настолько широко, что  у некото-

рых западных ученых даже считается вполне допустимым, например, ис-

кать точки соприкосновения между идеями Д.С.Милля и Д.Ролза с совре-

менным шиитским исламом [57, p.2-3]. Или же проводить обширные па-

раллели не только между либерализмом и новыми версиями консерватив-

ных и социалистических идеологий, но и сопоставлять, например, либе-

ральную и иудаистскую традиции. «Большинство, - отмечает, например, 

Э.Александер в работе «Классический либерализм и иудаистская тради-

ция», - анализирует или документирует расхождение между классическим 

либерализмом и иудаизмом… Они также судят о либерализме в соответ-

ствии со стандартами иудаизма вместо того, чтобы следовать обычной 

процедуре… и оценивать иудаизм в соответствии со стандартами либера-

лизма» [29, p.XI].  

 Этот список постоянно пополняется и чисто индуктивным путем, в 

том числе и в ходе постоянных поисков исторических истоков либерализ-
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ма и увеличения количества его «отцов-основателей». Размытость понятия 

«либерализм», естественно, затрагивает и область истории. Например, 

французский исследователь Ф.Фабри в работе «Рим от либерализма к со-

циализму» отмечает: «Римский либерализм в историческом плане – это, 

прежде всего, средство раз и навсегда избежать тирании. Для этого рим-

ляне создали юридическое и институциональное оружие, эффективность 

которого без сомнения превосходила все их первоначальные предусмот-

рительные меры: в Риме оказалась основательно защищенной не только 

свобода, но само правление, основанное на праве, что способствовало эко-

номической мощи города и в равной степени его внешнему престижу, пре-

доставив ему сравнительное преимущество перед всем остальным древ-

ним миром. Оно придало ему необыкновенную прочность, равно как и 

способность развернуть все свои гигантские силы, что и привело его к ми-

ровому  господству» [(46, p.11].  

 В свою очередь, Дж.В.Фемиа, автор работы «Новый взгляд на Маки-

авелли» считает итальянского мыслителя предшественником традиции, 

именуемой «скептическим либерализмом». «Данная традиция, - утвержда-

ет он, - развивается в дальнейшем Гоббсом и Юмом и, достигая кульмина-

ции в блестящей атаке Бентама на бессмысленные софизмы учения об ес-

тественных правах, правомерно рассматривает политику не как коллектив-

ное воплощение абстрактных принципов и вневременных моральных пра-

вил, применимых для всех форм общества, но, скорее, как конфликт раз-

личных интересов и целей с последующим поиском максимального удов-

летворения человеческих желаний» [49, p.15; 48, p.1-63]. Определяя поли-

тическое сообщество «как арену конфликта и борьбы между противостоя-

щими социальными ценностями и интересами», Макиавелли «осуществил 

радикальный разрыв с предшествующей политической мыслью и стал 

глашатаем современного либерального плюрализма [курсив мой – В.Г.]. 

Свобода для него, как и для нас, требует утверждения частных желаний, а 

не их поглощения некоей коллективной волей, а социальная связь, скорее, 

предполагает, а не исключает дисгармоничного воздействия сил, движи-

мых личным интересом» [49, p.92]. 

 В академических кругах обозначенные выше универсалистские, с от-

тенком европоцентристского постмодернизма, подходы встречают, как 

правило, довольно резкое противодействие. «Либерализм, как вам скажут, 

- отмечает Э.Фосетт, - это этическое вероучение, экономическая картина 

общества, философия политики, обоснование капитализма, провинциаль-

ный западный взгляд, преходящая историческая фаза  или вневременная 

совокупность универсальных идеалов. Ни одно из этих утверждений не 

является ложным в строгом смысле этого слова, но любое из них является 

частичным… Либерализм не обладает мифом о своем происхождении и не 



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

35 

имеет года рождения. Хотя его истоки простираются настолько же далеко, 

насколько вас могут увлечь собственные энергия и любопытство, он воз-

никает и как политическая практика распространяется по Евро-Атлантиче-

скому миру только после 1815 года. Либерализм отвечал новым условиям 

общества, заряженного капитализмом и потрясенного революцией, в кото-

ром материальные и этические изменения, хорошо это или плохо, рассма-

триваются как неотъемлемые» [47, p.XII; 62]. 

Комментируя обозначенную выше тенденцию к обоснованию концеп-

ции либерального плюрализма путем ее проекции в ренессансную полити-

ческую мысль, Д.М.Парриш, в частности, подчеркивает: «Очевидно невоз-

можно изучать историю ценностного плюрализма с точки зрения того, что 

именно различные мыслители должны были непосредственно говорить об 

этом предмете. Равным образом невозможно изучать историю либерализ-

ма на основании того, что его прародители должны были о нем говорить. 

Ценностный плюрализм, как и либерализм, является изобретенной нами 

современной категорией, используемой для того, чтобы наклеить этикетку 

на что-то для нас важное, возникающее таким образом, что  те, кто участ-

вуют в его формировании, едва ли способны это замечать. Не существует 

никакого довода в пользу самого предположения, что история ценностно-

го плюрализма не может быть изучена, как и для того, чтобы  предпола-

гать, что мы должны оставить наши попытки понять истоки либерализма. 

Но их изучение потребует объяснительного подхода, являющегося стро-

гим, но все же обладающего гибкостью, способного обнаруживать много-

образные темы, которые данный предмет включает в себя во всем много-

образии исторических контекстов» [89, p.259-260; 59, p.79 sq.; 16, с.196]. 

 Разумеется, истоки того, что обычно называют либеральной традици-

ей, в отличие от других традиций мысли, нельзя определить вполне опре-

деленно. Речь, конечно, идет не о частных случаях и ситуативных заимст-

вованиях. Например, Д.С.Милль охотно заимствовал для разработки соб-

ственной версии либерализма концепции античной и средневековой поли-

тической философии, идеи Руссо, немецких романтиков и др. [40, p.1-2].  

В свое время Э.Шилз вполне справедливо отмечал в книге «Традиция»: 

«Христианская традиция длится около двух тысячелетий. Либеральная 

традиция насчитывает несколько веков, марксистская традиция – один век 

и одну треть. Традиция “модернизма” в искусстве и литературе развивает-

ся примерно столько же, как и марксистская традиция или немного боль-

ше. Институты, которые имеют наименования, предполагаемые даты ос-

нования и известных отцов-основателей, зачастую трудно датировать в то-

чности. Причем не из-за отсутствия существенных фактических данных. 

Их возникновение может быть постепенным процессом. Гораздо труднее 
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установить исходную точку традиционной цепочки верований или образ-

чиков поведения» [103, p.16]. 

 На наш взгляд, одной из причин подобных трудностей является по-

стоянно возрастающее противоречие между общим содержанием либе-

ральной теории и усилением ее культурной и региональной вариативности. 

Истоки данного противоречия восходят к постоянно акцентируемым  ис-

торическим различиям в формировании европейской и американской тра-

диций либеральной культуры. Так или иначе, анализ исторических особе-

нностей американского либерализма почти всегда возвращает исследова-

телей  к проблеме европейских истоков либеральной идеологии.  

По мнению современных аналитиков, в европейском понимании «ли-

бералом считается тот, кто подчеркивает ценность индивидуальной свобо-

ды, кто рассматривает различного рода меры и виды деятельности, как 

экономической, так и политической, прежде всего, в плане их воздействия 

на свободу. Экономический либерализм поддерживает те виды политики, 

которые продвигают и расширяют экономическую свободу как ради нее 

самой, так и потому, что они способствуют большему процветанию» [58, 

p.1]. Л.Харц, неоднократно настаивавший в широко известной работе «Ли-

беральная традиция в Америке» на необходимости изучения американской 

истории «в неразрывной связи с историей европейского общества», фак-

тически ограничивает эту «неразрывную связь» резким противопоставле-

нием «природы американского общества, где не было феодальных инсти-

тутов» европейской традиции, сохранившей «феодальные структуры и фе-

одальный этос» [28, с.14]. В частности, он также утверждает: «Одна из 

главных характерных черт общества без феодальных корней – отсутствие 

подлинных революционных традиций, которые в Европе связываются с 

Английской и Французской революциями. Члены подобного общества, по 

словам Токвиля, “рождены равными”. А там, где нет революционной тра-

диции, нет и традиции реакции на нее: нет Робеспьера, не может быть и де 

Местра, нет Сиднея, нет и Карла II. Как сказал Сантаяна, имея в виду аме-

риканскую демократию, либерализм этого общества – “естественный” фе-

номен… В своем анализе истории Маркс допустил ошибку, когда связал 

возникновение социалистической идеологии с объективным развитием 

экономических сил. В действительности социализм – это во многом идео-

логический феномен, обязанный своим появлением классовой теории и 

либеральной революции, рожденный на почве старого порядка. И вовсе не 

случайно в Америке, не знавшей феодальных традиций, отсутствуют и со-

циалистические традиции. Скрытые корни социалистической мысли по-

всюду на Западе можно обнаружить в феодальном этосе. Феодальный 

строй инспирировал теории Руссо, а вместе они инспирировали Маркса» 

[28, с.15-16].  
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Следует отметить, что в настоящее время далеко не все исследователи 

американской либеральной традиции склонны постоянно окрашивать ее в 

оптимистические тона с неизменными ссылками на составившую эпоху 

книгу А. де Токвиля «О демократии в Америке». Причины подобного пе-

репада настроений и чувств некоторые ученые склонны объяснять нарас-

тающим процессом атомизации американского общества, начавшимся еще 

в послевоенный период и сегментации политической жизни и культуры. 

Как отмечает американский политолог Р.Мадсен, ссылаясь на мнение ис-

торика Р.Вибе, «то, что держит американцев вместе, это их способность 

жить врозь. Американское общество никогда не было связано неким обра-

зующим свод консенсусом верований, ценностей или теорий социального 

порядка; оно, скорее, раздроблено на бесчисленные сегменты – “первич-

ные сферы идентичности, ценностей, ассоциаций, целей” – которым уда-

валось, тем не менее, сосуществовать более или менее мирно (по сравне-

нию с другими странами). Их успех в мирном сосуществовании был свя-

зан с их успехом в самоизоляции друг от друга. В ранние периоды амери-

канской истории такое отгораживание было возможно благодаря изоби-

лию американского общества… В обществе изобилия, основанном на ди-

намичной, постоянно растущей экономике, члены каждого сегмента могли 

фокусировать свою энергию в наибольшей степени внутрь, [сосредотачи-

ваясь] на задаче приобретения собственной доли изобилия. Их не слишком 

беспокоило то, что преуспеяние других сегментов могло подорвать их со-

бственные шансы на успех – успех, понимаемый в терминах общих ценно-

стей их собственного сегмента. Они могли занимать по отношению к дру-

гим сегментам позицию благожелательной небрежности… Но в конце два-

дцатого века изобилие, которое давало возможность разнообразным сег-

ментам американского общества отгораживаться друг от друга, исчезло» 

[79, p.457-458].  

По мере развития данного процесса, американский либерализм прете-

рпевал весьма существенные трансформации, имевшие далеко идущие 

культурные и политические последствия. Еще в 1962 г. один из наиболее 

выдающихся представителей европейской либеральной школы Л. фон Ми-

зес отмечал в предисловии к англоязычному изданию своей всемирно из-

вестной книги «Либерализм в классической традиции» (1927 г.): «Те, кто 

знаком с сочинениями по вопросу о либерализме, которые появились в по-

следние несколько лет, а также с современным лингвистическим слово-

употреблением, может быть, заметят следующее: то, что называется либе-

рализмом в настоящем труде, не совпадает с тем, что подразумевается под 

этим термином в современной политической литературе» [81, p.198]. В 

предисловии к новейшему изданию книги Л. фон Мизеса Б.Гривс приво-

дит, в частности, характеристику современного либерала, данную сенато-
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ром конгресса США Д.Кларком: «Чтобы избавиться от призрака и пере-

стать думать о семантике, либералом…считается тот, кто верит в исполь-

зование всей силы правительства для прогресса социальной, политической 

и экономической справедливости на муниципальном, государственном, 

национальном и международном уровнях… Либерал верит, что прави-

тельство является подходящим орудием, которое надо использовать для 

развития общества, стремящегося придать христианским принципам пове-

дения практический эффект» [81, p.V]. 

 Комментируя многочисленные определения такого рода, уже давно 

вошедшие в обиход, сам Л. Фон Мизес вполне справедливо отмечал:  «По-

жалуй, удивительно, что подобные идеи в этой стране (в США – В.Г.) рас-

сматриваются как специфически американские, как продолжение принци-

пов и философии отцов-пилигримов, тех, кто подписал Декларацию неза-

висимости, авторов конституции и “Статей федералиста”. Только немно-

гие люди понимают, что эта будто бы прогрессивная политика родилась в 

Европе и что наиболее блестящим ее сторонником в девятнадцатом веке 

был Бисмарк, политику которого ни один американец не назвал бы ни 

прогрессивной, ни либеральной. Бисмарковская Sozialpolitik была освяще-

на в 1881 г., более, чем за пятьдесят лет до ее воспроизведения в “новом 

курсе” Ф.Д.Рузвельта. Следуя за пробудившейся Германской империей – 

тогда наиболее могущественной державой – все европейские промышлен-

ные нации в большей или меньшей степени приняли систему, которая пре-

тендовала на то, чтобы облагодетельствовать массы за счет меньшинства 

“суровых индивидуалистов”. Поколение, которое достигло возраста, раз-

решающего принимать участие в голосовании, после окончания первой 

мировой войны, принимали этатизм как нечто само собой разумеющееся и 

испытывали только презрение к “буржуазному предрассудку” – свободе» 

[81, p.XVII].  

В современной Европе, в отличие от США, эволюция либеральной 

традиции оказалась гораздо более сложной и противоречивой: «многое из 

традиции либерализма было воспринято, но само название ассоциирова-

лось в умах многих с элементами, которые отвергались. Многие из тех, 

кто, как и в США, называли себя либералами, отмежевывались от сущест-

венных частей традиции. Определенные элементы либерализма, в особен-

ности высокая оценка материального благосостояния индивидов, вступили 

в комбинацию с традицией, которая вдохновлялась и развивалась в форме 

негативного ответа на неспособность либерализма вытащить из нищеты 

остаточное меньшинство населения… Традиция европейского либерализ-

ма подвергалась суровой критике в интеллектуальных кругах в конце де-

вятнадцатого века вследствие противоречия между предсказываемыми им 

выгодами и его неспособностью эти выгоды создавать» [103, p.224]. Так, 
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постепенно на Западе формировались группы, которые Э.Шилз именует 

«коллективистскими либералами», близкими по идеологическим ориента-

циям к «демократическим социалистам» [103, p.227].  

В некоторых странах Западной Европы социалисты до сих пор высту-

пают в роли инициаторов либеральных программ реформирования эконо-

мики и политической системы. Например, по мнению, Г.Сарла, автора 

книги «Покончим с либерализмом по-французски», «именно социалисты в 

начале 1980-х гг. изобрели либерализм на французский манер… Все по-

следующие президенты и правительства – Рокар, Ширак, Жоспен, Сарко-

зи, Олланд в дальнейшем лишь увековечивали эту модель» [97, p.6; 95; 90; 

70; 63; 31; 71]. Самим же либералам некоторыми философами и политиче-

скими теоретиками ХХ в. нередко отводилась довольно одиозная роль 

«родоначальников» реакционных праворадикальных движений, включая 

национал-социализм и фашизм. «Либерализм, - писал Т.В.Адорно, - вы-

пестовавший культуриндустрию, формы рефлексии которой навлекли на 

себя негодование жаргона подлинности, хотя и он сам является одной из 

них, был предтечей фашизма, который растоптал как своего прародителя, 

так и позднейших его сторонников» [1, с.58]. 

 Такого рода представления, естественно, не могут не «прагматизиро-

вать» до самой крайней степени теоретические подходы к определению  

самого понятия «либерализм», придавая ему чисто утилитарный характер. 

«Можно сказать, что либерализм, - отмечает Т.Магнелл, - не является тем, 

чем он обычно представляется. Термин “либеральный” становится чем-то 

приближающимся к свободному использованию власти, в особенности те-

ми политиками, которые готовы продвигать программы, пользуясь деньга-

ми других людей. Каким образом термин оказывается узурпированным 

сторонниками экспроприации – это, конечно, любопытно, но не является 

беспрецедентным для терминов, стремящихся стать почетными. В любом 

случае присвоение слов только усиливает значение защиты от посяга-

тельств на индивидуальные свободы» [73, p.1; 36]. 

На фоне такого рода определений гораздо более респектабельными 

выглядели близкие по смыслу понятия «консервативный либерализм» и 

«либеральный консерватизм», символизирующие идеологическое направ-

ление, которое часто связывают с именами А.Смита, Д.Юма, Э.Берка, 

К.Менгера, Ф.А. фон Хайека и др. [55, p.10]. Несмотря на постоянно веду-

щиеся дебаты относительно того – можно ли считать либеральный консер-

ватизм вполне устойчивой политической традицией, ученые, как правило, 

не выражают сомнений относительно как самого понятия, так и различных 

вариантов его определения, характеризующего «скорее моральную, чем 

теоретическую приверженность тому, что может быть названо “Великим 

обществом” и “Абстрактным обществом”, хотя Хайек предпочитает назы-
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вать его “Расширенным Обществом”» [55, p.11]. Консервативный либера-

лизм как теория является  «попыткой понять причины возникновения этой 

цивилизации и необходимые предварительные условия для ее последую-

щего существования. Он стремится ответить на кантовский вопрос, в кото-

ром объединяются признание индивидуального неведения и успеха, дос-

тигаемого коллективно: каким образом возможно Расширенное Общество 

с присущими ему индивидуальностью, рациональностью и всем прочим, 

которое мы бездумно принимаем как данность? Каким образом люди мо-

гут сотрудничать и действительно в невероятной степени содействовать 

друг другу, совсем друг друга не зная? Предлагаемый консервативными 

либералами ответ вкратце звучит примерно так: человек развивает, но не 

проектирует систему правил, которая делает такой порядок возможным. 

Он, если процитировать излюбленные пассажи Хайека из сочинений Ада-

ма Фергюсона, сталкивается “с установлениями, которые действительно 

являются  результатом человеческого действия, но не следствием реализа-

ции какого-либо человеческого замысла”… Консервативный либерализм – 

это признание ограниченности индивидуального разума, соединенное с 

признанием Расширенного Общества, и последующий поиск теоретиче-

ского понимания системы правил, которые помогают нам преодолеть ог-

раниченность человеческого разума и пользоваться плодами Расширенно-

го общества» [55, p.11; 74; 34, p.86-91; 67; 84, p.19-39; 61, p.3-10; 107, p.92-

94]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в конце XX - начале XXI вв. наи-

более активную роль в общественном дискурсе Запада играли радикаль-

ные неоконсервативные версии идеологии, сочетавшей консервативную 

программу политических реформ с ярко выраженной либертарианской 

(неолиберальной) риторикой, которая активно использовалась правящими 

кругами США и Западной Европы для идеологического воздействия на 

политические элиты стран Центральной и Восточной Европы в период так 

называемых «бархатных революций». «Революция в Центральной Европе, 

- писал Р.Бейнер, - приветствовалась либеральным, рыночно-ориентирова-

нным Западом, от всей души поздравлявшим себя. Такого рода поздравле-

ния, как представлялось, были вполне оправданы, во-первых, потому, что 

Запад “выиграл” войну определенного рода, которая велась в предшеству-

ющие четыре десятилетия; а во-вторых, потому, что экономический дина-

мизм либеральных обществ, как полагали, был решающим признаком пре-

восходства Запада над Востоком, обеспечивающим победу в этой войне» 

[32, p.III; 11, с.30-39]. 

 Но одновременно все более явственными становились противоречия 

современного либерализма  как в политическом, так и в этическом и куль-

турном плане. «Другой глубокий парадокс современного либерального 
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упорядочивания, - отмечает Р.Бейнер, -  жизни состоит в том, что, усили-

вая в высшей степени ограниченное видение достоинства и уникальности 

индивида в рамках его или ее отдельной субгруппы, он одновременно пре-

длагает коллективный образ жизни (“американизм”), который, быстро рас-

пространяясь, опутывает земной шар… Либерализм не в меньшей степе-

ни, чем социализм, феодализм или любой другой социальный порядок, - 

это глобальной устройство, т.е. образ жизни, который исключает другие 

образы жизни» [32, p.24].  

Данная тенденция обозначилась уже в последние два десятилетия 

прошлого века. Еще накануне  победы неоконсерваторов в США на прези-

дентских выборах 1980 г. Ирвинг Кристол, один из главных политических 

философов и идеологов этого направления, весьма виртуозно обосновыва-

вший «новый курс» Р.Рейгана, также отмечал: «Либерализм лишь разде-

ляет те ожидания, которые свойственны нашему столетию и отнюдь не яв-

ляются изобретением либералов. Демократический социализм только в ге-

гелевском смысле может считаться осуществлением либерализма: он од-

новременно вбирает его в себя, выходит за его пределы и уничтожает его. 

С другой стороны, неоконсерватизм действительно является “реформатор-

ским”… Он пытается “выйти за пределы” современного либерализма пу-

тем возврата к подлинным истокам либерального мировоззрения, чтобы 

исправить искажения современной либеральной ортодоксии. Таков был 

путь всех реформаций - религиозных и политических» [27, с.88]. 

 Такого рода признания и констатации  постоянно вызывали реакцию 

отторжения у американских левых интеллектуалов. «Фактически, - отме-

чал Н.Хомский, характеризуя идеологическую ситуацию в США - понятия 

“либеральный” и “консервативный” интересны в том отношении, что они 

именно тотально поменялись местами. То, что мы теперь называем “кон-

серватизмом” в словарном смысле, называлось “либеральным” в конце 

XIX века… Современный консерватор, такой как [Роберт] Тафт, хочет 

урезать власть государства, уменьшить государственное вмешательство в 

экономику… Это типичный современный консерватизм… Новое значение 

термина “консерватизм” в применении к сторонникам Рейгана вообще не 

имеет никакого значения. Эти парни являются антиподами консерватив-

ного в любом смысле и по любому вопросу, о котором можно помыслить. 

Они верят в государственную власть, государственное насилие и расши-

рение государственной власти. Они верят в беззаконие. И это не имеет с 

консерватизмом ничего общего» [37, p.655-656; 42].  

Так постепенно, а в дальнейшем все более явно и резко в конце ХХ 

века  вновь на передний план выступила тенденция антилиберальной мыс-

ли и критики, которая всегда развивалась параллельно вместе с самим ли-

берализмом и практически никогда не прекращала своего существования. 
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В 1920-1930-е гг. на большей части европейского континента – от России 

до Италии и стран Пиренейского полуострова - либеральные порядки бы-

ли практически стерты с лица земли совместными усилиями левых и пра-

вых радикалов, установивших жесткие авторитарные и тоталитарные ре-

жимы в результате серии успешных политических революций. Сразу по-

сле окончания Второй мировой войны основные причины краха либераль-

ной идеологии и политики были выявлены в знаменитом «антилибераль-

ном манифесте» «Человек науки против политики власти» (1946 г.), напи-

санном Г.Моргентау, создателем современной версии теории политичес-

кого реализма. «Фукидид, Макиавелли, Ришелье, Гамильтон или Дизраэ-

ли, - подчеркивал Моргентау, - всегда воспринимали природу междунаро-

дной политики как беспрерывную борьбу за выживание и власть. Верно и 

то, что даже до того, как возникло новое направление международной мы-

сли, эта концепция международных отношений подвергалась постоянным 

нападкам. Начиная с отцов церкви до писателей-антимакиавеллистов восе-

мнадцатого века, международная политика превратилась в объект мораль-

ного осуждения. Но современная международная мысль идет дальше. Она 

отрицает не только моральную значимость политической власти, суть ко-

торой и состоит в постоянном опровержении рациональных ценностей ис-

тины и справедливости; она отрицает, если не само фактическое существо-

вание политики власти, то, по крайней мере, ее органическую и неизбеж-

ную связь с жизнью человека в обществе. Френсис Бэкон только предре-

кал, что господство человека над природой придет на смену порабощению 

человека человеком. Но для ведущей международной мысли девятнадца-

того века это пророчество стало истиной… В рациональной общественной 

системе нет места насилию. Поэтому для среднего класса жизненно важ-

ной (как в практическом, так и в интеллектуальном плане) становится про-

блема – каким образом избегать вмешательства извне, в особенности – на-

сильственного вмешательства, поскольку тончайший механизм социаль-

ной и экономической системы предполагает рациональность мира в самом 

широком смысле этого слова. Возвышая эту проблему до уровня абсолют-

но непогрешимого философского и политического постулата, либерализм 

упускал из виду как уникальность, так и совершенно исключительный ха-

рактер того опыта, в рамках которого эта проблема возникла.  Ведь отсут-

ствие организованного насилия в течение длительных исторических пери-

одов является скорее исключением, чем правилом во внутренних, но не в 

меньшей степени и в международных отношениях» [82, p.42-43]. 

Развивая свою критику либеральной концепции власти, Г.Моргентау 

вполне справедливо подчеркивал, что либерализм твердо стоит на ногах, 

когда он отвергает насилие во внутриполитических делах. Ведь он в зна-

чительной степени заменил господство с помощью открытого насилия си-
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стемой косвенного господства, ведущего свое происхождение из специфи-

ческих потребностей среднего класса и дающего ему преимущество в 

борьбе за политическую власть. Однако международные отношения нико-

гда не перерастали «долиберальной» стадии. Даже там, где юридические 

отношения скрывают отношения власти, власть должна пониматься в тер-

минах насилия – актуального и потенциального. Потенциальное насилие 

всегда имеет тенденцию к превращению в реальную войну. Различие меж-

ду войной и миром состоит не в сущности, а в степени. Либералы, обману-

тые внешним сходством между международным миром и миром во внут-

ренних делах в новейший период, перенеся свой местный опыт в между-

народную сферу, приравнивают различие между войной и миром к разли-

чию между автократическим насилием и либеральной рациональностью 

[82, p.49-50].  

Все подмеченные Моргентау аберрации либерального менталитета и 

политической практики отчетливо проявились в дальнейшем и на филосо-

фском уровне. «Когда мы говорим о философии, - продолжает он, - мы 

ссылаемся на крайне неясные интеллектуальные допущения, которыми 

живет эпоха, ее базовые убеждения, такие как природа человека и общест-

ва, которые придают значение мысли и действию. Главная характеристика 

этой философии - это опора на разум, который находит с помощью серии 

логических выводов из постулатов или эмпирических данных истины фи-

лософии, этики, а равным образом и политики и посредством своей собст-

венной внутренней силы воссоздает реальность по образу этих истин... 

Философия рационализма неверно поняла природу человека, природу со-

циального мира, природу самого разума. Она не понимает, что человече-

ская природа имеет три измерения: биологическое, рациональное и духов-

ное. Пренебрегая биологическими импульсами и духовными чаяниями че-

ловека, она неправильно истолковывает те функции, которые выполняет 

разум в рамках человеческого существования как целого; она искажает 

проблему этики, особенно в политической сфере, и она извращает естест-

венные науки, превращая их в орудие социального спасения, для которого 

их не приспособила ни их собственная природа, ни природа социального 

мира... В качестве политической философии рационализм неверно истол-

ковал природу политики и политического действия в целом. Период меж-

ду двумя мировыми войнами, который видел ее триумф в теории и на 

практике, засвидетельствовал также ее интеллектуальное, моральное и по-

литическое банкротство» [82, p.2-3, 5].  

Основную причину краха традиционной политической философии ли-

берализма Моргентау усматривал в несоответствии между статичной (хотя 

и необходимой человеку) системой интеллектуальных допущений и край-

не подвижным характером современной жизни, постоянно формирующей 
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новый опыт. Не сумев выразить того, что «человек улицы» «смутно пред-

чувствовал, но все же сильно ощущал», а именно, - власти иррациональ-

ных сил над его жизнью, оставив без ответа вызовы новой политики, ос-

нованной на свойственной всем людям жажде власти, рациональная поли-

тическая философия уступила место не менее ущербной практической фи-

лософии фашизма, рассматривавшей человека просто как объект полити-

ческих манипуляций [82, p.7-9]. «Политика должна быть понята посредст-

вом разума, - отмечал Моргентау в завершении своего «обвинительного 

акта», - и все же не в разуме она находит свою модель» [82, p.10]. 

Как свидетельствует весь опыт эволюции идеологического дискурса 

на Западе в послевоенный период, инерция фундаментального скептициз-

ма в отношении теоретических и практических возможностей либераль-

ной идеологии оказалась настолько мощной, что и в начале XXI века аль-

янс ученых и философов, выступающих против направления, именуемого 

ими «гегемонистским либерализмом», продолжал только укрепляться. Од-

ним из важных моментом этого процесса стала разработка своеобразной 

философии и «историософии» антилиберализма в многочисленных трудах 

экономистов, социологов, философов и политических теоретиков, крити-

ковавших либерализм не только с учетом современных реалий, но  стре-

мившихся  опираться на давнюю, восходящую в эпохе Просвещения тра-

дицию неприятия либеральной философии
1
. «Гегемонистские либералы, -    

отмечает С.Вольф-Девин, - стремятся распространить либеральные прин-

ципы на любую сферу жизни, даже на частные ассоциации, такие как се-

мья и церковь. Конечно, проталкиваясь все дальше и дальше, гегемонист-

ский либерализм перестает быть либеральным вовсе, поскольку ему не 

удается продемонстрировать какое-либо уважение к предпочтениям и пре-

дставлениям о совести людей, чуждающихся либерализма» (Wolf-Devine, 

2003, p. 42; Katznelson, 1996; см. также:Savage, 2005, p. 7; Bivins, 2003; 

Aranzadi, 2006; Dolan, 2009, p. 22; Kelly, 2015, p. 329-352; Cohen, 2015, p. 

189-211). 

 Особое неприятие у оппонентов вызывал «извращенный» характер 

подхода либералов к решению этических проблем, вызывавший весьма  

жесткую критику еще в конце ХХ в. «Либералы, - отмечает М.Сандел, - 

часто гордятся тем, что защищают то, чему они противодействуют, нап-

                                                 
1 Например, по мнению Р.Девиня, в восприятии  Ж.-Ж.Руссо либерализм, акцентирующий 

внимание на сфере частной жизни индивидов, защищенных от государства, имеющего 

ограниченные функции, стимулирует лишь физические и эгоистические аспекты личной 

жизни [40, p.66-67]. Многообразные направления критики современной критики запад-

ной либеральной теории подробно охарактеризованы в книге Т.Николакопулос «Ради-

кальная критика либерализма» [86, p.39-62; 68; 104, p.171-180, 189-194, 203-204; 102, 

p.401-422; 109, p.IX-XIV; 110, p.344-369; 73; 76, p.340-344; 85; 106; 105]. 
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ример, порнографию или непопулярные взгляды. Они говорят, что госу-

дарство не должно вторгаться в предпочитаемый образ жизни, но ему сле-

дует предоставить своим гражданам предельно свободный выбор собстве-

нных ценностей и целей, совместимых с аналогичной свободой для дру-

гих. Такая приверженность свободе выбора постоянно заставляет либера-

лов проводить различие между дозволением и восхвалением, между при-

знанием какой-либо практики и ее одобрением. Одно дело, утверждают 

они, разрешать порнографию, и совсем другое – ее утверждать… Но в со-

временном споре либеральные заявления очевидно становятся все более 

хрупкими, а их моральные основания все более смутными. Почему толе-

рантность и свобода выбора должны превалировать, в то время как другие 

важные ценности находятся в опасности?» [72, p.1; 96, p.183].  

Антилиберальный взгляд на исторический процесс состоит в том, что 

процесс либерализации и сам либерализм как направление экономической 

и политической мысли и практики, с точки зрения его противников, всегда 

развивались по восходящей линии в духе книги Френсиса Фукуямы «Ко-

нец истории и последний человек». Со второй половины XVIII в. его раз-

витие действительно было поступательным, но к концу XIX в. векторы ис-

торического развития резко изменились в неблагоприятном для либерали-

зма направлении. К началу 1980-х гг., когда наступило улучшение, «эко-

номический либерализм находился в упадке в течение ста лет» [58, p.5; 

32]. 

Некоторые экономисты (например, Д.Хендерсон и др.) рассматривают 

саму идею «неолиберальной гегемонии» как пропагандистский миф, под-

черкивая, что политика британских неоконсерваторов в 1979-1990 гг. была 

лишь отчасти либеральной и затрагивала только некоторые отрасли про-

изводства, в то время как в других сферах социальной политики (напри-

мер, в сфере науки) она имела сугубо дирижистский характер [58, p.8-10]. 

К началу XXI в. «характерное большинство позиций по экономическим 

вопросам является анти-либеральным» [58, p.13]. Например, деятельность 

многообразных негосударственных организаций – в сфере бизнеса, профе-

ссиональной деятельности (профсоюзы и др.), потребительские ассоциа-

ции и группы по защите окружающей среды, группы содействия правам 

человека и помощи развивающимся странам, конфессиональные группы и 

гуманитарные организации – также антилиберальна по своей направлен-

ности  [58, p.19-20]. 

Антилиберализм в начале XXI в. во многом отличается от аналогич-

ных направлений, которые возникли четверть века назад. Д.Гендерсон вы-

деляет три его современные, весьма существенные отличительные черты: 

1. Рост сторонников экономической политики советского и (или) китай-

ского типа; 2. Резкое усиление критики неолиберальных реформ; 3. Увели-
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чение стран, групп и ассоциаций, причисляющих себя к жертвам политики 

неоконов и выступающих за активное государственное вмешательство в 

регулирование экономики и других сфер общественной жизни [58, p.21]. 

Иными словами, антилиберализм как направление общественной мысли и 

социальной политики отнюдь не пошел на убыль.  

«Хрупкость» либерализма, столь рельефно охарактеризованная М.Са-

нделом, на наш взгляд, определяется еще одним важным фактором, наме-

тившимся во второй половине ХХ в. «При том уровне развития, которого 

достигло индустриальное общество, - подчеркивает один из виднейших 

немецких консервативных теоретиков Г.Люббе, - консерватизм, либера-

лизм и социализм существенно утрачивают потенциал своего профилиро-

вания в качестве отдельных политических партий. Или, говоря иначе, кон-

серватизм, с одной стороны, либерализм и социализм - с другой, в свою 

очередь, все менее способны выполнять роль некоего фирменного знака, 

который мог бы однозначно и различимо обозначать идентичность данной 

партии в отличие от всякой иной партии. Или формулируя эту мысль не-

сколько иначе, нет уже больше партии, которая была бы способна высту-

пать в исключительной роли: либо за социализм, либо за либерализм, либо 

за консерватизм» [77, s.57]. 
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The article examines the intellectual roots of Eurasian doctrine. Which is 

addressed through analyzing the evolution and development of Russian social 

and political thought in the first half of the 19th century. In this regard, particu-

lar attention is paid to the analysis of socio-political ideas of the Slavic and 

Western focused researchers. These two Russian political and ideological stre-

ams occurred as a result of heated debates regarding the path the Tsarist Rus-

sia can follow in its development. At the same time, it is argued that the Eura-

sian doctrine gained real shapes specifically in the '20s and' 30s years of the 

20th century, being formulated by some Russian intellectuals displaced in the 

West after the Russian civil war, during Russian forced migration. 

The article approaches, as well, other two historic periods in the develop-

ment of Eurasian doctrine, specifically, the period after the Second World War 

and the following period that took place after the collapse of the Soviet Union. 

Today the Eurasian idea takes many forms (Eurasianism and Neoeurasianism, 

for example), movements (such as Eurasian movement, which became popular 

in the early 21st century) and political parties (e.g. Eurasian Party which was 

founded in 2002 by Al.Dughin), centers (in Chisinau, for example, in late Au-

gust 2012 was created the Coordinating Center for Eurasian Integration) etc. 

The author shows that during the course of socio-political thinking Eurasian 

doctrine was embraced by great intellectuals of the 19th and 20th centuries, in-

cluding historians, sociologists, economists and philosophers. 

The author analyzes some paradoxes between official statistics on Moldo-

va's foreign trade turnover with EU and the CIS countries and opinion polls on 

population choices on the country's economic development vector. These results 

reveal an internal skepticism regarding the immediate socio-economic and po-

litical recovery and an external Euroscepticism in the context of the decreasing 

number of European integration followers. The article concludes that the social 

cohesion in our country is very severely affected and has no significant potenti-

al to be restored in the short term in the context of the new dividing "lines" of 

the conflict between Moldovan political actors, especially after the Parliamen-

tary elections from 30 November 2014 and presidential elections from October 

30 / November 13, 2016. Thus, we can observe a tendency in the perpetuation of 
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the old socio-political cleavages (European vector – Eastern project, Unionism 

– Moldovenism, Unitarianism – Federalism etc.) that can be defined as the 

main challenges for the national security of the Republic of Moldova. 

  

Lumea contemporană este ghidată de două tendinţe în dezvoltarea sociu-

mului (obiective, universale, dar şi contradictorii), care formează, de fapt, legea 

vieții sociale. Este vorba despre procesul integrării și cel al dezintegrării, despre 

un anumit ciclu al creşterii, declinului și prăbușirii societăților, valabil și pentru 

toate statele antice și medievale. Primatul teoriei ciclice în explicarea lumii, a 

veşnicii reîntoarceri regăsindu-se încă la evreii antici (expresia „nimic nou sub 

soare” îi aparţine şi regelui iudaic Solomon).  

Nicăieri în lume nu au existat state și / sau imperii veșnice. Mărturie sunt 

orașele-state mesopotamiene (Ur, Uruk, Kiș, Babilonia ș.a.), polisurile grecești 

(Atena, Sparta, Milet, Efes ș.a.), dinastiile chinezești (Qin, Jin, Ming, Shang, 

Zhou ș.a.), imperiile romane (de Apus, de Răsărit și de „națiune germană”), ca-

lifatele arabe (Omeiad, Abbasid, Fatimid ș.a.), hanatele tătaro-mongole (Hoarda 

de Aur, Chagatai, Ilhanat) și multe alte forme de organizare social-politică, dis-

părute de-a lungul timpului. Orice stat este ca o haină pe care o îmbracă un po-

por, pentru a se proteja de intemperii, dar pe care nu o poate purta la infinit. Da-

că în vestul Europei, Imperiul Carolingian (și ulterior „Sfântul Imperiu Roman 

de națiune germană”, despre care Marc Bloch spunea că nu a fost nici sfânt, nici 

roman și nici de națiune germană) poate fi considerat succesorul de drept al Im-

periului Roman de Apus, și nicidecum continuatorul acestuia (întrucât unul fu-

sese păgân, iar altul creștin), atunci în est situația era diametral opusă: Rusia ța-

ristă și-a arogat rolul de „a treia Romă”, deși era doar continuatoarea, și nu suc-

cesoarea Imperiului Roman de Răsărit. În ceea ce privește Țările Române, Ni-

colae Iorga a definit cel mai bine cauzele apariției și existenței lor: „Bizanț după 

Bizanț” [1; 2]. 

Procesul integrării și dezintegrării pare să cunoască astăzi un ritm din ce în 

ce mai accelerat. Secolul XX a văzut colapsul ultimelor mari imperii (chinez, 

german, austro-ungar, otoman, japonez, britanic, rus şi sovetic), fiind și marto-

rul integrării care domină în cea de-a doua jumătate a secoluluiși cuprinde toate 

domeniile de activitate umană. 

Europa a construit prima regiune economică a lumii, fiind exemplul cel 

mai semnificativ al procesului de regionalizare a economiilor naţionale. În acest 

sens, UE este cea mai avansată organizație pe calea punerii în practică a unui 

angajament de integrare regională a 28 de state. UE constituie un exemplu ur-

mat şi în alte zone ale lumii, având, declarat sau nu, ca model CEE / UE, dar pu-

ţine din proiectele noi apăruteau atins un grad ridicat de coerenţă („Acordul 

Nord American de Liber Schimb” – NAFTA, semnat la 17 decembrie 1992, este 

format din trei ţări membre: SUA, Canada şi Mexic, având drept obiectiv princi-
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pal eliminarea restricţiilor privind comerţul şi investiţii reciproce; „Piaţa 

Conului Sudic” – MERCOSUR, înființată în 1991, cuprinde: Argentina, Brazi-

lia, Paraguay şi Uruguay şi are ca obiectiv major realizarea unei zone de liber 

schimb; „Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est” – ASEAN, creată la 8 au-

gust 1967, prin semnarea Declarației de la Bangkok, Thailanda, de către cele 

cinci state fondatoare: Indonezia, Malaiezia, Filipine, Singapore și Thailanda, 

grupând astăzizece state şi are obiective comune cu UE; „Organizaţia Cooperă-

rii Economice a Mării Negre” – OCEMN, fondată pe 1 mai 1999 în baza Acor-

dului privind cooperarea economică la Marea Neagră semnat la 25 iunie 1992, 

la Istanbul, Turcia, reprezintă un ansamblu regional din care fac parte douăspre-

zece ţări, inclusiv Republica Moldova; „Cooperarea Economică Asia-Pacific” – 

APEC, organizație creată în 1989, fiind primul forum din această regiune dedi-

cat facilitării dezvoltării economice, a schimburilor comerciale și investițiilor, 

promovării liberului schimb, reprezentă aproximativ 60% din economia mondi-

ala, cuprinde douăzeci și una de ţăride pe coasta Pacificului şi a luat naştere la 

iniţiativa SUA care a dorit să avertizeze UE că îşi pot găsi oricând aliaţi în Asia; 

„Organizaţia de Cooperare Shanghai” – OSC, înființată în anul 2001, cu scopul 

declarat pentru a lupta împotriva terorismului și a separatismului, dar este dese-

ori considerată a fi de fapt un mijloc de a contracara influența americană în Asia 

Centrală, regiune strategică bogată în hidrocarburi, grupează șase state cu conti-

nuitate teritorială, printre care Rusia şi China, iar principalul obiectiv îl reprezi-

ntă cooperarea eficientă în domeniile economic, cultural, comercial, educaţio-

nal, tehnico-ştiinţific şi politic, și nu în ultimul rând  proiectul estic – Uniunea 

Economică Eurasiatică (UEE) – este o uniune economică situată în principal în 

nordul Eurasiei. Tratatul de instituire a UEE a fost semnat la 29 mai 2014 de că-

tre liderii statelor Belarus, Kazahstan și Rusia și a fost pus în aplicare de la 1 

ianuarie 2015) [3; 4; 5, p.3-7]. 

Proiectul UEE, creat ca alternativă pentru UE, este cel mai nou dintre toate 

modelele de regionalizare a eonomiilor naționale descrise mai sus, careare o is-

torie doarde circa 100 de ani – prin doctrina eurasiatică (ideea de Europă unită 

are însă o evoluție fascinantă de peste două milenii și este, în realitate, opera 

multor generații de gânditori politici și filosofi [6, p.200-204]), având, în același 

timp, și unele rădăcini și tradiții istorice adânci – de la curentul politico-ideo-

logic rus al slavofililor (opus occidentaliștilor) din prima treime a secolului al 

XIX-lea.  

La o scurtă retrospectivă istorică a două curente politico-ideologice rusești, 

cel slavofil și cel occidentalist, specificăm faptul că în prima jumătate a secolu-

lui al XIX-lea atât reformatorii, cât şi revoluţionarii erau de acord că Rusia tre-

buie modernizată, însă părerile erau diferite asupra modului în care urma să fie 

îndeplinit acest deziderat. Ideile progresiste, care circulau în epocă, nu au putut 

fi reprimate. Astfel, cenzura a scăpat din vedere un articol al lui P.Ia.Ciaadaev 

https://ro.wikipedia.org/wiki/2001
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniune_economic%C4%83&action=edit&redlink=1
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(1794–1856) „Scrisoare filosofică din Necropolis” (una din cele opt scrisori ale 

sale din lucrarea „Scrisori filosofice”, 1829–1831, fost decembrist, fiind memb-

ru al „Uniunii Propăşirii” şi mai apoi al „Societăţii de Nord”), care, deşi nu ata-

ca ideile oficiale, a deschis o mare dezbatere în societatea rusă asupra căilor de 

urmat pentru progresul societăţii.  

În funcție de răspunsul la întrebarea care ar fi calea de urmat pentru dezvo-

ltarea societății ruse, în mediul intelectual au apărut două curente social-politi-

ce: slavofilii (întemeietori sunt consideraţi I.I.Kireevski şi A.S.Homeakov) şi 

occidentaliştii (fondatori – P.Ia.Ciaadaev, A.I.Herzen și V.Gr.Belinski), care au 

reprezentat naşterea intelectualității revoluţionare ruse de mai târziu. De altfel, 

intelectualitatea rusă era relativ mare, diversificată, fiind compusă din cea dvo-

reană (de origine nobiliară), „raznocină” (oameni de diferite ranguri şi titluri in-

ferioare) şi din cea structurată din diferite grupări – de la radicali la liberalii mo-

deraţi [7, p.246-248]. 

În urma discuțiilor aprinse,s-au evidenţiat două orientări politico-ideologi-

ce opuse: reprezentanţii primei grupări au fost numiți „slavofili” – ei vedeau ca-

lea de sine stătătoare de dezvoltare a ţării, precum că aceasta posedă baza prop-

rie a culturii naţionale, astfel încât se idealizau bazele originale ale ţării, misiu-

nea istorică deosebită a Rusiei, condamnând parlamentul, formula legislativ-ad-

ministrativă potrivită Rusiei fiind cea a adunărilor consultative – formulă biroc-

ratică. Iar părtașii celei de-a doua orientări – „occidentalişti” – vedeau calea de 

dezvoltare a Rusiei pe linie apuseană, căci cultura occidentală era pentru ei ulti-

mul cuvânt al civilizaţiei mondiale. 

Cele două curente aveau și puncte comune vizavi de unele probleme cu ca-

re se confrunta societatea rusă la acea vreme: atitudinea negativă faţă de şerbie 

(tocmai la 19 februarie 1861 ţarul Alexandru al II-lea a semnat Manifestul, nu-

mit şi „decretul de eliberare” a ţăranilor sau reforma ţărănească, şi Regulamen-

tul cu privire la ţăranii eliberaţi din şerbie), lupta împotriva birocratismului ru-

sesc, pentru libertatea opiniei publice etc. Occidentaliştii liberali erau mai apro-

ape de democraţii revoluţionari ruși după ideologia lor, în timp ce slavofilii evi-

denţiau trei trăsături caracteristice ce deosebesc Rusia de ţările occidentale şi 

anume – „baza comunitară” („общинное начало”), „sinodalitate” („собор-

ность”) şi unanimitate şi adeziune („единодушие и согласие”) [8, р.538-606; 

9, р.398-419;10]. 

Delimitarea forțelor intelectuale rusești în slavofili și occidentaliști (con-

form unei expresii plastice a lui N.Berdiaev, aceștia, „slavofili și occidentaliști, 

au fost dușmani-prieteni” [11]) reflecta, în esență, lupta ideologică între repreze-

ntanții clasei dominante, ambele curente fiind aspru criticate din partea democ-

raților revoluționari ruși. De altfel, apariția acestor două orientări ideologice a 

fost condiționată de factori social-politici și economici care dominau în Rusia 

țaristă în prima jumătate a secolului al XIX-lea: distrugerea mișcării decembriș-
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tilor, aprofundarea contradicțiilor în interiorul regimului autocratic rus, proble-

mele șerbiei etc. În această perioadă, forțele intelectuale de opoziție se organi-

zau în diferite grupări politice care exprimau interesele anumitor pături ale nobi-

limii / dvorenimii dispusă liberal. 

Ulterior, ideile slavofililor au fost însuşite de panslavismşi de emigraţia ru-

să de după revoluţia bolşevică din 1917, considerând rolul „mesianic” al Rusiei 

în lumea contemporană. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe scena soci-

al-politică a Rusiei s-au manifestat şi neoslavofilii – adepţi ai slavofililor primei 

generaţii din prima jumătate a secolului al XIX-lea, împrumutând de la predece-

sorii lor teza despre dezvoltarea social-economică cu totul diferită a Rusiei, pre-

cum şi ideea despre rolul istoric deosebit al slavilor, mai ales al ruşilor în dezvo-

ltarea civilizației umane. Printre principalii reprezentanţi al acestui curent sunt 

N.I.Danilevski (1822–1885; filosof, sociolog şi culturolog, care a fundamentat 

teoria dezvoltării istorice ciclice), V.S.Soloviov (1853–1900; filosof, teolog, po-

et, eseist şi critic literar) ș.a. [12; 13; 14]. 

Ideile slavofililor i-au influenţat ulterior pe mulţi intelectuali ruşi, pe demo-

craţii revoluţionari, pe urmaşii slavofililor – pe  „narodnicii” / poporaniști (care 

încercau să pregătească ţăranii pentru o viitoare revoluţie posibilă) şi organizaţi-

ile narodniciste (care promovau teroarea ca una din căile de luptă împotriva cla-

sei guvernante). În acelaşi timp, ideile occidentaliştilor au avut ecou și la o parte 

din narodnici (dezamăgiţi de calea teroristă de luptă), la liberali, al căror număr 

creştea odată cu dezvoltarea capitalismului în Rusia, la modernişti şi la unii so-

cial-democraţi ruşi, numiţi şi „marxişti legali” (de altfel, unul din fondatorii pri-

ncipali ai acestui curent sociopolitic rus este considerat Piotr B. Struve, 1870–

1944). 

La începutul secolului XX ideile slavofililor și urmașilor acestora au stat la 

originea doctrinei eurasiatice. Ea a fost formulată de câțiva intelectuali ruși, re-

fugiați în Occident după revoluția bolșevică din octombrie 1917, în perioada mi-

grației forțate ruse din anii 1918–1923. În urma victoriei acestei revoluții din 

Rusia, 1,5 mln. de ruși „albi” au fost obligați să-și părăsească țara sau au plecat 

de frica noului regim (totalitar). Majoritatea emigranților ruși erau aristrocați, 

mari proprietari, comercianți sau reprezentanți ai clasei mijlocii și intelectuali 

[15]. Printre aceștia era Nicolai Berdiaev (1874–1948), unul dintre reprezentan-

ții marcanți ai filosofiei religioase ruse care a fost nevoit să-și părăsească patria 

devenită între timp Rusia Sovietică pe celebrul „vapor al filosofilor” [16]. El 

scria curând după migrația sa, în 1925, că „eurasianismul este în primul rând o 

mișcare emoțională, și nu una intelectuală, iar această emotivitate a eurasianis-

mului rezultă din reacția instinctelor creatoare, atât naționale, cât și religioase 

față de catastrofa produsă. O astfel de construcție spirituală poate să ia, în cele 

din urmă, forma unui fascism rusesc” [17; 18]. 
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Eurasianismul, ca mișcare și ideologie sociopolitică, s-a născut la începutul 

anilor ‟20 ai secolului XX, în mințile unor tineri intelectuali, care încercau să în-

țeleagă ce s-a întâmplat cu ei, cu țara lor, cum a putut să se prăbușească un im-

periu în aparență atât de puternic. Eurasianismul a fost răspunsul generației for-

mate intelectual înainte de Primul Război Mondial nevoită să-și abandoneze țara 

în mâinile bolșevicilor la criza de identitate pe care o traversa atunci Rusia. Miș-

carea și ideologia a fost și răspunsul tinerilor intelectuali ruși dezamăgiți de ne-

putința Occidentului de a le da înapoi țara din mâinile bolșevicilor. Mai mult, 

eurasianismul reprezentă și o reacție la criza liberalismului, soluția găsită la ce-

ea ce părea să fie „fundătura” ideologică în care nimerise Vestul. 

Cercetătorul român A.Goșu subliniază că primele elemente din doctrina 

eurasiatică s-au articulat în sălile Universității din Sofia, Bulgaria, unde se dis-

cuta cartea „Europa și umanitatea” a lui Nikolai S. Trubețkoi (1890–1938). Re-

putat lingvist și filosof, prințul Trubețkoi formulează primele teze ale doctrinei 

eurasiatice: concepția lumii multipolare (din anii ‟90 ai secolului trecutea devine 

doctrină oficială a Kremlinului), rolul major al influenței mongole asupra istori-

ei politice și culturii ruse, importanța interacțiunii dintre slavi și turanici etc. 

După 1923, N.Trubețkoi s-a stabilit la Viena, unde se implică foarte activ în mi-

șcarea eurasiatică și face parte din conducerea grupării, care, în scurt timp, devi-

ne una dintre cele mai puternice din exil [19; 20]. 

Ideile lui N.Trubețkoi sunt împărtășite și dezvoltate de alți adepți înflăcă-

rați ai doctrinei, printre care șiistoricul, culturologul și doctrinarul geopolitic 

Gheorghi V. Vernadski (1887–1973) [21], geograful, sociologul și istoricul 

Piotr N. Savițki (1895–1968), filosoful, muzicologul și criticul literar Piotr P. 

Suvcinski (1892–1985), dar și mulți alți intelectuali care făceau parte din primul 

val al migrației ruse [22]. 

În următoarea etapă a istoriei doctrinei eurasiatice – perioada sovietică – 

cel mai important reprezentant al acestei concepții, dar și „singurul eurasianist” 

(numit și „ultimul eurasiat” după unii autori) din fosta URSS, a fost, fără îndoia-

lă, istoricul sovietic Lev N. Gumiliov (1912–1992), feciorul cunoscutei poete 

ruse și sovietice Anna Ahmatova (1889–1966). El a încercat să dezvolte propria 

sa teorie – teoria etnogenezei, considerată baza științifică a doctrinei eurasiatice 

[23]. 

O ultimă etapă în istoria doctrinei începe după colapsul URSS (decembrie 

1991). La începutul anilor 2000, proiectul „democrației occidentale” aplicat Fe-

derației Ruse era considerat tot mai mult unul eșuat. Societatea rusă se îndoia de 

eficiența valorilor democratice (liberale) promovate de președintele Boris N.  

Elțîn, iar pe scena politică apare Vladimir V. Putin cu mai multe discursuri de-

spre conservarea valorilor tradiționale și a „fundamentelor spirituale” („nouleste 

vechiul bine uitat”, notează cercetătorul ucrainean Vladimir Dergaciov). Proiec-

tul eurasiatic a fost exprimat pentru prima dată de către Președintele Kazahsta-
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nului Nursultan Nazarbaev în anul 1994 într-un discursla Moscova, dar a fost 

scos la iveală pentru a atrage de partea sa o parte din electoratul național-patri-

otic atunci când puterea rusă a simțit scăderea rating-ului activității sale tumul-

tuoase în crearea statului corupt oligarhic [24]. 

Inițial, eurasianismul a fost asumat de diverse grupări comunist-naționalis-

te, dar ulterior devine doctrină neoficială a Kremlinului. Se pare însă că imbol-

dul spre noul proiect integraționist pentru Eurasia și deci spre mișcrea eurasiani-

stă începe cu câteva articole publicate în cotidianul „Известия” de la Moscova 

ale lui V.Putin, aflat în acea perioadă în funcția de prim-ministru. Într-un articol 

din 2011, acesta anunță o nouă etapă, un obiectiv ambițios, „un nivel mai înalt 

de integrare – Uniunea Eurasiatică”, care nu s-ar opune modelului european, cel 

al UE: „Proiectul nostruintegraționist iese la un nivel calitativ nou, deschide lar-

gi perspective pentru dezvoltarea economică, creează avantaje competitive sup-

limentare. O astfel de uniune de efort ne va permite nu doar să se încadreze în 

economia globală și sistemul de comerț, dar și în mod real să participe la proce-

sul de luare de decizii, care definesc regulile jocului și determină contururile 

viitorului. Sunt convins că crearea Uniunii Eurasiatice, integrarea eficientă este 

acea cale care va permite participanților să ocupe un loc demn în lumea compli-

cată a secolului XXI. Doar împreună țările noastre sunt capabile de a intra în 

numărul liderilor la nivel mondial de creștere și a progresului civilizațional, de a 

obține succes și prosperitate” [25]. Datorită condițiilor social-politice create, co-

ncepția eurasiatică capătă o nouă „suflare”atât ca doctrină, cât și ca practică, așa 

încât astăzi concepția eurasiatică îmbracă diverse forme (eurasianismul și neo-

eurasianismul, spre exemplu [26; 27]), mișcări (cum ar fi, mișcarea eurasiatică, 

care a devenit populară la începutul secolului XXI în unele țări din cadrul CSI) 

și partide politice, centre (la Chișinău, spre exemplu, la sfârșitul lunii august 

2012 a fost creat Centrul Coordonator pentru Integrarea Eurasiatică). 

Unreprezentativ doctrinar al acestei concepții și cel mai important expo-

nent al neoeurasianismului este considerat Aleksandr G. Dughin, cunoscut geo-

politician, filosof, sociolog, politolog și activist rus [28], care a înființat în 2002 

Partidul Eurasiatic. Din partea a IV-a „Eurasianismul ca versiune a celei de-a 

patra teorii politice” a lucrării „A patra teorie politică. Rusia și ideile politice ale 

secolului XXI” vom reține următoarele principii / elemente ale filosofiei eurasi-

aniste a lui Al.Dughin: 

„Eurasianismul este, întâi de toate, o filozofie” (citește „ideologie” – P.V.),  

„Cel dintâi principiu al filozofiei eurasianismului este patriotismul erotic”, 

„Cel de-al doilea element al filozofiei eurasianismului este noțiunea de duh 

al pământului, de spațiu viu și de pământ-suflet”,  

„Cel de-al treilea princpiu al filosofiei eurasianiste se numește „veșnicia în 

palmele tale” sau „îmrățișarea vidului”, iar „principiul generalizator” este ur-

mătorul: „Suntem adepții Absolutului, și împotriva relativului”. Nu vom scăpa 
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din vedere și următoarea specificare: „Cele trei prncipii ale eurasianismului, ex-

puse mai sus, se întruchipează în cel de-al patrulea – Rusia. Rusia este Patria 

Absolută. Rusia este receptacolul revelației eurasianiste, al spritului eurasianist 

și al trupului eurasianist... Eurasianismul este servirea religioasă a Rusiei” 

(sublinierile aparțin lui Al.Dughin) [28, p.238, 244, 246, 247, 248, 249]. 

Aceste și alte idei sunt împărtășite și în Republica Moldova de liderii poli-

tici ai unor partide politice de stânga, de unii lideri de opinie [29; 30], dar și de 

unele organizații ale societății civile, ONG-uri. 

Din cele expuse mai sus, conventional, derivă câteva perioade semnificati-

ve în evoluția doctrinei eurasiatice:  

1) anii ‟30 ai secolului XIX – începutul secolului XX, includ ideile slavofi-

lilor și urmașilor acestora până la revoluția bolșevică din 1917;  

2) anii ‟20-‟30 – sfârșitul anilor ‟30, avându-se în vedere conturarea doctri-

nei eurasiatice prin editarea (la Sofia în 1921) primei culegeri de articole „Ис-

ход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев”, în 

care au fost publicate concluziile dezbaterilor de la seminarul eurasiatic, precum 

și publicarea altor ediții axate pe tematica eurasiatică (spre exemplu, „На пу-

тях”, Berlin 1922; „Россия и латинство”, Berlin 1923; „Евразийский Време-

нник”, Berlin 1923; „Евразийский Временник”, Paris, 1925; „Евразийский 

Временник”, Paris, 1927; „Евразийский Сборник”, Praga, 1929; „Тридцатые 

годы”, Paris, 1931 ș.a.), iar această perioada ia sfârșit odată cu începerea celui 

de-Al Doilea Război Mondial;  

3) sfârșitul anilor ‟40 – sfârșitul anilor‟80, fiind vorba despre o perioadă de 

stagnare și incertă în dezvoltarea concepției eurasiatice în fosta URSS, ținând 

cont de faptul că nici o altă ideologie, în afară de cea marxist-leninistă, nu era 

susținută de regimul politic comunist, dimpotrivă, libera cugetare era sugrumată 

din start de autoritățile sovietice (cazul lui L.Gumiliov, primele lucrări ale căru-

ia despre problemele etnogenezei, ciclurilor etnice și pasiunii („пассионар-

ность”) sunt datate cu anii ‟60), însă mișcarea disidentă și „literatura de sertar” 

(„samizdat”) obținuse anvergură în această perioadă, și  

4) anii ‟90 – prezent, perioadă care se manifestă pregnant prin dezvoltarea 

în ascensiune a concepției eurasiatice, atât ca doctrină (în Rusia, cel mai cunos-

cut reprezentant fiind considerat Al.Dughin), cât și ca practică (în unele țări din 

spațiul CSI).  

Așa cum s-a subliniat mai sus, cel mai recent proiect de regionalizare a 

economiilor naționale a început să se materialezeze prin Uniunea Vamală Rusia 

– Belarus - Kazahstan sub patronajul Federaţiei Ruse.Uniunea Vamală a fost 

oficial înființată la 1 ianuarie 2010, dar nu putea fi implementată decât după ap-

robarea Codului Vamal al Uniunii Vamale din 1 iulie 2010, iar la 29 mai 2014 a 

fost semnat Acordul de înființare a UEE care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 

2015. 
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Potrivit unor comentatori politici ruși, țările din fosta Uniunea Vamală 

(Rusia, Belarus, Kazahstan), cărora li s-au alăturat Armenia și Kirghizia, urmau 

să instituie un sistem de comerț reciproc avantajos. Aici apare paradoxul: liderii 

acestor țări discutând mai mult despre UEE în 2013–2014, decât după începerea 

activității propriu-zise a Uniunii. Fondatorii UEE erau convinși că noua alianță 

le va permite producătorilor interni să-și vândă produsele pe piețe noi mai repe-

de, mai ieftin și la o scară mai mare. Cu toate acestea, la un an de la fondarea 

Uniunii, datele statisticeși evoluțiile economice actuale arată că situația econo-

mică din fiecare stat-membru în parte s-a deteriorat, iar schimburile comerciale 

reciproce au scăzut [31]. Principalul partener comercial al țărilor din UEE este 

Rusia. În contextul sancțiunilor din partea statelor occidentale impuse Rusiei și 

căderii prețului la petrol pe piața mondială, țările membre ale UEE au nimerit 

într-un fel de capcană. Acestea au contat, în cea mai mare măsură, pe piețele din 

Rusia, însă în urma crizei economice regionale și a celei mondiale au rămas cu 

nimic.   

Pentru că Republica Moldova se află la intersecția între Estul și Vestul 

Europei, de interese mari geopolitice ale Occidentului şi ale Rusiei, iar în câm-

pul politic autohton funcționează și partide „geopolitice” (sintagma îi aparține 

cunoscutului om politic, politolog și analist politic O.Serebrian), unele forțe po-

litice de stânga (parlamentare și extraparlamentare), în pofida iluziei avantajului 

comercial al vectorului eurasiatic, insistă în continuare ca țara noastră să adere 

la modelul estic de dezvoltare al unor țări din cadrul CSI (Rusia, Belarus și Ka-

zahstan).  

În acest context, Biroul executiv al Grupului de inițiativă (președinte al 

grupului de inițiativă – V.Șelin, președinte al Partidului Social Democrat) a ve-

nit în decembrie 2011 cu ideea desfăşurării unui referendum de aderare a Repu-

blicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Eurasiatice, 

de formare a teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale Eurasia-

tice (inițiativă înregistrată de Comisia Electorală Centrală în ședința sa din 13 

aprilie 2012). Ulterior, pe 3 august 2012, din motive lesne de înțeles (încălcarea 

normelor și procedurilor de colectare a semnăturilor susținătorilor referendumu-

lui republican legislativ etc.) CEC a respins propunerea de efectuare a referen-

dumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea 

Vamală Eurasiatică şi a anulat înregistrarea Grupului de iniţiativă [32]. 

În situația creată, ideea a fost preluată de Partidul Comuniştilor din Repub-

lica Moldova, care a cerut organizarea unei şedinţe extraordinare a Parlamentu-

lui pe acest subiect [33; 34]. Însă Legislativul țării, în ședința sa din 27 septemb-

rie 2012, a spus „nu” referendumului privind aderarea Republicii Moldova la 

Comunitatea Economică Eursiatică şi la Uniunea Vamală Rusia – Kazahstan – 

Belarus şi astfel ideea desfăşurării referendumului a eşuat [35]. 
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În același timp, liderii politici ai Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia 

încearcă să sfideze conștient nu numai prioritățile naționale ale Republicii Mol-

dova, dar și legile morale. Astfel, Comitetul Executiv al Autonomiei Găgăuze 

la, 27 decembrie 2012,a dat aviz pozitiv referitor la iniţiativa de a organiza un 

referendum consultativ cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea 

Vamală Eurasiatică [36]. 

Amintim că pe 2 februarie 2014 pe teritoriul autonomiei găgăuze au avut 

loc concomitent două referendumuri. Unul dintre acestea se referea la vectorul 

politicii externe a Găgăuziei, iar celălalt la statutul autonomiei. La referendum 

au participat în jur de 70% din locuitorii autonomiei. Conform rezultatelor 

prezentate ulterior, 98,4% din locuitori au votat pentru aderarea Republicii Mo-

ldova la Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan. Totodată, pentru dreptul 

autonomiei de ași decide sorta în cazul pierderii statalității Republicii Moldova 

au votat 98,8% din alegători. Potrivit unor informații, pentru organizarea refe-

dendumului, omul de afaceri rus, I.Iacubov, originar din Ceadâr-Lunga, a donat 

un milion de lei. Totodată, în ajunul plebiscitului, pe atunci omul de afaceri 

R.Usatâi (actualmente președinte al formațiunii „Partidul Nostru” și primar al 

mun. Bălți) a anunțat că a decis sa ofere 500 de mii de lei conducerii Găgăuziei 

pentru organizarea referendumului. Plebiscitul desfășurat a fost declarat de către 

autoritățile politice centrale neconstituțional. În plus, în ajunul primei ședințe a 

Platformei de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea 

Populară a UTA Găgăuzia din 4 februarie 2016, dar și a unei ședințe de Guvern 

din 4 martie 2016 care a avut loc la Comrat, autoritățile găgăuze au celebrat în 

mod oficial doi ani de la referendumul neconstituțional privind statutul și vecto-

rul extern al autonomiei găgăuze. Mai mult, în scopul sărbătoririi evenimentu-

lui, Comitetul executiv al Găgăuziei a alocat din fondul de rezervă al autonomi-

ei aproape 71 de mii de lei [37]. Nu mai menționăm aici și alte provocări la su-

dul țării, cu implicarea unor lideri de la Chișinău și Comrat, privind formarea 

noii „republici populare bugeac” [38; 39]. 

În schimb, Parlamentul țării nostre a ratificatla 27 septembrie 2012 Acor-

dul cu privire la zona de liber schimb cu țările CSI [40; 41]. Documentul preve-

de scutirea de taxe la import și export pentru un șir de produse care, ulterior, vor 

ajunge la consumatori la un preţ mai mic. Acordul a fost votat unanim, inclusiv 

de către deputații Partidului Comuniștilor, care au declarat că acesta va apropia 

Republica Moldova de Uniunea Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan. Acordul 

privind zona de liber schimb a fost semnat pe 18 octombrie 2011 la Sankt-Peter-

sburg. Acest Acord respectă regulile Organizației Mondiale a Comerțului 

(OMC), iar eventualele litigii în ceea ce ține de barierele tehnice vor fi soluțio-

nate în conformitate cu regulile OMC. Totodată, Acordul de comerț liber cu CSI 

nu vine în contradicție cu Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 

Republica Moldova – UE (ca parte a Acordului de Asociere a Republicii Mol-
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dova cu UE, avându-se în vedere titlul V al acestui Acord), pe care Republica 

Moldova deja la semnat cu UE la 27 iunie 2014. Acordul de Asociere cu UE in-

troduce un regim de comerț preferențial – Zona de Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător  (ZLSAC / DCFTA), care presupune trecerea de la cooperarea eco-

nomică la integrarea economică prin liberalizarea graduală (în decurs de până la 

10 ani din momentul semnării) a comerţului cu bunuri şi servicii, reducerea şi 

eliminarea taxelor vamale, înlăturarea barierelor tehnice şi netarifare, abolirea 

restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la acquis-

ul UE. 

Așa cum am observat mai sus, ideea creării unei Uniuni Eurasiatice în jurul 

Rusiei nu a trecut neobservată în țara noastră, astfel încât formațiunile politice 

de stânga și chiar unele organizații ale societății civileau venit imediat în susţi-

nerea acestei iniţiative. Ţinând cont că respectivele forțe politice și unele orga-

nizații ale sectorului asociativ sunt susținute de o bună parte a societății, proiec-

tul Uniunii Eurasiatice are toate şansele să fie popularizat și în continuare.În 

acest sens, la mijlocul anului 2012 forțele politice de stânga au creat la Chișinău 

un Centru Coordonator pentru Integrarea Eurasiatică, având drept obiectiv ma-

jor asigurarea unei abordări sistemice a integrării Republicii Moldova în Uniu-

nea Eurasiatică în curs de constituire. Astfel, conform planului de acţiuni, cent-

rul urmează să asigure formarea în țara nostră a unei coaliţii de forţe proeurasia-

tice, să coordoneze activitatea grupului de experţi publici pentru integrarea 

eurasiatică, să monitorizeze activitatea de informare a presei. În componenţa ce-

ntrului urma să intre o serie de structuri organizatorice înfiinţate anterior şi care 

urmăresc promovarea în Moldova a ideilor de integrare eurasiatică, precum cen-

trul de informare unic „Eurasia Inform”, agenţia de ştiri eurasiatică „Еurasia 

news”, portalul de ştir video în curs de constituire „Eurasia-24”. Organizatorii 

promit că activitatea centrului se va desfăşura în conlucrare strânsă cu structuri-

le de profil din Rusia, Belarus şi Kazahstan. În funcţia de preşedinte al centrului 

coordonator a fost numit directorul Centrului Unic Informațional-Analitic „Eu-

rasia Inform”, Al.Dobrea [42; 43; 44]. 

La un an de la desfășurarea așa-zisului referendum din Găgăuzia, din 2 feb-

ruarie 2014, Centrul pentru Integrarea Pro-Eurasiatică a organizat primul forum 

politic cu privire la statutul Găgăuziei și orientarea externă a regiunii. Experții 

naționali atenționează însă că este vorba despre mai multe activități activități cu 

un caracter separatist și pot provoca scenarii asemănătoare cu cele din Ucraina 

[45]. 

Este de menționat că la 14 iulie 2014 fracțiunea parlamentară a PCRM a 

depus o sesizare la Curtea Constituțională privind Asocierea Republicii Moldo-

va la UE, conform căreia o serie de prevederi ale acestui document pun sub se-

mnul ameninţării suveranitatea şi independenţa republicii, iar astfel de decizii 

trebuie luate în cadrul unor referendumuri [46], însă la 9 octombrie 2014 orga-
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nul constituţional independent al statului, Curtea Constituţională a Republicii 

Moldova, a hotărât că Acordul de Asociere cu UE, semnat la Bruxelles la 27 

iunie 2014 şi ratificat ulterior de Parlamentul de la Chişinău la 2 iulie 2014, este 

constituţional şi nu aduce atingere suveranităţii şi neutralităţii Republicii Mol-

dova [47; 48]. 

Nu întâmplător, alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 au fost nu-

mite de unii analiști politici „alegeri geopolitice”. De-a lungul întregului an 

2014 forţele politice de opoziţie cu viziuni pro-eurasiatice au pledat în favoarea 

desfăşurării unui referendum privind proiectul integraţionist al Republicii Mol-

dova – european sau eurasiatic. În acest sens, forţele politice pro-eurasiatice au 

susţinut referendumul din Găgăuzia. Pe de altă parte, forţele politice numite 

pro-europene, aflate la guvernare, au respins în mod constant idei organizării 

unui astfel de referendum, invocând drept argument faptul că alegerile parlame-

ntare ordinare, stabilite pentru 30 noiembrie 2014, vor servi, deopotrivă cu ale-

gerea deputaţilor, şi drept referendum privind stabilirea vectorului integraţionist 
[49]. 

Este de remarcat că Declaraţia comună a misiunii internaţionale de monito-

rizare a alegerilor, semnată de reprezentanţii OSCE / BIDDO, Adunării Parla-

mentare a OSCE (AP OSCE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 

(APCE) şi Parlamentului European (PE), a constatat că campania pentru alege-

rile parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost influenţată de aspiraţiile geopoli-

tice. În acest sens, este ilustrativă manifestarea îngrijorării faţă de „anularea în-

târziată a înregistrării unui concurent electoral (fiind vorba despre excluderea 

din maratonul electoral al Partidului „Patria”, avându-l ca lider pe R.Usatâi, du-

pă ce s-a depistat utilizarea în campania electorală a mijloacelor financiare ne-

declarate, precum și surselor financiare din străinătate, care cade sub incidența 

unui articol al Codului Contravențional privind „folosirea în alegeri a fondurilor 

nedeclarate”), fapt ce a ridicat întrebări referitoare la timp şi circumstanţe”. 

Într-adevăr, în cele şapte campanii electorale precedente [50], desfăşurate 

după declararea independenţei Republicii Moldova şi care nu aveau vreo extra-

semnificaţie, cum este cazul alegerilor din 2014, nu s-a recurs vreodată la elimi-

narea vreunui concurent electoral, mai cu seamă a unui concurent creditat de so-

ndajele de opinie cu şanse reale de trecere a pragului electoral. În consecinţă, 

trei partide numite pro-europene (Partidului Liberal Democrat din Moldova, Pa-

rtidul Democrat din Moldova și Partidul Liberal) au obţinut 55 din 101 mandate 

de deputat, iar partidele pro-eurasiatice – 46 mandate [51]. Revenind la dimen-

siunea plebiscitară, se poate constata că acei concurenţi electorali care au pledat 

pentru integrarea europeană au obţinut în total 50,24%, iar cei care au pledat in-

tegrarea eurasiatică – 46,62% [52]. Este o diferenţă nesemnificativă care nu cer-

tifică despre un suport popular larg în favoarea vectorului european, mai ales pe 

fundalul excluderii din campania electorală a unui concurent promotor al integ-
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rării eurasiatice. Mai degrabă, scorul invocat arată anumite discrepanțe structu-

rale din societatea noastră (politice, ideologice, economice, sociale, valorice, et-

nolingvistice, culturale și de altă natură), o societate (plurală) divizată de ceea 

ce H.Eckstein numea „clivaje segmentale” [53, p.21-22], semnalând că „acolo 

unde divizările politice urmează îndeaproape și mai ales au legătură cu limitele 

de diferențiere socială, obiectivă, îndeosebi extrem de frapante într-o societate” 

[54]. 

Pe parcursul perioadei de independență a statului Republica Moldova pute-

rea și societatea s-au aflat permanent în căutareavectorului de dezvoltare a țării, 

întrebându-se deloc retoric: Care vector / model de dezvoltare pentru țara noast-

ră ar fi mai adecvat: cel estic, pro-csi-ist, sau, totuși, vestic, pro-european? De la 

declararea independenței a Republicii Moldova, în 1991, puterea politică a osci-

lat periodic, de la un scrutin electoral la altul. Între proiectul estic: partidele de 

stânga, separat sau prin coalițiile de guvernare, au optat mereu pentru legături 

puternice cu Rusia – coaliţia Partidului Democrat Agrar din Moldova, partidul de 

guvernământ care a câştigat alegerile parlamentare anticipate din 27 februarie 1994, 

şi a fracţiunii parlamentare „Unitatea Socialistă”; Partidul Socialiștilor din Repub-

lica Moldova, devenind una din fracțiunile parlamentare după scrutinul electoral 

din 30 noiembrie 2014, se declară într-o opoziție politică dură, intransigentă și 

neconstructivă conform regulilor jocului politic democratic: pe parcursul man-

datului ea „nu-și va dezamăgi” propriul electorat, va utiliza toate mecanismele 

puterii pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate, va pleda în Parlament 

pentru denunțarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE; va 

organiza și desfășura un referendum național privind vectorul politicii externe; 

va insista asupra studierii istoriei și limbii „moldovenești” în școli etc. [55]. Și 

proiectul vestic: așa-ziselepartide proeuropene, prin alianțele de guvernare, s-au 

exprimat ferm pentru aderarea la UE – cazul coaliţiei de guvernământ „Alianţa 

pentru Democraţie şi Reforme”, din anii 1998-1999, formată din trei componen-

te în cadrul grupului parlamentar unit al ADR: Blocul „Convenția Democrată 

din Moldova”, alcătuit din cinci organizații social-politice, Blocul „Pentru o 

Moldovă Democratică și Prosperă”, constituit din patru organizații social-politi-

ce şi Partidul Forțelor Democratice; al „Alianţei pentru Integrare Europeană”, 

din anii 2009–2013, constituită, în fond, din trei forțe politice – PLDM, PDM și 

PL; al „Coaliției Pro-Europene de Guvernare”, 2013-2014, alcătuită din PLDM, 

PDM și Partidul Liberal Reformator; al „Alianței Politice pentru Moldova Euro-

peană”, 2015, formată din PLDM și PDM [56, p.148-172], precum șiactuala co-

aliție de guvernare, neformalizată oficial
2
, și, respectiv, „majoritatea parlamen-

                                                 
2 În acest sens, Președintele Parlamentului A.Candu s-a exprimat destul de prompt, menționând 

că „în prezent, în Republica Moldova nu există nicio coaliție de guvernare în sensul adevărat 

al cuvântului. Dar există o majoritate parlamentară, obsedată de obiective comune – de a pune 
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tară”, constituită din patru componente: PDM, PL, 7 deputați PLDM și 14 depu-

tați retrași din fracțiunea parlamentară a PCRM, formând cu PDM Platforma 

Social-Democrată „Pentru Moldova” [58].). Însă cazul clasic al acestei fluctuații 

este cel al PCRM, care permanent a oscilat între aceste două opțiuni de integrare 

– cea europeană și cea estică – redenumite de unii autori modele politice hege-

monice, datorită celor doi actori principali implicați, respectiv, Federația Rusă și 

UE. Se pare că liderii PCRM nu mai sunt siguri, dar și singuri în câmpul politic 

autohton, că integrarea europeană ar fi un obiectiv strategic al Republicii Mol-

dova, dorind, de fapt, integrare în ambele direcţii, în Est şi în Vest. 

Poate fi sesizat un paradox între datele statistice oficiale privind balanța co-

merțului extern al Republicii Moldova cu țările membre ale UEși ale CSI și re-

zultatele sondajelor de opinie privind opțiunile populației asupra vectorului de 

dezvoltare a țării. Astfel, în perioada de independență a Republicii Moldova co-

merțul exterior al statului cu țările membre ale UE și ale CSI au fost în creștere / 

desreștere în funție de perioada evaluată. Astăzi, procesele social-politice și eco-

nomice, precum instabilitatea politică, criza valutară și, nu în ultimul rând, de-

valizarea sistemului bancar, au influențat puternic activitatea economică inter-

națională a Republicii Moldova. Anul 2015 s-a soldat cu o diminuare esențială a 

operațiunilor comerciale internaționale.  

În ansamblu, în anii 2009-2015, se poate constata o creștere esențială a ex-

porturilor moldovenești în zona UE și România, pe când exportul în Federația 

Rusă, în aceeași perioadă, a înregistrat o diminuare dramatică. Acestea demons-

trează atractivitatea mărfurilor și bunurilor din Republica Moldova pentru piața 

europeană. Printre principalii factori care au influențat reducerea indicatorilor 

de export începând cu anul 2014 au fost deprecierea leului moldovenesc și redu-

cerea volumului exportului în Federația Rusă a produselor agricole, vinului, bă-

uturilor alcoolice tari și a produselor din carne din cauza embargoului comercial 

unilateral, impus Republicii Moldova de Rusia. În perioada 1997-2015 balanța 

comerțului exterior, încet dar sigur, permanent a înclinat în favoarea UE, așa în-

cât volumul comerțului extern al țării în ultimii ani crește mai accentuat în ra-

port cu UE, pe când în raport cu CSI se micșorează dramatic [59, p.32-34]. 

În pofida deschiderii totale a UE față de Republica Moldova prin impleme-

ntarea Acordului de Asociere, care oferă noi posibilități în relațiile economico-

comerciale dintre părți, populația continuă să manifeste unele reticențe la schi-

mbările produse în ultimii ani cu spațiul comunitar pe dimensiunea economică 

și politică. Drept mărturie pot servi datele sondajelor de opinie, care demonstre-

ază scăderea suportului pentru aderarea țării la spațiul comunitar. Marea majori-

tate a celor chestionați consideră că vectorul evoluției economice din țară are o 

                                                                                                                        
în aplicare reformele pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și a partenerilor de dezvoltare, 

pentru a obține rezultate în procesul de implementare a Acordului de Asociere cu UE” [57]. 
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direcție greșită – de la circa 59% în martie 2009 (ponderea persoanelor cu acea-

stă părere a crescut  cu 8% faţă de studiul din octombrie 2008) până la 86% în 

aprilie 2016 (ponderea persoanelor care au o asemenea părere a crescut cu 11% 

față de cercetarea efectuată în primăvara anului 2015 și este comparabilă cu po-

nderea înregistrată în toamna anului 2015 – 88%) [60; 61], iar majoritatea tine-

rilor sunt gata să părăsească țara imediat pentru a-și crea un mod de trai decent. 

Același sondaj de opinie organizat de Institutul de Politici Publice în martie 

2009, cu sprijinul financiar al Fundației Soros, și studiul realizat de Centrul de 

Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”, demonstreză o oarecare di-

namică vizavi de rezultatele sondajului efectuat în aprilie 2016. Astfel, popula-

ţia în proporţie de 60 la sută consideră că partenerul strategic de bază al Repub-

licii Moldova trebuie să fie Rusia, în timp ce pentru UE se pronunţă 21%, iar 

pentru România doar 8%. Se atestă o uşoară îmbunătăţire în viziunea populaţiei 

în ce priveşte relaţiile cu UE, 59% din cei intervievaţi apreciindu-le ca fiind bu-

ne şi foarte bune. Pentru aderarea Republicii Moldova la UE s-au pronunţat 

65% din populaţie, iar pentru aderarea la NATO circa 24%. Însă conform date-

lor Barometrului Opiniei Publice organizat în aprilie 2016, relațiile actuale ale 

Republicii Moldova cu UE au fost apreciate cel mai pozitiv – 63,5% le-au apre-

ciat ca fiind bune și 3,3% – foarte bune. Dacă duminica viitoare ar avea loc re-

ferendumul cu privire la aderarea Republicii Moldova la UE, 41% ar vota pro și 

la fel 41% – contra. Patru din zece respondenți (44%) sunt de părerea că Repub-

lica Moldova va avea mai multe avantaje/ doar avantaje în cazul aderării la UE, 

iar 41% respondenţi deopotrivă susţin că Republica Moldova va avea doar deza-

vantaje sau mai multe dezavantaje. Dacă s-ar cere votul cu privire la aderarea 

Republicii Moldova la Uniunea Vamală (Rusia-Belarus-Kazahstan), 53% au ex-

primat intenții de vot pro, iar 32% ar vota contra aderării. Alții 14% nu au putut 

să se decidă. Mai mult de jumătate din respondenţi, 55%, au menţionat că Repu-

blica Moldova va avea mai multe avantaje / doar avantaje, dacă va deveni mem-

bru al Uniunii Vamale (Rusia-Belarus-Kazahstan), iar 30% din respondenţi di-

mpotrivă susţin că Republica Moldova va avea doar dezavantaje sau mai multe 

dezavantaje, dacă va deveni membru al Uniunii Vamale (Rusia-Belarus-Kazah-

stan). Fiind puși în fața alegerii între aderarea la UE și Uniunea Vamală, prima a 

fost aleasă de către 36%, iar a doua – de către 47%, iar alții 17% din intervievați 

nu au oferit un răspuns.  

Situație explicabilă: pe de o parte, pe plan intern, rezultatele diferitor son-

daje sociologice demonstrează destul de elocvent faptul că lipsa încrederii în se-

ctorul public, în liderii politicişi în instituţiile democratice este o provocare ma-

joră pentru buna guvernare în Republica Moldova, sfidare determinată de inco-

erența în promovarea reformelor democratice modernizatoare, de impactul 

crizelor „veșnice” care, reprezentând o multitudine de probleme, sporesc scep-

ticismul populației în capacitatea autorităților politice ale statului de a redresa 



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

68 

situația social-economică și politică creată și blochează dezvoltarea şi realizarea 

potenţialului uman al societății. Pe de altă parte, pe plan extern, investigațiile 

sociologice depistează lipsa unei înţelegeri profunde din partea unui larg seg-

ment al societăţii privind procesul de integrare europeană, statutul și scopurile 

acestuia. Deseori cetăţenii nu înţeleg care sunt subiectele discutate și negociate 

între Moldova și UE sau sunt chiar total „deconectaţi” de la procesele integrați-

oniste aflate în desfăşurare (în special, populația din regiunea de sud – UTA Gă-

găuzia și din raioanele de est ale țării – Transnistria), problema asigurării unei 

informări corecte a publicului despre acțiunile guvernanților fiind primordială în 

sensul reliefat de idei. 

Aceleaşi tendinţe paradoxale confirmăși alte studii și sondaje sociologice 

efectuate în ultimii ani pe marginea problemei vectorului de dezvoltare a Repu-

blicii Moldova, observându-se în continuare o diminuare a interesului societăţii 

pentru integrarea europeană și, concomitent, un interes mai sporit al unor gru-

puri sociale aparte (de unele segmente ale populației aderente mișcărilor sociale 

și forțelor politice de stânga, de vârsta „a treia”, de grupuri sociale defavorizate 

și marginale etc.) pentru aderarea la proiectul estic, la proiectul UEE şi Uniunea 

Vamală Rusia – Belarus - Kazahstan [62; 63; 64; 65; 66]. În condiţiile actuale 

de criză sistemică, când euroscepticismul devine tot mai puternic și în interiorul 

UE din cauza crizei economice, a datoriilor din cadrul comunitar,a problemei 

migranților și refigiaților, eurooptimismul populației țării noastre scade din mo-

tive deja cunoscute – criza multidimensională din țara noastră și din spațiul co-

munitar, incoerența reformelor democratice promovate de decidenții politici, de 

lipsa unei comunicări eficiente orientată spre cetățeni privind beneficiile de la 

integrare. Promisiunile făcute de factorii decizionali (redresarea situației social-

economice, bancar-valutare și a celei politice) sunt adesea percepute de popula-

ție ca ceva de viitor îndepărtat.  

Datele sociologice prezentate mai sus atestă că procesul europenizării și 

aderării Moldovei la UE, considerat prioritate națională / idee națională, în jurul 

căreia ar putea fi conjugate toate forțele sociale și politice sănătoase, ar avea loc 

coeziunea socială și ar putea fi consolidată întreaga noastră societate pe făgașul 

modernizării și democratizării țării în spiritul valorilor și principiilor europene, 

este pus la îndoială de către o bună parte de populație. Deşi aceste atitudini pot 

afecta însuşi proiectul democratic prin lipsa desusținere cetățenească a vectoru-

lui dezvoltării Republicii Moldova de la proiectul csi-st, etatist la modelul euro-

pean de tip liberal-democratic, nesupunerea civică este o formă naturală de pro-

test şi contestarepublică, inerentă democrației contemporane. Vom aminti aici 

cazul Referendumului constituțional eșuat din 5 septembrie 2010, precum și 

creșterea spiritelor protestatare în toamna anului 2015 din partea Platformei Ci-

vice „Demnitate şi Adevăr”, care ulterior, pe parcursul anului 2016, s-au mai 

domolit, sauo altă acțiune paralelă de protest, deja pro-estică, organizată de coa-
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liţia de stânga, formată din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, în fru-

nte cu liderul formațiunii I.Dodon, și Partidul politic „Partidul Nostru”, în frunte 

cu liderul formațiunii R.Usatâi, care, de fapt, conține același mesaj ca și al Plat-

formei Civice. 

Cu titlu de concluzie, vom reliefa trei constatări de rigoare.  

Întâi de toate, rădăcinile intelectuale ale doctrinei eurasiatice se regăsesc în 

evoluția gândirii social-politice ruse în prima jumătate a secolului XIX. Ideile 

social-politice ale slavofililor și occidentaliștilor, ca două curente politico-ideo-

logice rusești, au apărut drept rezultat al discuţiilor aprinse vizând calea pe care 

o poate urma Rusia în dezvoltarea sa. Pe parcursul dezvoltării gândirii social-

politice doctrina eurasiatică a fost adoptată de mari intelectuali ai epocii, inclu-

siv de istorici, sociologi, economiști și filosofi. 

Cea de-a doua aserțiune vizează ideea că doctrina eurasiatică a obținut con-

tururi reale tocmai în anii ‟20-‟30 ai secolului XX, aceasta fiind formulată de 

unii intelectuali ruși refigiați în Occident după războiul civil din Rusia. Astăzi, 

concepția eurasiatică, îmbrăcând diverse forme, mișcări și partide politice, cent-

re etc., a prins rădăcini adânci în Rusia, Belarus și Kazahstan, dar se manifestă 

cu o amplitudă mai moderată și în alte țări ale CSI. 

A treia specificare se referă la subiectul privind vectorul dezvoltării Republi-

cii Moldova – modelul estic, proiectul UEE şi, respectiv, Uniunea Vamală 

Rusia – Belarus - Kazahstan versus paradigma vestică, liberal-democratică, care 

este în continuare deschis. Lupta politico-ideologică între aderenții acestor două 

proiecte regionale de integrare economică (integrarea eurasiatică versus integra-

rea europeană) constituie „prima linie” de conflict în câmpul politic autohton și 

reflectă principalul clivaj politic la momentul actual, având tangențe puternice 

cu alte clivaje mai vechi (unionism – moldovenism, unitarism – federalism) din 

perspectiva grupurilor sociale implicate în competiţia pentru putere şi a retoricii 

politice. Modul în care au fost reflectate mesajele politice de către actorii electo-

rali în perioada ultimelor alegeri parlamentare din 2014 și a alegerilor preziden-

țiale de la sfârșitul anului 2016 în comunicarea politică (puternic ideologizată și 

structurată pe principiul societății bazate pe clase / grupuri sociale antagonice, 

dar și pe principiul orientării politice) a fost diferit de la un subiect electoral la 

altul.  
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This article is focused on presenting successful practices regarding the ac-

tivities of some civil society insitutions in mobilizing citizens at national, regio-

nal and local level. The analysis is based on the following aspects: support of 

democracy and ensuring security and territorial integrity; promoting human 

rights and peaceful coexistence of ethnic minorities; community development; 

ensuring gender equality; personal development and youth programs, as well as 

social protection of citizens. Thus, through the actions undertaken under the 

projects, the author presents the main achievements in local community develo-

pment and also presents some recomendations of solving the local problems and 

improving the life of citizens.  

 

Astăzi tot mai multe instituții ale societății civie participă activ la rezolva-

rea problemelor la nivel local, regional şi național, iar rezulatele finale depind de 

gradul de colaborare cu autorităţile locale, precum şi de dorința cetăţenilor de a 

se implica în desfășurarea activităților. În comparaţie cu statul, instituţiile socie-

tăţii civile sunt mai atractive la nivel local, deoarece: 

 sunt percepute a fi mai flexibile, participative și receptive la nevoile ce-

tăţenilor. Atâta timp cât statul se ocupă de aprobarea bugetului și adoptarea po-

liticilor la nivel de ţară, acesta nu reuşeşte întotdeauna să se implice direct în ac-

ţiuni locale. 

 pot implica mai mulţi cetăţeni în identificarea și soluționarea probleme-

lor locale de dezvoltare ţinându-se cont de valorile și normele comunitare. 

 utilizează propriile resurse financiare în acţiuni de dezvoltare locală. 

Din cauza resurselor limitate ale autorităților locale, acestea nu sunt în stare să 

rezolve anumite probleme. De aceea, deseori se întâmplă ca atât reprezentanţii 

sectorului de stat, cât şi nonprofit să fie de acord asupra participării comune în 

soluţionarea cât mai rapidă şi eficientă a probemelor de interes comun. 
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 acoperă anumite nevoi ale comunităţii, mai bine şi mai ieftin decât o po-

ate face sectorul public (exemple frecvente sunt oferite în domeniile asistenţei 

grupurilor vulnerabile sau al managementului unor instituţii publice-gradinține, 

școli, spitale etc.). 

În general, sectorul neguvernamental moldovenesc poate influiența dezvol-

tarea comunităților locale: 

 încurajând instituţiile publice să adopte soluţii elaborate şi folosite cu 

succes în cadrul sectorului economic, social și cultural; 

 educând şi sensibilizând publicul în privinţa drepturilor prevăzute de ca-

drul legislativ; 

 participând la adaptarea programelor guvernamentale la nevoile locale 

prin exprimarea punctului de vedere al opiniei publice și aplicarea experienţelor 

locale; 

 colaborând cu instituţiile publice; 

 influenţând politicile de dezvoltare locală a instituţiilor naţionale şi inte-

rnaţionale; 

 ajutând APL (nivel 1 și 2) şi finanţatorii să elaboreze strategii de dezvo-

ltare mai eficiente, prin consolidarea instituţiilor, creşterea calificăriii profesio-

nale a personalului, instruirea acestuia şi întărirea capacităţii sale manageriale; 

 oferind posibilitatea unei participări cât mai largi a cetăţenilor la decizia 

publică. 

În mod specific, instituţiile societăţii civile care activează la nivel local, re-

gional şi naţional pot contribui la susţinerea democraţiei şi asigurarea securităţii 

şi integrităţii teritoriale; promovarea drepturilor omului și a coexistenţei pașnice 

a minorităţilor etnice; dezvoltarea comunitară; asigurarea egalităţii de gen; dez-

voltare personală şi programe pentru tineri, precum şi la protecţia socială a cetă-

ţenilor. Iar în tabelul de mai jos prezentăm aceste obiective strategice cu impli-

carea celor mai active instituții ale societății civile în dezvoltarea comunității lo-

cale. 
 

Experienţa instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor locale 

Obiective strategice Instituţii ale 

societăţii civile 

Acţiuni  

a) susţinerea democra-

ţiei şi asigurarea securi-

tăţii şi integrităţii terito-

riale 

 dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor prin conso-

lidarea democrației parti-

cipative 

APE, IPP, Fundaţia 

Est Europeană. 
 stabilirea platformelor 

de discuţii şi elaborarea 

cercetărilor, analizelor in-

dependente privind subie-

cte de politică externă 

 oferirea consultaţiilor 

juridice pentru cetățenii de 

pe ambele maluri ale 
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 consolidarea încrederii 

cetăţenilor de pe ambele 

maluri ale Nistrului. 

 

 

Nistrului  

 desfăşurarea activităţilor 

de instruire, sensibilizare, 

informare şi organizare a 

campaniilor de advocacy 

şi  lobby 

 

b) promovarea dreptu-

rilor omului și a coexis-

tenţei pașnice a minori-

tăţilor etnice  

 îmbunătățirea imaginii 

minorităţilor etnice 

 oferirea oportunităților 

de integrare socială 

 

CReDO, IDOM, AO 

Promo-LEX, Centrul 

Național al Romilor, 

Centrul de Tineret 

Piligrim-Demo, Co-

ngresul Comunități-

lor Ruse din Moldo-

va. 

 desfăşurarea campanii-

lor educaționale, meselor 

rotunde, training-urilor şi 

cercetărilor de teren cu 

privire la toleranță și non-

discriminare  

 informarea şi asistenţa 

persoanelor cu disabilităţi, 

grupurilor social vulnera-

bile, minorităţilor etnice  

 publicarea studiilor cu 

privire la drepturile 

omului 

 

c) dezvoltarea comuni-

tară 

 crearea condițiilor de 

progres economic şi soci-

al pentru comunitate 

 acordarea suportului la 

dezvoltarea întreprinderi-

lor existente în ţară 

 participarea membrilor 

comunității la identifica-

rea soluțiilor potrivite co-

ntextului local și regional 

cu folosirea resurselor lo-

cale 

 încurajarea spiritului de 

inițiativă a cetăţenilor 

 consolidarea capacitaţi-

lor profesionale de inova-

re economică şi socială 

Programul UE-

PNUD, IDIS „Viito-

rul”, Centrul CON-

TACT, Centrul Pro 

Comunitate, PBN, 

ODIMM, JCI Mol-

dova, ADR. 

 realizarea programelor 

sociale în conformitate cu 

cele mai bune practici in-

ternaţionale, adaptate la 

necesităţile comunităţii 

locale 

 oferirea serviciilor de 

consultanţă şi instruire a 

managerilor şi angajaţilor 

întreprinderilor 

 oferirea experienţelor 

practice de învăţare în 

management, leadership 

şi antreprenoriat pentru ti-

neri 

 elaborarea materialelor 

informative privind pro-

cesul de instruire antrep-

renorială 
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d) Asigurarea egalităţii 

de gen 

 încurajarea participării 

femeilor în viaţa econo-

mică şi social-politică a 

ţării 

 susținerea socială a 

doamnelor antreprenori 

CPD, Clubul politic 

al femeilor 50/50, 

Gender-Center, 

Asociaţia Femeilor 

de Afaceri din mun. 

Bălţi, Asociaţia Fe-

meilor de Afaceri 

din Sectorul Rural 

din Rîşcani), 

Asociaţia Femeilor 

de Afaceri din mun. 

Cahul „FEMIDA”, 

Asociația Femeilor 

din Găgăuzia. 

 

 elaborarea materialelor 

informative privind ega-

litatea între femei și băr-

bați 

 desfăşurarea programe-

lor de instruire, campanii 

mass-media şi de avocacy 

privind educația electora-

lă a femeilor şi a violenței 

domestice 

e) Dezvoltare personală 

şi programe pentru ti-

neri 

 integrarea socială a ti-

nerilor din diferite cate-

gorii sociale   

 propagarea cunoştinţe-

lor în vederea realizării 

posibilităţilor intelectua-

le, sociale şi spirituale ale 

tinerilor 

 soluţionarea probleme-

lor educaţionale 

 implicarea tinerilor în 

viaţa socială, economi-

că, culturală 

 susţinerea şi promova-

rea tinerilor talentaţi 

 stabilirea relaţiilor de 

colaborare şi parteneriat 

între tineri şi organizaţiile 

(ne)guvernamentale  

 sensibilizarea societăţii 

în problemele tineretului 

şi favorizarea procesului 

Centrul de Resurse 

pentru Tineret DA-

CIA, Tinerii pentru 

Dreptul la Viață, AO 

„Moștenitorii”, Insti-

tutul de Instruire în 

Dezvoltare „Milleni-

um”, Eco-Răzeni, 

AO „Perspectiva”. 

 elaborarea și implemen-

tarea politicilor şi strategi-

ilor axate pe îmbunătațirea 

calității vieții tinerilor 

 oferirea serviciilor de 

informare, consultanță și 

instruire în domeniul dez-

voltării personale a tineri-

lor 

 implicarea tinerilor în 

cadrul programelor de 

schimb de tineret, instru-

iri, vizite de studiu 
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de socializare. 

 

f) Protecţia socială a 

cetăţenilor 

 sensibilizarea societății 

privind problemele socia-

le ale persoanelor dezava-

ntajate 

 susţinerea morală şi 

materială a persoanelor în 

etate şi cele cu disabilităţi 

AO Soarta, AO De-

mos, AO „Motiva-

ţie”, Centrul de Rea-

bilitare a Victimelor 

Torturii “Memoria”, 

AO „Filocalia”. 

 elaborarea programelor 

și politicilor privind pro-

tecția socială 

 angajarea în activități de 

informare, instruire și co-

nsultanță a persoanelor 

social vulnerabile si cele 

cu disabilităţi  

 încadrarea în câmpul 

muncii a grupurilor locale 

dezavantajate 

Sursă: Elaborat de C. Budurina-Goreacii în 2016 
 

a) Susţinerea democraţiei şi asigurarea securităţii şi integrităţii terito-

riale.  
Interesele naţionale vitale ale Republicii Moldova rezidă în asigurarea şi în 

apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale, a frontierelor inalie-

nabile ale statului în consolidarea democraţiei, ceea ce permite dezvoltarea unui 

stat de drept şi a unei economii de piaţă [20]. În acest sens, implicarea institu-

ţiilor societăţii civile în promovarea acestor interese naţionale este pe cât nece-

sară, pe atât şi complicată. Pe de o parte, s-ar părea că această sarcină ţine mai 

mult de competenţa autorităţilor statale. Pe de alta, anume sectorul neguverna-

mental ar putea cotribui la facilitarea dialogului dintre reprezentanţii politici de 

pe ambele maluri ale Nistrului în vederea asigurării securităţii şi integrităţii teri-

toriale, ar identifica mecanisme de susţinere şi promovare a valorilor europene 

pe segmentul susţinerii democraţiei ţării. 

Pentru realizarea acestor obiective, deseori instituţiile societăţii civile şi re-

prezentanţii statului participă în comun la acţiuni de informare, consultare, ana-

liză şi cercetare în demersul consolidării și instituţionalizării parcursului euro-

pean şi democratic al ţării. În tabelul de mai jos prezentăm cele mai relevante 

activități desfășurate de către unele instituții ale societății civile în vederea asi-

gurării acesui obiectiv.  

 

a) Susţinerea democraţiei şi asigurarea securităţii şi integrităţii 

teritoriale 

În perioada anilor 2006-2011 Asociaţia pentru Politică Externă din 

Moldova (APE, mun. Chișinău) a realizat programul „Dialoguri Transnist-

rene”, în cadrul căruia au fost organizate un şir de activităţi la care au partici-

pat reprezentanţi ai societăţii civile şi mişcărilor social-politice, jurnalişti şi 
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experţi de pe ambele maluri ale Nistrului. De asemenea, au fost organizate 

trei conferinţe internaţionale, care au avut scopul de a facilita cooperarea sec-

torială între cele două maluri ale Nistrului, contribuind astfel la întărirea înc-

rederii între Chişinău şi Tiraspol [12]. Pe parcursul anilor 2013-2014 în cad-

rul programului „Asistenţă tehnică pentru Biroul de Reintegrare al Republicii 

Moldova”APE a elaborat newsletter-ul „Dialoguri transnistrene”, care a fost 

difuzat de postul public Radio Moldova şi de Radio Vocea Basarabiei. Prog-

ramul s-a axat pe facilitarea soluţionării conflictului transnistrean prin conso-

lidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului [42]. 

În vederea monitorizării reformelor din sectorul de securitate şi a proce-

sului de soluţionare a conflictului transnistrean Institutul de Politici Publice 

(IPP, mun. Chișinău) pe parcursul anilor 2001-2009 a editat mai multe pub-

licaţii: „Viziunea sintetizată asupra problemei transnistrene”, „Plan trilateral 

pentru rezolvarea problemei transnistrene”, „Conflicte îngheţate şi uitate în 

statele post-sovietice: geneza, politică, economia şi perspectivele de soluţio-

nare”, „Controlul asupra armamentului. Măsurile de întărire a încrederii și se-

curității”, „Noile oportunități de soluționare a problemei transnistrene prin 

mecanismele Europei moderne” [8] etc. 

În cadrul proiectului „Crearea punților de comunicare între ONG-uri, 

asociațiile de business și mass-media din Moldova, Ucraina și Rusia pentru 

prevenirea conflictului din Transnistria” (2012-2014) implementat de către 

Fundaţia Est Europeană (mun. Chișinău) au fost depuse eforturi pentru a 

susţine implicarea societății civile și a consolida cooperarea regională în ve-

derea îmbunătățirii dialogului cu regiunea transnistreană. Astfel, au fost oferi-

te 13 granturi pentru finanţarea unor proiecte comunitare comune, iar 120 de 

tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la dialoguri interactive 

axate pe consolidarea încrederii. A fost lansat studiul „Sectorul neguvername-

ntal de media în regiunea transnistreană: realităţi şi perspective de dezvolta-

re”, iar portalul www.infomost.org a contribuit la crearea parteneriatelor și 

rețelelor între diferite organizații neguvernamentale din regiunile vizate etc 

[44]. 

 
În ciuda desfășurării unui şir de acțiuni axate pe susţinerea democraţiei, 

asigurarea securităţii şi integrităţii teritoriale a ţării totuşi soluţionarea conflictu-

lui transitrean nu a fost posibilă până în prezent. Chiar dacă problema pare a fi 

mai mult de ordin politic totuşi tergiversarea rezolvării diferendului afectează 

tot mai mult nivelul de trai al populaţiei de pe malul stâng al Nistrului. Cetăţenii 

se confruntă cu un şir de probleme privind incluziunea socială, participarea de-

mocratică la procesul decizional, dar şi dreptul lor la exprimare. Astfel, asistenţa 

şi suportul oferit din partea instituţiilor societăţii civile este evident. Consultări-

le juridice, instruirile, campaniile de informare privind sensibilizarea cetăţenilor 

http://www.infomost.org/
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se regăsesc pe agenda activităţilor desfăşurate de către reprezentanţii ONG-

urilor din Republica Moldova. 

În regiunea transnistreană sunt înregistrate aproximativ 2500 de instituții 

ale societății civile [43, p.3], iar acţiunile pe care le desfăşoară sunt modeste, fie 

din cauza intimidării din partea autorităţilor „nistrene”, fie a problemelor pri-

vind transferurile financiare venite din partea donatorilor străini prin intermedi-

ul băncilor din stânga Nistrului, care îşi au stabilitie propriile reguli de administ-

rare. Credem că în acest caz, ar trebui să fie întreprinse mai multe măsuri colec-

tive de către ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului care vor contribui la 

consolidarea dialogului între autorităţi în eforturile de a susţine democraţia, a 

asigura securitatea şiintegritatea teritorială a ţării. 

b) Promovarea drepturilor omului și a coexistenţei pașnice a minorită-

ţilor etnice. Republica Moldova dispune de o bază legislativă privind protejarea 

drepturilor omului şi a minoriţălilor naţionale ce corespund standardelor inter-

naţionale. De asemenea, sunt adoptate măsuri practice de prevenire şi combatere 

a discriminării persoanelor defavorizate şi a celor ce aparţin minorităţilor etnice 

prin crearea oportunităţilor de implicare în viaţa politică, socială, economică şi 

culturală a ţării. Cu toate acestea, asigurarea respectării drepturilor omului și co-

existenţei pașnice a minorităţilor etnice din întreaga țarărămâne a fi o provocare 

pentru reprezentanții autorităților statale, iar pentru instituțiile socetății civile un 

obiectiv pentru a mobiliza și a sensibiliza cetățenii privind problemele cu care 

se confruntă. 

 

b) Promovarea drepturilor omului și a coexistenţei pașnice a 

minorităţilor etnice 

Activităţile CReDO (mun. Chișinău) sunt focusate pe democratizarea 

societăţii civile, promovarea şi respectarea drepturilor omului prin implicarea 

factorilor de decizie în soluţionarea cazurilor de încălcare a drepturilor omu-

lui. În acest sens, organizaţia utilizează diverse mijloace: inițiative publice, 

lobby și advocacy, consultaţii cu reprezentanţii sectorului neguvernamental şi 

autorităţile statale pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele 

de importanță publică. CReDO joacă un rol important şi în cadrul CNP, Con-

siliul Național al ONG-urilor din Republica Moldova, Alianța Anticorupţie 

prin faptul că prezintă reacţii, opinii, face apeluri publice şi elaborează rapoa-

rte cu privire la încălcarea drepturilor omului, a legislaţiei etc [2]. 

IDOM (mun. Chișinău) lucrează cu persoanele cu disabilităţi, deţinuţi 

sau cei infectaţi cu HIV/SIDA, informându-i astfel despre drepturile lor și 

acordându-le asistență. Mai multe training-uri privind consolidarea capacită-

ţilor în domeniul protecţiei, promovării şi respectării drepturilor persoanelor 

care trăiesc cu HIV au fost desfăşurate pe parcursul anului 2013 în mun. Chi-

şinău, Cahul, Comrat, Bălţi [15]. În același timp, IDOM a organizat câteva 
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stagii de formare – „Drepturile omului, nediscriminarea, confidenţialitatea şi 

repararea prejudiciilor morale ale persoanelor care trăiesc cu HIV” în scopul 

de a promova toleranță și de a identifica mecanisme de protecţie pentru aceste 

grupuri. Cazuri grave de încălcare a drepturilor omului împotriva acestor gru-

puri sunt aduse la cunoștința autorităților.  

În cadrul Programului Drepturile Omului Asociația Promo-LEX (mun. 

Chișinău) desfăşoară activităţi de promovare şi implementare în Republica 

Moldova a standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului. Astfel, 

membrii asociaţiei depun eforturi pentru a promovaaccesul la justiție și reme-

dii efective pentru locuitorii din regiunea transnistreană; a combate tortura şi 

tratamentele inumane sau degradante; a promova și proteja libertatea și sigu-

ranța persoanei etc. Menţionăm de asemenea şi importanţa rapoartelor editate 

anual de către organizaţie care reprezintă o analiză cu privire la respectarea 

drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. 

Raportul „De la vorbe la fapte (combaterea discriminării și inegalității în Mo-

ldova)”, a raportului „Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistrea-

nă a Republicii Moldova. Retrospectiva 2015” sunt câteva publicaţii recente 

de monitorizare a respectării drepturilor omului de pe ambele maluri ale Nist-

rului. 

Centrul Național al Romilor (mun. Chișinău) contribuie la combate-

rea stereotipurilor privind imaginea romilor și oferă oportunități pentru integ-

rarea lor deplină în societatea moldovenească. Acţiunile organizaţiei sunt 

structurate în trei departamente: drepturile omului, sănătate şi educaţie. În ca-

drul programelor realizate, centrul a reuşit să faciliteze dialogul dintre persoa-

nele de etnie romă şi autorităţile publice din mai multe localităţi (mun. Hîn-

ceşti, s. Vulcăneşti / r-l Nisporeni, Slobodzia / mun. Tiraspol, s. Lucasauca / 

mun. Orhei etc.), a fost sporit numărul de beneficii şi alocaţii sociale plătite 

reprezentanţilor segmentelor vulnerabile ale romilor în special copiilor de vâ-

rsta preşcolară, au fost reabilitate serviciile de bază (apă potabilă, energia ele-

ctrică, comunicaţii, încălzire) pentru cei mai vulnerabili din comunităţile de 

romi [30]. 

Centrul de Tineret Piligrim-Demo (mun. Comrat) se ocupă de dezvo-

ltarea societății civile din Găgăuzia prin creșterea participării tinerilor în viața 

politică, economică și socială; prevenirea tuturor formelor de discriminare; 

promovarea principiilor toleranței și a dialogului intercultural. Începând cu 

anul 2007, Piligrim-Demo organizează frecvent dezbateri în formatul „Karl 

Popper” în instituţiile de învăţământ preuniversitar din Găgăuzia. Astfel, or-

ganizaţia implică activ pe tineri în procesul de discutare și analizare a proble-

melor autonomiei [27]. 

Populația din Moldova vorbitoare de limba rusă gravitează în jurul Con-

gresului Comunităților Ruse din Moldova (mun. Chişinău). Acest ONG 
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vizează protejarea minorității etnice ruse din Republica Moldova. Printre acti-

vităţile sale se numără organizarea protestelor publice împotriva înrăutățirii 

condițiilor din școlile medii rusești sau închiderea activității acestora. De ase-

menea, pentru a menţine procesul literar rusesc și a stimula scriitorii ruși lo-

cali în munca de creație, a fost înfiinţată propria editură «Инесса», în cadrul 

căreia sunt publicate studii, critici literare, lucrări bibliografice și monografii. 

Lucrările sunt donate şcolilor și bibliotecilor locale, dar şi din ţară, iar în ca-

zul publicaţiilor științifice, acestea sunt prezentate în sălile de conferințe ale 

Academiei de Științe, cu participarea savanților cunoscuţi din țără. De aseme-

nea, cu ajutorul unei echipei de creație formate din profesori, istorici şi oa-

meni de artă organizaţia a elaborat un program la disciplina „Istoria, cultura 

și tradițiile poporului rus”pentru elevii din clasele 5-9 [46]. 

 
Instituțiile societății civile din domeniul drepturilor omului au o contribuție 

esențială la elaborarea legislației și cadrului strategic de protecție a drepturilor 

omului și a anumitor categorii sociale. De asemenea, acestea implementează 

proiecte de monitorizare a respectării drepturilor omului și prezintă rapoarte al-

ternative privind situația drepturilor omului în Republica Moldova, rapoarte pri-

vind diverse încălcări ale drepturilor omului, criticând Guvernul pentru selectiva 

implementare a recomandărilor adresate Moldovei în urma Revizuirii Periodice 

Universale (RPU) a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului [24].  

Conform concluziilor prezentate în catalogul ONG-urilor active în domeni-

ul drepturilor omului s-a constatat că majoritatea din ele sunt concentrate în ca-

pitala țării și nu au capacitatea de acoperire naţională în materie de promovare și 

monitorizare a drepturilor omului. Cât despre organizaţiile locale, atunci acestea 

au fost create mai târziu și au desfăşurat puţine iniţiative de promovare a dreptu-

rilor omului la nivel local. Respectiv, aceste ONG-uri nu au cunoştinţele şi abi-

lităţile necesare pentru o intervenţie sistemică şi eficace în domeniul promovării 

şi apărării drepturilor omului la nivel local. Totuși, majoritatea asociațiilor obș-

tești locale sunt membre ale unor rețele constituite la nivel național și regional, 

ale unor forumuri civice regionale sau alianțe de promovare a drepturilor unor 

categorii sociale, precum tineri, femei, bătrâni etc [4, p.114]. 

Cât despre instituţiile societăţii civile care lucrează cu și pentru diferite 

grupuri etnice, atunci putem remarca că acestea sunt dispersate și nu cooperează 

între ele, în ciuda obiectivelor declarate privind promovarea coexistenței pașni-

ce între popoarele etnice din ţară. Lipsa de cooperare este deseori un rezultat al 

dependenței de finanțarea externă și necesitatea de a se integra la cerințele și 

priorităţile programelor de finanţare ale donatorilor. În același timp, fiecare din-

tre aceste ONG-uri sunt unicile organizaţii care reuşesc să reunească în cadrul 

activităţilor sale minorități etnice majore în Republica Moldova, iar acest lucru 
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are potenţialul de a deveni forţă constructivă puternică în democratizarea în co-

ntinuare a țării, asigurând respectarea drepturilor umane, indiferent de etnie. 

c) Dezvoltarea comunitară. Crearea condițiilor de progres economic şi 

social pentru comunitate implică oferirea serviciilor de consultanță, asistență te-

hnico-financiară, informații și resurse pentru a ajuta persoanele fizice să creieze 

propriile lor afaceri în domeniul agricol sau industrial. Instituţiile societății civi-

le în ultimii ani desfăşoară activităţi care includ programe privind generarea ve-

niturilor cetăţenilor, iar succesul acestor instituţii se bazează pe identificarea 

problemelor locale, cât şi a grupului ţintă implicat direct în progresul social-eco-

nomic al comunităţii.  

În afară de susţinerea financiară oferită de instituţiile societăţii civile, pent-

ru cetăţenii care şi-au deschis o afacere pentru prima dată, este necesar ca ei să 

cunoască şi să înţeleagă aspectele privind contabilitatea, planificarea afaceri, 

precum și unele aspecte legislative, inclusiv ocuparea forței de muncă, impozi-

tarea etc. Iar instituțiile societății civile care activează la nivel local, regional și 

național depun eforturi în asigurarea instruirii persoanelor şi le oferă asistenţă în 

angajarea în câmpul muncii la nivel local. 
 

c) Dezvoltarea comunitară 

Programul UE – PNUD (mun. Chișinău) „Susţinerea Măsurilor de 

Promovare a Încrederii” (2015-2018) depune eforturi pentru a contribui la 

sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistru-

lui, prin implicarea autorităţilor locale, instituţiilor societăţii civile şi comuni-

tăţii de afaceri, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a 

comunităţilor locale [39]. În anul 2015 cel puțin 60 de întreprinderi de pe am-

bele maluri ale Nistrului au beneficiat de susținere în dezvoltare. Prin inter-

mediul Programului de granturi au fost create 31 de afaceri pentru tineri, care 

timp de 14 luni au beneficiat de consultanță în domeniul dezvoltării afaceri-

lor, generând 160 locuri noi de muncă. Programul a avut ca obiectiv asigura-

rea unei atmosfere general favorabile pentru dialog şi cooperare la toate nive-

lurile [40]. 

IDIS „Viitorul” (mun. Chișinău) activează în diverse domenii, precum: 

analiza economică, politici de cercetare, planificare strategică și management, 

activităţile sale fiind focusate pe departamentele: Buna guvernare în sectorul 

public, Economie de piaţă funcţională şi departamentul Societate competitivă. 

Astfel, experții din cadrul departamentului oferă asistenţă instituțiilor guver-

namentale (Ministerul Economiei, Ministerul Agriculurii și Industriei Alime-

ntare, Agenția Relații Funciare și Cadastru) în domenii, precum: analiză mac-

roeconomică și a proiecțiilor, diversificarea și creșterea eficienței energetice, 

promovarea exporturilor, îmbunătățirea politicilor fiscale. De asemenea, sunt 

publicate diferite studii în domeniul economic [14], precum şi publicaţiile pe-
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riodice: Monitorul Economic, Agenda Națională de Business, Buletin de pro-

movare a eficienţei energetice [6] etc. Astfel, ONG-ul contribuie activ la for-

tificarea sectorului economic, dezvoltarea spiritului de responsabilitate printre 

politicieni, funcționari publici și cetățenii țării, precum și la consolidarea so-

cietății civile.  

Centrul CONTACT (mun. Chișinău) participă la susţinerea proceselor 

democratice din societate şi edificarea societății civile prin intermediul prog-

ramelor „Consolidarea sectorului asociativ”, „Dezvoltare comunitară” şi „Pa-

rticipare şi buna guvernare”. Activităţile din cadrul programului „Dezvoltare 

comunitară” sunt orientate spre susţinerea iniţiativelor locale de dezvoltare a 

business-ului mic şi mijlociu, a antreprenoriatului social şi a dezvoltării regi-

onale. În acest sens, cu susţinerea financiară a Centrului au fost puse în prac-

tică următoarele idei de afaceri în mai multe localităţi din ţară: mini-ateliere 

de tâmplărie, mini-ateliere de cusătorie şi croşetare, servicii în construcţii şi 

reparaţia autoturismelor etc [37]. În acelaşi timp, sute de potenţiali antrepre-

nori sociali beneficiază de instruiri pentru a demara afaceri şi întreprinderi so-

ciale în localităţile lor. 

Acţiunile Centrului Pro Comunitate (mun. Chișinău) sunt focusate pe 

creşterea calităţii vieţii în localităţile din Republica Moldova. Astfel, au fost 

reabilitate instituţiile de învăţământ preşcolar în comunităţile rurale care au 

participat la concursul „Reparaţia grădiniţei”; a fost îmbunătăţită calitatea vi-

eţii familiilor vulnerabile (în jur de 300 de beneficiari direcţi şi 3000 indi-

recţi) prin oferirea ajutorului material, consiliere informaţională şi juridică, 

asistenţă în căutarea unui loc de muncă); a fost facilitat procesul de elaborare 

a planurilor strategice de dezvoltare socio-economică în peste 50 localităţi ru-

rale din Republica Moldova şi diseminate practici pozitive de acţiune comu-

nitară prin intermediul mijloacelor mass media locală şi naţională în 16 loca-

lităţi din Cahul,Ungheni, Nisporeni și Anenii Noi [31, p.10]. 

PBN (mun. Bălți) este axat pe dezvoltarea profesională a cetăţenilor din 

nordul ţării prin oferirea cursurilor de instruire profesională privind utilizarea 

calculatorului, cursuri de limbi străine, dezvoltarea afacerii proprii, contabili-

tate, secretariat etc., precum şi prestarea serviciilor de asistenţă, informare şi 

consultare în angajarea în câmpul muncii. Astfel, prin intermediul granturilor 

oferite de PBN în cadrul programelor desfăşurate participanţii au reuşit să –şi 

deschidă afaceri proprii, ateliere şi o parte din ei şi-au găsit un loc de muncă 

[34]. 

ODIMM (mun. Chișinău) este focusată pe promovarea creării micilor 

afaceri şi acordarea suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente în ţară. 

Menţionăm că în cadrul Programului PARE 1+1, lucrătorii migranţi sau be-

neficiarii de remitenţe au posibilitatea de a beneficia de consultanţă, instruire 

şi suport antreprenorial privind lansarea sau dezvoltarea afacerilor. De aseme-
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nea, prin intermediul componentei Finanţarea afacerilor / Regula 1+1 

ODIMM oferă granturi lucrătorilor migranţi, aceştia investind preponderent 

în agricultură (peste 40%), producere (peste 35%) şi servicii (circa 25%). As-

tfel, în perioada anilor 2010-2014 organizaţia a încheiat contracte de finanţare 

nerambursabilă cu circa 600 de întreprinderi create şi dezvoltate din sursele 

financiare ale lucrătorilor migranţi [36, p.21, p.22]. 

Junior Chamber International (JCI Moldova, mun. Chişinău) acţio-

nează pentru promovarea dezvoltării economice a ţării, implicarea tinerilor în 

cadrul programelor de formare a aptitudinilor de lider prin oferirea experien-

ţei practice de învăţare în management, leadership şi antreprenoriat. Astfel, 

JCI în colaborare cu Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova 

(ANTiM) desfăşoară anual Concursul Naţional de Business Planuri pentru 

Tineri prin oferirea de granturi tinerilor care doresc să-și deschidă propria 

afacere, astfel contribuind la dezvoltarea social-economică a țării noastre 

[26]. De asemenea, prin crearea Organizațiilor Locale JCI Moldova îşi propu-

ne să îmbunătățească mediul de afaceri din țară și să ofere oportunități de de-

zvoltare a tinerilor antreprenori. Iar în cadrul evenimentelor cu antreprenorii 

de succes din ţară şi de peste hotare, se aşteaptă identificarea partenerilor la 

nivel local şi internaţional, oferirea experienţelor practice de învăţare în ma-

nagement, leadership şi antreprenoriat. 

În conformitate cu politicile naţionale şi regionale de dezvoltare, Agen-

ţia de Dezvoltare Rurală (ADR Orhei) elaborează şi aplică strategii, identi-

fică şi implementează programe pentru creşterea economică a ţării. Astfel, a 

fost îmbunătățită eficiența energetică la spitalele regionale din Nisporeni şi 

Orhei. S-au efectuat lucrări de reabilitare a drumurilor locale cu acces spre 

centrul raional Anenii Noi și drumul republican Chișinău - Odesa, drumul Pă-

șcani – Secăreni - Bolțun, traseul mun. Strășeni - s.Scoreni / mun. Strășeni) - 

s.Malcoci / r-l Ialoveni), precum şi Băneşti - Teleneşti – Ţibirica. A fost cons-

truit poligonul modern de depozitare a deşeurilor solide din s.Cojușna / mun. 

Strășeni, dar şi din localităţile mun. Orhei, r-lui Teleneşti, Sîngerei şi Şoldă-

neşti. A fost dezvoltată atractivitatea turistică în mediul rural din lunca râului 

Nistru, precum şi în zona Parcului Naţional Orheiul Vechi, renovat palatul de 

cultură din mun. Ungheni. S-a deschis traseul turistic (Vama Veche Lăpușna) 

prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din 

mun. Hîncești, Locația geto-dacică din s. Stolniceni. ADR a contribuit şi la 

îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de 

apă potabilă și de canalizare în satele din lunca r.Lapuşniţa, mun. Hînceşti, 

com.Vărzărești / or. Nisporeni (apeduct Prut-Nisporeni), precum şi în regiu-

nea Chirileni – Buşila - Grăseni [23]. 
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Astăzi, tot mai mult instituțiile societății civile devin mai sensibile la facto-

rul umanitar privind informarea şi instruirea cetățenilor asupra problemelor ce 

țin de dezvoltarea comunitară. Observăm, de asemenea, o tendință crescândă a 

instituţiilor societăţii civile de a implica oamenii în cadrul diverselor proiecte și 

programe desfășurate pentru a fi proactivi, a gândi despre dezvoltarea comunită-

ții în termeni de bunăstare pentru fiecare membru al acesteia, de a acționa ino-

vativ și responsabil, în comun, folosind și regenerând resursele locale.  

Totuși, schimbările ce se produc ca rezultat al actvitiăților desfășurate nu 

au o acoperire națională, deseori acestea limitându-se fie într-o anumită localita-

te, regiune și pe un număr redus de persoane. Lipsește, de asemenea, o coerență, 

continuitate a programelor implementate, deseori acestea stopându-se fie din ca-

uza pregătirii profesionale slabe a angajaţilor, fie a lipsei resurselor financiare. 

Credem că o soluție potrivită în acest sens, ar fi implicarea cetățenilor în prog-

rame de antreprenoriat social, prin oferirea unor facilități de dezvoltare a micu-

lui business și o mai multă susținere din partea statului.De asemenea, este nece-

sară şi introducerea unor modificări în cadrul legislativ existent care să se adap-

teze la realitățile spațiului rural moldovenesc prin valorificarea potențialului 

uman şi punerea în practică a unor măsuri de politică socială la toate nivelurile, 

care să contribuie la dezvoltarea resurselor umane din mediul rural. 

d) Asigurarea egalităţii de gen presupune angajarea femeilor şi a bărbaţi-

lor în rândul aceloraşi drepturi, responsabilităţi şi oportunităţi în diverse sfere 

ale societăţii în baza competenţelor şi aspiraţiilor egale. Atât statul prin interme-

diul mijloacelor legale, cât şi cetăţenii prin depăşirea anumitor stereotipuri tre-

buie să garanteze acest drept în orice stat democratic. 

Constituţia Republici Moldova stabileşte că femeile şi bărbaţii sunt egali în 

faţa legii şi a autorităţilor publice [9]. În realitate, legislaţia din domeniul egali-

tăţii genurilor rămâne, în mare parte declarativă, iar adoptarea Legii cu privire la 

egalitatea dintre femei şi bărbaţi nu a determinat o îmbunătăţire spectaculoasă. 

În anul 2005 doar 20,7% femei deţineau mandate de deputat în Parlament. După 

Alegerile Parlamentare din 2009 numărul femeilor deputate a crescut, urmând 

ca acesta să se reducă din nou după Alegerile din 2010, astfel încât în Parlament 

îşi desfăşoară activitate 20 de deputate. Deşi această cifră este superioară celor 

din anii 1998 şi 2001 (8,7% şi 15,8% respectiv), acest nivel de reprezentativitate 

a femeilor nu este suficient pentru a asigura egalitatea mandatelor între ambele 

genuri, iar pentru aceasta singura soluţie rămâne a fi adoptarea cotelor de repre-

zentativitate.  

Totodată, trebuie menţionat faptul că în actualul Parlament, o deputată deţi-

ne funcţia de vice-preşedinte al Parlamentului (L.Palihovici); 4 deputate sunt 

ministre (C.Fusu – ministru al Educaţiei; M.Babuc - ministru al Culturii; S.Gri-

goraș – Ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, R.Glavan - ministru al 

Sănătății); 3 deputate fac parte din Biroul permanent al Parlamentului (Zinaida 



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

89 

Greceanîi, Violeta Ivanov şi Inna Şpac) şi doar 2 deputate sunt preşedinte a fra-

cţiunilor parlamentare din ţară. Actualul Bașcan al UAT Găgăuzia (Gagauz -

Yeri) este reprezentat, de asemenea, de o femeie – dna Irina Vlah. 
 

d) Asigurarea egalităţii de gen 

Abilitarea femeilor este una dintre priorităţile fundamentale pentru CPD 

(mun. Chișinău), centrul încurajând grupuri de femei din mediul rural, femei 

tinere, femei şomere să devină mai active în promovarea drepturilor lor [16]. 

Beneficiarii programelor desfăşurate de către CPD participă la activităţi de 

dezvoltare a liderismului pentru femeile din localităţile rurale, stimulare a pa-

rticipării civice în cadrul procesului decizional local, precum şi la promova-

rea principiilor şanselor egale în alegerile parlamentare sau locale. 

Pentru aceasta, centrul monitorizează reprezentarea femeilor pe listele 

de candidați și în funcții de conducere la alegeri, organizează traininguri de 

leadership pentru femeile din zonele rurale şi elaborează materiale informati-

ve înainte de perioada electorală. 

Clubul politic al femeilor 50/50 (mun. Chișinău) este un alt important 

ONG din Moldova care prin intermediul proiectelor „Femeile pot reuşi” imp-

lementate pe parcursul anilor 2001-2010 a desfăşurat circa 60 seminare lo-

cale, instruind astfel peste 1500 de femei, reprezentante ale partidelor politi-

ce, sindicate, ONG şi mass-media independente din întreaga ţară. De aseme-

nea, au fost organizate acţiuni locale (mese rotunde, dezbateri publice, cam-

panii şi conferinţe naţionale în vederea promovării şi mediatizării principiilor 

egalităţii genurilor, dar şi participării femeilor în viaţa publică şi politică [1]. 

Gender-Center (or. Chișinău) promovează egalitatea de gen ca unul 

dintre principiile de bază pentru consolidarea democrației în societatea mol-

dovenească. Astfel, prin intermediul programelor realizate cu privire la prog-

resul social și economic al femeilor, prevenirea violenţei domestice şi a trafi-

cului de fiinţe umane organizaţia şi-a adus mari controbuţii la elaborarea şi 

promovarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bă-

rbaţi (adoptată în februarie 2006), precum şi la elaborarea şi promovarea Le-

gii cu privire la Prevenirea şi Combaterea violenţei în familie (adoptată în 

martie 2007). De asemenea, organizaţia a depus eforturi la elaborarea şi pre-

zentarea Raportului CEDAW Alternativ (New York, 2006), raportului alter-

nativ al implementării Platformei de la Beijing în Moldova (KARAT Coali-

tion, 1999) şi al raportului alternativ în statistica gender (ECOSOC, Statistic 

Division, 2000). Echipa centrului a elaborat şi introdus în curricula sistemului 

de învăţământ superior cursul „Gender şi Educaţie” (masterat , USM) [7]. 

Asociaţia Femeilor de Afaceri (mun. Bălți) promovează şi susţine fe-

meile care doresc să înceapă o afacere sau care au deja o carieră de succes. 

Astfel, organizaţia desfăşoară evenimente importante, precum Forumuri Re-
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gionale al Tinerilor Antreprenori, expoziţii, târguri ale locurilor de muncă, 

prezentări, mese rotunde etc. Ca rezultat, beneficiarii activităţilor îşi îmbună-

tăţesc abilităţile practice şi deprinderile profesionale în domeniul în care acti-

vează, primesc consultații juridice şi de afaceri, beneficiază de instruire avan-

sată în domeniul antreprenoriatului și instruire sectorială şi primesc granturi 

pentru dezvoltarea afacerii [35]. 

Asociaţia Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural (r-l Rîşcani) se fo-

cusează pe dezvoltarea comunităților rurale şi susținerea socială a doamnelor 

antreprenori prin stimularea creării noilor întreprinderi, precum și sporirea 

eficienței activităților întreprinderilor deja existente. Astfel, au fost realizate 

programe sociale (finanţarea unei săli de Internet, asigurarea condiţiilor sanita-

ro-igienice în cantina şcolii), precum şi programe investiţionale (construcţia 

apeductului în s.Varatic şi crearea cooperativei producătorilor de lapte). 

O istorie de succes în promovarea femeilor în afaceri este prezentat şi de 

o doamnă din Cahul care, prin intermediul seminarelor de instruire privind 

iniţierea unei afaceri organizate de către Asociaţia Femeilor de Afaceri din 

Cahul „FEMIDA”, a iniţiat propria afacere cu prăjituri „Ca la mama acasă” 

[17]. 

Asociația Femeilor din Găgăuzia (mun. Comrat) a creat o rețea regio-

nală a femeilor implicate în sectorul agricol din autonomie şi desfășoară acti-

vități nonformale la nivelul regiunii. Calitatea de membru al rețelei le permite 

să stabilească contacte noi, să dezvolte și să consolideze relațiile în cadrul și 

în afara rețelei, să facă schimb de idei, să obțină noi aptitudini profesionale, 

să ofere și să primească susținere și consultanță [3]. 

 
Chiar dacă este evident faptul că multe instituţii ale societăţii civile se imp-

lică în acţiuni menite să asigure egalitatea de gen, acest obiectiv nu este unul 

asumat în mod unanim de către toate organizaţiile active în domeniul de referi-

nţă. Actualmente în Moldova există doar câteva organizaţii neguvernamentale 

care demonstrează viabilitate, inclusiv economică şi angajament constant în do-

meniul egalităţii de gen. Deşi instituţiile societăţii civile sunt motivate şi intere-

sate să contribuie mai mult la asigurarea egalităţii de gen, acestea nu au capaci-

tate de acoperire naţională în subiectul abordat, precum şi nu au fondurile nece-

sare pentru aceasta; majoritatea din ele nu dispun de echipamentul şi resursele 

necesare (umane, financiare şi logistice) pentru o mai vastă implementare a pro-

gramelor pe care le realizează. Unele organizaţii care activează în Moldova de-

pind foarte mult de finanţările străine şi astfel, în această situaţie, nu pot să-şi 

planifice pe viitor activităţi durabile în concordanţă cu priorităţile de dezvoltare 

ale ţării. Se conturează o nouă tendinţă în sectorul asociativ: o categorie mică de 

organizaţii neguvernamentale care, în virtutea unui înalt grad de receptivitate de 
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gen, includ perspectiva de gen în organizaţii şi proiecte, ceea ce contribuie sem-

nificativ la îmbunătăţirea situaţiei în domeniul de referinţă [41, p.58-59]. 

e) Dezvoltarea personală şi programe pentru tineri. Dezvoltarea perso-

nală şi oferirea programelor de instruire pentru tineri reprezintă un obiectiv im-

portant în creșterea economică a ţării. Cu toate că Legea cu privire la tineret 

prevede un şir larg de drepturi şi facilităţi pentru tineri, doar 8,1% din tineri îşi 

cunosc profund drepturile, 44,6% cunosc drepturile de bază, 38,9% sunt infor-

maţi parţial în domeniul legislaţiei pentru tineri [25, p.15]. De asemenea, circa 

30,3% din tineri sunt discriminaţi cel mai des la angajarea în câmpul muncii, la 

luarea deciziilor la nivel de comunitate şi în instituţiile de învăţământ [25, p.16]. 

De aceea instituţiile societăţii civile investesc enorm în capitalul uman, în spe-

cial al tinerilor în scopul de a dezvolta competenţe personale şi profesionale pe-

ntru a pregăti specialişti în diverse sfere de activitate. 

Unul din obiectivele pe care şi le propune sectorul neguvernamental se re-

feră la oferirea educaţiei nonformale pentru tinerii din întreaga ţară prin inter-

mediul programelor şi seminarelor de instruire, meselor rotunde, conferinţe, vi-

zitelor de studiu etc. Aceste acţiuni sunt din ce în ce mai răspândite pentru ti-

neri, deoarece dezvoltă un şir de competenţe personale pentru ca tinerii să fie 

mai pregătiţi în viaţa reală a societăţii, să-şi valorifice capacităţile şi să le îmbu-

nătăţească, să se orienteze mai uşor în alegerea profesiei, precum şi să-şi dezvo-

lte o afacere (dacă e cazul). 

În acelaşi timp, prin intermediul implicării tinerilor în procesul de instruire 

continuă aceasta ar putea duce la reducerea inegalităţii şi excluderii sociale pen-

tru promovarea unei participări active la viaţa democratică. 
 

e) Dezvoltare personală şi programe pentru tineri 

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (mun. Soroca) implică ti-

nerii în dezvoltarea socială, economică și culturală a comunităților și a țării în 

ansamblu. Astfel, în cadrul programelor desfăşurate pe parcursul anului 2015, 

precum „Consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republi-

ca Moldova”, „Viitorul ales de tineri”, „Diferențele nu sunt obstacole” şi „Di-

alog intercultural” tinerii au fost implicaţi în dezbateri publice, sesiuni de in-

formare, ateliere de instruire, acţiuni de salubrizare în mun. Soroca, activităţi 

distractive (Miss şi Mister Soroca, „COMEDY SOROCA 2015”, carnavalul 

de iarnă), flash-mob-uri etc. Ca rezultat prin munca de voluntariat a tinerilor 

s-a reuşit să se producă schimbări pozitive prin prisma valorificării potenția-

lului lor în comunitatea locală [33]. 

TDV (mun. Bălţi) se ocupă de promovarea şi ocrotirea drepturilor tine-

rilor, inclusiv a celor aflaţi în situaţii de risc. În acest sens anual au loc acţiuni 

informativ-educative în instituţiile preuniversitare de învăţămînt privind pre-

venirea HIV/SIDA, hepatitelor virale B şi C, tratamentul tuberculozei, consu-
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ltaţii specializate (medicală, socială, psihologică, juridică), expoziţii-foto, ela-

borare şi distribuire a materialelor informative etc. În municipiu este deschisă 

Linia informativ – consultativă în problemele HIV/SIDA şi ale narcomaniei, 

la care cetăţenii pot beneficia deserviciul de consiliere psihologică şi suport 

informaţional [28]. 

AO „Moștenitorii” (mun. Bălţi) contribuie la integrarea socială a tine-

rilor din diferite categorii sociale din nordul ţării prin oferirea serviciilor de 

informare, consultanță și instruire. Astfel, printre rezultatele obţinute ale or-

ganizaţiei pot fi menţionate acțiunile desfășurate în s.Duruitoarea veche / r-l 

Rîşcani: crearea muzeului satului, a Centrului de Informare şi Educaţie Eco-

logică, precum și elaborarea unui studiu privind modernizarea sistemului de 

canalizare şi a apei din sat. De asemenea, organizaţia a contribuit la înfiinţa-

rea eurocluburilor școlare în zona de nord a Moldovei [11]. 

În calitate de centru educaţional-metodic Institutul de Instruire în De-

zvoltare „Millenium” (mun. Chișinău) implementează programe şi proiecte 

în domeniul dezvoltării personale, organizaţionale şi comunitare, contribuind 

la soluţionarea problemelor societăţii. În cadrul direcţiei Dezvoltare Persona-

lă organizaţia implică tinerii la programele de schimb de tineret, instruiri, vi-

zite de studiu cu scopul de a contribui la consolidarea capacităţilor lor şi a ob-

ţine noi experienţe în dezvoltarea personală. De asemenea,  „Millenium” des-

făşoară anual ateliere de Planificare a Carierei Tinerilor pentru absolvenţii in-

stituţiilor de învăţământ pentru a-i orienta mai uşor în domeniul profesional. 

Iar prin intermediul Programului Dezvoltare comunitară organizaţia a oferit 

suport în elaborarea Strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor (Cri-

cova, 2000-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2015-2020), Strategiilor de Tineret 

în comunităţi şi raioane ale Republicii Moldova (2007-2009, 2012-2015) 

[29].  

Eco-Răzeni (com. Răzeni, r-l Ialoveni) contribuie la dezvoltarea tineri-

lor pentru realizarea posibilităţilor lor intelectuale, sociale şi spirituale. În 

acelaşi timp, grupul ţintă, format în principal din tineri, sunt antrenaţi în for-

marea societăţii civile în Republica Moldova, propagarea cunoştinţelor, dar şi 

soluţionarea problemelor educaţionale. Activităţile asociaţiei sunt structurate 

în programe deincluziune socio-profesională, antreprenoriat social, iniţiative 

ale tinerilor şi securitate comunitară. Astfel, în cadrul programului Anterpre-

noriat Social activează Întreprinderea socială „Floare de cireș” SRL care se 

ocupă de prestarea serviciilor de alimentaţie publică şi cultivarea legumelor 

ecologice în seră. Acest program de formare profesională în sfera alimentaţiei 

publice antrenează tineri cu disabilităţi. În calitate de angajaţi, ei învaţă să 

prepare mâncare şi să o servească clienţilor, sau să cultive legume. Astfel ei 

îşi dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în familiile şi 

comunităţile lor. De asemenea, în cadrul serviciului Cantina de ajutor social 
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din Răzeni persoanele cu disabilităţi, precum şi pensionarii cu venituri mici 

se bucură de prânzuri gratuite livrate la domiciliu.  

AO „Perspectiva” (mun. Cahul) este focusată pe informarea şi înca-

drarea tinerilor în viaţa socială, economică, culturală, dar şi sensibiliza-

rea societăţii în problemele tineretului. În acest sens, organizația în parteneri-

at cu reprezentanţii locali din comunităţile de sud ale ţării dezvoltă proiecte 

locale. Printre acestea menţionăm: reamenajarea şi infrumuseţarea parcului 

Colegiului Industrial-Pedagogic din mun. Cahul, renovarea parcului din satul 

A.I.Cuza, asigurarea echipamentului de joacă pentru copii din şcoală (mun. 

Cahul), amenajarea şi dotarea terenului sportiv din s. Andruşul de Jos, dota-

rea sălii de sport cu echipament sportiv din s.Vadul lui Isac şi în s. Larga No-

uă, construirea zonei de odihnă din s.Tătărăşti [32], deschiderea unui Centru 

de Engleză pentru elevi în incinta gimnaziului „N.Iorga” din s. Burlacu. De 

asemenea, organizaţia desfăşoară ateliere de instruire, concursuri de fotogra-

fii, training-uri, vizite de studiu în vederea mobilizării tinerilor la nivel local. 

 
Oferirea oportunităților de implicare a tinerilor în cadrul diverselor progra-

me și proiecte a devenit astăzi un fenomen imperativ pentru dezvoltarea comu-

nității locale. Astfel, considerăm că este necesar ca instituțiile societății civile 

care activează în domeniul dezvoltării personale a tinerilor să fie încurajate, sus-

ținute și consolidate pe plan local, regional și național pentru crearea unui viitor 

sigur al întregii populații [5, p.8-12]. 

f) Protecția socială a cetăţenilor constituie elementul cheie în realizarea 

reformelor social-economice care se desfăşoară astăzi în ţară. Conform Consti-

tuţiei Republicii Moldova statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să 

aibă un nivel de trai decent, să-i asigure protecţia în caz de şomaj, boală, disabi-

litate, bătrâneţe sau în alte cazuri când nu-şi poate asigura existenţa din cauza 

unor împrejurări independente de voinţa lui. 

Problema privind asigurarea protecţiei sociale în ţară este cauzată de numă-

rul redus de lucrători sociali, utilaj învechit pentru persoanele cu disabilităţi, lip-

sa cantinelor sociale, cooperare insuficientă dintre APC/APL şi secțiile de asis-

tenţă socială raionale etc. De asemenea, foarte puține asociații obștești din ţară 

activează pentru susținerea politicilor statului în domeniul protecției sociale a 

diferitor grupuri dezavantajate.  

Totuşi, acele organizaţii care-şi focusează activitatea în acest domeniu, înt-

reprind acţiuni deprestare a serviciilor de deservire socială la domiciliu, crearea 

cantinelor de ajutor social şi aziluri pentru bătrâni şi persoane cu disabilităţi. În 

caz de neprotejare socială, lipsă de mijloace materiale, stare financiară dificilă, 

reprezentanţii sectorului neguvernamental oferă ajutoare umanitare sub formă 

de bunuri, asistenţă financiară, donaţii benevole, echipament tehnic, medical, 

îmbrăcăminte etc.  
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f) Protecția socială a cetăţenilor 

Activităţile AO Soarta (mun. Soroca) sunt axate pe optimizarea relaţii-

lor sociale, instituţionale şi profesionale pentru o viaţă mai bună a vârstnici-

lor, copiilor şi tinerilor din famii social vulnerabile, precum şi femeilor aflate 

în situaţii de risc. Pentru aceasta organizaţia implică cetăţenii în dezvoltarea 

spiritul civic în comunităţile lor. Astfel, în cazul femeilor din satele mun. So-

roca, AO Soarta le oferă instruire şi susţinere financiară în lansarea afacerilor 

proprii. Iar deschiderea unei plantaţii de pomuşoare, mini-brutării, prisăci de 

albine, livezi de fruncte etc. constituie doar câteva idei de afaceri de succes 

aplicate de femeile mun. Soroca [18]. În scopul îmbunătăţirii calităţii vârstni-

cilor, Asociaţia contribuie pentru perioada de iarnă cu acordarea ajutorului 

sub formă de cărbuni, achitarea energiei electrice sau gazului, îngrijire me-

dico-socială la domiciliu [21], precum şi consultarea, diagnosticarea şi trata-

rea celor care suferă de maladii de vedere.  

De la începutul activității sale, AO Demos (mun. Edineț) se focusează 

pe îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor social-vulnerabile prin intermedi-

ul acțiunilor de ghidare în carieră, lansarea activităţilor generatoare de venit, 

abilitarea socio-economică a femeilor și oferirii servicii sociale specializate. 

Iar în perioada 2002-2014 sute de tineri defavorizaţi au fost sprijiniţi la Locu-

inţa Socială Asistată; 350 tineri şi femei au fost formate profesional; 697 ti-

neri defavorizaţi s-au angajat în cîmpul muncii, iar peste 1000 tineri au fost 

ghidaţi în carieră [10]. 

Acţiunile AO „Motivaţie” (mun. Chișinău) sunt orientate spre acorda-

rea suportului persoanelor cu disabilități fizice în vederea incluziunii lor soci-

ale. În acest sens organizaţia oferă servicii de acces la studii profesionale, de-

zvoltare profesională, consiliere pentru carieră şi mediere în procesul de an-

gajare câmpul muncii. Astfel, sute de tineri din întreaga ţară au fost ghidaţi în 

urmarea cursurilor de formare profesională şi au fost angajaţi în câmpul mun-

cii datortiă parteneriatului cu specialiștii Agențiilor Teritoriale de Ocupare a 

Forței de Muncă, întreprinderilor private etc [22]. De mai mulţi ani la rând 

organizaţia luptă pentru accesbilitatea persoanelor cu disabilități fizice în ins-

tituţiile publice şi private din localităţile din ţară. Această problemă nu a fost 

soluţionată până la momentul actual.  

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (mun. Chi-

șinău) este focusat pe prevenirea torturii şi promovarea edificării unei socie-

tăţi fără violenţă şi tortură în Republica Moldova. Astfel în anul 2015 institu-

ţia a oferit servicii de asistenţă medicală a circa 1462 persoane, asistenţă psi-

hologică - 1375 persoane, asistenţă socială - 1546 persoane şi asistenţă juridi-

că - circa 91 de consultaţii [45, p.12]. 

Misiunea AO „Filocalia” (mun. Chișinău) este de a oferi ajutor social și 
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material persoanelor social vulnerabile și sărace, în special copii și bătrâni din 

Republica Moldova [38]. Iar acest obiectiv este realizat în cadrul programelor: 

educaţie, asistenţă socială, dezvoltare organizaţională, dezvoltarea comunităţii şi si-

tuaţii excepţionale. Rolul instituţiei privind protecţia socială rezidă în desfăşu-

rarea campaniilor caritabile pentru vârstnici şi copii în colectarea ajutoarelor 

materiale, susţinerea şi dezvoltarea profesională a tinerilor din cadrul centre-

lor sociale de creaţie ale asociaţiei -„Sf. Dumitru” (mun. Chişinău, în jur de 

50 de copii) şi centrul „Sf. Filaret cel Milostiv (s. Costeşti / r-l Ialoveni - 150 

de copii) [19].  

 
În pofida acţiunilor întreprinse de către instituţiile societăţii civile privind 

asigurarea protecţiei sociale la etapa actuală remarcăm că serviciile sociale sunt 

oferite doar unui grup mic de persoane, iar acțiunile desfășurate nu acoperă ce-

rerea existentă în comunităţile locale. Serviciile de îngrijire instituţionalizate 

sunt foarte solicitate. Acesta se explică prin subdezvoltarea serviciilor sociale 

comunitare. Iar pentru ameliorarea situaţiei este necesar să se ţină cont de urmă-

toarele recomandări: eficientizarea sistemului de prestaţii sociale prin direcţio-

narea acestora către cei mai săraci şi focalizarea pe grupuri sociale aflate în situ-

aţii de risc; dezvoltarea sistemului de servicii sociale prin diversificarea şi îmbu-

nătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă socială şi implicarea mai activă în pro-

ces a societăţii civile; dezvoltarea şi implementarea unor programe specifice, 

precum: protecţia persoanelor solitare, protecţia persoanelor cu disabilităţi. 

 
Concluzii: 

Din cele expuse mai sus remarcăm că deşi există câteva mii de instituții ale 

societății civile înregistrate în Republica Moldova, puține din ele sunt și funcţio-

nale. Am insistat totuși asupra exemplificării unor asociații obștești care aborde-

ază cele șase obiective strategice de dezvoltare a comunității locale și care au 

capacităţi și experienţă în examinarea și soluţionarea problemelor identificate 

conform obiectivelor lor statutare. 

În timp ce sistemul și reglementările legale privind activitatea sectorului 

neguvernamental nu par să creeze impedimente serioase în buna desfăşurare a 

activităţii instituțiilor societății civile totuşi multe din ele se luptă cu durabilita-

tea acțiunilor lor și sunt dependente aproape în întregime de finanțarea donatori-

lor. Acest lucru duce la extinderea domeniilor lor de activitate în scopul de a fi 

eligibile pentru finanțare de către diverşi donatori. Pe de altă parte, acest lucru 

implică lipsa de specializare profundă și experienţă superficială în toate domeni-

ile. Mai mult decât atât, lipsa de fonduri împiedică, de asemenea, continuitatea 

proiectelor implementate anterior. O propunere concretă, în acest sens, ar fi de a 

oferi instruire privind tehniciile de colectare de fonduri și mobilizarea finanțării 

interne. 

http://filocalia.md/?cat=19
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De asemenea, activităţile desfăşuare de către instituțiile societății civile se 

fac (în aspect general) în limba de stat, care în mod implicit exclud o parte sem-

nificativă de oamenii ce nu cunosc şi nu vorbesc destul de bine limba de stat. 

Acestea sunt persoanele care aparțin minorităților etnice sau nu locuiesc în capi-

tală, dar în sate, regiuni etc. care sunt populate în mare parte de persoane ce apa-

rţin grupurilor etnice. Astfel, datorită diversităţii etnice, vârstei sau locului de 

trai, acești oameni sunt aproape complet lipsiți de orice protecție de către insti-

tuțiile societății civile cu privire la drepturile lor politice, economice sau sociale. 

De aceea, susținerea activităţilor ONG-urilor care oferă ajutor și asistență în di-

ferite limbi ar oferi mobilizarea oamenilor, rămaşi în prezent, mai puţin în aten-

ţia statului și sectorului neguvernamental. 

O parte substanțială a instituțiilor societății civile sunt concentrate în capi-

tală. Deşi acestea desfăşoară anumite activităţi în zonele rurale totuşi ele au mai 

mult un caracter periodic, mai degrabă decât constant. Astfel, este nevoie de su-

sţinerea organizațiilor cu sediul în Chişinău privind crearea unor reţele regionale 

sau locale în zonele rurale, pentru a sprijini dezvoltarea și funcționarea perma-

nentă a ONG-urilor din afara capitalei, în primă instanță în zone îndepărtate de 

capitală, în nordul și sudul ţării a căror necesitate devine stringentă. 

O societate democratică presupune existența unui sistem pluripartidist poli-

tic, o economie de piață competitivă, precum și mobilizarea cetățenilor de a de-

veni activi și responsabili. O societate civilă este puternică, iar organizațiile ne-

guvernamentale eficiente doar atunci când sunt respectate drepturile omului şi 

promovate valorile democratice și a bunei guvernări, cu fortificarea normelor 

etice şi morale, dar și creşterea responsabilităţii comportamentului individual al 

cetăţenilor. Sectorul societății civile din Republica Moldova s-a manifestat deja 

printr-o stare de schimbări pozitive în dezvoltarea comunitară, contribuind la 

agenda politică și economică a țării [13, p.43-44]. Astfel susţinerea în continua-

re a instituțiilor societății civil atât de către guvernele naționale, cât și de comu-

nitatea internațională este unul imperativă, pentru a le permite desfăşurarea în 

continuare a activităților lor în susţinerea democraţiei şi asigurarea securităţii şi 

integrităţii teritoriale, promovarea drepturilor omului și a coexistenţei pașnice a 

minorităţilor etnice, dezvoltarea comunitară, protecţia socială a cetăţenilor, sus-

ţinerea tinerilor prin desfăşurarea diverselor programe, şi realizând în același 

timp o deplină egalitate între genuri a populației sale. 

 
Bibliografie 

1. Activităţi realizate. [Accesat 18.06.2016], http://club50.md/node/3 

2. Advocacy. [Accesat 21.04.2014], http://www.credo.md/event 

http://club50.md/node/3
http://www.credo.md/event


MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

97 

3. Asociația Femeilor din Găgăuzia la susținerea proiectului ACED a organi-

zat un seminar privind leadership-ul feminin. [Accesat 21.06.2016], 

http://aced.md/news/detail.php?id=61 

4. Brighidin A., Didenco V. Catalogul organizaţiilor neguvernamentale active 

în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova. - Chişinău: PNUD 

Moldova, 2005. 

5. Budurina-Goreacii C. Societatea civilă şi buna guvernare: cazul  Republicii 

Moldova. // Studia Universitatis Moldaviae. (Seria Ştiinţe Sociale). Nr.8 

(78). - Chişinău: CEP USM, 2014. 

6. Buletin de promovare a eficienţei energetice. [Accesat 24.06.2016], 

http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=360&t=/PUBLICATII-

PERIODICE/Buletin-de-promovare-a-eficientei-energetice& 

7. Ce am realizat? Proiecte şi programe. [Accesat 21.06.2016], 

http://www.gender-centru.md/ro/programm.html 

8. Conflictul transnistrean. [Accesat 15.06.2016], 

http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=162 

9. Constituția Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994. // Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994). Art.16 (2). 

10. Demos: realizări și acualitate. [Accesat 16.05.2015], 

https://asociatiademos.wordpress.com/2015/02/18/demos-realizari-si-

actualitate/#more-1475 

11. Despre „Mostenitorii”. [Accesat 20.06.2016], 

https://aomostenitorii.wordpress.com/despre-mostenitorii/ 

12. Dialoguri Transnistrene 2010-2011. [Accesat 15.06.2016], 

http://ape.md/pageview.php?l=ro&idc=259 

13. Digol D., Budurina-Goreacii C. Civil society: contributing to good governa-

nce in Moldova. // Governance and dialogue: the Black Sea - Vienna: Insti-

tute for Go-Governance, 2013. p.43-44. 

14. Economie. [Accesat 24.06.2016], 

http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=294&t=/STUDII-

IDIS/Economie& 

15. Evenimente realizate. [Accesat 16.06.2016], 

http://idom.md/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=categor

y&task=category&id=10&Itemid=395&lang=ro 

16. Experienţa CPD în promovare egalităţii de gen. [Accesat 20.06.2016],  

http://www.progen.md/index.php?pag=proiecte&opa=view&id=116&tip=

&y=2011&start=&l=ro 

17. Femeia cu mâini de aur de la Cahul! Cum a iniţiat propria afacere cu pră-

jituri „ca la mama acasă”. [Accesat 21.06.2016],  

http://agrobiznes.md/femeia-cu-maini-de-aur-de-la-cahul-cum-a-initiat-

propria-afacere-cu-prajituri-ca-la-mama-acasa.html 

http://aced.md/news/detail.php?id=61
http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=360&t=/PUBLICATII-PERIODICE/Buletin-de-promovare-a-eficientei-energetice&
http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=360&t=/PUBLICATII-PERIODICE/Buletin-de-promovare-a-eficientei-energetice&
http://www.gender-centru.md/ro/programm.html
http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=162
https://asociatiademos.wordpress.com/2015/02/18/demos-realizari-si-actualitate/#more-1475
https://asociatiademos.wordpress.com/2015/02/18/demos-realizari-si-actualitate/#more-1475
https://aomostenitorii.wordpress.com/despre-mostenitorii/
http://ape.md/pageview.php?l=ro&idc=259
http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=294&t=/STUDII-IDIS/Economie&
http://www.viitorul.org/lib.php?l=ro&idc=294&t=/STUDII-IDIS/Economie&
http://idom.md/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=10&Itemid=395&lang=ro
http://idom.md/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=10&Itemid=395&lang=ro
http://www.progen.md/index.php?pag=proiecte&opa=view&id=116&tip=&y=2011&start=&l=ro
http://www.progen.md/index.php?pag=proiecte&opa=view&id=116&tip=&y=2011&start=&l=ro
http://agrobiznes.md/femeia-cu-maini-de-aur-de-la-cahul-cum-a-initiat-propria-afacere-cu-prajituri-ca-la-mama-acasa.html
http://agrobiznes.md/femeia-cu-maini-de-aur-de-la-cahul-cum-a-initiat-propria-afacere-cu-prajituri-ca-la-mama-acasa.html


MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

98 

18. Femei de succes. [Accesat 23.06.2016], http://www.soarta.md/ro/despre-

noi/grupul-tinta-de-interventie/itemlist/category/11.html 

19. Galeria Centre sociale. [Accesat 23.06.2016], 

http://filocalia.md/?page_id=31 

20. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Mol-

dova nr.153 din 15.07.2011. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr.170-175 din 14.10.2011. 

21. Istorii de succes. [Accesat 23.06.2016], 

http://www.soarta.md/ro/proiecte/2013/itemlist/category/12.html 

22. Istorii de succces. [Accesat 23.06.2016], 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1086&l=ro 

23. Lista proiectelor. [Accesat 18.06.2016], 

http://www.adrcentru.md/proiecteadr_lista.php?l=ro 

24. Moldova  răspunde  nesigur  la  recomandările  RUP.  [Accesat 

29.08.2016], 

http://www.cido.org.md/index.php?option=com_content&view=article&id

=76%3Amoldova-rspunde-nesigur-la-recomandrile-

rup&catid=10%3Acido-general&Itemid=5&lang=ro 

25. Participarea tinerilor în Republica Moldova. Studiu sociologic realizat în 

perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 de către Fundaţia Est Europeană 

Moldova. [Accesat 04.10.2016], 

https://tdvbalti.files.wordpress.com/2012/01/raport_studiu_participarea-

tinerilor-in-moldova.pdfzitat 

26. Peste 100.000 Euro pentru Afacerile Tinerilor din Republica Moldova. 

[Accesat 21.06.2016), http://jci.md/peste-100-000-euro-pentru-afacerile-

tinerilor-din-republica-moldova/ 

27. Piligrim-Demo. [Accesat 22.06.2016], http://piligrim-

demo.org.md/ro/%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/ 

28. Programe. [Accesat 20.06.2016], http://tdvbalti.md/servicii/programe/ 

29. Programele existente şi Serviciile prestate de Institutul "MilleniuM". [Ac-

cesat 29.09.2016], http://www.millenium.md/programe.htm 

30. Proiecte. [Accesat 17.06.2016], http://roma.md/ro/proiecte 

31. Raport anual de activitate 2005-2009. [Accesat 23.06.2016], 

http://procomunitate.md/assets/files/publicatii/rapoarte/Raport_1_Ro.pdf 

32. Raport de activitate. [Accesat 20.06.2016], 

https://aoperspectiva.wordpress.com/rapoarte/ 

33. Raport narativ de activitate 2015, Centrul de resurse pentru tineret Dacia. 

[Accesat 20.06.2016), http://youthsoroca.md/upload/Foto-pentru-site-

V/Foto-pentru-site-VI/Foto_Sesiuni-de-informare_Viitorul-ales-de-

tineri/FOTO-SITE/FOTO-SITE-

II/RAPORT_NARATIV_DE_ACTIVITATE_2015.pdf 

http://www.soarta.md/ro/despre-noi/grupul-tinta-de-interventie/itemlist/category/11.html
http://www.soarta.md/ro/despre-noi/grupul-tinta-de-interventie/itemlist/category/11.html
http://filocalia.md/?page_id=31
http://www.soarta.md/ro/proiecte/2013/itemlist/category/12.html
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1086&l=ro
http://www.adrcentru.md/proiecteadr_lista.php?l=ro
http://www.cido.org.md/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Amoldova-rspunde-nesigur-la-recomandrile-rup&catid=10%3Acido-general&Itemid=5&lang=ro
http://www.cido.org.md/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Amoldova-rspunde-nesigur-la-recomandrile-rup&catid=10%3Acido-general&Itemid=5&lang=ro
http://www.cido.org.md/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Amoldova-rspunde-nesigur-la-recomandrile-rup&catid=10%3Acido-general&Itemid=5&lang=ro
https://tdvbalti.files.wordpress.com/2012/01/raport_studiu_participarea-tinerilor-in-moldova.pdfzitat
https://tdvbalti.files.wordpress.com/2012/01/raport_studiu_participarea-tinerilor-in-moldova.pdfzitat
http://jci.md/peste-100-000-euro-pentru-afacerile-tinerilor-din-republica-moldova/
http://jci.md/peste-100-000-euro-pentru-afacerile-tinerilor-din-republica-moldova/
http://jci.md/peste-100-000-euro-pentru-afacerile-tinerilor-din-republica-moldova/
http://piligrim-demo.org.md/ro/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://piligrim-demo.org.md/ro/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://tdvbalti.md/servicii/programe/
http://www.millenium.md/programe.htm
http://roma.md/ro/proiecte
http://procomunitate.md/assets/files/publicatii/rapoarte/Raport_1_Ro.pdf
https://aoperspectiva.wordpress.com/rapoarte/
http://youthsoroca.md/upload/Foto-pentru-site-V/Foto-pentru-site-VI/Foto_Sesiuni-de-informare_Viitorul-ales-de-tineri/FOTO-SITE/FOTO-SITE-II/RAPORT_NARATIV_DE_ACTIVITATE_2015.pdf
http://youthsoroca.md/upload/Foto-pentru-site-V/Foto-pentru-site-VI/Foto_Sesiuni-de-informare_Viitorul-ales-de-tineri/FOTO-SITE/FOTO-SITE-II/RAPORT_NARATIV_DE_ACTIVITATE_2015.pdf
http://youthsoroca.md/upload/Foto-pentru-site-V/Foto-pentru-site-VI/Foto_Sesiuni-de-informare_Viitorul-ales-de-tineri/FOTO-SITE/FOTO-SITE-II/RAPORT_NARATIV_DE_ACTIVITATE_2015.pdf
http://youthsoroca.md/upload/Foto-pentru-site-V/Foto-pentru-site-VI/Foto_Sesiuni-de-informare_Viitorul-ales-de-tineri/FOTO-SITE/FOTO-SITE-II/RAPORT_NARATIV_DE_ACTIVITATE_2015.pdf


MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

99 

34. Raport Narativ pe anii 2012-2014. [Accesat 21.06.2016],  

http://www.pbn.org.md/images/reports/Raport_Narativ_asupra_Activitatilo

r_2012-2014.pdf 

35. Raport privind activităţile desfăşurate în anul 2013. [Accesat 20.06.2016], 

http://afa.md/wp-content/uploads/2015/03/raport-narativ-2013.pdf 

36. Raport privind realizarea Planului de Activitate al Organizaţiei pentru Dez-

voltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova 

(2013, 2014). [Accesat 17.06.2016], 

http://odimm.md/files/rapoarte/Raport%20PA%20ODIMM%202014_fin.p

df, 

http://odimm.md/files/rapoarte/RAPORT%20PA%20ODIMM%202013.pd

f  

37. Raportul anual 2011. [Accesat 22.06.2016], 

http://contact.md/doc/raport.pdf 

38. Sărbători Pascale frumoase pentru persoanele nevoiașe din r. Soroca! [Accesat 

23.06.2016], http://filocalia.md/?p=7663 

39. Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii. [Accesat 23.05.2015], 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/pov

erty_reduction/confidence-building-measures-programme-.html 

40. Suţinerea măsurilor de Promovare a Încrederiii (IV) Sumarul proiectului. 

[Accesat 16.05.2016], 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/incl

usive_growth/confidence-building-measures-programme-1.html. 

41. Terzi-Barbaroşie D. Promovarea egalității genurilor şi abilitarea femeilor. 

Aportul societăţii civile şi al sectorului privatla atingerea ţintelor naţionale 

ale ODM 3 în Republica Moldova. - Chişinău. 2012. [Accesat 09.08.2016], 

http://ipp.md/public/files/Publicatii/2012/IPP_report_3_pages_RO.pdfhttp:

//ipp.md/public/files/Publicatii/2012/IPP_report_3_pages_RO.pdf 

42. UE-problematica transnistreana. [Accesat 15.06.2016], 

http://ape.md/lib.php?l=ro&idc=277 

43. USAID. Indexul sustenabilității organizațiilor societății civile 2015- Repu-

blica Moldova. Iunie 2016. 

44. Videografic. Reușitele proiectului „Construim punți, depășim bariere”. 

[Accesat 16.06.2016], 

http://eef.md/index.php?pag=news&id=940&rid=683&l=ro 

45. Activity Report. [Accesat 23.06.2016], 

http://www.memoria.md/files/publicatii//RCTV%20Memoria%20Activity

%20Reports/RCTV%20Memoria%20Activity%20Report%202015.pdf. 

46. Деятельность. [Accesat 22.06.2016], http://krorm.ru/deyatelnost.html 

 

Prezentat la redactie la 6 decembrie 2016 
  

http://www.pbn.org.md/images/reports/Raport_Narativ_asupra_Activitatilor_2012-2014.pdf
http://www.pbn.org.md/images/reports/Raport_Narativ_asupra_Activitatilor_2012-2014.pdf
http://afa.md/wp-content/uploads/2015/03/raport-narativ-2013.pdf
http://odimm.md/files/rapoarte/Raport%20PA%20ODIMM%202014_fin.pdf
http://odimm.md/files/rapoarte/Raport%20PA%20ODIMM%202014_fin.pdf
http://odimm.md/files/rapoarte/RAPORT%20PA%20ODIMM%202013.pdf
http://odimm.md/files/rapoarte/RAPORT%20PA%20ODIMM%202013.pdf
http://contact.md/doc/raport.pdf
http://filocalia.md/?p=7663
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/poverty_reduction/confidence-building-measures-programme-.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/poverty_reduction/confidence-building-measures-programme-.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/inclusive_growth/confidence-building-measures-programme-1.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/inclusive_growth/confidence-building-measures-programme-1.html
http://ipp.md/public/files/Publicatii/2012/IPP_report_3_pages_RO.pdfhttp:/ipp.md/public/files/Publicatii/2012/IPP_report_3_pages_RO.pdf
http://ipp.md/public/files/Publicatii/2012/IPP_report_3_pages_RO.pdfhttp:/ipp.md/public/files/Publicatii/2012/IPP_report_3_pages_RO.pdf
http://ape.md/lib.php?l=ro&idc=277
http://eef.md/index.php?pag=news&id=940&rid=683&l=ro
http://www.memoria.md/files/publicatii/RCTV%20Memoria%20Activity%20Reports/RCTV%20Memoria%20Activity%20Report%202015.pdf
http://www.memoria.md/files/publicatii/RCTV%20Memoria%20Activity%20Reports/RCTV%20Memoria%20Activity%20Report%202015.pdf
http://krorm.ru/deyatelnost.html


MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

100 

POLITICI ȘI REALIZĂRI ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC 
 

Svetlana CHIȚU  

Republica Moldova, Chisinau, Universitatea de Studii Politice si Economice  

Europene ”Constantin Stere”, Catedra Științe ale Educației și Limbi Moderne   

Doctor in pedagogie, conferentiar universitar 

 

Tatiana GRIBINCEA  

Republica Moldova, Chisinau, Universitatea de Studii Politice si Economice  

Europene ”Constantin Stere”, Catedra Științe ale Educației și Limbi Moderne   

Doctor in economie, conferentiar universitar 

 

TatianaVIȘNIOVAIA 

Republica Moldova, Chisinau, Colegiul ”Mihai Eminescu” din Soroca 

Director, Masterat în management educațional 

 

This paper discusses quality assurance in vocational education and train-

ing (VET) both at the European level and at the national level. The role of Eu-

ropean Quality Assurance Reference Framework (EQARF) in vocational train-

ing across the Europe is highlighted. The current situation in the Republic of 

Moldova on matters of quality management in vocational institutions was ex-

amined. The main strategies in the field of education and the level of their reali-

zation regarding quality assurance in VET were analyzed. Also, quality assur-

ance at an institutional level was examined. Findings reveal that the Republic of 

Moldova is inthe process of adjusting VET to the requirements of the European 

Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET). 
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Provocările lumii contemporane și din Republica Moldova, tendința de in-

tegrare europeană reclamă un învățămînt conceptual, performant, de calitate, co-

mpatibil cu sistemele moderne de învățămînt. Focalizarea atenției pe calitate 

înaintează noi sarcini în modernizarea învățămîntului. Societatea este tot mai 

mult interesată de specialiști de calitate, astfel tendința de îmbunătățire a proce-

sului de învățămînt a devenit o necesitateși o politică educațională în ultimii ani.  

În ultimele două decenii în Europa au fost emise mai multe documente cu 

privire la asigurarea calității în domeniul educației. Unul dintre cele mai notorii 

documente în acest sens este Recomandarea privind stabilirea unui cadru euro-

pean de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională 

(EQARF) adoptat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
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în anul 2009. Importanța acestui document rezidă în faptul că oferă un cadru de 

referință comun referitor la asigurarea calității în educație. Acest document con-

ține criterii de calitate, descriptori indicativi și indicatori de referință pe care ță-

rile europene le-auadaptatși utilizatpentru sistemul lor educațional. Astfel, în pe-

rioada după anul 2009 s-a evidențiat tendința de ajustare a sistemelor de educa-

ție și formare profesională din statele membre conform cerințelor înaintate de 

Rețeaua Europeană de asigurare a calității în învățămîntul profesional tehnic 

(EQAVET). 

În context național, conform Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 

2014-2020 “Educația 2020”, se atestă o ușoară creștere a calității învățămîntu-

lui, reflectată de rezultatele elevilor la diverse concursuri atît pe plan național cît 

și internațional. În același timp se specifică că accesul la studii și calitatea studi-

ilor nu corespund în deplină măsură standardelor naționale și europene. Strate-

gia Educația 2020 are scopul de a promova excelența la toate treptele sistemului 

de învățămînt prin dezvoltarea și promovarea mecanismelor de asigurare a cali-

tății, a programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt. 

Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional / tehnic pe anii 2013-

2020 a evidențiat principalele probleme cu care se confruntă învăţămîntul voca-

țional / tehnic: 

 inexistenţa unui sistem naţional modern de asigurare a calităţii; lipsa 

Cadrului Naţional al Calificărilor pentru specialităţile din învăţămîntul mediu de 

specialitate; 

 lipsa mecanismului de ajustare a Nomenclatorului specialităţilor la ne-

cesităţile pieţii muncii; 

 neconcordanţa pregătirii cadrelor didactice în colegiile pedagogice cu 

prevederile UNESCO, Recomandările Organizaţiei Mondiale a Muncii (1966, 

1997), alineatul: Programele de pregătire a cadrelor didactice, art.21 alin.(1), 

art.25 și Legea învăţămîntului din Republica Moldova nr.547-XIII din 21 iulie 

1995, art.66 alin.(5); 

 managementul deficient de alocare / administrare a finanţelor în învăţă-

mîntul mediu de specialitate; 

 utilizarea ineficientă a infrastructurii, a bazei tehnico-materiale disponi-

bile, care în multe cazuri este moral şi fizic depăşită; 

 insuficienţa dotării şi accesibilitatea redusă la tehnologiile informaţiona-

le şi comunicaţionale. 

Unul dintre obiectivele acestei Strategii este - Creşterea calităţii învăţămîn-

tului profesional tehnic (ÎPT) prin sporirea eficienţei utilizării mijloacelor finan-

ciare şi prin crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii, astfel 

încît, pînă în 2017 să existe o entitate funcţională de evaluare şi acreditare a ace-

stor instituţii. 
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Unele probleme enunțate în Strategia de dezvoltare a învăţămîntului voca-

ţional / tehnic pe anii 2013-2020 se regăsesc în perspectivele de dezvoltare a în-

văţămîntului mediu de specialitate trasate de Ministerul Educației al Republicii 

Moldova [8]: 

 elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor; 

 asigurarea calităţii serviciilor educaţionale oferite (elaborarea unui nou 

Plan-cadru, a standardelor ocupaţionale, modernizarea curriculară, utilizarea no-

ilor tehnologii de predare-învăţare); 

 eficientizarea formării continue a cadrelor didactice şi manageriale; 

 renovarea şi retehnologizarea bazei tehnico-materiale şi didactice a ins-

tituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate; 

 crearea condiţiilor adecvate de studii şi trai pentru elevii din învăţămîn-

tul mediu de specialitate; 

 elaborarea şi aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesi-

onală şi a specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în învăţămîntul mediu de 

specialitate; 

 constituirea unui sistem independent de evaluare şi certificare a absol-

venţilor colegiilor, în scopul facilitării inserţiei pe piaţa muncii; 

 eficientizarea procesului de predare / învăţare / evaluare cu valorificarea 

potenţialului de autoinstruire; 

 consolidarea influenţei actorilor interesaţi în pregătirea calitativă a spe-

cialiştilor şi implicarea angajatorilor în procesul de formare a cadrelor adecvate 

necesităţilor actuale ale pieţei muncii. 

Astfel, sînt necesare schimbări și depuneri de eforturi atît la macronivel, 

cum ar fi Ministerul Educației, etc. cît și la micronivel, la nivel de instituții de 

învățămînt. 

Pentru a realiza obiectivul și acțiunile strategice privind asigurarea calității 

în ÎPT, au fost realizate mai multe activități la macronivel și la micronivel. 

În vederea realizării acțiunii Implementarea sistemului de management al 

calităţii în sistemul profesional tehnic în conformitate cu standardele de calitate 

din Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic 2013-2020 și în 

vederea asigurării calității în ÎPT prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr.1228 din 

22 decembrie 2015 a fost aprobat Ghidul Managementului Calității în învățămî-

ntul profesional tehnic. Acest document prin informațiile care le oferă privind 

conceptul de asigurare a calității și modalitatea în care acest concept poate fi de-

zvoltat și implementat prin înțelegerea principiilor și aplicarea activităților de 

asigurare a calității, implicarea părților interesate în îmbunătățirea serviciilor 

educaționale ale învățămîntului profesional tehnic din Republica Moldova – asi-

gură promovarea managementului calității în ÎPT [10]. Ghidul se bazează con-

ceptual pe transpunerea voluntară la nivel național a prevederelor EQAVET și 
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este în proces de experimentare în anul de studii 2016-2017. Astfel, această Ac-

țiune este încă în proces de realizare. 

Acţiunea Crearea structurii de acreditare şi asigurare a calităţii în învăţămî-

ntul profesional tehnic – prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.191 

din 22 aprilie 2015 a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi fun-

cţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesio-

nal [10]. A fost elaborată și aprobata prin Hotărîre de Guvern Metodologia de 

evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi ac-

reditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, 

superior și de formare continua.  

Acţiunea Instruirea cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de în-

văţămînt profesional tehnic în managementul calităţii – în proces de realizare. În 

vederea consolidării resurselor umane, cu suportul Proiectului Uniunii Europene 

"Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Repu-

blica Moldova", cadrele manageriale, din ÎPT cu rezultate bune, obţinute ca ur-

mare a cartografierii instituţiilor au beneficiat de un program de instruire în do-

meniului managementului pe următoarele tematici: Managementul resurselor 

umane; Managementul strategic și de proiect; Managementul calităţii; Manage-

mentul relațiilor de parteneriat şi de dialog social; Managementul financiar; Ma-

nagementul implementarea funcțiilor Centrelor de Excelență. Managerii au fost 

instruiţi de experţi locali şi internaţionali [10]. 

Alte acțiuni ale Strategiei cum ar fi: elaborarea standardelor ocupaționale și 

Cadrului Național al Calificărilor pentru ÎPT sînt în proces de realizare. 

La nivel de instituție de învățămînt, se solicită responsabilitatea conducerii, 

a managerului care se reprezintă ca elemente de conducere a sistemului de ma-

nagement al calităţii, în timp ce elementele corespunzătoare celorlalte secţiuni 

reprezintă elemente de desfăşurare a sistemului de management al calităţii. 

Conform standardului ISO calitatea este ansamblul de proprietăţi şi carac-

teristici ale unui produs care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface cerinţe 

exprimate sau implicite. Codul educației definește calitatea în învăţămînt – an-

samblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale ofertanţilor acestuia, 

prin care sînt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele de ca-

litate [2]. În secolul nostru, calitatea este problema tuturor, inclusiv a cadrelor 

didactice, care formează, modelează personalitatea tînărului conform imperati-

velor timpului. 

Sistemul de Management al Calitatii (SMC) este o totalitate de structuri in-

stituționale, norme, proceduri și activități specifice de proiectare, implementare, 

evaluare și îmbunătățire a calității la nivel de învățământ profesional și de livra-

re a serviciilor de formare [5]. 

Conform Ghidului Managementului calității în învățămîntul profesional te-

hnic, managementul calităţii permite instituției: 
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 să înveţe despre ea însăşi; 

 să se autocunoască; 

 să efectueze schimbări şi îmbunătăţiri acolo unde este necesar; 

 să interacţioneze eficient cu mediul extern comunitar, naţional şi inter-

naţional. 

Sistemul de management al calităţii al instituţiei de învățămînt profesional 

tehnic (colegiu) va asigura calitatea şi dezvoltarea viitoare a tuturor activităţilor 

educaţionale: 

 actul didactic în complexitatea sa; 

 activitatea de consiliere; 

 activitatea extracurriculară sau extraşcolară; 

 politica educaţională a colegiului; 

 funcţiile manageriale şi administrative; 

 relaţiile interumane. 

Pentru o abordare sistematică a calității, EQAVET, utilizează și promovea-

ză ciclul PRVA cu patru etape: Planifică, Realizează, Verifică, Acționează, nu-

mit și ciclul Deming. PRVA este o bază comună implicită sau explicită a multor 

modele și sisteme de asigurare a calității. 

 Etapa de planificare: stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţine-

rii rezultatelor în concordanţă cu cerinţele beneficiarului şi cu politicile organi-

zaţiei. 

 Etapa de efectuare / realizare: implementează procesele. 

 Etapa de verificare: monitorizează şi măsoară procesele şi produsul faşă 

de politicile, obiectivele şi cerinţele pentru produs şi raportează rezultatele. 

 Etapa de acționare: întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor proceselor. 

Documentele sistemului de asigurare a calitățiipot fi structurate pe mai mu-

lte niveluri: 

Manualul calității – descrie sistemul de management al calităţii al organiza-

ţiei / instituției în concordanţă cu politica şi obiectivele calităţii. Suma tuturor 

politicilor şi procedurilor, planurilor strategice şi operaţionale, a documentaţiei 

privind asigurarea calităţii este întrunită în acest document. 

Strategiile şi procesele garantează că manualul calităţii este documentat și 

accesibil principalilor factori interesaţi. Manualul calităţii respectă reglementări-

le interne şi externe şi este permanent revizuit şi actualizat conform cerinţelor. 

Strategiile şi procesele garantează calitatea şi consistenţa tuturor aspectelor ofe-

rtei educaţionale. Există proceduri sistematice de revizuire a predării, instruirii 

practice şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor. Manualul calităţii 

cuprinde recomandări de îmbunătăţire a calităţii care asigură aplicarea şi moni-

torizarea acestora. 
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Procedurile prezintă modul în care se derulează procesele sau activitățile cu 

privire la calitate. 

Instrucțiunile descriu modul în care derulează o parte specifică dintr-un 

proces. 

Înregistrările și documentele furnizează informații cu privire la modul de 

desfășurare a proceselor din cadrul organizației.  

 

Practici orientate către îmbunătățirea calității la nivel de instituție de 

învățămînt profesional tehnic (Colegiul ”Mihai Eminescu” din Soroca) 

Fascinația unei societăți democratice bazate pe cunoaștere și informatizare 

necesită un învățămînt performant, de calitate, care să contribuie plenar la dez-

voltarea potențialităților individuale, valorilor democrației și economiei de piață 

prin pregătirea cadrelor de înaltă calificare.  

Într-o economie de piaţă funcţională în care concurenţa este acerbă, presta-

torii de servicii educaţionale (învăţămînt de stat şi particular) sunt constrînşi să 

ţină cont de cerinţele societăţii şi de nevoile consumatorilor de educaţie. 

Fascinaţia faţă de elevi duce la o conştientizare a diverselor tipuri de suflet 

şi a înzestrării lor variate pentru adevăr şi eroare, precum şi pentru învăţare. Ni-

ci un profesor adevărat nu se poate îndoi că sarcina lui constă în a-şi sprijini ele-

vul să-şi împlinească natura umană împotriva tuturor forţelor deformante ale co-

nvenţiei şi prejudecăţii. 

Tinerii din ziua de astăzi au acces facil şi rapid la diverse surse de informa-

re, devenind astfel tot mai bine informaţi şi mai exigenţi în privinţa actului edu-

caţional. Aceasta constituie un motiv în plus ca managerii şcolari să acorde o 

atenţie deosebită calităţii procesului educaţional la toate etapele sale. Ei trebuie 

să ştie cum să obţină calitatea educaţională, să o poată evalua şi să o îmbunătă-

ţească. Toate aceste competenţe impun managerului şcolar, responsabilului şi 

echipei Comisiei de Evaluare a Calității (CEAC) o bună pregătire ştiinţifică, 

profesională şi morală, fiind capabili de a utiliza informaţiile cu succes în tim-

pul studiilor.  

Din această cauză, unul din obiectivele principale aleinstituției de învăță-

mînt trebuie să fie calitatea actului educaţional, care se regăseşte în personalită-

ţile puternice, bine ancorate în realitatea moral-comunitară a elevilor. La reali-

zarea calităţii educaţionale trebuie să contribuie personalul didactic, auxiliar şi 

personalul administrativ (nedidactic), în funcţie de competenţele şi responsabili-

tăţile ce revin fiecăruia prin fişa postului [13]. Calitatea educaţiei oferită de ins-

tituţia de învăţămînt necesită o pregătire profesională calitativă a resurselor 

umane implicate, prestaţie pedagogică înaltă a cadrelor didactice şi o atitudine 

pozitivă faţă de schimbare, de nou. Profesorul are prerogativa de a ameliora ca-

litatea, de a promova şi anticipa schimbarea, de a asigura eficacitatea educaţiei.  
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După E.Joiţa procesul de învăţământ, ca proces instructiv-educativ, repre-

zintă un proces managerial. Rolurile profesorului pot fi deduse mai ales prin ra-

portare la atribuţiile generale ale managerului (funcţiile manageriale) şi apoi 

operaţionalizate în sarcini specifice de conducere (planificare, organizare, deci-

zie, coordonare, control, îndrumare, apreciere şi reglare), de asigurare a condiţi-

ilor de bază (comunicare, sistem informaţional asupra activităţii, participarea 

elevilor şi gestionarea resurselor specifice) [7]. 

Activitatea didactică. Apreciem că valoarea şi perspectivele unei instituții 

de învăţământ sunt garantate şi de activitatea metodică pe care aceasta o poate 

desfăşura, cele două aspecte, procesul didactic şi metodic, fiind complementare 

şi în mod necesar indisolubil legate. 

În contextul internaţionalizării în creştere a procesului didactic, conţinutu-

lui procesului de învăţământ, cadrele didactice şi studenţii au asigurat reuşita ac-

tivităţilor specifice şi o mare flexibilitate în scopul adaptării facile la necesităţile 

concrete. S-a avut în vedere: 

 adaptarea planurilor de învăţământ şi a programelor, în scopul asigurării 

competenţelor care definesc cariera profesională, în acord cu cerinţele pieţei 

muncii; 

 consolidarea specialităţilor existente şi identificarea unor posibile noi 

specializări, justificate pentru dezvoltare în cadrul instituţiei; 

 îmbunătăţirea permanentă a calităţii lecţiilor predate, prin actualizarea 

informaţiilor; 

 accentuarea caracterului practic, aplicativ al lecţiilor practice; 

 reconsiderarea activităţii de practică în scopul eficientizării acesteia, 

printr-o organizare adecvată şi asigurarea unui conţinut adaptat cerinţelor actua-

le. 

Recomandările propuse privind activitatea didactică:  

 stimularea interesului studenţilor pentru studiul individual; 

 dezvoltarea bazei materiale în vederea desfăşurării normale a activităţii 

didactice; 

 modernizarea sistemului de predare şi evaluare; 

 dimensionarea raţională a grupelor de studiu, în vederea asigurării efici-

enţei procesului didactic; 

 stimularea dezvoltării pregătirii profesionale şi pedagogice a cadrelor 

didactice; 

 asigurarea suportului didactic pentru disciplinele din planul de învăţă-

mânt (cursuri, îndrumătoare, indicaţii metodice, sinteze documentare, ghiduri 

etc.); 

 analiza oportunităţii şi, eventual, realizarea învăţământului la distanţă a 

cadrelor didactice; 
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 organizarea şi realizarea unei intense acţiuni de promovare a intereselor 

instituţiei în gimnazii pentru recrutarea viitorilor elevi.  

Colegiul a furnizat pe piaţa muncii specialişti cu o pregătire profesională 

valoroasă, pe măsura aşteptărilor angajatorilor. În egală măsură s-a avut în ve-

dere formarea profesională ulterioară prin înmatriculare la facultăţi. 

S-au depus eforturi susţinute, împreună cu echipa de conducere şi cu spriji-

nul cadrelor didactice cu experienţă pentru creşterea cifrei de elevi la înmatricu-

lare.  

Activitatea metodică reprezintă un proces de cunoaştere şi inovare. Randa-

mentul activităţii metodice depinde de capacitatea de a completa cunoştinţele 

într-un domeniu sau altul. 

În acest sens, s-a impus: 

 elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung privind cercetarea ştii-

nţifico-metodică din cadrul catedrelor didactice, la nivel de instituţie; 

 identificarea şi susţinerea domeniilor notorii, cu potenţial pentru perfor-

manţa disciplinelor de specialitate; 

 susţinerea eforturilor de elaborare ale catedrelor în acord cu strategia 

propusă; 

 dezvoltarea unor relaţii interdisciplinare; 

 recunoaşterea eforturilor depuse de cadrele didactice în activitatea ştiin-

ţifico-metodică şi efectuarea unei cuantificări echitabile a acesteia în vederea 

promovării; 

 reflectarea rezultatelor obţinute în activitatea didactică; 

Recomandări privind activitatea metodică: 

 încurajarea şi recunoaşterea activităţii metodice finalizate prin articole, 

participare la manifestări ştiinţifico-metodice, elaborare de lucrări; 

 dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale, atât pentru cercetări ştii-

nţifico-metodice pentru schimburi de idei, informaţii şi literatură de specialitate; 

 susţinerea şi facilitarea participării cadrelor didactice şi a studenţilor din 

instituţie la  conferinţe, concursuri; 

Activitatea metodică a fost tratată cu deosebită atenţie de administraţia ins-

tituţiei, în concordanţă cu importanţa acesteia. 

În ceea ce priveşte colaborarea cu studenţii, s-a promovat un dialog perma-

nent cu aceştia, precum şi realizarea unui parteneriat academic, prin: 

 facilitarea unei bune colaborări cu grupele studențești; 

 realizarea unei inventarieri a problemelor studenţeşti (profesionale, so-

ciale, medicale etc.) şi rezolvarea operativă a acestora; 

 sprijinirea activităţii extracurriculare a elevilor, precum şi promovarea 

perceperii acestora ca participante active la viaţa colegiului; 

 promovarea sistemului de burse studenţeşti alocate de unele organizaţii 

non-guvernamentale. 
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Cadrele administrative și cadrele didactice pentru îmbunătăţirea calităţii au 

utilizat instrumente ale managementului calităţii. Se deosebeşte un grup de inst-

rumente clasice (tradiţionale) ale calităţii, denumite şi instrumente ”de prima  

generaţie” şi un grup de ”instrumente noi”, care constituie ”cea de-a doua gene-

raţie”. Instrumentele clasice se bazează pe metode statistice de control şi impli-

că cunoştinţe de statistică pentru tratarea datelor numerice. Instrumentele clasice 

ale calităţii aplicate de cadrele didactice sunt:  

 diagrama "cauză-efect" (diagrama Ishikawa); 

 histograma; 

 fişa de asistenţă a orelor; 

 diagrama de corelaţie; 

 fişa de urmărire a datelor; 

 grafice pentru reprezentarea datelor; 

Instrumentele clasice pot fi utilizate pentru mai multe activități de asigurare 

a calităţii: 

 ordonarea şi sintetizarea datelor referitoare la calitate; 

 luarea deciziilor asupra calităţii pe baza analizei eşantionului prelevat; 

 controlarea stabilităţii unui proces, în scopul atingerii nivelului de cali-

tate impus. 

Cele şapte instrumente noi, adaptate la rezolvarea problemelor de manage-

ment, sunt denumite şi ”instrumente pentru managementul calităţii” şi au fost 

create de specialiştii japonezi, în decada anilor 1970. Prezentate în 1977 de căt-

re JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers), cele şapte instrumente 

noi au fost aplicate în numeroase întreprinderi japoneze şi apoi au început să fie 

utilizate în SUA în 1986, iar în Europa începând din 1988 [9]. 

Cele şapte instrumente noi utilizate sunt următoarele:  

 diagrama afinităţilor ("diagrama KJ", elaborată de Kawakita Jiro); 

 diagrama de relaţii; 

 diagrama-arbore; 

 diagrama matriceală; 

 diagrama-săgeată; 

 diagrama deciziilor de acţiune (PDPC - Process Decision Program 

Chart); 

 analiza factorială a datelor (matrix data analysis). 

În cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral au fost prezentate și discutate ra-

poarte privind activitățile de asigurare a calității întreprinse: 

 Calitatea procesului educaţional prin prisma educaţiei centrate pe elev. 

 Mecanismul de antrenare a elevilor în activitatea didactică, potenţialul 

de cunoştinţe acumulate, formarea competenţelor profesionale. 

 Performanţele obţinute la instruirea practică în baza implementării şi re-

alizării programului ECC. 
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În cadrul şedinţelor Consiliului Metodic s-au examinat următoarele între-

bări:  

o Promovarea, susţinerea, consultarea şi orientarea corectă a tinerilor spe-

cialişti, în scopul organizării eficiente a activităţii didactice în colegiu. 

o Formarea şi autoformarea continuă a profesorilor. 

o Concursurile şcolare şi rezultatele obţinute.  

o Predarea de calitate pentru un învăţământ de calitate. 

o Existența şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității instrui-

rii. 

Recomandări privid promovarea şi perfecţionarea resurselor umane. 

Cadrele didactice reprezintă un factor determinant în realizarea performan-

ţelor instituţiei, promovarea şi perfecţionarea continuă a acestora fiind obiective 

majore. Considerăm că pentru aceasta sunt necesare: 

 promovarea unei politici organizaţionale bazată pe performanţă şi probi-

tate profesională; 

 sprijinirea excelenţei avansate a profesorilor; 

 evaluarea periodică a cadrelor didactice; 

 încurajarea mobilităţii cadrelor didactice; 

 implicarea în obţinerea de burse de studii (masterat), specializare, docu-

mentare etc.; 

 atragerea în procesul de învăţământ a celor mai performanţi tineri; 

 promovarea schimburilor academice cu instituţiile de profil din ţară; 

 identificarea şi eliminarea oricăror forme de corupţie; 

 sprijinirea personalului nedidactic şi auxiliar în participarea la programe 

de formare continuă. 

Corpul didactic al instituţiei este necesar să fie sprijinit printr-o permanentă 

colaborare cu specialişti din universităţi de profil, care vor oferit un suport efec-

tiv în desfăşurarea unor activităţi didactice prin prelegeri pe teme punctuale, im-

plicarea în activităţi practice, sponsorizări etc. 

Instituţia trebuie să demonstreze că oferă o pregătire de cultură corespunză-

toare cerinţelor locale şi naţionale şi are capacitatea de a reacţiona relativ rapid 

la schimbările din domeniul educațional. 

În concluzie, putem menționa că domeniul asigurării calității în ÎPT este o 

prioritate în spațiul European, dar și în cel național. EQARF este un cadru co-

mun de referință pentru a dezvolta sistemele de management al calității pentru 

țările din spațiul european. Republica Moldova este în proces de ajustare a ÎPT 

la prevederele EQAVET. Astfel, au fost întreprinse diverse acțiuni la nivel nați-

onal în vederea promovării managementului calității în ÎPT care fac parte din 

strategiile naționale pe termen lung. Se constată că la nivel de instituții din ÎPT 

se acordă mai multă atenție și se dezvoltă sistemul de management al calității la 

nivel instituțional. 
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Some methodological considerations regarding the research of middle 

class in the Republic of Moldova are provided in this article. The author is ana-

lyzing the basic concepts and theories of social stratification and identify the 

main objectives and subjectives parameters ofdetermination of social classes.  

Based on theoretical analysis of social classes the author concluded that 

the social classes are the multidimensional phneomena and must be analysed 

based on multidimensional criteria. The author suggests using the folowing cri-

teria for measuring the midlle class in Moldova: social-occupational position, 

level of education, level of welfare, as well as the self-determination of respon-

dents.  

 

1. Abordări teoretico-metodologice ale stratificării sociale 

Există diferite definiții ale stratificării sociale. Conform sociologului ame-

rican P.Sorokin “Stratificarea sociala consta intr-o distributie inegala a drepturi-

lor si privilegiilor, datoriilor si disponibilitatilor, a puterii sociale si a influentei 

intre membrii unei societati” 18. T.Parsons consider că stratificarea socială 

“este clasificarea diferentiala a elementelor ce compun un sistem social dat si 

calificarea lor ca superioare / inferioare unele fata de altele dupa valori importa-

nte pentru societate”18. Conform Dicționarului de Sociologie stratificarea so-

cială înseamnă orice formă de diferențiere socială capabilă să împartă societatea 

în grupuri situate într-o relație de ordine totală sau parțială 6, p.606. Stratifica-

rea socială este definită uneori și ca proces, în rezultatul căruia subiecții vieții 

sociale se poziționează diferit în socium și se pot grupa după anumite criterii. În 

toate definițiile menționate mai sus, caracteristicile de bază ale stratificării so-

ciale sunt diferențierea, distribuția inegală și inegalitatea.  

Sociologii identifică diferite cauze ale stratificării sociale. Astfel, una din 

cauze constă în faptul că oamenii sunt inegali de la natură: posedă diferite par-

ticularități fizice, psihice, biologice, dețin diferite capacități. O altă cauză este 

diviziunea socială a muncii – diferite persoane îndeplinesc diferite munci și fac 
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schimb de produse ale muncii. Unele activități de muncă sunt mai valorizate în 

societate, iar altele – mai puțin valorizate. Inegaliatea provine și din statutul so-

cial diferit al persoanelor, care condiționează un mod diferit de viață. Și în final, 

orice societate formată își crează mecanismele sale de menținere. În cazul strati-

ficării sociale, mecansmele de organizare a inegalității sunt instituționalizate. 

În gîndirea sociologică există mai multe teorii care țin de stratificarea soci-

ală și clasele sociale. Le vom analiza pe cele mai importante dintre ele, și anu-

me: a) teoria marxistă, b) teoria weberiană, c) teoria funcționalistă, d) teoria eli-

telor, e) teoria lui Pitirim Sorokin privind mobilitatea socială și j) divizarea cla-

selor sociale conform lui Anthony Giddens. 

În lucrările sale Capital și 18 Brumar al lui Ludovic Bonaparte, Karl 

Marx se referă în special la conceptul de clasă socială. Din perspectiva lui 

Marx, clasa socială reprezintă un grup de oameni care se află în același raport 

față de mijloacele de producție. Dacă în societățile feudale, clasele sociale de 

bază erau proprietarii de pămâturi și cei care nemijlocit prelucrau pământul (ță-

ranii și robii), atunci în societățile industriale, clasele de bază sunt capitaliștii și 

clasa muncitoare. Relațiile dintre cele două clase- cea a capitaliștilor și cea mu-

ncitoare-se bazează pe antagonism și pe exploatare. Deși Marx evidențiază două 

clase de bază în raport cu mijloacele de producție (capitaliștii și clasa muncitoa-

re), el recunoaște că există și alte clase în societate: clasele care au rămas drept 

moștenire de la orânduirea precedentă (țărănimea, de exemplu), și clasele care 

se află în proces de tranziție, cum ar fi mica burghezie 11. El acordă o deose-

bită atenție procesului de fragmentare a claselor. Astfel, menționează despre 

conflictele existente în interiorul clasei superioare dintre capitalul financiar și 

cel industrial, despre divergențele existente dintre mica burghezie și marii prop-

rietari industriali, despre faptul că în mediul clasei muncitoare sunt mulți șo-

meri, condițiile de viață ale cărora sunt mult mai grele decât ale celor angajați în 

câmpul muncii. Astfel, conceptul de clasă al lui Marx se bazează pe inegalitatea 

economică11. 

Teoria lui Weber despre clase se bazează pe teoria lui Marx, dar reprezintă 

o modificare și o dezvoltare în continuare. Astfel, dacă Marx considera că la ba-

za diferențelor sociale dintre clase este raportul față de mijloacele de producție, 

Weber ajunge la concluzia că formarea claselor este influențată de mai mulți fa-

ctori: inegalitatea socială poate fi influențată atât de raportul față de mijloacele 

de producție, cât și de anumite  elemente economice obiective cum sunt califi-

carea, profesionalismul et. Muncitorii mai calificați beneficiază de venituri mai 

mari decât cei mai puțin calificați.  

Weber identifică încă două aspecte ale stratificării: statutul și partidul. În 

viziunea lui Weber, anume statutul este acela care creează spiritul comunității si 

uniunii dintre membrii grupului. Spre deosebire de clasele economice, care con-

stituie o mulțime de indivizi, grupurile de status au o conștiința politica mai ri-
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dicata si se organizează comunitar prin activarea unor mecanisme de închidere 

sociala menit sa le protejeze monopolul asupra unor onoruri. Statutul înseamnă 

onoare socială sau prestigiu social și este determinat de modul de viață. Bunăs-

tarea este asociată cu statutul, dar nu este numaidecât o determinantă a statutu-

lui. Astfel, arendașii de obicei au un statut mai înaltdecât proprietarii, deoarece, 

bunăstarea lor este percepută a fi mai puțin conectată cu proprietatea 19. Toto-

dată, Weber menționează că bunăstarea este determinanta cheie a diferențelor 

dinte modurile de viață de care depinde statutul. Restricțiile sociale, cum ar fi 

căsătoriile, locul de reședință provin din diferențele de bunăstare reflectate în 

prestigiu. Diferențele de statut nu au la bază principiul etnic. În cazul castelor 

ele sunt percepute ca etnice, dar de fapt ele se bazează mai mult pe ocupație și 

bunăstare. Demnitatea grupurilor cu statut înalt se manifestă  în modul de viață 

distinctiv, prin tradițiile de asociere și consum. Grupurile cu statut redus, își 

proiectează speranțele pentru viața următoare. Este comun pentru grupurile cu 

statut redus să creadă că au o relație specială cu dumnezeul lor 19. 

În lumea contemporană, conform opiniei lui Weber, partidele sunt un inst-

rument important al puterii, care influențează asupra stratificării, independent de 

clasă și statut 11. Partidul este considerat un grup de oameni care activează în 

comun deoarece au interese și scopuri comune. Marx lămurea existența partide-

lor și a statuturilor reieșind din noțiunea de clasă. Weber însă consideră că nici 

formarea statutului, nici apariția partidelor nu poate fi lămurită din perspectiva 

abordării de clasă, deși influența claselor este evidentă. În același timp și statu-

tul, și apartenența de partid pot influența considerabil condițiile economice de 

viață ale unor indivizi sau grupuri, și deci a claselor. Partidele pot chema la 

emoții ce contravin diferențelor de clasă, de exemplu ele se pot baza pe aparte-

nența religioasă sau pe idei naționaliste 11. 

În concluzie putem menționa că Weber, comparativ cu Marx propune o pe-

rspectivă de analiză a stratificării mai multidimensională, complexă și flexibilă. 

Reprezentanții funcționalismului (K.Davis, W.Moore, T.Parsons, B.Bar-

ber) descriu stratificarea socială bazîndu-se pe ideile lui E.Durgheim, expuse în 

lucrarea “Despre diviziunea muncii sociale” (1893). Conform acestei teorii, ine-

galitatea socială are un rol functional vital pentru ordinea socială,iar stratificarea 

socială are consecințe benefice asupra funcționalității societății. Davis și Morre 

argumentează prin tezele lor, că orice societate are nevoie de anumite activități 

foarte dificile, care pot fi îndeplinite doar de persoane talentate, cu capacități. 

Societatea trebuie să motiveze aceste persoane prin salarii, proprietăți, puteri, 

prestigiu pentru ca ele să prea aceste activități. În acest context inegalitatea so-

cială este un stimul și pentru alte persoane să persevereze pentru a atinge un 

anumit nivel de bunăstare și un statut social înalt. T.Parsons menționează că cri-

teriile de stratificare în societatea contemporană se deosebesc de cele din socie-

tatea tradițională. Statutul obținut este mai important decât statutul moștenit, din 
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considerentul că el se aliniază la nevoile societății. Anume statutul obținut cont-

ribuie la aceia ca anumite persoane sau grupuri să dețină un nivel de bunăstare 

mai înalt sau un prestigiu mai înalt.  

V.Pareto (1848-1923) și G.Mosca (1858-1941) sunt considerați autorii teo-

riei elitelor. Conform lui Pareto, în orice societate există un strat de sus, privile-

giat, considerat elită, și un strat de jos – nepriveligiat, considerat non-elită. Elita 

este alcătuită din persoane considerate lideri în anumite domenii. Stratul elitelor 

de asemenea se divizează în două substraturi: elita de la guvernare și elita care 

nu este la guvernare. Elita de la guvernare este compusă din persoane care ocu-

pă funcții de vârf în guvern. Celalalt substrat al elitei nu este inclus in guverna-

re. Elita nu este un grup închis. Între straturile de jos și cel de sus ale societății 

există mobilitate ascendentă și descendentă. Astfel, persoanele din stratul de eli-

tă care nu fac față situației din cauza lipsei de capacități pot decădea în straturile 

de jos. Iar persoanele capabile din straturile de jos pot ascende în stratul de elită. 

Orice elită poate supraviețui doar dacă se înnoiește în permanență. Şi în acest 

caz putem observa cum stratificarea socială este condiţie şi efect al mobilităţii 

sociale. 

Mosca susține ideea lui Pareto privind stratul de sus și stratul de jos. El me-

nționează că în orice societate există o minoritate care conduce și o majoritate 

care este condusă. Minoritatea se distinge prin capacități deosebite și printr-un 

nivel ridicat de influentă asupra societății. Mosca introduce de asemenea noțiu-

nea de strat social de sub-elită. Aceasta este prima mențiune a clasei mijlocii. 

Sub elita este alcătuită din funcționari publici, manageri, oameni de știință. 

P.Sorokin a contribuit la dezvoltarea conceptului de stratidicare socială 

prin dezvoltarea noțiunii de spațiu social. Conform opiniei lui situația individu-

lui și modalitatea lui de deplasare în spațiul social este determinată de atitudinea 

lui față de alți oameni. Sorokin identifică următoarele etape în identificarea de 

către individ a locului său în spațiul social: a) atribuirea sa unui grup, b) corela-

ția grupurilor în socium, c) corelația dintre diferite părți componente ale sociu-

mului dat. Sorokin considera că atribuirea individului unui loc în spațiul social 

depinde de mai mulți factori, sau parametri, cum ar fi statutul lui familial, națio-

nalitatea, profesia și apartenența la un anumit partid. Toți parametrii luați împre-

ună determină coordonatele individului în spațiul social. Parametrii mediului so-

cial pot fi determinați pe verticală sau pe orizontală. Astfel, pe verticală, indivi-

zii ce aparțin aceleiași clase se pot deosebi în funcție de nivelul venitului, edu-

cației, caracterul muncii. Pe orizontală, inegalitatea socială este alimentată de 

factori teritoriali, geografici, climă etc.  

Sorokin identifică trei forme de stratificare: 1) stratificarea economică (di-

ferențe de proprietate, venit și modul de viață, distribuirea dintre bogați și să-

raci), 2) stratificarea politică (diferențe de nivel de prestigiu, ranguri, poziții, di-

stribuirea dintre cei care guvernează și cei care sunt guvernați etc.), 3) stratifica-
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rea profesională (diferențe în nivel de educație, funcții, prestigiul profesiei, dist-

ribuirea în conducători și subalterni). El menționează că stratificarea este un 

proces care nu se finisează niciodată.  

Astfel, putem menționa că Sorokin a fost unul dintre primii care a introdus 

în circuitul științific abordarea multidimensională a stratificării și mobilitatea 

socială în calitate de cauză și efect ale stratificării sociale.  

A.Ghiddens 11 consideră că sistemele bazate pe diferențele de clasă se 

deosebesc de alte sisteme de stratificare și se caracterizează prin următoarele 

particularități:  

1. Clasele nu depind de anumite orientări legislative sau religioase presta-

bilite. Apartenența de clasă nu are legătură cu statutul moștenit la naștere. Siste-

mele de clasă sunt mult mai mobile comparativ cu alte sisteme de stratificare, 

granițele dintre clase nu sunt niciodată bine delimitate. Delimitări formale pri-

vind căsătoria oamenilor din diferite clase nu există. 

2. Individul poate aspira și face parte dintr-o anumită clasă, măcar parțial, 

datorită capacităților sale și statutului obținut. Apartenența la clasă nu poate fi 

data în totalitate prin moștenire.  

3. Clasele sunt delimitate în baza diferențelor dintre situația economică a 

grupurilor de oameni, inegalității în raport cu proprietatea asupra resurselor ma-

teriale și controlul asupra lor. 

4. În cazul claselor, inegalitatea se bazează pe diferențele dintre condițiile 

de muncă și salariu, care depind la rândul lor de situația economică a țării în ge-

neral. 

A.Ghiddens definește clasa ca un grup la scară largă a persoanelor cu resu-

rse materiale similare. Cele din urmă, la rândul lor, determină stilul de viață al 

persoanelor. Diferențele de clasă depind, în primul rând, de ocupația oamenilor 

și bunăstarea lor. El identifică următoarele clase de bază caracteristice societății 

contemporane: clasa superioară (cei bogați, antreprenorii, industriașii, precum și 

stratul superior al managerilor, care deține sau controlează direct mijloacele de 

producție), clasa de mijloc (care include în cea mai mare parte "gulere albe" și 

specialiști) și clasa muncitoare (“gulere albastre", sau persoane angajate în mun-

ca manuală). Ghiddens menționează că în unele țări industrializate, precum Fra-

nța și Japonia, un rol important îi este atribuit celei de-a patra clasă - țăranii, 

oamenii angajați în producția agricolă tradițională. În lumea a treia țăranii conti-

nua să constituie cea mai numeroasă clasă. 

Unii sociologi afirmă că în societatea contemporană clasele și-au pierdut 

importanța. Dacă în trecut diferența și inegalitatea dintre clase era foarte mare, 

în prezent, statele încearcă să compenseze această inegalitate prin diferite subsi-

dii sociale. Totodată, în condițiile în care educația este accesibilă tuturor, fiecare 

individ capabil poate să ajungă în pozițiile ierarhic superioare și să obțină un 

statut social înalt. Ghiddens menționează că deși diferențele dintre clase sunt 
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mai puțin vizibile în lumea contemporană, ele continua să existe și să aibă un 

impact destul de mare asupra sociumului. Astfel, cercetările denotă că chiar 

unele diferențe fizice corelează cu apartenența de clasă. Persoanele din clasa 

muncitoare se nasc cu o greutate mai mica, nivelul mortalității infantile în medi-

ul clase muncitoare este mai mare, ei cresc și se dezvoltă fizic mai greu, sunt 

supuși mai frecvent maladiilor și mor într-o vârstă mai tânărădecât reprezentan-

ții clasei superioare. Maladiile cardio-vasculare, diabetul, cancerul, bronșita sunt 

mai răspândite în mediul claselor de jos, decât în mediul claselor de sus 11. 

Una din problemele discutate de sociologii contemporani, care trebuie luată 

în calcul în timpul cercetării fenomenulu stratificării este inconsistența (noncon-

gruența) statutului. Inconsistența statutului înseamnă existența unor discrepanțe 

între poziția socială a unei persoane într-un domeniu și poziția ei socială mult 

mai joasă în alt domeniu. Inconsistența statutului, conform opiniei cercetători-

lor, este generată de anumite goluri în venitul, ocupația, nivelul de educație sau 

originea persoanei 8, p.287. Cauzele de bază ale inconsistenței statutului sunt 

mobilitatea socială, îndepărtarea de grupul social primar – familia, migrația, cri-

zele social-economice, progresul tehnologic etc. Astfel, de exemplu, recesiunea 

economică din ultimii ani a condus la aceia că mulți copii din clasa medie au 

decăzut în statutul lor socio-economic: sau nu au putut să-și continue studiile să 

obțină o ocupație conform statutului lor; sau au obținut studii, dar nu s-au putut 

aranja la lucru conform studiilor și se află în șomaj. Ultimul fenomen a căpătat 

denumirea de proletariat intelectual. Un alt exemplu de inconsistență a statutului 

ar fi pedagogii care au un nivel de educație înalt și un statut social înalt, dar au 

venituri care nu corespund statutului lor.   

Conceptul de inconsistență a statutului este analizat de către cercetători în 

paralel cu conceptul de cristalizare a statutului, ultimul fiind propus de Gerhard 

E.Lenski (1954) 8, p.287. Cristalizarea statutului se referă la gradul de cores-

pundere a statutului persoanei pe diferiți parametri, indiferent de faptul dacă sta-

tutul persoanei este înalt sau jos. În present o mare parte din populația țărilor oc-

cidentale se identifică cu un statut de cristalizare redus. O clasă social puternică 

poate exista doar dacă majoritatea persoanelor au un statut de cristalizare puter-

nic.  

În rezultatul analizei noțiunilor de stratificare, clasă și a teoriilor privind 

stratificarea, putem conchide că la baza stratificării sociale stă inegalitatea, care 

poate fi determinată de mai mulți factori: sociali, politici, economici, profesio-

nali. Stratificarea socială este multiaspectuală și include atît clasele, cît și statu-

tul și apartenența la partid. Poziționarea unui individ în socium este mai curînd 

dobîndită decît moștenită, fiind determinată de nivelul de educație, statutul so-

cio-profesional și nivelul de bunăstare.  
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2. Criterii de măsurare a clasei medii 

Conform cercetărilor în domeniu, clasa medie este considerată o clasă ca-

re ocupă o poziție de mijloc între clasa de jos (clasa celor săraci) și clasa de 

sus (clasa celor bogați); un grup socio-economic eterogen, mobil, alcătuit din 

persoane cu nivel de educație înalt din sfera businessului, liber profesioniști, 

lucrători înalt calificați, fermieri înstăriți, etc 7; venitul acestei clase este mai 

mare decât a celor din clasa de jos, dar este mai mic decât a celor din clasa de 

sus 4.  
Analiza literaturii de specialitate și a cercetărilor anterioare în domeniul 

structurii de clasă denotă că nu există criterii bine definite de măsurare a clasei 

medii. Diferiți sociologi măsoară în mod diferit clasele, inclusive clasa medie, 

faptce face practice imposibilă analiza comparativă a datelor.  

Un exemplu în acest sens sunt cercetările efectuate în ultimii ani în SUA și 

Rusia. Astfel, conform unei analize a cercetărilor clasei medii în SUA 16, sunt 

determinate trei abordări ale clasei medii. Conform primei abordări, clasa medie 

este determinată în baza nivelului anual al venitului pe gospodărie casnică. Di-

feriți cercetători utilizează diferit nivel anual al venitului specific pentru clasa 

medie. Astfel, Brian D‟Agostino (2012) identifică drept clasă medie gospodă-

riile a căror venit este între $20,000 și $200,000. Elwell (2014) include venitu-

rile clasei medii pe o scară de la $19,000 până la $91,000, iar Gary Burtless – pe 

o scară de la $24,000 la $96,000 (2000) 16, p.3. Autorul menționează că aces-

te cifre sunt foarte stranii în condițiile în care linia oficială a sărăciei pentru o 

familie din patru persoane era de $21,200 în 2010. Astfel, multe familii incluse 

în clasa medie de acești cercetători au fost considerate drept sărace de către Cu-

vernul SUA.  

Cea de a doua abordare a clasei medii se bazează pe analiza veniturilor ob-

ținute de cele trei quintile de mijloc în rezultatul cercetării gospodăriilor casni-

ce, quintila de jos fiind considerată clasa de jos, iar quintila de sus - clasa de 

sus. Laureatul Premiului Nobel, economistul Robert Solow utilizează această 

abordare (Estache și Leipziger 2009) și definește clasa medie ca fiind 60% din 

cei care sunt angajați în câmpul muncii și au salarii 16, p.3. Problema acestei 

abordări constă în faptul că ea ne permite să calculăm mărimea veniturilor obți-

nute de către clasa medie și nicidecum mărimea clasei medii. Cele trei quintile 

în permanență vor fi egale cu 60%.  

Cea de a treia abordare se referă la luarea în considerație doar a nivelului 

de educație. Robert Putnam (2015), în cartea sa “Our Kids,” definește clasele în 

funcție de nivelul cel mai înalt de educație obținut de membrii gospodăriei cas-

nice. Deși cartea lui Putnam se referă la bogați și săraci și ignoră clasa medie și 

copiii din clasa medie, ea include definiția clasei mijlocii. Conform lui Putnam, 

gospodăriile din clasa de sus sunt acelea unde măcar un părinte are studii supe-

rioare, iar gospodăriile din clasa de jos sunt acelea, unde nici un părinte nu are 
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terminată altă școală decât școala medie. Așadar clasa medie o constituie gospo-

dăriile, unde părinții au un nivel de educație mai mare decât școala medie, dar 

nu au finisate studii superioare 16, p.5. În condițiile în care venitul nu este luat 

în considerație, conform teoriei lui Putnam, multe gospodării cu nivel de educa-

ție înalt, dar care au un venit redus, vor nimeri în clasa medie. Sau viceversa, fa-

miliile cu un nivel înalt de bunăstare, dar care nu au studii superioare, nu vor fi 

incluse în clasa medie. 

Cercetările clasei medii în Rusia, de asemenea, au la bază diferite criterii 

de măsurare. Astfel, conform cercetării efectuate de A.Sobolev 24, sunt evide-

nțiate trei tipuri de cercetări a clasei medii. În cazul primului tip de cercetări, 

clasa medie este măsurată în funcție de autodeterminarea respondenților, în par-

ticular abilitatea de adaptare a indivizilor la transformările sociale. Abilitatea de 

adaptare a indivizilor este măsurată în baza întrebării ce ține de autoevaluarea 

capacității de cumpărare a respondenților (veniturile nu-mi ajung nici pentru 

strictul necesar, veniturile îmi ajung doar pentru strictul necesar, veniturile îmi 

ajung pentru strictul necesar și pentru procurarea obiectelor de lungă durată, ve-

niturile îmi ajung inclusiv pentru procurarea unor obiecte mai scumpe (mașină, 

etc.), pot să-mi permit să procur tot ce doresc). Conform acestor cercetări, clasa 

medie (populația care are venituri pentru strictul necesar și cei care pot să-și 

procure obiecte mai scumpe) constituie în jur de 20% 24, p.2. Cercetarea efec-

tuată de către “Levada-centr” în 2010, a scos în evidență faptul că mai bine de 

jumătate din populație are un venit care le este suficient pentru mâncare și hai-

ne. În anul 2001, această cifră era de doar 27%. Faptul în cauză denotă, în viziu-

nea autorului o sporire a bunăstării populației, și deci – o creștere a clasei medii 

în Rusia 24, p.3.  

Al doilea tip de cercetări se bazează pe măsurarea clasei medii în baza unor 

indicatori integrați. Autorul aduce drept exemplu cercetarea efectuată de către 

Institutul de sociologie al Academiei de Științe a Rusiei în anul 2006. Parametrii 

de măsurare a clasei medii au fost: nivelul venitului, bunăstarea, educația, auto-

identificarea. În rezultatul cercetării s-a constatat că clasa medie constituie 20-

22% din populația economic activă 24, p.5. 

Cel de al treilea tip de cercetări se referă la studiile care au la bază aborda-

rea pragmatică a economiei de piață. Un exemplu în acest context este cerceta-

rea efectuată de revista “Expert” și compania „Comcom” 24, pp.9-11. Autorii 

cercetării evidențiază următoarele criterii ale clasei medii: 1. Obiceiurile și tra-

dițiile țării, 2. Modul de viață, 3. Valorile spirituale, 4. Educația, 5. Libertatea 

personală și de consum, 6. Proprietatea asupra mijloacelor de producție, 7. Mă-

rimea și structura cheltuielilor, 8. Veniturile / salariul. În rezultatul cercetării s-a 

ajuns la concluzia că clasa de jos constituie circa 90% din populație, clasa de 

sus – circa 1% din populație, iar clasa medie – în jur de câteva procente. Cerce-
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tarea a scos în evidență faptul că clasa medie aproape că nu există sau este este 

abia la început de cale în Rusia.  

Așadar, în rezultatul analizei cercetărilor clasei medii în SUA și în Rusia, 

putem conchide că există câteva modalități de abordare în determinarea clasei 

medii. Astfel, unii autori propun determinarea clasei medii în baza criteriilor de 

venituri. Conform opiniilor acestor autori, clasa medie se caracterizează prin ac-

cesul la bunurile de consum și posibilitatea de a-și satisface toate nevoile.  

Alți sociologi consideră că un criteriu important pentru identificarea clasei 

medii este nivelul de educație. Un nivel de educație înalt oferă posibilități mai 

bune de angajare în câmpul muncii și venituri mai bune. 

Al treilea grup de sociologi includ în calitate de criteriu de măsurare – 

autoidentificarea persoanelor cu clasa medie, sau faptul în ce măsură persoana 

dată simte că face parte din clasa medie. În acest caz se pune accentul mai mult 

pe aspectele psihologice și politice ale determinării clasei medii. 

Al patrulea grup de sociologi sunt de părerea că este necesară o abordare 

complexă în cazul măsurării clasei medii, care ar include mai mulți parametri, 

inclusiv: statutul socio-profesional, nivelul de bunăstare, autoidentificarea. În 

viziunea acestui grup de sociologi, apartenenții grupului social clasa medie au 

studii profesional înalte, sunt profesioniști de calificare înaltă, manageri de divi-

ziuni / subdiviziuni, au venituri înalte care satisfac nevoile lor economice, socia-

le, culturale, dispun de proprietăți imobile și mobile și se autoidentifică cu clasa 

medie. 

Ultima modalitate de abordare a clasei medii este utilizată și în cercetările 

europene privind structura de clasă12. Reieșind din necesitatea asigurării com-

parabilității rezultatelor cercetărilor sociologice în domeniul structurii sociale, și 

în particular a identificării clasei medii, considerăm importantă și oportună abo-

rdarea complexă a clasei medii și utilizarea indicatorilor standard folosiți în cer-

cetarea socială europeană. 

Vom încerca în continuare să determinăm indicatorii de bază pentru măsu-

rarea aspectelor menționate mai sus, ținând cont de abordările metodologice ex-

puse în Cercetarea Socială Europeană.  

Determinarea statutului socio-profesional. Statutul socio-profesional este 

determinat în baza statutului socio-ocupațional al persoanei și nivelului de edu-

cație. În conformitate cu Cercetarea Socială Europeană, statutul socio-ocupațio-

nal al persoanei poate fi determinat în baza următorilor indicatori: 

 Activitatea economică (angajat / neangajat), 

 Ocupația (conform clasificatorului ISCO-88), 

 Domeniul economiei naționale în care activează (sfera, sectorul de acti-

vitate), 

 Relațiile de muncă (salariat / patron / lucrător pe cont propriu), 

 Condițiile de angajare. 
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O problemă discutată între sociologii europeni este dacă statutul de clasă al 

persoanei date poate fi determinat doar în baza analizei situației individului che-

stionat sau este necesară cercetarea ambilor parteneri (soț / soție). Este de men-

ționat că majoritatea sociologilor consideră că structura de clasă trebuie măsura-

tă în baza familiei nucleare, din considerentul că familia dispune de resurse ma-

teriale, sociale, culturale comune și acest capital este transmis altor generații do-

ar în baza familiei 12. Reieșind din cele expuse, cercetarea clasei medii în Mo-

ldova trebuie să includă și determinarea statutului socio-ocupațional al partene-

rului de viață a respondentului. 

În cazul cercetării statutului socio-ocupațional, considerăm oportună și de-

terminarea locului unde își desfășoară activitatea economică respondentul - în 

Moldova sau peste hotare. În țările cu nivel economic redus și unde nivelul de 

migrație este foarte înalt, presupunem că o bună parte din lucrătorii cu nivel 

înalt de studii și calificați se află la muncă permanentă sau temporară peste ho-

tare. Nivelul înalt de educație și calificare, precum și venitul obținut peste hota-

re pot contribui la poziționarea acestor persoane în clasa medie. 

Un indicator important pentru determinarea statutului socio-ocupațional al 

respondenților este numărul de ore lucrat săptămânal. În condițiile nivelului re-

dus de salarizare în Republica Moldova, precum și a migrației intense, persoa-

nele cu nivel înalt de educație și înalt calificate de obicei sunt angajate la mai 

multe locuri de muncă. De aici, presupunem că numărul de ore lucrate săptămâ-

nal de o parte din persoanele angajate în câmpul muncii și poziționate în clasa 

medie va depăși cifra de 40. 

Autoritatea respondenților la locul de muncă va fi determinată în baza ide-

ntificării implicării lor în supravegherea altor lucrători. 

Responsabilitatea respondenților la locul de muncă va fi determinată în ba-

za autoaprecierii de către aceștia a gradului de îndeplinire a sarcinilor zilnice, a 

nivelului de utilizare a capacităților lor în îndeplinirea sarcinilor, precum și a 

investițiilor personale în menținerea nivelului de performanță.  

Nivelul de educație este considerat de către sociologi un criteriu important 

pentru identificarea poziției indivizilor în structura de clasă. În conformitate cu 

Cercetarea Socială Europeană, persoanele incluse în clasa medie se caracterize-

ază printr-un nivel de educație înalt. Anume studiile sunt factorul care contri-

buie esențial la obținerea unei calificări înalte, a unui venit înalt și deci - la pozi-

ționarea persoanei în clasa de mijloc. Pentru identificarea nivelului de studii a 

respondenților considerăm oportună utilizarea indicatorilor Biroului Național de 

Statistică al Republicii Moldova. Astfel, studiile vor fi identificate în baza ur-

mătoarelor variabile: 

 Postuniversitare; 

 Superioare – masterat; 

 Superioare – licență; 
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 Medii de specialitate; 

 Secundar profesionale; 

 Liceale / medii generale; 

 Gimnaziale; 

 Primare;  

 Fără studii. 

Bunăstarea materială a persoaneieste identificată în baza veniturilor și 

proprietăților. Veniturile respondenților vor fi măsurate în baza unor indicatori 

direcți și indirecți. Astfel, în cazul indicatorilor direcți, respondenții vor fi între-

bați despre venitul mediul lunar al gospodăriei lui (după deducerea taxelor și 

impozitelor). În venit vor fi incluse toate salariile, pensiile, indemnizațiile, bur-

sele, sursele financiare primite de la rudele de peste hotare precum și sursele fi-

nanciare parvenite din vânzarea produselor din gospodăria casnică. Venitul me-

diu pe cap de membru de familie va fi calculat de către operator în baza împăr-

țirii venitului mediu lunar la numărul de persoane care locuiesc în aceiași gos-

podărie casnică.  

În calitate de indicatori indirecți vor servi :a) gradul de corespundere a ve-

nitului mediu lunar nevoilor familiei respondentului; b) posibilitatea responden-

tului de a întreține copii la studii peste hotare sau de a petrece cel puțin o vacan-

ță în an peste hotarele țării. În acest context presupunem că persoanele pozițio-

nate în clasa medie dispun de un venit mediu lunar care le permite să acopere 

toate cheltuielile de care au nevoie și au surse financiare suficiente pentru a înt-

reține copiii la studii peste hotare si a-și petrece vacanțele peste hotarele țării. 

Proprietățile deținute vor fi măsurate în baza raportării acestora de către re-

spondenți. Mărimea proprietăților va fi determinată în baza întrebării - câți bani 

i-ar rămâne respondentului dacă ar vinde toate proprietățile și ar da toate datorii-

le? Totodată, respondenți vor fi întrebați și despre rezervele financiare de care ei 

dispun (economii, stocuri, hârtii de valoare etc.). Întrebarea va fi formulată ai-

doma celei referitoare la proprietăți - dacă am aduna toate economiile și am da 

toate datoriile cați bani v-ar rămâne? 

O caracteristică importantă a proprietăților deținute de clasa medie este am-

plasarea prestigioasă a caselor / apartamentelor, starea casei, conectarea la servi-

cii de calitate, și dotarea casei cu echipament și mobilier modern. În acest con-

text, chestionarul va trebui să includă câteva întrebări care țin de aspectele indi-

cate.  

În conformitate cu literatura de specialitate, clasa medie dispune de auto-

mobil de marcă prestigioasă, în stare bună. În acest context, cercetarea va inclu-

de și aspectele ce țin de numărul de automobile deținute, vârsta și starea lor. Vâ-

rsta și starea automobilelor poate fi un indicator indirect de măsurare a bunăstă-

rii gospodăriei. Gospodăriile care posedă automobile mai noi se consideră că 
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dispun de posibilități financiare mai bune, și deci ar putea face parte din clasa 

medie.  

Presupunem că o parte din veniturile gospodăriilor casnice provin din remi-

tențe. Cercetarea va include o întrebare privind mărimea veniturilor lunare pro-

venite din remitențe și o întrebare privind utilizarea veniturilor provenite din re-

mitențe. Ipoteza noastră este că în cazul familiilor din clasa medie, veniturile 

din remitențe sunt destul de mari și aceștia le folosesc la procurarea bunurilor de 

folosință durabilă, dezvoltarea unor afaceri proprii, achitarea studiilor, vacanțe 

sau le economisesc. 

Instrumentul de cercetare va include și autoaprecierea de către respondent a 

stării financiare a familiei lui comparativ cu acum un an, precum și prognozarea 

stării financiare a familie peste un an. 

Autoidentificarea cu clasa socială. Pentru a determina poziția respondenți-

lor în structura socială, aceștia vor fi rugați să se poziționeze pe una din treptele 

scării sociale (scara socială va fi alcătuită din 10 trepte, unde 1 – clasa de jos și 

10 - clasa de sus). 

Identificarea factorilor care influențează poziționarea respondenților în 

clasa medie. Cercetarea Socială Europeană sugerează că individul este plasat în 

clasa medie datorită următorilor factori: nivelul de educație, poziționării sociale 

înalte a părinților săi (statutul socio-ocupațional, veniturile, nivelului de educa-

ție), poziționării sociale înalte a partenerului de viață, caracteristicilor personale 

(ambiție, responsabilitate, perfecționare continuă), intensității muncii sale (în 

Republica Moldova și peste hotare). Toți acești indicatori trebuie incluși în cer-

cetare și informația colectată va fi comparată cu rezultatele studiilor din alte 

țări. 

Activismul politic și opțiunile politice ale respondenților, inclusiv ale celor 

din clasa medie. Activismul politic al respondenților șiopțiunile lor politice pot 

fi măsurate în baza determinării următoarelor aspecte: interesului respondenților 

față de politică, afilierii viziunilor lor politice cu anumite partide, manifestării 

dorinței lor de a participa la alegeri, partidul pentru care ar vota în caz de ale-

geri, partidul cu care au votat la alegerile precedente. Totodată, respondenții vor 

fi întrebați dacă au participat vre-odată la vre-o acțiune de protest și dacă sunt 

gata sa participe acum la acestea? În baza răspunsurilor oferite vom putea deter-

mina gradul de activism politic al respondenților poziționați în clasa medie. Un 

interes deosebit îl are faptul dacă respondenții manifestă interes pentru a intra / 

fi în politica moldovenească. În condițiile unui stat politizat, în care economicul 

este întrețesut cu politicul, presupunem că o bună parte din respondenții pozițio-

nați în clasa de mijloc au intenția de a face politică cu scopul de a-și menține 

afacerea proprie sau de a obține careva beneficii. 

Valorile personale ale respondenților, inclusiv ale celor din clasa medie. 

Este bine cunoscut că sistemul valoric al respondenților determină în mare parte 
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nivelul lor de studii, ocupațiile, petrecerea timpului liber, statutul familial etc. În 

mare parte anume valorile determină și poziționarea socială a respondenților. 

Valorile sunt de asemenea motorul de bază care determină orientările, atitudini-

le și comportamentul respondenților. Din aceste considerente credem oportună 

studierea gradului de importanță a diferitor valori pentru respondenți în funcție 

de poziționarea lor pe scara socială. Astfel, va fi cercetată atitudinea responden-

ților față de următoarele valori: sănătate, viață de familie, bunăstare materială, 

studii, dragoste, spirit întreprinzător, muncă, prietenie, independență, responsa-

bilitate, solidaritate, bunătate, prestigiu social, dreptate, credință religioasă, pat-

riotism, pace etc. De rând cu determinarea valorilor respondenților, considerăm 

necesară pentru comparație, studierea opiniei populației despre ce înseamnă o 

societate echitabilă, scopurile urmărite de respondent în cazul infiltrării în poli-

tică. 

Starea sănătății  respondenților, inclusiv ale celor din clasa medie. În con-

dițiile determinării structurii de clasă și identificării clasei medii este destul de 

important de a clarifica care este starea de sănătate fizică și mentală a clasei mij-

locii. Întrebările care țin de determinarea stării sănătății respondenților cores-

pund categoriilor aplicate în Cercetarea Socială Europeană, pentru standardizare 

și comparabilitate. Astfel, starea sănătății este determinată în baza autoaprecierii 

date de către respondenți a stării emoționale și fizice (frecvența stărilor de presi-

une, descurajare, durerilor fizice mari, simțului de singurătate, cazurilor de neîn-

deplinire a sarcinilor la locul de muncă din cauza sănătății șubrede etc.), a adre-

sărilor la medic, a spitalizării. Respondenții sunt întrebați despre maladiile cro-

nice de care  au suferit în ultimul an, precum și despre condițiile de dizabilitate. 

Starea sănătății depinde de mai mulți factori, cum ar fi alimentația, fuma-

tul, condițiile precare de muncă. Cercetarea va include întrebări în vederea dete-

rminării frecvenței consumului de produse sănătoase și nesănătoase, precum și a 

condițiilor nocive de muncă (gălăgie, praf, presiune de timp, atmosferă proastă 

în colectiv, lucru peste program, muncă fizică grea etc.).  

Petrecerea timpului liber de către respondenți, inclusiv a celor din clasa 

medie. Caracterizarea portretului clasei medii presupune și analiza timpului li-

ber, sau a ocupațiilor clasei medii în timpul liber. În acest context, chestionarul 

include câteva întrebări privind frecvența diferitor activități întreprinse de către 

respondenți în timpul liber, precum ar fi cititul, muzica, internetul, comunicarea 

pe rețele sociale, jocuri la computer, plimbări, sport, vizite cu rude, prieteni, ac-

tivități artistice, lucrări de mână (croșetări, broderii, reparații casnice), cinema, 

teatru, filme; participarea la diferite cluburi pe interese; vizionarea emisiunilor 

televizate. 

Portretul ipotetic al clasei medii în Republica Moldova. În rezultatul anali-

zei literaturii la temă, și în special a cercetărilor savanților ruși, bulgari, români, 

noi considerăm ipotetic că clasa medie în Republica Moldova este în curs de fo-
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rmare. În aceste condiții, presupunem că în Republica Moldova există un grup 

mic de circa 3-5% de persoane care pot fi atribuite la nucleul clasei medii. Ace-

ste persoane se caracterizează printr-un statut socio-profesional înalt, o bunăsta-

re materială care le permite să-și acopere toate nevoile materiale, culturale, spi-

rituale și conștiință de clasă (se autoidentifică drept clasă mijlocie).  

De rând cu acest nucleu de persoane, există grupuri sociale învecinate, care 

după caracteristicile lor se apropie de clasa medie. Respondenții atribuiți acestor 

grupuri dispun de două caracteristici ale clasei medii (1 grup - dispun de statut 

socio-profesional înalt și bunăstare materială; 2 grup - dispun de statut socio-

profesional înalt și se autoidentifică cu clasa medie; 3 grup – dispun de bunăs-

tare materială și se autoidentifică cu clasa medie). Aceste grupuri de respondenți 

constituie circa 15% din populație .  

Periferia clasei medii este reprezentată de grupurile de persoane care se ca-

racterizează printr-un singur aspect: sau au statut socio-profesional înalt, sau au 

bunăstare materială sau se autoidentifică cu clasa medie. Aceste grupuri de per-

soane reprezintă circa 20% din populație. 
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In the article is presented the role of life conditions on reproductive beha-

vior. The realized studies elucidate that the reproductive behavior of young wo-

men is influenced by different factors such as economic, social or individual. In 

analysis of this topic the author mention the data of a sociological research co-

nducted by Faculty of Sociology and Social Work of MSU in collaboration with 

Charles University of Prague and Czech Development Agency in 2015, on a 

609 young women (22-27 years old) sample. The main conclusions of study co-

nsists in idea that most of women that appreciate their life conditions as bad 

and worse do not plan to get birth in next 3 years. In the same time, it cannot be 

mention that family planning depends only on life conditions, thus this pheno-

menon should be analyzed from a holistic approach.  

          

Sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea reprezintă 

pentru Republica Moldova, din punct de vedere demografic, o perioadă de dec-

lin, favorizată de procese precum scăderea fertilității, emigrarea masivă a popu-

lației etc. În anul 1993, rata totală de fertilitate pentru prima dată în istoria țării a 

coborât sub 2,1 copii per femeie de vârstă fertilă, înregistrând o scădere a aces-

teia în anii următori. Statisticile naționale atestă faptul că numărul populației es-

te în scădere continuă, în perioada următoare accentuându-se această scădere, 

conform prognozelor demografice 1, p.18. Dat fiind complexitatea și cauza-

litatea multiplă a scăderii și îmbătrânirii demografice a populației Republicii 

Moldova, se impune necesitatea abordării intersectoriale a problemelor popula-

ției. Or, îmbătrânirea demografică prezintă implicații majore asupra tuturor do-

meniilor: economic, politic, social etc. În acest context, cercetarea sociologică a 

fenomenului demografic este impetuos de necesară, prin relevarea implicațiilor 

și a potențialelor soluții de depășire sau remediere a situației.  

În vederea determinării factorilor care influențează comportamentul repro-

ductiv al femeilor din Republica Moldova, a fost desfășurat, de către Facultatea 

Sociologie și Asistență Socială (USM) cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvo-

ltare și Universitatea Karol din Praga, studiul sociologic Comportamentul rep-

roductiv al femeilor din Republica Moldova. Eșantionul cercetării a cuprins 

609 femei de vârsta 22-27 ani, din 73 de localități din componența a 27 raioane 

(cu excepția Transnistriei) și 2 municipii (Chișinău și Bălți), fiind stratificat, 
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multistadial, cu o marjă de eroare de ±4%. Culegerea datelor a fost realizată în 

perioada 20 noiembrie – 8 decembrie 2015. Metoda de cercetare aplicată an-

cheta sociologică pe bază de chestionar standardizat. În cadrul articolului dat 

vor fi analizate datele cu referire la impactul condițiilor de trai asupra compor-

tamentului reproductiv, însă datele nu pot fi extrapolate la întreaga populație fe-

minină, dat fiind includerea în eșantionul cercetării doar a unei categorii de fe-

mei (22-27 ani).     

Analizele efectuate asupra comportamentului reproductiv relevă existența 

unui set de factori care influențează cuplurile să dea naștere și să educe copiii, 

pornind de la factori de natură economică, socială până la factori individuali. 

Cercetătoarea O.Gagauz relevă faptul că reducerea numărului de născuți este re-

zultatul adaptării familiilor tinere la incertitudini economice și sociale, în speci-

al lipsa locurilor de muncă, salariile mici și accesibilitatea redusă a locuinței 2, 

p.7.  

Condițiile de trai reprezintă un factor deseori invocat de membrii familiei, 

în special de soții, pentru a da naștere unui copil. Tinerele familii se centrează 

pe asigurarea unui nivel decent de trai și condiții de viață care le-ar permite să 

își crească copiii. Studiile desfășurate în plan național 3, p.149-150 evidenția-

ză că tinerele familii din urban întâmpină dificultăți în achiziționarea spațiului 

locativ, în timp ce familii tinere din rural – accesarea serviciilor comunal-loca-

tive.   

În cadrul studiului Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica 

Moldova un accent deosebit s-a pus pe analiza influenței condițiilor de trai asu-

pra comportamentului reproductiv al tinerelor. Analiza datelor evidențiază că în 

casă individuală locuiesc 47% dintre respondente, o pondere mai mare revenind 

celor din mediul rural (70,9%). În mediul urban, în casă individuală locuieşte 1 

din 4 femei. 

Aproximativ a treia parte (29,3%) dintre respondente locuiesc în aparta-

ment separat, cele mai multe dintre ele fiind din mediul urban. De asemenea, 1 

din 10 respondente locuiește în o parte din casă, în astfel de condiții locuind fe-

meile din mediul rural. Datele studiului scot în evidență faptul că respondentele 

de vârste mai tinere (22-24 ani) și cele care nu au partener locuiesc, într-o pon-

dere mai mare, comparativ cu celelalte categorii, în cămin, iar cele care au par-

tener / soț - în casă individuală. O concluzie a studiului se referă la faptul că res-

pondentele care locuiesc în casă individuală au în mediu mai mulți copii (1,42 

copii) comparativ cu cele care locuiesc în apartament separat (1,21), neinfluen-

țând însă asupra numărului de copii planificați.   

Un aspect relevat în cadrul studiului este că spațiul disponibil poate dete-

rmina numărul de copii: peste 81% dintre respondente consideră că la nașterea 

copilului de rang 1 au avut spațiu suficient, în timp ce doar 16,7% dintre femei 
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au declarat acest fapt cu referire la nașterea celui de al treilea copil (vezi Figura 

1).      

 

Fig. 1. Opinii asupra spațiului suficient avut la nașterea copilului 

 
 

În același timp, aproximativ 24% dintre respondente consideră că au spațiu 

suficient pentru a mai avea încă un copil, cel mai des acest fapt fiind caracteris-

tic respondentelor care au 3 odăi de locuit (24,6%), pe când 11,6% consideră că 

nu au spațiu suficient pentru a mai aduce pe lume un copil. În această categorie 

sunt incluse respondentele care au locuințe cu 2 odăi (34,7%) și cele care au în 

locuință 1 odaie (32,7%). Totuși, studiul atestă că numărul de odăi a locuinței 

nu influențează direct asupra numărului de copii născuți și planificați de 

respondente.   
Conform datelor studiului se atestă faptul că 28,4% dintre respondente lo-

cuiesc în locuințe cu 2 odăi, iar 23,2% - în 3 odăi. Aproximativ 14% locuiesc 

într-o odaie, iar altele 15% locuiesc în locuințe de 4 odăi. Una din zece respon-

dente deține locuință cu 5 odăi. Locuințe cu 6 și mai multe odăi sunt deținute de 

10,4% din femei.  

Analiza corelațională dintre numărul de odăi și numărul persoanelor care 

locuiesc în gospodărie relevă faptul că gospodăriile formate dintr-o singură per-

soană deţin locuințe cu o odaie (42,9%) sau 2 odăi (42,9%). Aproximativ 25% 

dintre respondente gospodăriile cărora sunt formate din 2 persoane și 11,7% - 

gospodăriile cărora sunt formate din 3 persoane, locuiesc într-o singură odaie. 

Alarmantă este situația familiilor formate din 5-7 membri care locuiesc într-o si-

ngură odaie – 25,4% din totalul gospodăriilor cu acest număr de persoane. 
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În mediu o locuință este împărtășită cu 3 membri. În urma analizei datelor 

putem conchide că numărul de odăi a locuințelor nu asigură cu spațiu de lo-

cuit toți membrii, astfel încât fiecare să aibă odaia sa. Acest lucru este asigurat, 

în mod special, în gospodăriile cu număr mic de membri, în consecință crește-

rea numărului de membri determină limitarea posibilităților de a asigura 

pe fiecare membru cu odaie separată: în gospodăriile cu 1 membru (42,9% 

dețin locuințe cu 1 odaie), în cele cu 2 membri (41,6% dețin locuințe cu 2 odăi), 

cele cu 3 membri (19,8% dețin locuințe cu 3 odăi), 4 membri (16% dețin locuin-

țe cu 4 odăi), 5 membri (13,2% dețin locuințe cu 5 odăi), cu 6 membri (10% de-

țin locuințe cu 6 odăi).  

Asigurarea și dotarea locuințelor cu facilități (apeduct, canalizare) reprezi-

ntă o necesitate pentru un trai decent. Conform datelor Ministerului Economiei, 

doar 60% din gospodării au acces la apeduct, 33% la reţea publică de canaliza-

re, 37% la grup sanitar în interiorul locuinţei şi 45% dispun de baie sau duş. Do-

tarea gospodăriilor din ţară este puternic diferenţiată, fiind mai echilibrată în 

mediul urban. Locuinţele urbane au acces relativ mai larg la reţelele publice de 

canalizare (73%), gaze naturale (82%), apeduct (90%) 4, p.33. 

Conform raportului sus-numit, mediul rural este mai dezavantajat în ceea 

ce priveşte infrastructura fizică, utilităţile publice şi condiţiile de locuit. Astfel, 

din cele circa 730 mii gospodării casnice din mediul rural, 82% nu dispun de 

baie sau duş, 93% nu dispun de WC în locuinţă, 84% nu au apă caldă. Un motiv 

obiectiv al lipsei băilor din casele rurale din Republica Moldova este lipsa unui 

sistem de aprovizionare cu apă şi canalizare în toate satele. Doar 46% din gos-

podăriile casnice de la sate au acces la apeduct şi 27% dispun de sistem de cana-

lizare. Chiar dacă după anii 2000 a demarat gazificarea masivă a localităților ru-

rale, se atestă un nivel mic de conectare a gospodăriilor la reţele de asigurare cu 

gaze, cauzat și de preţurile înalte la gazele naturale. Astfel, oamenii de la sate 

continuă să utilizeze sobele pentru încălzire. Circa 91% din gospodării îşi încăl-

zesc locuinţele cu ajutorul sobelor. În aceste condiţii, satul moldovenesc actual 

este departe de condiţiile de trai moderne. 

Studiul realizat în rândul tinerelor evidențiază că în jur la 85% din totalul 

gospodăriilor în care locuiesc femeile de 22-27 ani au acces la apeduct (vezi Fi-

gura 2), cu o pondere mai mare a gospodăriilor din mediul urban (vezi Figura 

3).  

 

Fig.2. Dotarea gospodăriilor             Fig.3. Dotarea gospodăriei conform 

mediului de trai 
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Sistemele de canalizare sunt accesibile la 78,5% dintre gospodării, în cele 

mai dese cazuri în mediul urban. Totuși, studiul relevă că mai mult de jumăta-

te din gospodăriile din mediul rural (61,5%) au acces la canalizare, ceea ce 

reprezintă un indicator al asigurării bunăstării și sănătății familiei.  

Toate gospodăriile respondentelor sunt dotate cu WC, dintre care 78% au 

un singur WC. Fiecare a 5 locuință este dotată cu 2 WC-uri. Un aspect identifi-

cat în cadrul studiului se referă la tendința de a avea în gospodărie mai mult de 

un WC: 39% din gospodăriile cu 5 odăi și 41,2% din gospodăriile cu 6 odăi au 2 

WC-uri. Ponderea cea mai mare a gospodăriilor cu 2 WC-uri o deține casele in-

dividuale (35,2%).  

Rezultatele studiului relevă tendința de amplasare a WC-urilor în afara lo-

cuinței în mod special în mediul rural: mai mult de jumătate dintre responde-

nte (57,3%) au exclusiv acces la WC în afara locuinței, fapt care poate avea 

efecte asupra sănătății femeii și a membrilor familiei. Aproximativ a cincea par-

te dintre respondentele din mediul rural au în locuință WC, iar 23,7% - dispun 

de WC și în locuință și în afara ei. În același timp, 13,5% dintre respondentele 

din mediul urban au indicat că locația WC-ului este în afara locuinței, iar 12,3% 

- au WC și în locuință și în afară. Din totalul femeilor care au declarat că au WC 

și în locuință și în afara ei 83% au casă individuală, iar 14,2% locuiesc în o par-

te din casă individuală.  

Infrastructura și serviciile de apeduct și canalizare ale localităților afectea-

ză familiile din perspectiva asigurării cu condiții igienice. Amplasarea WC-uri-

lor în afara locuinței este specific, conform datelor studiului, mun.Bălți (36,1%) 

și altor orașe (16,5%). În cazul mun.Chișinău ponderea femeilor în gospodăriile 
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cărora WC-urile sunt în afara locuinței, este de 4,2%. În același timp, amplasa-

rea WC-urilor în afara locuinței în cazul orașelor este specifică caselor individu-

ale (35,6%) și unei părți a casei (29,2%), tendință care se păstrează și în mediul 

rural, doar că cu o pondere mai mare (60,9% și 77,3%).  

Un aspect identificat în cadrul studiului se referă la faptul că respondentele 

mai tinere (22-23 ani) comparativ cu celelalte din lotul investigat au un acces 

mai mare la locuințe cu WC în cadrul acesteia, fapt explicat prin tipul de locuin-

ță: de obicei aceste femei locuiesc într-o pondere mai mare în apartamente și ca-

mere de cămin decât în case individuale.  

Existența sistemelor de apeduct și canalizare în localități au favorizat 

îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației: mai mult de trei pătrimi 

(76,4%) dintre respondente au în gospodărie cadă/duș, acest indicator fiind în 

mediul rural de 59,1%. Dotarea locuințelor cu cadă/duș a fost posibilă și asigu-

rării acestora centralizat cu apă caldă (41,5%) și cu încălzitoare de apă (62,2%), 

ambele facilități fiind într-o pondere mai mare în mediul urban.   

Asigurarea cu gaze naturale este un aspect important în determinarea nive-

lului de bunăstare al gospodăriei. Peste 67% din femei au în locuință gaz de la 

conductă, cea mai mare pondere având-o respondentele din mediul urban 

(82,4%). În același timp, mai mult de o treime din respondente (32,5%) au în 

gospodărie gaz de la butelie, în mare parte acestea fiind cele din mediul 

rural (54,1%). Aceasta rămâne o problemă care poate afecta sănătatea și sigu-

ranța atât a femeii, cât și a întregii familii. 

Analiza datelor ne permite să conchidem că aproximativ a treia parte di-

ntre respondente (29,9%) au condiții locative decente: acces la apeduct și ca-

nalizare, gaze naturale, apă caldă, încălzire (centralizată sau autonomă), WC în 

locuință, cadă/duș. Aceste condiții sunt caracteristice doar pentru 20,9% din res-

pondentele din mediul rural, pentru 28% din cele care locuiesc în casă individu-

ală, pentru 29,8% cu un nivel de studii cel mult liceal și pentru 29,3% care au 2 

copii. În același timp, acces la locuințe cu astfel de facilități o au doar 15,8% di-

ntre respondentele care au un venit personal de până la 3000 lei, astfel că asigu-

rarea financiară determină posibilitățile familiei de a dota locuința cu cele 

necesare, de a crea condiţii favorabile naşterii şi creşterii copiilor. 

Împărtășirea locuinței cu alte persoane/familii poate determina persoanele 

în realizarea unor anumite acțiuni: căsătorie, conceperea unui copil etc. Rezulta-

tele studiului relevă că 22% dintre femei locuiesc împreună cu alte familii, cu o 

pondere mai mare această practică este întâlnită în rândul respondentelor din ru-

ral (24,7%). În aceeași ordine de idei, putem menționa că împărtășirea locuinței 

cu alte persoane/familii nu reprezintă un impediment pentru:  

- întemeierea unei familii: 41,5% dintre femeile care împărtășesc condițiile 

de trai intenționează să se căsătorească, 
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- nașterea unui copil: doar 1,6% dintre femeile care împart locuința cu alții 

ar avorta, în timp 74,4% dintre femeile care împart locuința ar naște și ar crește 

copilul.  

În asigurarea unui trai decent dotarea locuinței cu electrocasnice este o co-

ndiție necesară. Datele Biroului Național de Statistică stabilesc că nivelul de do-

tare a gospodăriilor cu bunuri de folosinţă îndelungată în componenţa cărora 

sunt tineri este superior faţă de gospodăriile fără tineri. Familiile formate doar 

din tineri au acces şi mai sporit la astfel de bunuri, precum computer, cuptor cu 

microunde, maşină automată de spălat rufe şi aspirator de praf, în timp ce tinerii 

care locuiesc împreună cu părinţii dispun într-o proporţie mai mare de televizo-

are, frigidere şi autoturism 5. 

Dotarea cu bunuri și electrocasnice reprezintă un aspect investigat şi în ca-

drul cercetării. Marea majoritate a femeilor de vârsta 22-27 ani au în stare func-

țională în cadrul gospodăriei telefoane mobile (99,7%), frigider (97,3%), TV 

(92,5%), acces la internet (90%) și computer (89%), telefon staționar (80,2%) 

(vezi Figura 4).  

 

Fig.4. Dotarea gospodăriilor cu electrocasnice și bunuri  

 
 

În condițiile asigurării unui trai decent cu cheltuieli reduse la întreținerea 

locuinței pe timp rece, dotarea locuinței cu ferestre termopan este o necesitate. 

Studiul atestă că peste 68% dintre gospodării au montate acest tip de geamuri, în 

cele mai dese cazuri este vorba de locuințele femeilor din mediul urban (55,6% 

din totalul locuințelor care au montate ferestrele termopan) și de casele indivi-
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duale (45,9% din totalul locuințelor dotate cu astfel de geamuri) și apartamente  

(34,1%).    

Dotarea locuințelor cu mașini de spălat rufe și vase denotă o distribuție ine-

gală a gospodăriilor, fapt ce determină o implicare mai mare a femeilor în trebu-

rile casnice decât în activități recreative. La momentul studiului gospodăriile 

erau dotate în proporție de aproximativ 77% cu o mașină automată de spălat, 

specific în mod particular pentru gospodăriile din mediul urban (61,8% din tota-

lul gospodăriilor). Spălatul vaselor rămâne a fi o sarcină realizată manual în ca-

drul gospodăriilor; doar 6% din respondente au în gospodărie o mașină de 

spălat vasele, în special în locuințele de la bloc și cele din casă individuală care 

au acces la apeduct și canalizare. În același timp, aproximativ fiecare a 10 gos-

podărie din mediul urban are în locuință o mașină de spălat vasele, chiar dacă în 

marea majoritate a gospodăriilor sunt conectate la apeduct.  

Unitățile de transport deținute cel mai des sunt automobilele (43,4%), com-

parativ cu bicicletele / scuterele (33,5) sau motocicletele / mopedele (6,3%). Da-

că în mediul urban mai des gospodăriile sunt dotate cu automobile, atunci cele 

din mediul rural dețin într-o pondere mai mare biciclete și motociclete (vezi Fi-

gura 5). Acest fapt se datorează în cea mai mare parte resurselor financiare ne-

cesare pentru procurarea și întreținerea unui automobil. Rezultatele studiului 

scot în evidență că 57,5% dintre respondentele care dețin automobil au un venit 

al gospodăriei mai mare de 5000 lei, în timp ce doar 3,5% dintre respondente cu 

un venit al gospodăriei de până la 1500 lei au declarat că au automobil.   

 

Fig.5. Dotarea gospodăriilor cu electrocasnice și bunuri în profil teritorial 

 
 

Per ansamblu, datele studiului relevă un grad de satisfacție a femeilor față 

de condițiile de trai. Mai mult de jumătate dintre respondente consideră că au 

condiții de viață bune (52,3%), iar 6% le apreciază ca fiind excelente (vezi Fi-
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gura 6). Analiza datelor relevă că din totalul respondentelor care își apreciază 

condițiile de trai ca fiind bune, cea mai marte (79,8%) sunt cele cu un venit al 

gospodăriilor de peste 3000 lei, în timp ce doar 3,5% dintre respondentele cu as-

tfel de condiții de trai au un venit de până la 1500 lei.  

 

Fig.6. Aprecierea condițiilor de trai   

 
  

Studiul atestă o apreciere a condițiilor de trai ca fiind excelente în speci-

al în rândul respondentelor antreprenoare (21,4% din totalul respondentelor 

antreprenoare), cele care au ca surse de venit dividentele (14,3% din totalul res-

pondentelor care au astfel de surse de venit), cele cu un venit al gospodăriei mai 

mare de 5000 lei (70,9%) și cele care au 1 copil (61,1% din totalul celor care 

au apreciat excelente condițiile de trai).  

Aproximativ 3% (14 respondente) au declarat că au condiții de trai rele și 

foarte rele, cel mai des acest fapt fiind caracteristic femeilor din mediul rural, 

care au 3 copii, care au ca surse de venit alocațiile pentru copii și venituri ocazi-

onale, cu mărimea venitului pe gospodăriei fiind de până la 1500 lei (în cazul 

femeilor care au apreciat condițiile de trai foarte rele).   

O concluzie a studiului rezidă în influența pe care o au condițiile de trai 

asupra planificării nașterii copiilor: toate femeile care își apreciază condițiile 

de trai ca fiind foarte rele nu planifică în următorii 3 ani să nască copii, în 

timp ce majoritatea femeile care au condiții de trai excelente planifică nașterea 

unui copil în perioada dată (categoric da și posibil da). În același timp, nu putem 

conchide că planificarea unui copil este dependentă doar de condițiile trai, or 

acest fapt trebuie analizat în complexitate.  
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The political transition is characterized by an unprecedented dynamics of 

factors that provide the political actors and corresponding institutions with the 

legitimacy necessary for a democratic governance. In order to know these fac-

tors, studying the behavior of political actors in both parliamentary and local 

elections in the Republic of Moldova permits to avoid possible failures in the ef-

fort to establish a functioning and stable democratic mechanism. Approaching 

the electoral campaigns from a comparative perspective allows us to have a 

better understanding of the political processes taking place in the society, and 

gives the political competitors the opportunity to influence them intelligently. 

 

Alegerile constituie elementul esențial al organizării societății pe baze de-

mocratice. În cadrul unui regim politic democratic, alegerile locale își au speci-

ficul său, determinat de locul și rolul comunității locale în cadrul funcționării 

mecanismului democratic. Pornind de la abordarea sistemică, anume nivelul lo-

cal, adică cel a grijilor cotidiene a cetățenilor, este acel mediu care generează 

impulsuri cu impact major asupra proceselor din cadrul sistemului politic prop-

riu-zis. Totalitatea acestor cerințe, necesități și atitudini, cumularea lor la nivel 

național iau forma unor input-uri, care penetrează sistemul politic, solicitându-i 

reacții adecvate. Pentru a-și asigura persistența în cadrul sistemului de politic, 

subiecții politici trebuie să convertească cerințele care vin din partea mediului 

(în cazul sistemului politic este vorba de cetățeni) în decizii care ar trebui să le 

asigure aflarea la putere. Prin urmare, alegerile constituie modalitatea prin care 

cetățenii prin votul oferit decid locul și rolul actorilor politici în cadrul sistemu-

lui de putere, oferindu-le legitimitatea necesară. 

Campania electorală este perioada când sistemul politic la nivel instituțio-

nal prin intermediul partidelor, dar și al candidaților independenți comunică in-

tens cu mediul său. Modelul teoretic al performanţei instituţionale adoptat pent-

ru această cercetare se bazează pe "o schemă foarte simplă a guvernării, anume: 

cereri societale → interacţiune politică → guvern → alegerea politicii → imple-

mentare. Instituţiile guvernamentale primesc input-uri din mediul social şi pro-

duc output-uri pentru a răspunde acestui mediu" [6, p.21-22]. De fapt, este vor-

ba de o aplicare a modelului clasic sistemico-cibernetic, lansat în politologie de 
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David Easton după 1950. În tendința de-a supraviețui în cadrul sistemul, subiec-

ții politici trebuie să fie în permanentă schimbare pentru a se adopta și a răspun-

de cerințelor mediului.  

Aplicată la scară națională relațiile dintre sistem și mediul său este asigura-

tă de comunicare care are menirea de-a deveni una bidirecțională. Pe de o parte, 

actorii politici care tind să facă parte din cadrul sistemului solicită sprijinul me-

diului. În acest scop sunt analizate problemele, necesitățile și așteptările cetățea-

nului și a comunităților la nivel local constituind imput-urile adresate sistemului 

politic. Actorii politici, în deosebi, în persoana partidelor politice, care au sarci-

na de-a menține legătura cu mediul său analizează aceste cerințe ele regăsindu-

se în programele electorale ale candidaților, constituind oferta electorală a con-

curenților electorali. Acestea sunt regulile de funcționare a sistemului democra-

tic. Bineînțeles, concurența electorală nu se reduce doar la programele electora-

le, dar și la strategiile și tacticile de aplicare care sunt propuse. Mai contează 

imaginea partidului la nivel național, dar și a reprezentanților săi din teritoriu. 

Un factor important îl constituie rolul partidului în cadrul sistemului de putere. 

Accesul la pârghiile puterii reprezintă o resursă administrativă importantă cu 

pondere în contabilitatea votului. 

Alegerile din Republica Moldova, atât cele parlamentare, cât și locale ca 

exercițiu politic de importanță majoră sunt profund marcate de nivelul de dez-

voltare a societății sub aspectele sale: economică, socială, juridică, morală, edu-

cațională, culturală etc. Tărăgănarea schimbărilor sistemice, dar și a eșecurile în 

promovarea a reformelor orientate la modernizarea societății politice au avut in-

fluențat procesul electoral și politic din țară. Cetățeanul, rămas în mare parte în 

mrejele unei mentalități paternaliste, adânc înrădăcinate în trecutul totalitar și 

perpetuate în perioada de tranziție, din lipsa unor proiecte capabile să realizeze 

proiectul de modernizare politică, nu a reușit să atingă calitatea unui comporta-

ment civic participativ. De aici și una din trăsăturile specifice ale alegerilor lo-

cale din Republica Moldova este prevalarea culturii politice parohiale și depen-

dente la marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova. La modul concret 

acest fapt s-a manifestat prin traseismul politic a reprezentanților puterii locale. 

Din lipsa unor venituri obținute în rezultatul activității agenților economici din 

localitate, conducerea comunităților locale așteaptă aceste resurse de la centru. 

Din aceste motive de conjunctură politică pentru a putea accesa resursele nece-

sare, care în continuare erau repartizate centralizat migrau de la o formațiune 

politică la alta în dependență de oportunitatea obținerii unor beneficii sub forma 

unor subvenții suplimentare. 

Prin urmare, în Republica Moldova, campania electorală pentru alegerile 

locale este puternic marcată de situația la nivel național. Ea influențează mai 

mult indirect prin intermediul liderilor locali care în mod conjuncturist din con-
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siderente pragmatice merge în campanie cu formațiunea capabilă să facă lobby 

pentru alocarea resurselor necesare.  

Sub aspect temporal, în ultimele două cicluri electorale alegerile locale ge-

nerale au urmat scrutinului parlamentar la un interval de numai șase luni. Cu to-

ate că miza partidelor politice sunt alegerile parlamentare, municipiul Chișinău, 

cum este firesc în cazul unei capitale, rămâne un obiectiv prioritar pentru concu-

renții electorali. Alegătorul votează atât pentru Consiliul municipal Chișinău, 

cât și pentru candidatura la funcția de primar general al municipiului Chișinău. 

Cum s-au prezentat principalele forțe politice la aceste alegeri? O abordare co-

mparată a alegerilor la o diferență temporală de jumătate de an ne permit să sur-

prindem tendințele esențiale în evoluția actorilor politici prin prisma evaluării 

opțiunilor electoratului. Totodată aceasta ne permite să analizăm modalitatea de 

legitimare a puterii la nivel central și local, dar și a procesului de delegitimare în 

condițiile unei societăți în tranziție. 

Municipiul Chișinău reprezintă un teritoriu special în design-ul electoral 

din Republica Moldova. Cum este firesc în cazul unei capitale cu un număr rela-

tiv mare a populației cu drept de vot, aici procesele electorale decurg diferit de 

restul țării. În Chișinău activează cea mai mare parte din elita intelectuală a țării. 

Aici sunt concentrate majoritatea a instituțiilor superioare de învățământ, unde 

își fac studiile zeci de mii de studenți. Reieșind din rezultatele alegerilor, alegă-

torul din capitală este unul deosebit față de restul tării. El are posibilitatea să se 

informeze din mai multe surse, are capacitatea de analiza și de a face o alegere 

rațională. De-a lungul istoriei Republicii Moldova primarii aleși ai capitalei au 

reprezentat eșichierul politic de dreapta, dacă este să analizăm aderența partini-

că prin prisma clivajului ideologic. Din perspectiva geopolitică toți primarii 

aleși reprezentau opțiunea proeuropeană.  

Mai mult, ”bătălia pentru Chișinău” era importantă și în contextul viitoare-

lor negocieri pentru formarea guvernului, care urmau să se desfășoare imediat 

după alegerile locale. Din acest motiv, prezintă interes prestația formațiunilor cu 

reprezentare parlamentară. Partidul cu un scor bun în municipiul Chișinău va 

avea un atu suplimentar care nu va putea fi neglijat de către partenerii de dialog. 

Pe lângă analiza evoluției opțiunilor electoratului la alegeri parlamentare și 

locale în perioade relativ apropiate de timp mai prezintă interes și din perspecti-

va cercetării fenomenului legitimității puterii politice și a dinamicii de erodare a 

ei. Or, este cunoscut că în perioade de schimbări sau crize actorii politici au ca-

pacitatea de-ași irosi repede capitalul de încredere obținut prin intermediul votu-

lui oferit de către cetățeni. Mai ales că după alegerile parlamentare din 30 noie-

mbrie 2014 unele partide au avut un comportament politic diferit de angajamen-

tele din campania electorală. Aici ne referim la compromiterea negocierilor de 

formare a unei alianțe majoritare proeuropene și încercarea de alegere a lui Iurie 

Leancă în funcția de prim-ministru. 



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

140 

Pornind de la cele relatate mai sus, prezintă interes o analiză a opțiunilor 

electorale ale alegătorilor din Chișinău, mai ales că după cum menționam elita 

intelectuală, este concentrată în capitală, iar opiniile expuse prin votul exprimat 

poate influența adoptarea unor decizii politice la nivelul întregii țări. Din această 

perspectivă este relevant de efectuat o analiză comparată a opțiunii electoratului 

pentru partidele politice în alegerile parlamentare și locale din ciclurile electora-

le 2010-2011 și 2014-2015 în circumscripția electorală municipală Chișinău. 

Este vorba despre opțiunile electoratului din municipiul Chișinău în alegerile 

parlamentare din 28 noiembrie 2010 și 30 noiembrie 2014, precum și în alegeri-

le pentru Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale din 5 iunie 2011 și 14 

iunie 2015.  

În studiul de față, în cea mai mare parte, vom folosi datele statistice dispo-

nibile pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, 

disponibil pe: http://www.cec.md/index.php?l=ro. În Tabelul 1 sunt prezentate 

datele comparative privind numărul de alegători care au participat la votare în 

cadrul celor patru scrutine din circumscripția electorală municipală Chișinău. 

Rata de participare este un indiciu relevant al activismului civic manifestat de 

populație, dar și un rezultat al stării social-economice și politice din țară. Parti-

ciparea cetățenilor la scrutin este și un barometru al percepției populației și o fo-

rmă de manifestare a atitudinii cu privirea la situația generală din țară. Sub as-

pect statistic se înregistrează un trend în scădere a ratei de participare a locuito-

rilor capitalei cu drept de vot atât la scrutinele parlamentare, cât și cele locale. 

 

Tabel 1. Rata de participare la votare în circumscripția electorală municipi-

ul Chișinău pentru Consiliul municipal Chișinău 

 28.11.2010 05.06.2011 

[2] 

30. 11. 2014 14.06.2015 

Numărul de 

alegători care 

au participat 

la votare 

498122 352521 464296 

 

300586 

Procentul 

participării 

alegătorilor 

 57,02 % 64,23 % 47,55 % 

Voturi valabil  

exprimate 

 344866 451416 290053 

 

La alegerile pentru CMC Chișinău din 14 iunie 2015, la votare au partici-

pat 300586 orășeni, care reprezintă 47,55% din cei cu drept de vot. Valabil exp-

rimate au fost 290053 de voturi [4]. Pe data de 30 noiembrie 2014, la alegerile 

parlamentare în circumscripția electorală municipală Chișinău au participat 
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464296 de cetățeni. Numărul voturilor valabil exprimate s-au cifrat la 451416 

[3]. Un calcul elementar ne arată că la distanța temporală de doar jumătate de an 

numărul chișinăuienilor care au mers la urna de vot s-a diminuat cu peste o trei-

me. Observăm că, practic, se menține aceiași proporție ca și la ciclul electoral 

2010-2011, deși în date absolute trendul este unul în scădere. Pe lângă absentei-

smul devenit deja tradițional mai mare la scrutinele locale față de cele parlame-

ntare, putem identifica și alți factori care au provocat absenteismul cetățenilor. 

În primul rând, este atmosfera generală din țară. După alegerile din noiembrie 

2014 au devenit publice informațiile cu privire la situația din sistemul bancar. 

Un alt factor, în opinia noastră, rezidă în calitatea listelor de candidații pentru 

consiliul municipal și campania de promovare anemică, care nu au reușit să-i 

convingă pe chișinăuieni să meargă la vot. În final, pe 14 iunie 2015 în Chișinău 

la urne s-au înregistrat cu peste 150 mii de voturi valabil exprimate mai puțin 

decât la 30 noiembrie 2014. 

Prezintă interes și scorurile înregistrate de partide în aceste alegeri. Pentru 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova au votat 91983 alegători sau 

31,71% din electorat. Partidul Liberal a acumulat 85693 de voturi (29,54%), 

Blocul electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” a 

adunat 33511 voturi (6,33%), Partidul Politic „Partidul Nostru” – 18358 voturi 

(6,33%) Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 14901 voturi (5,14%), 

Partidul Liberal Democrat din Moldova – 10487 voturi (3,62%), Partidul Demo-

crat din Moldova – 7941 voturi (2,74%).  

La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în municipiul Chișinău au 

participat la votare 464296 alegători care reprezintă 64,23% din cei înscriși în 

liste. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova au votat 100198 alegători sau 

22,20% din electorat. Partidul Liberal a acumulat 86339 de voturi (19,13%), Pa-

rtidul Comuniștilor din Republica Moldova – 52513 voturi (11.63%), Partidul 

Liberal Democrat din Moldova – 97275 voturi (21,55%), Partidul Democrat din 

Moldova – 45007 voturi (9,97%).  

 

Tabel 2. Numărul de voturi valabil exprimate la alegerile din circumscrip-

ția electorală municipală Chișinău la alegerile din 30 noiembrie și 14 iunie 2015 

pentru Consiliul Municipal Chișinău. 

Denumirea 

partidului 

28.11.2010 

[1] 

05.06.2011 

[2] 

30.11.2014 14.06.2015 

(pentru 

CMC) 

 

PSRM  - 100198 91983 - 8215 

PLDM 154764 48230 97275 10487 - 86788 

PD 41040 10792 45007 7941 - 37066 

PCRM 177984 159003 52513 14901 - 37612 

PL 85578 109744 86339 85693 - 646 
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PPEM – 

Iurie 

Leancă 

  - 33511 + 33511 

PP 

„Partidul 

Nostru” 

  - 18358 + 18358 

Total:   451416 300586  

                                   

O analiză comparată a numărului de voturi obținute de partide la cele două 

scrutine scoate la iveală tendințele care se conturează pe piața politică din Repu-

blica Moldova. Cele mai multe voturi le-a pierdut PLDM-ul – tocmai 86788 (!), 

cea ce constituie o reducere de peste 9 ori. Deși este situație care s-a manifestat 

și la alegerile precedente, cu toate acestea în iunie 2015 partidul a înregistrat de 

cca 4,6 ori mai puține voturi decât la alegerile din 2011. Considerăm că această 

cădere este rezultatul scandalului legat de situația de la Banca de Economii și 

învinuirile care au apărut în spațiul public în adresa reprezentanților PLDM res-

ponsabili direct de gestiunea treburilor de la bancă. O parte din voturi oferite 

PLDM-ului în noiembrie 2014, au mers la blocul electoral ”PPEM-Iurie Lean-

că”. Putem afirma că premierul de atunci Iurie Leancă servea drept locomotiva 

electorală a partidului. Despre aceasta ne vorovesc sondajele dinaintea alegeri-

lor din 30 noiembrie 2014, unde Iurie Leancă apărea drept politicianul acreditat 

cu cea mai mare încredere din partea cetățenilor. Astfel, conform unui sondaj 

realizat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS, în septembrie 2014 premi-

erul Iurie Leancă și primarul capitalei Dorin Chirtoacă, erau susținuți de câte 

41% din totalul respondenților [8]. Barometrul opiniei publice, publicat în noie-

mbrie 2014 îl acredita pe Iurie Leancă drept personalitatea politică cu cea mai 

mare încredere în rândurile cetățenilor - 42% [5]. 

Următorul mare perdant a fost PCRM-ul. La alegerile pentru Consiliul mu-

nicipal Chișinău din 14 iunie 2015 comuniștii au pierdut 37612 voturi sau de 

peste 3,5 ori mai puțin în comparație cu 30 noiembrie 2014. Iar dacă comparăm 

cu alegerile precedente din CMC de acum 4 ani constatăm o reducere de peste 

10 ori. Considerăm că aceasta, în mare parte, se explică prin susținerea de către 

fracțiunea parlamentară PCRM a guvernului minoritar condus de Chiril Gabu-

rici. Prin votarea unui guvern nominalizat de către Alianța pentru o Moldovă 

Europeană, formată din PLDM și PD, partidul comuniștilor s-a detașat și mai 

mult de electoratul său care în mod tradițional este unul nostalgic și pro-estic. 

De asemenea, unii reprezentanți ai PCRM figurau în rapoartele legate de delapi-

dările de la Banca de Economii. Considerăm că și acest fapt a dus la diminuarea 

scorului obținut de comuniști la ultimele alegeri din CMC. 

Partidul Democrat la fel a pierdut multe voturi – 37066 sau de peste 5,6 ori 

mai puțin. În cazul democraților cred că este vorba de decepțiile legate electora-
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tului legate de situația proastă din țară și problemele cu care se confrunta guver-

narea minoritară. PSRM-ul a cunoscut o scădere nesemnificativă de circa 8,2 la 

sută. Partidul Liberal, practic, a repetat scorul obținut la parlamentare, numărul 

votanților micșorându-se cu doar 646 persoane, care reprezintă mai puțin de un 

procent. 

Analiza comparată a rezultatelor celor două scrutine în circumscripția elec-

torală Chișinău permite a face unele concluzii.  

În primul rând, absenteismul masiv înregistrat la alegerile CMC este rezul-

tatul mai multor factori printre care starea proastă a treburilor din țară, precum 

și persoana candidaților incluși pe listele electorale ale partidelor.  

În al doilea rând, scandalul legat de delapidările de la BEM, precum și acți-

unile ineficiente ale guvernului Chiril Gaburici au afectat negativ imaginea par-

tidelor implicate prin reprezentanții săi în scandalul financiar-bancar. La fel și-

au pierdut din adeziunile electoratului și partidele care și-au acordat votul unui 

guvern minoritar.   

În al treilea rând, clivajul est-vest marchează opțiunea de vot electoratului 

din capitală. La alegerile locale din municipiul Chișinău, după cum arată ultime-

le două scrutine, pe eșichierul de centru dreapta contează real doar Partidul Li-

beral. De cealaltă parte a eșichierului monopolul PCRM-ului este înlocuit cu cel 

al PSRM. Oricum votul rămâne în continuare unul profund marcat opțiunea ge-

opolitică Est-Vest. La fel ca și în 2011chișinăuenii au dat un vot de tip politic 

pentru PSRM și PL. Faptul că multă lume este nemulțămită de vechiul primar și 

votează din nou cu reprezentanții acestei formațiuni, întărește această afirmație. 

Rezultatul alegerilor este unul benefic pentru PL, care a acumulat în CMC 

29,54% [6] din sufragii și și-a păstrat postul de primar după Dorin Chirtoacă, 

care a intrat în cel de-al treilea mandat. Acest fapt, după cum și era pe presupus, 

avea să avantajeze Partidul Liberal la negocierile care au urmat pentru formarea 

unui nou guvern. Lucru care s-a și întâmplat. În guvernul condus de Valeriu 

Streleț Partidul Liberal având 13 mandate în Parlamentul Republicii Moldova 

au ocupat funcția de viceprim-ministru și patru portofolii ministeriale.  

Pe de altă parte, rezultatele alegerilor din Consiliului municipal Chișinău 

din iunie 2015 comparate cu opțiunile locuitorilor capitalei manifestate în scru-

tinul parlamentar din 30 noiembrie 2014, poate servi drept un criteriu al legiti-

mității guvernării instalate după alegerile din 30 noiembrie 2014. Partidele com-

ponente ale guvernării minoritare PLDM și PD, precum și PCRM care a susți-

nut în Parlament investirea guvernului Gaburici au pierdut masiv din electoratul 

capitalei, care după cum menționam joacă un rol important, cu impact asupra 

alegerilor parlamentare. 

Prin urmare, tranziția politică se caracterizează printr-o dinamică fără pre-

cedent a factorilor, care oferă actorilor politici și instituțiilor respective legitimi-

tatea necesară unei guvernări democratice. Studierea în scopul cunoașterii aces-
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tor factori, permit evitarea unor eventuale eșecuri în efortul de instituire a unui 

mecanism democratic funcțional și stabil. Abordarea campaniilor electorale re-

cente la nivel local, dar și național dintr-o perspectivă comparată ne permite o 

mai bună înțelegere a proceselor politice care au loc în societate, iar actorilor 

politici posibilitatea de a le influența inteligent. 
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Wars, political upheavals, and religions strife have caused people to flee 

their homes because they fear for their safety. The article analysis theoretical 

approaches of the refugees crises. Prior to the twentieth century, decisions by 

governments to grant asylum were usually ad hoc and based on their attitude 

toward those seeking asylum. There was no standardized procedure for deter-

mining who was and was not to be given asylum. Private voluntary agencies 

were sometimes organized to assist specific ethnic, national, or religious gro-

ups, and sometimes states cooperated with these groups, but there was no inter-

national mechanism for assistance. This lacuna is not so surprising when one 

considers that until the twentieth century states did not intensively regulate po-

pulation flows.  

Key-words: legal residence, voluntary repatriation, population flows, in-

ternational protection, displaced persons.   

 

Războaiele, mișcările social-politice și conflictele religioase i-au determi-

nat pe oameni să-și părăsească locurile de trai din frică pentru siguranța lor. 

Acest articol analizează preocupările teoretice cu privire la criza refugiaților. 

Pană în secolul douăzeci, deciziile luate de guverne pentru a acorda azil erau 

de obicei ad hoc și bazate pe propria lor atitudine față de acești căutători de 

azil. Nu exista nicio procedură standart conform căreia se determina dacă per-

soana era eligibilă sau nu pentru a i se oferi azil. Erau organizate agenții volu-

ntare private pentru a ajuta grupuri entice specifice, naționale sau religioase și 

uneori statele cooperau cu aceste organizații, însă un mecanism internațional 

bine organizat pentru acordarea ajutorului nu exista. 

Cuvinte cheie: reședință legală, persoane dislocate, repatriere voluntară, 

fluxuri de populație, protecție internațională.  
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Introduction    

Wars, political upheavals, and religions strife have caused people to flee 

their homes because they fear for their safety [1]. International migration flows 

of this kind are very old. Prior to the twentieth century, decisions by govern-

ments to grant asylum were usually ad hoc and based on their attitude toward 

those seeking asylum [2].  

There was no standardized procedure for determining who was and was not 

to be given asylum. Private voluntary agencies were sometimes organized to as-

sist specific ethnic, national, or religious groups, and sometimes states coopera-

ted with these groups, but there was no international mechanism for assistance. 

This lacuna is not so surprising when one considers that until the twentieth cen-

tury states did not intensively regulate population flows. It was only with the ri-

se of nationalism and the consolidation of national states in the late nineteenth 

and early twentieth centuries that governments began to introduce immigration 

laws, passports, and other legal and administrative barriers to entry [3].  

These changes made possible and necessary the legal category of refugee, 

since it was only after these changes that individuals forced to flee their homes 

were unable to obtain citizenship or legal residence in another country. As John 

Stoessinger put it "what distinguishes the refugee of the twentieth century is the 

immense difficulty, and often impossibility, of finding a new home" [4]. 

 

World War I and the United Nations High Commissioner for Refugees 

Emerging state controls on entry set the stage for the massive refugee crisis 

that evolved because of World War I. The war itself displaced hundreds of thou-

sands of people. The breakdown of the multinational empires in Austria-Hunga-

ry and Turkey and the creation of national states (often by ethnic cleansing) led 

to mass flight. The Russian Revolution and then the famine of 1921 produced 

over a million Russian refugees. With millions of people unable to go home but 

unable to find sanctuary elsewhere, Europe faced a grave humanitarian emer-

gency. Responding to these developments, in 1921 the League of Nations estab-

lished the first international organization dedicated to refugee matters - High 

Commissioner for Refugees (HCR). The commissioner's mandate was to help 

assist the Russian refugees. There were several reasons why states chose this 

moment to act. Many private charity groups were overwhelmed by the sheer nu-

mber of displaced peoples and lobbied states to create a new international agen-

cy to aid the relief effort [5].  

States were probably less influenced by these normative appeals or huma-

nitarian motives than by narrow political interests and pragmatic considerations; 

these migration flows were having a destabilizing effect in Europe. However 

impure their motives, the willingness of states to establish an organization dedi-

cated to refugees was a remarkable innovation given the previous pattern of sus-
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tained indifference punctuated by isolated acts of charity. The states established 

tight restrictions on the new agency. Although there were refugees strewn ac-

ross Europe, Western states limited the HCR's work to people from Russia who 

claimed to be fleeing political persecution. This had two advantages. It ensured 

that the organization did not become involved in a potentially endless array of 

possible refugee obligations in other parts of the globe. It also directed the cha-

rge of political persecution at communist Russia (even though many of these in-

dividuals were not political refugees). States also restricted the HCR's mandate, 

making it a co-ordination - and not an operational - body. To ensure this limited 

field of activity, states gave the agency a meager budget, which they claimed 

was plenty given its limited duties. Notwithstanding this limited autonomy, the 

HCR widened its scope of activities over time, becoming involved in refugee 

crises elsewhere in the region and articulating a set of refugee rights. For the 

first time there was an international agency that was assisting refugees- helping 

to define populations in need and what rights they might possess. Although sta-

tes had clearly demonstrated their limits in supporting refugees, the HCR had 

nevertheless helped to redefine where those limits were. States had fundamen-

tally transformed their conception of refugee flows. Before World War I states 

rarely acknowledged any moral obligation toward refugees and certainly never 

dreamed of creating an international organization to handle their plight. Now 

they had done both. And despite scant resources and meager state support, the 

HCR proved remarkably effective, and at times ingenious, in its handling of re-

fugee crises, expanding its geographical and functional scope. The fact that sta-

tes now acknowledged special responsibilities to refugees provided a foundation 

on which future refugee advocates could build. 

 

Refugee Problems after the World War II and the United Nations High 

Commissioner for Refugees 

Pressing refugee problems following World War II prompted states to un-

dertake a series of efforts to create multilateral arrangements to deal with, refu-

gees, but they proceeded in a manner that reflected their limited sympathies. 

The European landscape was flooded with refugees and displaced persons. Initi-

ally states responded on an ad hoc and case-by-case basis, making individual ar-

rangements for each asylum applicant. Great numbers of refugees and displaced 

people, have been forcibly repatriated often to Soviet-controlled lands. Refuge-

es cried out in mass protest and in several highly publicized cases committed 

suicide. The combination of the refugees' reaction and the reluctance by West-

ern powers to suffer the political costs associated with turning over desperate 

populations to the Soviets led to a suspendation of non voluntary repatriation to 

these areas. This unsettling episode contributed to growing support for the prin-

ciple that repatriation must be voluntary [6, p.31]. 
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Before formally establishing UNHCR in 1950, states held two years of dis-

cussions over core issues including the scope of the office, legal definitions the 

operationalization of such basic concepts as protection and assistance" and the 

extent of the agency's autonomy. The Europeans and the Americans were at 

odds on these basic issues. Driven less by humanitarianism than by a desire to 

find a multilateral burden-sharing mechanism to reduce their individual costs, 

the European states envisioned a forward-looking and encompassing organizati-

on that could provide a robust international response to the post-World War II 

refugee crisis. France, for instance, wanted an agency that was strong, multilate-

ral, permanent, independent, and empowered to raise its own finances. Other 

European governments sympathized with the French position [5]. 

UNHCR was founded as a backward-looking rather than a forward-looking 

organization, and so it was expected to help those who already were refugees 

and not future refugees. A refugee had to have crossed an international border. 

States recognized that there were many displaced persons, but only one who had 

managed to fall on the other side of a territorial divide could be legally classify-

ed as a refugee. Refugees, moreover, were defined as those persecuted by their 

national governments. Persecution further narrowed the definition of a refugee, 

for it omitted large numbers of peoples who might be forced to leave their coun-

try because of economic hardship, international and internal wars, famines, and 

authoritarian practices by their government [7, p.581]. Moreover, refugee status 

could no longer be extended to an entire population but instead could be confer-

red only on an individual. The effect was to potentially limit the numbers of in-

dividuals who might be classified as refugees by prohibiting blanket designate-

ons of entire groups. 

UNHCR was to provide legal protection, offering refugees an "internation-

al legal bridge between periods of national sovereign assimilation." Toward that 

end, the agency could assist refugees by "identifying them, issuing travel docu-

ments, assisting in obtaining recognition of their various legal statuses, and ad-

vocating ever more precise guidelines for handling recognized refugees" [8, 

p.4]. As one UNHCR official summarized: "international protection implies a 

series of arrangements with institutional and legal aspects meant to provide for 

the specific position of a refugee as an alien resident who cannot claim the pro-

tection of his country of nationality and to ensure for the refugee, in the country 

of asylum, as close as possible to the status of national residents, particularly 

with respect to civil, economic, social, and cultural rights" [9, pp.38-39]. 

Although voluntary repatriation was one of the three permanent solutions 

envisaged by UNHCR - along with integration into the asylum country and re-

settlement to a third country - it was widely dismissed as a viable possibility in 

the 1950s. Indeed, during the debate over the establishment of UNHCR it was 

unclear whether repatriation would even be listed as part of the high commissio-
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ner's functions. France and the United States initially objected to its inclusion 

because they assumed that in this Cold War context repatriation meant sending 

refugees back to communist lands [5]. In the end, repatriation was eventually in-

cluded as a possible permanent solution, but with little expectation of wide use. 

In keeping with the times, UNHCR quickly established an exilic bias: the 

only conceivable solution for refugees was to reside permanently outside their 

homeland [6, p.31]. The bias against repatriation was stated clearly and consis-

tently by the first high commissioners. 

Although the organization was created with very little autonomy and could 

act only under the limited circumstances defined by its statute, within a few ye-

ars it became apparent that the agency would be able to exploit its authority in 

order to challenge states and expand its scope of operations. Its authority had se-

veral sources. It had a moral authority owing to its standing as a humanitarian 

organization and as the protector and diffuser of refugee law [10].  

Thus, lobbying and diffusing norms were part of its mandate. States direc-

ted UNHCR to promote the dissemination of the principles of refugee law and 

to make sure that states knew the law and were in compliance with existing sta-

tutes. It also began to promote the development of refugee law to meet the de-

mands of contemporary refugee situations. The officials acted quickly and tire-

lessly to ensure not only that states honored their commitments under the conve-

ntion but also that the general humanitarian principles covered in the statute we-

re applied to "refugee-like" situations around the world that resulted from 

events occurring after 1951 [8, p.4]. Portraying itself as an apolitical and impar-

tial humanitarian organization also proved instrumental for establishing its au-

thority, a self-presentation that was both sincere and strategic [11, p.76]. States 

and others quickly came to perceive the organization as a leading expert on re-

fugee matters, with its expertise derived from its formal position in the interna-

tional system as well as from its experience on the ground. Being "an authority" 

and "in authority" would prove critical to the agency's efforts to shape its own 

destiny and the future of the international refugee regime [12, p.80]. 

The Refugee Convention also delineated a bundle of rights for refugees. 

Because refugees are individuals who are not protected by their state and who 

have not been adopted by another, they no longer benefit from the legal protec-

tions afforded to citizens of a state. States rejected proposals that refugees have 

either a right to membership elsewhere or the right to asylum and instead opted 

to enumerate rights that refugees can expect in order to maintain some level of 

dignity and sustenance consistent with human rights conventions. Toward this 

end, the convention stipulated that refugees should have access to national co-

urts, the right to employment and education, and a host of other social, econo-

mic, and civil rights. Perhaps the most fundamental right granted refugees was 

nonrefoulement: refugees cannot be returned to a country where they risk phy-
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sical harm or persecution. This principle gives individuals the right to flee their 

homeland and to find sanctuary in another country, thus prohibiting both rejec-

tion at the frontier and expulsion after entry [13]. While states have rights to 

control their own borders, they must do so in accord with the principle of nonre-

foulement. This term was responsible for the later concept of voluntary repatria-

tion.  

   

The Problem of Repatriation on Refugees Rights 

Voluntary repatriation became a logical way of returning refugees while re-

specting nonrefoulement. Its presumption is that refugees cannot be returned to 

a situation they believe still presents the dangers that forced them to flee for the-

ir safety. Thus, what matters is not only that the situation at home has changed 

but that refugees have voluntarily consented to return. Note, however, that by 

conferring on refugees the right not to be repatriated forcibly but denying them 

the right to automatic asylum, the convention signaled that they might end up li-

ving in a transnational limbo. It was up to UNHCR to find creative ways to as-

sist the millions of refugees who would be created around the world after 1951, 

devise solutions, and protect their rights. 

Although states accepted that displaced groups could be reasonably catego-

rized as refugees, they became increasingly impatient with the demands placed 

on them by the growing numbers of refugees. Until the late 1970s Western gov-

ernments had not clamored for repatriation because most refugees who landed 

in their countries were from communist countries, and it was ideologically and 

politically unthinkable to send them back. However the profile of the typical re-

fugee changed in the 1970s. Whereas once she was from an eastern bloc country 

attempting to escape to the West, now she was from the Third World and frequ-

ently attempting to gain entry to Western states for what these states viewed as 

illegitimate, often economic, reasons. The changing profile led Western states to 

complain about the ever-expanding number of asylum requests. In response, 

they began denying asylum and demanding reforms in asylum and refugee law 

to restrict access. Perhaps more important, Third World states were becoming 

increasingly intolerant of refugee flows and demands. Many Third World go-

vernments that had once tolerated and sheltered refugees were becoming inhos-

pitable and openly hostile. In many respects, the reasons were understandable. 

After all, refugees impose tremendous financial, environmental, and political 

costs, often entangling the host country in an unwanted conflict with the refu-

gees' national government. Many Third World governments now conditioned 

fulfillment of their international legal obligations on assistance from UNHCR, 

wealthy states, and NGOs, and there were an increasing number of refugees 

whose presence was barely, if at all, tolerated by states. Although states were 

exhorting the agency to favor repatriation, it on its own was already attempting 



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

151 

to shift away from its exilic bias toward a more favorable view of repatriation. 

This shift occurred because of developments in refugee law, refugee activities, 

and ethical understandings of how to best serve the needs of refugees. The Cold 

War context that shaped refugee law in 1951 assumed the desirability of asylum 

and resettlement. Refugees leaving communist states and with little interest in 

returning were ideological symbols; sending them back was politically impossi-

ble and there was certainly no end in sight for the conditions causing them, to 

flee.  

By the 1970s most refugees were from and in the Third World. They were 

escaping different kinds of conflicts or disasters and largely viewed their exile 

as temporary. This development stimulated a greater interest by legal experts in 

previously unexplored features of refugee law surrounding repatriation [13]. 

Moreover, the simple fact was that refugees were going home in a movement 

that was generally undetected because officials were not looking, refugees were 

"spontaneously repatriating," returning voluntarily to their home countries wit-

hout the assistance of the UNHCR. The staff began to argue that in these situa-

tions it should facilitate both their return journey and reintegration into their ho-

me societies [14]. The belief that asylum was the most humane solution was 

gradually replaced by the view that individuals had a legal and moral right to re-

turn home. The legal, institutional, and ethical climate became oriented toward 

repatriation. The meaning of protection also came to include repatriation. Origi-

nally protection had a legal meaning. Then it acquired a material dimension; le-

gal rights meant very little if refugees could not be sure of their physical surviv-

al and safety. During this period, though, protection increasingly became tied to 

repatriation. If resettlement and asylum were unavailable as permanent solute-

ons, then refugees would have to linger in camps until the situation at home had 

improved. But these camps were hardly safe havens, and residents found them-

selves under threat from inhospitable host governments and bandits and thieves. 

Under such circumstances, the best way to protect refugees was to repatriate 

them [12, p.80]. 

Over the last several decades there have been growing reports that repatria-

tion has been carried out in ways that violate the principle of nonrefoulement 

and a growing number of allegations that UNHCR is playing fast and loose with 

the principle of voluntary repatriation [14, p.282]. The standard explanation for 

this development points the finger at states. Shifts in the geography of refugee 

concentrations from Europe to the developing world, an expanding refugee po-

pulation, and an increasing reluctance to resettle or grant asylum to large num-

bers of refugees have made states more insistent on swift repatriation as the best 

means of dealing with refugee situations. States increasingly view refugee rights 

and nonrefoulement as inconvenient obstacles when have decided that it is time 

for refugees to go home. Under such circumstances, states will encourage or co-
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erce their return. In the face of state demands, the reasoning goes, UNHCR has 

had little choice but to associate itself with forced repatriation, judging that it is 

better to compromise its principles and help however it can than to sit on the si-

delines with its principles intact as refugees suffer more than they otherwise 

would. 

While state pressures provide an important part of the explanation for the 

broad shift in UNHCR's preferences toward repatriation and for the many insta-

nces in which it is accused of violating refugee rights, UNHCR has its own in-

dependent reasons for viewing repatriation as the preferred solution to refugee 

problems and for developing rules that increase the probability that it will sanc-

tion involuntary repatriation even when state pressures can be resisted. Begin-

ning in the 1980s UNHCR gradually developed a "repatriation culture" - a bure-

aucratic structure and discourse coupled with formal and informal rules that ma-

de repatriation UNHCR's preferred solution and, in fact, nearly synonymous 

with "protection". This culture shifted the operational meaning of "voluntary" so 

that the voice that counted was the agency's and not the refugees'. It also shifted 

the meaning of "protection" so that the ultimate form of protection was defined 

as getting refugees home as soon as possible. A consequence of this culture was 

that UNHCR favored repatriation under circumstances that potentially threate-

ned refugee rights even in the absence of state pressures. 

UNHCR was focusing on how to get refugees home and keep them there. 

Both a cause and a consequence of this emphasis on repatriation was the intro-

duction of new concepts like safe return and voluntariness, and the reinterpreta-

tion of old concepts like protection. Such orienting concepts overturned the age-

ncy's exilic bias. This rush to repatriation contained possible threats to traditio-

nal refugee rights. The new concepts allowed the agency to claim the authority 

to determine whether returning refugees were no longer at risk. Now that the 

term "protection" was no longer reserved for legal protection but also included 

repatriation, it became more likely that those in the field would consider wheth-

er it was possible to repatriate in determining whether the situation at home was 

improving The desire to reduce the causes of flight might also lead the agency 

to take action to reduce the chance that individuals would exercise their right to 

flee their home. The desire for repatriation had various spillover effects, includ-

ing a growing interest in the conditions in the refugee-producing country and in 

the ways the agency could develop the conditions to make repatriation more li-

kely, and a willingness to consider the rights and needs of refugees in relation-

ship to other, more global and regional, issues such as state rights and peacebui-

lding.   

Repatriation culture did not appear instantaneously but instead was a con-

sequence of incremental changes over the years in response to environmental 

demands, including resource constraints and state pressures, and interpretations 
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by staff regarding how to respond to these pressures while safeguarding refugee 

rights. Formal rules were altered in ways that permitted a more relaxed interpre-

tation. More important, representatives were operating according to new, infor-

mal rules and interpreting the formal rulebook in ways that gave them confide-

nce that they could actively promote repatriation and operate under a more fle-

xible policy without violating refugee rights. These revisions in the rules also 

introduced changes in orienting concepts such as "protection" and "voluntary," 

changes that substantially recalibrated the conditions under which a repatriation 

exercise could be sanctioned. The normalization of deviance and the emergence 

of this repatriation culture increased the likelihood that refugee rights, including 

nonrefoulement, would be violated. The desire to reduce the numbers of refuge-

es and repatriate as soon as possible led to a greater interest in preventing refu-

gee flows, getting at their root causes, and encouraging states to avoid situations 

that caused people to flee [10]. In the past the agency had steered clear of the 

domestic situation in the refugee-producing country for fear of venturing into 

political matters and sacrificing its humanitarian identity [15, p.7]. Now it gin-

gerly moved in this very direction because of the desire to reduce the number of 

refugees. Consequently, UNHCR began supplementing "activities related to tra-

ditional forms of protection ... with increased activities within countries of ori-

gin. These activities have a dual purpose: to ensure the durability of the solution 

of voluntary repatriation through respect for fundamental human rights and the 

restoration of national protection for returnees; and to seek to prevent arising 

conditions which could leave people no choice but to flee". 

 

Conclusions 

The importance of the UNHCR derives from its mission to help protect re-

fugees and from its standing as a humanitarian agency that acted in an impartial 

manner. 

Refugee flows generated substantial global and regional problems, and sta-

tes recognized that they needed an international agency that could handle these 

matters impartially, so the agency used its growing autonomy and authority to 

help to constitute world politics and shape directly the behavior of states as well 

as the life chances of refugees and other displaced populations. It also used its 

delegated authority and its moral authority to help give a new conceptual mean-

ing to such basic terms as "refugee" and "protection," thus playing a role in de-

termining how new situations were understood and categorized and in establish-

ing new sets of standardized responses to these problems. This new conceptual, 

legal, and normative language shaped how states framed new events and deba-

ted the appropriate policy response. Consequently, it narrowed the range of po-

licy choices available to them. This growing authority had implications not only 

for states but also for refugees. UNHCR now had more authority over more dis-



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

154 

placed peoples who were categorized as refugees. As a consequence it was en-

titled to give them material and legal assistance, to think about permanent solu-

tions, and to represent their interests. To the extent that staff used that authority 

and power to represent refugees' interests and protect their rights, refugees be-

nefited by having an international body assigned to them.  

By abetting the expansion of the concept of refugee, UNHCR helped not 

only to constitute world politics but also to expand its role in regulating activiti-

es on behalf refugee population. This expanding role meant that it had more co-

ntrol over refugee populations and solutions to refugee problems. States were 

beginning to bristle at the demands imposed by the international refugee regime, 

rolling up the welcome mat and demanding that refugees go home as soon as 

possible. But UNHCR staff also had independently determined that it was time 

to overcome its exilic bias and to help an increasing number of refugees who 

wanted to go home. The agency developed new terminology, concepts, and ru-

les that attempt to encourage repatriation without sacrificing refugee rights.  

Over time, however, initial deviations from organizational rules accumula-

ted and led to normalization of deviance, where rules governing repatriation that 

might have been unthinkable before became mainstreamed later. To encourage 

repatriation and reduce the causes of flight, a number of activities have been as-

sumed. The already existing interest in economic development in an effort to 

improve the short- and long-term economic circumstances of refugees has been 

extended. A  more deeply involvement in the human rights situation in refugee-

producing countries in order to improve refugee reintegration has been noticed 

through trying to avoid offending sovereignty - sensitive governments by asking 

for "safety and dignity". Through its involvement the UNHCR became much 

more vocal about its human rights role, sometimes presenting itself as a human 

rights organization even as it continued to tout a standard based on safety and 

dignity that was much less offensive to home states. 
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This article is devoted to the process of transformation of the meanings and 

essence of the concept of "security". The article discusses the meaning of the 

category "security" in a historical context, but also in time and space. The con-

clusion is that security does not exist in isolation from human activities; it is 

closely connected with all aspects of human life and society. In conclusion, it is 

noted that the main task of security is to ensure the existence and development 

of society.  

Key words: National security, national interests, innovative security, geo-

political threats. 

 

Данная статья посвящена рассмотрению процесса трансформации 

значения и сущности понятия «безопасность». В статье рассматрива-

ется смысловое значение категории «безопасность» в историческом 

контексте, а также во времени и пространстве. Автор анализирует его 

форму и содержание в различные исторические периоды развития миро-

вого сообщества (XVII–XXI вв.): от высших интересов государства до 

обеспечения инновационной безопасности в современных условиях форми-

рования инновационной экономики. Делается вывод о том, что безопас-

ность не существует изолированно, в отрыве от человеческой деятель-

ности; она тесно связана со всеми сторонами жизни человека и общест-

ва. В заключение отмечается, что основной задачей безопасности явля-

ется обеспечение существования и развития общества.  

Ключевые слова: Национальная безопасность, национальные интере-

сы, инновационная безопасность, геополитические угрозы. 

 

Внешняя политика большинства государств в различные эпохи в зна-

чительной степени определялась тем, что теперь называется националь-

ным интересом [101, с. 26]. В далеком 1618 г. император Священной Рим-

ской империи Фердинанд II из династии Габсбургов, попытался вернуть к 

жизни католический универсализм, выкорчевать протестантизм и устано-
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вить императорский контроль над государствами Центральной Европы. 

Этот процесс контрреформации привел к тому, что в настоящее время из-

вестно под названием «Тридцатилетняя война». Ришелье увидел в этом ге-

ополитическую угрозу безопасности Франции и предпринял решительную 

попытку предотвратить победу конфронтации.  

В этой связи Г.Киссинджер так охарактеризовал данную ситуацию: 

«Для достижения того, что мы бы сегодня назвали национальной безопас-

ностью, а тогда впервые в истории было поименовано высшими интереса-

ми государства» [39, с.48-49]. Таким образом, кардинала Ришелье можно 

считать основоположником и практиком понятия «высшие интересы госу-

дарства». Он единственный из государственных деятелей «отбросивший 

моральные и религиозные ограничения периода средневековья» Диплома-

тия [39, с.55]. 

В указанный исторический период и другие государства перестали 

сдерживать себя видимостью соблюдения моральных норм, международ-

ные отношения основывались на силе, а безопасность обеспечивалась по-

средством территориальной экспансии. С понятием «безопасность госуда-

рства» ассоциировалось его военное превосходство. Чем сильнее было го-

сударство в военном отношении, тем меньше было шансов, что оно подве-

ргнется нападению других государств. Поэтому в этот период под «безо-

пасностью» понималась физическая защищенность территории государст-

ва от внешнего вооруженного вторжения [101, с.26].        

 Исходя из устоявшихся в те исторические времена взглядов на выс-

шие интересы государства, на протяжении «всего XVIII в. государи Евро-

пы вели бесчисленные войны и не помышляли о теоретическом обоснова-

нии принципов построения мирового порядка» [39, с.56]. Сильные стре-

мились отнять то, что слабые пытались удержать, формируя различные ко-

алиции и таким образом устанавливалось равновесие сил. В последующем 

из случайного явления оно вошло в постоянную европейскую практику, а 

в дальнейшем и в теорию международных отношений по поддержанию бе-

зопасного мира. Суть его заключалась в том, «ни одно из государств не 

оказывается в состоянии обладать абсолютным господством и доминиро-

вать над другими» [149, с.163]. 

Что касается нарождающейся американской нации, то она активно 

формировала свои принципы и методы внешней и внутренней националь-

ной политики и безопасного существования. Ее суть, которую выразил То-

мас Джефферсон, заключается в том, что Америка на деле «действует в 

интересах всего человечества» [39, с.24]. Америка провозглашала свои де-

мократические институты примером для всего мира и была убеждена, что 

распространение демократии обеспечит мир. Данный подход остается не-

изменным и до настоящего времени. Не удивительно, что термин «нацио-
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нальная безопасность» именно из американской практики перешел в аме-

риканскую и мировую науку, когда впервые в научной сфере он стал офи-

циально использоваться, начиная с 1935 г., то есть после включения в Окс-

фордскую энциклопедию социальных наук. Приоритет в его разработке 

принадлежит американским ученым – теологу Р.Нибуру и историку Ч.Би-

рду [160]. 

В практическом плане американский президент Теодор Рузвельт был 

первым президентом, настаивавшим на том, что долг Америки – распрост-

ранить свое влияние на весь земной шар и строить отношения с миром на 

основе концепции национального интереса [39, с.29]. Он уже в начале XX 

века высказал мысль о том, что если интересы страны сталкиваются с ин-

тересами других стран, то Америка уже несет обязательство собственной 

мощью переломить ситуацию в свою пользу. Практические действия Руз-

вельта значительно опережали теорию национальной безопасности. Ни 

один из президентов до этого не определял роль Америки в мировой поли-

тике исключительно на базе национальных интересов и не отождествлял 

национальные интересы столь всеобъемлюще с достижением равновесия 

сил [39, с.29-30].  

Последующий президент Америки Вильсон еще в 1915 г. выдвинул 

беспрецедентную доктрину (даже для современного времени), суть кото-

рой сводится к тому, что безопасность Америки неотделима от безопас-

ности всего остального человечества. Из этого вытекает, что отныне на-

циональный интерес Америки заключается в том, чтобы противостоять аг-

рессии, где бы то ни было: «Мы настаиваем на безопасности, чтобы обес-

печить следование по избранным нами самими путям развития» [39, с.36]. 

В американской науке в наиболее развернутой теоретической форме 

концепция национального интереса как основа национальной безопаснос-

ти была сформирована значительно позже практической интерпретации 

данного термина в книге основоположника школы «политического реализ-

ма» Г.Моргентау «В защиту национального интереса» (1948 г.). Сформу-

лированный им основной тезис политического реализма, ставший широко 

известным, гласит: «Цели внешней политики должны определяться в тер-

минах национального интереса и поддерживаться соответствующей си-

лой» [119]. В связи с этим он предложил рассматривать проблемы нацио-

нальной безопасности через призму национальных интересов, что, по су-

ти, соединило национальную безопасность с большой политикой [119, 

с.155-156]. В соответствии с таким подходом анализ категорий «нацио-

нальный интерес» и «национальная сила» находился в центре внимания 

самого Г.Моргентау и других представителей американской школы поли-

тического реализма – Дж.Кеннана, К.Томпсона, Ч.Маршалла, Л.Халде, 

Ф.Шумана, Ч. и Ю.Ростоу, Р.Страуса-Хюпе. 
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Согласно теории Г.Моргентау, «национальный интерес» содержит в 

себе два основных элемента – центральный (постоянный) и второстепен-

ный (изменчивый). Исходя из этого, он представляет собой стабильную 

основу международной политики государства, так как основан на своеоб-

разии географического положения государства и вытекающих из этого 

особенностей его экономического, политического и культурного развития, 

в том числе на особенностях человеческой природы. Второстепенный эле-

мент представляет собой не что иное, как конкретную форму, которую ко-

ренной «национальный интерес» принимает в пространстве и времени 

[119, с.155-158]. 

Политический реализм предполагает признание особенности полити-

ческих отношений и разумное их использование на основе «национально-

го интереса», который очерчивает рамки возможного в политике, указыва-

ет на препятствия объективного характера и не позволяет навязать сопро-

тивляющейся реальности ту или иную умозрительную политическую схе-

му, как бы привлекательна она ни была.  

Таким образом, выводы Г.Моргентау о необходимости построения на-

циональной безопасности и политики государства на жизненно важных 

национальных интересах страны позволили отойти от понимания нацио-

нальной безопасности как чисто военной безопасности. В дальнейшем на 

основе понимания национального интереса формируются целые направле-

ния внутри политической науки, которые по-разному трактуют содержа-

ние и значение этого понятия. 

Одни ученые подвергают сомнению объективность понятия «нацио-

нальный интерес». Так, по мнению Р.Арона, для исследователя, исходяще-

го из объективного интереса в объяснении поведения людей и социальных 

общностей, опасность состоит в неизбежности соскальзывания на путь 

произвольного «конструирования» интересов [138, р.91]. Дж.Розенау так-

же отмечает, что определение национального интереса никогда не может 

быть не чем иным, как системой умозаключений, исходящих из аналити-

ческой и ценностной базы политики [161]. Известный французский спе-

циалист в области международных отношений Ж.Б.Дюрозель, соглашаясь 

с ними, подчеркивает: «Было бы, конечно, хорошо, если бы существовала 

возможность определить объективный национальный интерес. Тогда мож-

но было бы довольно просто исследовать международные отношения пу-

тем сравнения национального интереса, предлагаемого лидерами, и объек-

тивного национального интереса. Беда, однако, состоит в том, что любое 

размышление об объективном национальном интересе является субъек-

тивным» [145, р.88].  

Представители теории либерализма подвергают сомнению саму пра-

вомерность использования понятия «национальный интерес» в целях ана-
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лиза или же в качестве критерия внешней политики. Теоретики либераль-

но-идеалистической парадигмы соглашаются с существованием нацио-

нальных интересов только при условии, что его содержанием должны 

быть признаны моральные нормы и глобальные проблемы современности. 

Более того, по их мнению, защита суверенитета в условиях усиливающей-

ся взаимозависимости мира в условиях глобализации утрачивают свое зна-

чение. 

Вместе с тем, абсолютное большинство ученых сходятся во мнении о 

важности понятия «национальный интерес» для политики и международ-

ных отношений и отмечают, что его реальность выявляется по мере его 

осуществления. Это, в свою очередь, позволяет производить его корректи-

ровку и изменение от первоначального видения на стадии «конструирова-

ния». В этой связи российский ученый М.В.Ильин отмечает, что «нацио-

нальный интерес есть интерес нации как двуединство суверенного терри-

ториального государства и гражданского общества. Государственный ин-

терес и интересы гражданского общества содержательно связаны с поня-

тием национального интереса и в значительной мере определяют его смы-

словую структуру» [36, с.141], в связи с чем Г.Киссинджер делает вывод, 

что политика национальной безопасности – это все действия, с помощью 

которых общество стремится обеспечить свою жизнеспособность, а также 

осуществить свои задачи на международной арене. 

З.Бжезинский подчеркивает, что безопасность США зависит не толь-

ко от военной мощи, но и от могущества в экономической, политической, 

социальной, моральной и других областях [12, с.38-52]. Соединенные 

Штаты обладают достаточной военной мощью для того, чтобы подчинить 

себе любые иные страны, но большинство ситуаций в мире, с которыми 

они должны справляться, не поддаются силовому воздействию, полагает 

Дж.Розенау [82]. 

В разработку различных концепций международных отношений на 

основе теории национального интереса внесли значительный вклад амери-

канские ученые Дж.Кеннан («автор дипломатической доктрины своей эпо-

хи» [146]), У.Липпман (теория стереотипов), К.Уолтц (неореализм, струк-

турный реализм), Э.Фернисс и др. [161б с.54-55]. К.Уолтц сформулировал 

три основных принципа структуры международных отношений (структу-

рная триада К.Уолтца). Согласно первому, государства в международных 

отношениях руководствуются мотивом выживания. Второй принцип зак-

лючается в определении участников международных отношений, которы-

ми, для К.Уолтца, остаются только государства. Несмотря на то, что они 

подвергаются влиянию и принуждению системы международных отноше-

ний, вместе с тем они наделены правом решать, как будут действовать в 

этих условиях. Наконец, третий принцип К.Уолтца состоит в том, что го-
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сударства не однородны, а обладают разными возможностями или потен-

циалом. Они пытаются увеличить его, что может привести, и приводит, к 

изменению структуры международных отношений [59]. 

В современный период развития международных отношений страны 

стали зависеть друг от друга по многим направлениям: торговля, инвести-

ции, коммуникации, новые технологии и др. Политические решения в лю-

бой стране стали гораздо более чувствительными к событиям в других 

странах и регионах, давая больше преимущества великим державам и усу-

губляя положение развивающихся стран. 

Некоторые российские ученые полагают, что методология Г.Морген-

тау стала не актуальной примерно с 90-х гг. ХХ столетия. По их мнению, 

на практике это означает, что при подготовке новых доктринальных доку-

ментов в области безопасности в современных государствах применяются 

иные подходы и теоретические наработки [28, с.86-91]. Однако проведен-

ные нами исследования [95; 87, с.68-78; 94, с.118-129, 98-99, 101] показы-

вают, что и в настоящее время понятие национальных интересов широко 

используется в политической практике, и формируются они в соответст-

вии с геополитическими параметрами и ресурсными возможностями госу-

дарства с учетом множества взаимопереплетающихся, взаимосвязанных 

интересов. В наиболее общем виде важнейшие национальные интересы в 

современной теории и практике представляются как интересы самосохра-

нения и устойчивого развития государства. А национальная безопасность, 

как защита жизненно важных национальных интересов, логически рассма-

тривается как более широкое понятие, как результат анализа всей совокуп-

ности геополитических, государственно-правовых, социально-экономиче-

ских и историко-культурных составляющих, а в последнее время и в сово-

купности задач инновационного развития. 

Безусловно, в условиях глобализации, политики инновационного раз-

вития, формирования инновационной экономики возникает множество во-

просов, имеющих отношение к категории национального интереса, а зна-

чит, и к проблемам национальной безопасности, на которые теория нацио-

нальной безопасности в настоящее время ответа не дает. Можно согла-

ситься с точкой зрения российского ученого Д.Л.Цыбакова, отмечающего, 

что «правительства даже развитых государств открыто признают свою не-

дееспособность в отношении наиболее опасных проблем и угроз, возника-

ющих под воздействием процесса глобализации» [125, с.53]. Поэтому воп-

росы, связанные с данной категорией, волнуют многих ученых и полити-

ков; некоторые из них ставят под сомнение актуальность самой проблемы 

национального интереса в современном мире [124]. Однако национальный 

интерес, по-прежнему, является краеугольным камнем внешней политики 
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любого государства, а значит, является основой системы обеспечения на-

циональной безопасности. 

Важной категорией теории национальной безопасности являются вы-

зовы и угрозы, особенность которых проявляется в ходе инновационного 

развития. Большой теоретический вклад в их изучение внес Ульрих Бек – 

немецкий социолог, автор работ по глобализации [9; 10, с.26-29; 11, с.23-

29]. В связи с интенсивным развитием науки, производством знания, сог-

ласно выводам У.Бека, появляется новый феномен – инновационные риски. 

Вследствие расширения производства рисков и мегарисков, в соответст-

вии с теорией «общества риска», роль науки и техники в общественной 

жизни существенно изменяется: они легко пересекают государственные 

границы, имеют непредсказуемые и растянутые во времени последствия, 

не ограничены во времени и пространстве, не калькулируемы и, что самое 

важное, по его мнению, не определимы путем непосредственного наблю-

дения. Риски становятся принципиально неисчислимыми и непредсказуе-

мыми, а наука, которая их создает, становится принципиально опасной для 

общества [8].
.
 

Известный английский ученый С.Лэш в книге «Критика информации» 

(2002 г.) подверг критическому анализу как информацию, так и информа-

ционное общество. Он подчеркивает, что информационное общество ха-

рактеризуется нарастающей неопределенностью, причина которой в триу-

мфе «технологической культуры» как дистанционной культуры, в бескон-

трольном распространении информационных потоков, в беспрецедентной 

подвижности, неустойчивости современного общества [151, р.15, 146].  

В последующем были проведены большие исследования по формиро-

ванию постиндустриальной экономики, информационного общества, ин-

новационной экономики в условиях ее модернизации, что потребовало но-

вых научных взглядов и подходов на проблему обеспечения национальной 

безопасности, на основе которой могла бы строиться вся теоретическая и 

практическая сущность обеспечения национальной безопасности в услови-

ях модернизации экономики. Проблематика национальной безопасности 

для каждой страны имеет свои особенности, и, как справедливо отмечает 

российский ученый С.В.Кортунов, каждый исследователь и социум прихо-

дят к ней по-разному [48, с.6].  

Следует отметить, что Стратегия национальной безопасности США и 

модели национальной безопасности Западных стран базируются в основ-

ном на методологических разработках американского политолога Г.Мор-

гентау. Поэтому, логично, что этот подход утвердился в научных концеп-

циях, теории и политической практике всех стран, в которых, под безопас-

ностью понимается состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
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При этом в понятие «жизненно важные интересы» включают, как правило, 

не всю совокупность возможных интересов, а только тех, которые обеспе-

чивают возможность прогрессивного устойчивого развития.  

Вместе с тем, несмотря на столь единодушное мнение, анализ науч-

ных работ ученых из западных стран, а также подходов белорусских и 

молдавских исследователей свидетельствует о далеко не однозначном по-

нимании исследователями проблемы национальной безопасности в усло-

виях модернизации экономики. 

Современный взгляд на теорию национальной безопасности и пробле-

мы по ее обеспечению внесли западные ученые: Р.Уллман, Б.Бузан, Д.Бол-

дуина, Х.Булл, К.Бут, Дж.А.Тикнер, Дж.Т.Мэтьюс, С.М.Уолт и др. Так, 

Р.Уллман в работе «Переосмысление безопасности», анализируя совреме-

нную трактовку понимания национальной безопасности, предлагает расс-

матривать безопасность вместе с другими ценностями, такими, как, напри-

мер, ценность свободы [169, р.12]. Дж.Т.Мэтьюс призывает рассматривать 

экологию как важный вопрос безопасности [169, р.2]. А исследователь 

Р.Пэрис в статье «Безопасность человека» предлагает включить еще один 

важный аспект при анализе состояния современной безопасности – безо-

пасность человека [152]. Дж.Т.Метьюз, в свою очередь, призывает к пере-

устройству в целом международной системы безопасности [153], а Б.Бузан 

в понимание международной безопасности приводит инновационный сис-

тематизированный список секторов: военный, политический, экономичес-

кий, экологический и социальный типы безопасности [143]. 

В России, начиная с 90-х гг. прошлого века, различные аспекты обес-

печения национальной безопасности исследовались рядом ученых: Н.В.За-

гладин, Н.А.Косолапов, А.Г.Арбатов, С.В.Кортунов, А.А.Прохожев, 

В.М.Захаров, К.Э.Сорокин, А.И.Подберезкин, О.А.Колобов, А.А.Корни-

лов, И.В.Шамин, П.А.Цыганков, А.А.Сергунин, А.В.Возженников, 

С.А.Проскурин, В.А.Золотарев, В.П.Федоров, А.Х.Саидов, Л.Ф.Кашин-

ская, А. Г. Савицкий и др. [30-31; 44-47; 112-113; 84; 79; 123; 17-20; 32; 83; 

117; 137 и др.] 

Вместе с тем, несмотря на довольно значительное число исследова-

ний в области национальной безопасности, российские ученые, до настоя-

щего времени, не определились с вопросом: что такое национальная безо-

пасность в научном, концептуальном и практическом плане. Ряд исследо-

вателей связывает понятие «национальная безопасность» с определенны-

ми возможностями, способностью противостоять любым деструктивным 

воздействиям, откуда бы они ни исходили. Другие предлагают рассматри-

вать национальную безопасность через характеристику опасностей и уг-

роз, способных необратимо дестабилизировать жизнедеятельность и раз-

витие личности, общества и государства. Некоторые ученые определяют 
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национальную безопасность как отсутствие угроз (в основном внешних). 

С.В.Кортунов, характеризует безопасность как социально-политическое 

явление, увязывая анализ данного явления с наиболее вероятными тенден-

циями его развития [48]. Другой российский исследователь – А.В.Возже-

ников подчеркивает, что в системе национальной безопасности существу-

ют свои особые ценности и приоритеты. Их иерархия определяется как 

принадлежностью национальной системы к региональным и международ-

ным структурам безопасности, так и ее собственными внутренними доми-

нантами [18, с.26]. Коллектив авторов теоретического исследования «Об-

щая теория национальной безопасности» (руководитель сборника 

А.А.Прохожев) под национальной безопасностью понимают «защищен-

ность жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

различных сферах жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз, 

обеспечивающую устойчивое поступательное развитие страны» [81].  

Таким образом, анализ российской научной литературы в области на-

циональной безопасности позволяет согласиться с выводами самих рос-

сийских ученых, что «в России эта сфера научного знания пока находится 

в стадии становления и до конца не определилась со своими предметом и 

спецификой. … Это приводит к различным трактовкам самого понятия 

«безопасность» и той проблематики, которой должна заниматься наука о 

безопасности» [113].  

Белорусские ученые С.Н.Князев, М.В.Мясникович, В.Н.Ермашкевич, 

Г.Т.Кулаков, Е.Г.Моисеенко, Г.М.Бровка, И.В.Новикова, В.В.Пузиков, 

П.В.Каллаур, З.М.Ильина, О.С.Шимова, А.В.Морова, М.В.Петраков, 

Е.Е.Богославский, И.С.Трепенок и др. в своих исследованиях анализируют 

концептуальные подходы к обеспечению национальной безопасности, в их 

работах раскрывается типология, структура национально-государственных 

интересов, выделяются риски, угрозы национальным приоритетам, раск-

рывается сущность, содержание, структура, национальной безопасности, 

рассматриваются концептуальные положения Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь. Если говорить в целом, то подходы 

белорусских ученых к изучению данного явления находятся в основном в 

русле теоретических положений российских ученых [41; 42, с.12-31; 43; 

62; 72]. В 1995, 2001, 2010 гг. в Республике Беларусь утверждены Концеп-

ции национальной безопасности, в которых обеспечение безопасности в 

политической и экономической сферах рассматривается в качестве само-

стоятельной важнейшей функции государства и общества. 

В Республике Молдова изучением указанной проблематики исследо-

ватели начали заниматься не так давно. Первая Концепция национальной 

безопасности Республики Молдова принята в 1995 г. [78]. Что касается по-

дхода молдавских ученых (Г.Руснак, В.Бенюк, В. Мошняга, Н.Албу, И.Бу-
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кэтару, В.Плешка, А.Унгуряну, В.Варзарь), то они сконцентрировали свой 

исследовательский интерес на различных аспектах обеспечения безопас-

ного развития Республики Молдова, которые анализируются ими в конте-

ксте происходящих в этой республике перемен [159; 3; 74; 122; 16; 76, 

с.356-369]. Вопрос обеспечения безопасного развития рассматривается 

ими через призму влияния процесса глобализации на национальную безо-

пасность Республики Молдова (внутри которого они выделяют два основ-

ных фактора – внутренний и внешний); влияние реформирования армии 

на обеспечение национальной безопасности; через геополитические инте-

ресы великих держав и их влияние на национальную безопасность Респуб-

лики Молдова (политическая, военная и энергетическая составляющие); 

приоритеты укрепления национальной безопасности Республики Молдова 

сквозь призму выбора европейской интеграции; энергетические ресурсы 

как фактор национальной безопасности Республики Молдова в контексте 

геополитических трансформаций и в реалиях полицентрического мирово-

го порядка.  

Автор данной статьи (В.Сакович) анализирует политологический ас-

пект безопасности в целом [85-105; 163-168] и национальную безопас-

ность Республики Молдова в контексте современных процессов глобали-

зации и интеграции. В своих исследованиях мы сделали акцент на анализе 

теоретико-методологических основ национальной безопасности Республи-

ки Молдова, основных исторических этапов ее становления и развития, 

научных взглядов и направлений, а также на взаимосвязи теории с совре-

менной практикой обеспечения безопасности. Особое место в этих рабо-

тах уделяется анализу не только теории, но и практике обеспечения безо-

пасности Республики Молдова в условиях выбора ею европейского внеш-

неполитического вектора развития [101; 86; 164]  

Историографический анализ, проведенный нами выше, показал, что, в 

западной, и в первую очередь американской науке создана теоретическая 

база для системного исследования национальной безопасности в институ-

циональном и функциональном аспектах. Наиболее слабыми местами в их 

теоретических разработках остается проработка на теоретическом уровне 

системы обеспечения национальной безопасности в условиях инновацион-

ного развития в диалектической взаимосвязи при этом личности, общест-

ва, государства.  

Российская, молдавская, белорусская политологическая наука, как и 

ученые из других стран постсоветского пространства пока не преодолели 

переходный период и, соответственно, характерные для него явления. Исс-

ледователи этих стран подвержены влиянию западных методологических 

подходов и концепций международной безопасности. В науке и социуме 

присутствует острая потребность в новой инновационной парадигме безо-
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пасности, которая бы учитывала трансформацию содержания националь-

ной безопасности в экономической сфере, особенно в ходе экономической 

модернизации, изменение при этом характера и уровня угроз, расширение 

круга национальных интересов, обеспечения экономической независимос-

ти. 

Определенный вклад в разработку концептуальных, методологичес-

ких, организационных основ экономической безопасности, ее практичес-

кую реализацию внесли западные ученые А.Г.Вестинг, В.Кэйбл, П.Дж.Де 

Соза и др. [148, р.40-62]. В трудах зарубежных ученых Г.Ицковица, Г.Ме-

нша, Р.Ромера, Г.Чесборо раскрываются проблемы формирования иннова-

ционной экономики [171], в своих научных статьях такие авторы, как 

Ф.Алтемеллер [136, р.21-33], Г.Греинжер [147, р.17-29], M.Kуньо [154, 

р.51-60], раскрывают международный режим безопасности в цепочке пос-

тавок, а К.Коллинз [144], Л.Е.Линн [150, р.49-64] – развитие навыков ру-

ководства и управления в современных условиях экономического развития 

и модернизации.  

Начиная с середины 90-х гг. ХХ в. экономическая безопасность госу-

дарства активно изучается в Республике Беларусь. С.Н.Князев, М.В.Мяс-

никович, П.Г.Никитенко, В.Г.Булавко, Г.Т.Кулаков, И.В.Новикова, 

З.М.Ильина, Е.Г.Моисеенко и др. анализируют концептуальные подходы к 

обеспечению национальной безопасности в экономической сфере. В их ра-

ботах раскрывается сущность, содержание, структура, методология наци-

ональной экономической безопасности, рассматриваются концептуальные 

положения стратегии обеспечения экономической безопасности государс-

тва, ее ресурсный и энергетический потенциалы, предлагается методоло-

гия оценки уровня безопасности [40; 64-65; 68-70; 71; 37-38; 133].  

Важное место в работах молдавских историков и политологов (Г.Ру-

снак, Гр.Белостечник, В.Бенюк, В.Мошняга, П.Рошка, С.Киркэ, Б.Кистру-

га, Д.Молдовану, В.Тэосэ, В.Сака, В.Цуркан, Е.Моисеенко и др.) занимают 

вопросы изучения экономической безопасности. Они рассматривают проб-

лемы региональной интеграции, научно-технического развития, экономи-

ческого сотрудничества, в контексте повышения эффективности реализа-

ции национальных экономических интересов, вопросы обеспечения эконо-

мической безопасности страны и ее приоритетов при интеграции Респуб-

лики Молдова в мировую экономику, а также практику обеспечения меж-

дународной региональной экономической безопасности.  

В Молдове разработана методика количественной оценки экономиче-

ской безопасности малых государств, проведено сравнительное изучение 

экономической безопасности стран с переходной экономикой [139-142; 

159; 162-168; 120; 63 и др.].
.
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Российские ученые С.Ю.Глазьев, Л.И.Абалкин, В.С.Загашвили, 

Е.А.Олейников, А.Илларионов, А.А.Пороховский, А.Г.Алтунян, М.В.Ба-

рабанов, И.Я.Богданов, Г.С.Вечканов, В.К.Сенчагов,Петренко И.Н., 

О.А.Грунин, А.Д.Макаров, В.Д.Протасов и др. значительное количество 

публикаций посвятили экономическим, валютным, финансовым, денежно-

кредитным, внешнеэкономическим, научно-техническим, социальным, ор-

ганизационно-управленческим аспектам национальной безопасности госу-

дарства [23-27; 1-2; 33-35; 107-111; 80; 132-135; 49 и др.]. Вместе с тем, 

как признают сами российские ученые в настоящее время в России теория 

и практика процесса обеспечения экономической безопасности ведется 

фрагментарно, не затрагивая или почти не уделяя значительного внимания 

таким сферам как наука, культура, экология [7]. Финансовый кризис 2008 

г., международные санкции против России выявили высокую уязвимость 

российской экономики от мирового финансового рынка, от финансовых и 

технологических ограничений, от навязывания механизмов неэквивалент-

ного внешнеэкономического обмена и все это требует от российских уче-

ных разработки новых механизмов и инструментов обеспечения экономи-

ческой безопасности, осмысления содержания новых доктринальных под-

ходов к безопасности, а также определения инновационной составляющей 

национальной безопасности в области экономики. 

Современная наука не дает однозначного определения понятию эко-

номической безопасности. Вместе с тем, разногласия в понятии экономи-

ческой безопасности в основном зависят от места и роли страны в миро-

вой экономике. И практически все ученые едины, что экономическая бе-

зопасность является важной характеристикой экономической системы, 

способной поддерживать полноценные условия жизнедеятельности и ус-

тойчивого развитие экономики. Мы в своих исследованиях [85-105] при-

держиваемся точки зрения тех ученых, которые рассматривают экономи-

ческую безопасность как совокупность условий и факторов, обеспечиваю-

щих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи-

вость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию 

[1, с.5; 42, с.12-31; 62]. Одновременно экономическая безопасность пред-

полагает деятельность по защите экономики страны в целом от нежела-

тельных воздействий, которые могут привести к нанесению ущерба [53, 

с.7-9] 

В ходе модернизации экономики и формирования основ инновацион-

ной экономики возникла необходимости пересмотра некоторых положе-

ний обеспечения экономической безопасности. В результате появились со-

временные исследования по экономической безопасности, в которых в той 

или иной степени затрагивается проблематика обеспечения безопасности в 

условиях научно-технического прогресса и инновационного развития. 



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

168 

В этой связи весьма важными для теории и практики безопасного раз-

вития являются изучение и осмысление всех проблем и угроз, возникаю-

щих в ходе инновационного развития, влияния инноваций на экономичес-

кую и национальную безопасность, а также рассмотрение всех аспектов 

обеспечения национальной безопасности в ходе формирования националь-

ной инновационной системы. Следует отметить, что данные аспекты безо-

пасности в науке практически не исследованы. В настоящее время учены-

ми различных стран мира проведены исследования только по широким ас-

пектам обеспечения экономической безопасности. Что касается инноваци-

онной составляющей, то имеются всего лишь некоторые результаты изыс-

каний (публикации и научные монографии) по отдельным направлениям и 

сферам инновационного развития экономики, в которых анализируются 

современные явления и процессы, раскрываются проблемы развития инно-

вационной экономики (зачастую довольно противоречиво), причем иссле-

дования проводятся без учета влияния инновационных процессов на на-

циональную безопасность.  

В 2014–2016 гг. появились новые исследования белорусских ученых – 

В.Н.Шимова, Л.М.Крюкова, Т.С.Вертинской, В.М.Головатюка, В.В.Гонча-

рова, В.А.Денисюк, В.В.Сенченко, В.П.Соловьева, А.Г.Шумилина, 

Л.Н.Нехорошевой, В.П.Старжинского, В.В.Цепкало, С.Н.Соколова, А.Поз-

дняков и др., раскрывающие различные аспекты формирования мировой 

инновационной экономики, проблемы инновационного развития Респуб-

лики Беларусь [129-130; 14; 50-52; 57; 126-129; 13; 75; 115-116; 67 и др.].  

Группа белорусских ученых (П.В.Каллаур, З.М.Ильина, О.С.Шимова, 

А.В.Морова, М.В.Петраков, Е.Е.Богославский, И.С.Трепенок) в изданном 

под редакцией профессора В.В.Пузикова в 2013 г. курса лекций «Основы 

теории обеспечения национальной безопасности» рассмотрела интеллек-

туальную безопасность Республики Беларусь как «состояние защищенно-

сти государственных интеллектуальных ресурсов, интеллектуальной собс-

твенности граждан, научных и творческих коллективов, науки и образова-

ния от реальных и потенциальных угроз» [72, с.441] и научную безопас-

ность Республики Беларусь как составную часть интеллектуальной безо-

пасности, которая ими характеризуется как «состояние защищенности жи-

зненно важных интересов личности, общества, государства в научной и 

научно-технической областях». Безопасность инновационной деятельно-

сти отнесена ими к научно-технической безопасности, в рамках которой 

предусматривается «комплекс методов и средств участия государства в 

управлении научной, научно-технической и инновационной деятельнос-

тью» [72, с.442, 444].  

Профессор С.Н.Соколова предлагает положения, которые позволяют 

учесть современные ценностно-ориентирующие тенденции, а также специ-
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фику развития информационного пространства современной Беларуси для 

обеспечения более эффективной безопасности личности, общества и госу-

дарства [115, с.44-46]. Белорусские ученые А.И.Свириденок и Г.А.Хацке-

вич анализируют роль науки в обеспечении научно-технической безопас-

ности, главная цель которой – устойчивое научно-инновационное развитие 

страны на основе новейших научных и инженерных знаний [106]. 

В целом, белорусские ученые пришли к единому мнению, что основ-

ной целью обеспечения научно-технической безопасности Республики Бе-

ларусь (для инновационной деятельности) является совершенствование 

научного, научно-технического и инновационного потенциалов как важ-

нейших факторов социально-технического прогресса [72, с.444].  

Вопросы взаимосвязи экономической безопасности и инновационного 

развития раскрывались такими российскими учеными, как М.Бендиков, 

В.А.Васин, В.П.Заварухин, В.Лященко, Л.Э.Миндели, О.И.Митякова, 

Е.А.Монастырный, О.Н.Перегожин, В.В.Спицын, М.Хрусталев, В.А.Фе-

дорович, С.П.Федосова, В.К.Фролов и др. Проблемы, связанные с государ-

ственным регулированием инновационного развития, исследуют Ю.Ниже-

городцев, В.Яковец [171]. 

В теоретико-практическом плане актуальные вопросы подготовки 

квалифицированных кадров для инновационной экономики, проблемы 

профессионального развития управленческого персонала, а также различ-

ные аспекты профессиональных компетенций менеджеров по внедрению 

инновационных технологий получили отражение в научных трудах извес-

тных отечественных и зарубежных ученых – политологов и экономистов: 

Е.Бабосова, В.Бенюка, Г.Белостечника, С.Князева, М.Свиридѐнка, А.И.Ха-

цкевича Г.А.Хрусталева, Е.Моисеенко, В.Сакович, В.Шимова, Г.Бровка, 

С.Иващенко. И.Иванова, Т.Разореновой, Виллера, А.Ковалева, С.Крейне-

ра, М.Магуры, И.Марахина, Г.Мартина, С.Мэлоуна, Р.Пэтона, Н.Ольдеро-

гге, а также многих других авторов [6; 56-57; 40; 96-97; 62]. 

Исследования ученых показывает, что уровень формирования иннова-

ционной экономики, ее конкурентоспособность и безопасное развитие в 

значительной степени определяется качеством профессиональных кадров, 

уровнем их социализации и кооперационности. Причем, нновационное 

развитие требует перехода от системы массового образования, характер-

ной для индустриальной экономики, к непрерывному индивидуализирова-

нному образованию, базирующемуся на последних достижениях науки и 

ориентированному на формирование творческой социально ответственной 

личности.  

Таким образом, исследования, посвященные проблемам националь-

ной и экономической безопасности (инновационная составляющая рассма-

тривается как составная часть экономической или научно-технической бе-
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зопасности), ведутся во многих странах уже не одно десятилетие. За это 

время разработана методология изучения национальной, экономической, 

научно-технической безопасности, сложился понятийный аппарат и струк-

тура категорий «национальная безопасность», «экономическая безопас-

ность», «научно-техническая безопасность», «инвестиционная безопас-

ность». 

Признавая важность разработок, осуществленных по проблематике 

безопасности, необходимо отметить, что системного исследования, посвя-

щенного изучению проблем обеспечения национальной безопасности в ус-

ловиях инновационного развития, до настоящего времени не проводилось. 

Особенно это касается процессов обеспечения взаимосвязи национальной 

безопасности и инновационной деятельности, формирования концепции 

инновационной безопасности, ее реализации на практике формирования 

инновационного развития. До сих пор нет однозначного толкования сущ-

ности инноваций, их влияния на национальную и экономической безопас-

ность. Отдельные ученые и практики государственного управления все но-

вое в науке, технике и технологиях трактуют как инновации, инновацион-

ную безопасность отождествляют с научно-технической или технологиче-

ской безопасностью, которая формируется как совокупность условий в на-

учной и технической сферах, обеспечивающих выполнение требований 

национальной и, в первую очередь, экономической безопасности [72; 117; 

66]. В данном случае безопасность трактуют как безопасность государства 

в промышленности, научно-технической и технологической сферах эконо-

мики, подразумевая в научно-техническом прогрессе инновационную сос-

тавляющую. Другие – безопасность рассматривается шире – как безопас-

ность государства в области промышленности, научно-технической и ин-

новационной сферах [135, с.397]. Третья группа ученых выдвигает на пер-

вый план инвестиционную безопасность как подсистему экономической 

безопасности, обеспечивающую уровень надежности и безопасности ин-

новационных процессов [114]. Нет четкого научного мнения и о том, явля-

ется ли инновационная безопасность самостоятельным объектом или ее 

надо рассматривать в рамках экономической безопасности. Чаще всего ме-

сто инновационной деятельности определяют в системе экономической 

безопасности [171], подчеркивая, что «в системе экономической безопас-

ности инновационная деятельность проявляется в виде достаточно слож-

ных составляющих ее элементов» [133, с.397]. И только некоторые ученые 

формально вводят термин инновационная безопасность, понимая ее как 

«состояние защищенности экономики, которое обеспечивало бы конкуре-

нтоспособность результатов НИОКР и выпускаемой продукции на отече-

ственном и мировом рынках, способность экономики обеспечивать устой-

чивое развитие и противодействовать негативным факторам, имеющим 
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место на глобальных рынках» [15], то есть фактически инновационную бе-

зопасность сводят к научно-технической безопасности. В исследованиях 

некоторых белорусских, российских ученых наряду с научно-технической 

безопасностью упоминается инновационная безопасность. Но в их опреде-

лении они отождествляются: «По своему внутреннему содержанию и наз-

начению научно-техническая и инновационная безопасность представляет 

собой такое состояние экономики, при котором обеспечивается устойчи-

вое поддержание научно-технического потенциала страны, возможность 

разработки новых научно-технических достижений и внедрение их в наро-

дное хозяйство в интересах прогрессивного развития страны, а также неза-

висимость ее экономических интересов по отношению к возможным вне-

шним и внутренним угрозам и взаимодействиям» [133, с.91]. Как видно, 

ученые не видят различий между научно-технической и инновационной 

безопасностью. 

Наиболее близко к пониманию инновационной безопасности, на наш 

взгляд, подошла А.Ф.Суховей, российский ученый, предложив рассматри-

вать инновационную безопасность как важнейший элемент национальной 

безопасности, отражающий состояние инновационного потенциала страны 

(региона). Под инновационной безопасностью данный автор предлагает 

понимать «способность государства обеспечивать такой уровень развития 

инновационной системы, который необходим для стабильного и динамич-

ного социально-экономического функционирования страны (региона), ро-

ста ее благосостояния, поддержания ее обороноспособности, экономичес-

кой и технологической самостоятельности и независимости» [118]. 

При этом А.Ф.Суховей тесно связывает инновационную безопасность 

только с научно-технической, технологической, производственной и эко-

номической безопасностью. Обеспечение инновационной безопасности, 

по его мнению, в значительной мере зависит от уровня безопасности вы-

шеперечисленных сфер. Мы полагаем, что данными утверждениями автор 

сужает понятие инновационной безопасности до уровня экономической, 

технологической или производственной безопасности. А ведь экономика 

знаний характеризуется, прежде всего, глобальными изменениями в сфере 

трудовых, базисных отношений, которые неотвратимо влекут за собой пе-

ремены во всех других сферах социально-культурного развития страны. За 

пределами понимания автором инновационной безопасности остается осо-

знание того, что при переходе на инновационный путь развития происхо-

дят изменения не только в экономике и ее составляющих частях, произво-

дственных структурах, но и в мировоззренческой, психологической, поли-

тической, социально-экономической, образовательной и культурной сфе-

рах, институциональных структурах государства и общества, в развитии 

личности. Таким образом, и в данном случае речь может идти только о на-
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учно-технической или научно-технологической безопасности, а не об ин-

новационной безопасности. 

Автором, начиная с 2002 г. по настоящее время проведено исследова-

ние обеспечения национальной безопасности в процессе формирования 

устойчивого, инновационного развития, повышения роли государства в 

управлении стратегией развития, модернизации экономики, общественном 

и человеческим развитии в следующих плоскостях общественного разви-

тия: в пространстве нового общественного уклада «постиндустриальное 

общество»; в пространстве формирования инновационной экономики с по-

следующим переходом к экономике знаний; в пространстве национальной 

безопасности; в проблемном пространстве обеспечения национальной бе-

зопасности при формировании инновационной экономики [85-105; 141; 

159; 162-168], а также особое внимание уделено исследованию вызовов и 

угроз процессу формирования инновационной экономики. Установлено, 

что в условиях формирования инновационной экономики угрозы и вызовы 

носят более опасный характер, как на уровне государства, так и на между-

народной арене, а проблема обеспечения инновационной безопасности в 

инновационной сфере значительно сложнее, по сравнению с обеспечением 

экономической безопасности в традиционных условиях развития рыноч-

ной экономики.  

Основная причина в том, что: 

– в ходе формирования национальной инновационной экономики и 

национальной инновационной системы направления и результаты нового 

переходного периода, трудно спрогнозировать и поэтому, во многом, его 

перспективы остаются неясными и непредсказуемыми; 

– особенностью процесса формирования инновационной экономики 

является нарушение стабильности, потере равновесного состояния суще-

ствующей национальной экономической системы; 

– круг угроз процессу формирования инновационной экономики зна-

чительно шире перечня вызовов и угроз, вызываемых процессом развития 

рыночной экономики. Кроме социально-экономических и научно-техниче-

ского угроз (при традиционной экономике) возникают угрозы мировоззре-

нческого, психологического, политического, научного, образовательного, 

технологического, культурного и институционального характера. Кроме 

того, проблема обеспечения инновационной безопасности в ходе становле-

ния и развития национальной инновационной экономики находится, в за-

висимости не только от внутренних и внешних угроз и рисков (как это бы-

вает в ходе развития традиционной экономики), а и от угроз, возникающих 

от самой национальной инновационной системы, в ходе ее функциониро-

вания, особенно, на первоначальном этапе ее становления и развития.  
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Уровень и степень влияния инноваций на все сферы национальной бе-

зопасности как социально-экономической системы, в целом на всю систе-

му государства, на общество и личность и позволили нам внести научно 

обоснованное предложение: все процессы безопасного формирования на-

циональной инновационной системы, инновационной экономики, произ-

водства и внедрения инноваций рассматривать в рамках системы иннова-

ционной безопасности, как самостоятельной сферы национальной безопа-

сности. 

Авторами (В.А.Сакович, Г.М.Бровка) «Инновационная безопасность: 

некоторые аспекты, методологии, практики» [102] научно обосновывается 

новое содержание понятия «инновационная безопасность», рассматривае-

мая как составная часть национальной безопасности; впервые в политоло-

гии в этом ключе обосновывается  сущность инновационной безопасности, 

даются ее определение, предмет и объект, категории, институциональное 

пространство, методы, механизмы и инструменты обеспечения; в процессе 

исследования выявлены угрозы и риски инновационному развитию и пути 

их преодоления в рамках системы национальной безопасности. 

Таким образом, национальная безопасность в своем историческом ра-

звитии прошла научный и практический поиск от высших интересов госу-

дарства до национальных интересов, выраженных в категориях нацио-

нальной безопасности и до инновационной безопасности по обеспечению 

безопасного и устойчивого формирования инновационной экономики в со-

временных условиях развития процессов глобализации.  
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We are living in an era of structural transformations. The pre-World War 

II multipolarity and Cold War Bipolarity has been replaced by unipolarity. 

Globalization and attendant global norms such as humanitarian intervention 

and popular participation in governance have eroded the “pillars of state sove-

reignty. Concomitant with these structural changes has been a redefinition of 

international organizations and a revision of the conventional understanding of 

multilateralism. This article aims to chronicles the ways in which changes in the 

international system have been reflected in the works of international organiza-

tion scholars. Our intention is to begin by looking at the history and evolution 

of multilateralism and to establish a baseline of the phenomenon and its ongo-

ing relevance. 

Key words: nternational organizations, multilateral diplomacy, multilate-

ralism, international system, nonstate actors.  

 

Trăim într-o epocă a transformărilor structurale. Multipolaritatea perioa-

dei precedente celui de al Doilea Război Mondial și bipolaritatea indusă de Ră-

zboiul Rece a fost înlocuit cu unipolaritatea. Globalizarea și normele mondiale 

care însoțesc acest proces, cum ar fi intervențiile umanitare și participarea civi-

că în guvernare, au contribuit la erodarea "pilonilor suveranității statului”. 

Concomitent cu aceste schimbări structurale s-a produs și o redefinire a orga-

nizațiilor internaționale, precum și o revizuire a ceea ce înțelegem convențional 

prin multilateralism. Acest articol își propune să cronologizeze modurile în ca-

re schimbările sistemului internațional au fost reflectate în lucrările savanților 

preocupați de organizațiile internaționale. Astfel, ne vom referi la istoria și evo-

luția multilateralismului și vom încerca să stabilim o linie de bază a fenomenu-

lui și relevanța sa în curs de desfășurare. 

Cuvinte cheie: organizații internaționale, instituții interguvernamentale, 

diplomație, multilateralism, actori non statali.  

 

Introduction 

In diplomatic studies, diplomacy is closely associated with Westphalian, 

territorial, and sovereign – state set of conceptual assumptions generally connot-



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

187 

ing the idea that states should settle problems using peaceful means rather than 

coercion. Classical diplomacy writers as Francoas de Callieres focused on bila-

teral diplomacy, which came to mean the conduct of relations between two sta-

tes, generally via resident missions. Modern scholars of diplomacy have help-

fully chronicled and assembled the classical writings from Niccolo Machiavelli 

and Hugo Grotius to Ernest Satow, Harold Nicolson, and Henry Kissinger on 

such practical topics as the ideal ambassador, the art of negotiating, the right of 

legations, and the law of nations. In the twentieth century, and in the wake of re-

al – world practice, the study of diplomacy added a second dimension to the bi-

lateral form to multilateral diplomacy. Multilateral diplomacy is generally seen 

to have expanded its scope, functions, and influence since the 1919 Paris Peace 

Conference at the end of World War I. Diplomacy scholars note that multilate-

ralism can be traces to such major conferences as the Congress of Westphalia in 

1648 and the concert system arising from the Congress of Vienna in 1815 [2]. 

They also draw attention to the important technical conferences of the late nine-

teenth and early twentieth centuries. 

Robert Keohane, one of the most prominent scholars of international relati-

ons of the twentieth century, defines multilateralism as “the practice of coordi-

nating national policies in groups of three or more states, through ad hoc arran-

gements or by means of institutions” [3, p.21]. Bates Gill and Michael Green 

adopt the term “multilateral” to describe ad hoc multilateral arrangements 

among like – minded countries “to address and resolve specific, commonly fa-

ced challenges”. Emanuel Adler writes of ad hoc arrangements in a broader se-

nse, what he calls “communitarian multilateralism”, “primarily institutionalized 

efforts to socially construct multilateral communities, either as a corollary of the 

expansion of communities of practice-like-minded groups of individuals who 

engage in the same practice - and/or as inclusive forms of security, which secu-

rity communities, such as the European Union, use in their attempt to stabilize 

their environments” [4, p.14]. 

Multilateralism is understood by liberal institutionalists to bring stability, 

reciprocity in relationships, and regularity in behavior. It is understood as “ne-

cessary because all states face mutual vulnerabilities, all share interdependence, 

and all need to benefit from – and – thus support – public goods. Even the most 

powerful states in the world cannot achieve security, environmental safety and 

economic prosperity in isolation or unilaterally, and so the international system 

rests upon a network of regimes, treaties and international organizations” [5, 

p.6]. Braveboy-Wagner, contends that “multilateralism, whether at the global or 

at the regional level, enables global south states to share strategic information 

and ideas, to draw global attention to their particular concerns, to reduce the 

costs or penalties for noncooperation with dominant northern partners via the 

assumption of collective stances and to facilitate adoption of alternative courses 
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of action that would be less likely to work if states adopt them singly” [6, p.10]. 

Thus, whereas the costs and benefits to governments of countries at different le-

vels of economic development vary, there is widespread agreement among ma-

ny international organization scholars of multilateralism‟s increasing use, and 

presumably its value, to countries throughout the globe.  

Arthur Stein has pointed to the often overlooked value of multilateralism as 

a source of both international and domestic legitimacy. A government seeks to 

work in concert with other governments, in part because that suggests that the 

government‟s objectives “are not particularistic national interests but common 

interests”. At the same time, multilateralism “provides domestic legitimacy to 

governments that need the support of citizen to sustain their foreign policies” 

[7]. Keohane notes that the sources of this legitimacy are both “output” and “in-

put”, that is, derived from achievement of the substantive purposes of the insti-

tution and from the processes by which decisions are reached that result in those 

achievements [3. p.38]. Amitav Acharya emphasizes the role that multilateral 

institutions play in interpreting and extending norms: “The norms of multilate-

ralism themselves vary, and undergo adaptation and transformation in different 

historic and regional contexts” [6, p.24]. While John Ruggie is famous for writ-

ing about how post World War II multilateral institutions embedded economic 

liberalism as a global norm, a similar point can be made about the role of multi-

lateral institutions in embedding human rights norms. While much is made of 

the role of the United Nations in articulating international human rights norms, 

beginning with the aspirational Universal Declaration of Human Rights, as Ri-

chard Goldstone and Erin Kelly argue, what may be even more important is the 

role of multilateral institutions in embedding those norms in national and regio-

nal regimes.  

 

Multilateralism and international organizations  

From the realism and neorealism theories‟ position, international instituti-

ons have minimal influence on world politics, even in such issues as human 

rights and the economy. John Mearsheimer, one of the most famous representa-

tive of this position highlighted that “My central conclusion is that institutions 

have minimal influence on state behavior, and thus hold little promise for pro-

moting stability in the post Cold War world” [8, p.54]. 

Acharya has a very different perspective that sounds more constructivist 

than realist or even liberal institutionalist and is more interested in how some of 

the self-same multilateral institutions that once helped institutionalize norms 

may now be displacing or transforming the norms that they promoted. In this re-

gard, Acharya provides five “drivers” for multilateralism‟s promotion of norma-

tive changes: increasing global and economic interdependence; emergence of 

new transnational challenges; changes in the global distribution of power, open-



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

189 

ing up space for new roles for multilateral institutions; global spread of diplo-

macy, providing a more conductive climate for multilateral organizations to ef-

fectuate changes within member countries; and the global spread of civil society 

among the globe‟s leading norm entrepreneurs [6, p.30]. 

Keohane defines multilateralism, as it has been traditionally, as involving 

states. For him, it is intergovernmental relations, which only reflects a subset of 

relations among people that transcend state boundaries. More recently, scholars 

such as Phillip Jones and David Coleman have argued that it is insufficient limit 

multilateralism to intergovernmental relations. With the erosion of the pillars of 

state sovereignty and international relations scholars‟ increased attention to inte-

ractions among and between non-state actors, including NGOs, transnational 

advocacy and transnational social movements, and intergovernmental organiza-

tions, they argue that the analysis of multilateralism in the twenty-first century 

“need to incorporate these institutionalized means of promoting concerns, many 

of which are expressed at local level as well as the national, regional and global 

levels“ [4]. Of course, they are not arguing that the state has lost its place or its 

primacy in world politics as various elements of civil society have enhanced 

their prominence and, in some instances, their power and influence. Indeed, 

they argue that along with enhanced influence and attention to civil society ac-

tors, the enhanced role of subnational political entities as advocates of the less 

powerful warrants the redefining of multilateralism. In their writings, they have 

distinguished economic multilateralism from political multilateralism, wherein 

the latter is more conventionally understood “with its emphasis on engagement 

through state diplomacy and through inter-governmental organizations” unlike 

economic multilateralism where interactions among nonstate actors are seemin-

gly more pervasive.  

In some ways, Thomas Legler‟s work on democratization in Latin America 

raises questions of the continued relevance of Jones and Coleman‟s distinctions 

between political and economic multilateralism. Legler suggests that traditional 

intergovernmental (or interstate) political multilateralism assumed “executive 

sovereignty”, that is “the externally recognized supreme authority of heads of 

state and government, as well as their diplomatic representatives.” Moreover, he 

argues that executives sovereignty, at least in the inter-American context, had 

long been reinforced by a “club mentality,” one in which state leaders and their 

representatives “follow a strict set of diplomatic rules, such as mutual respect 

and recognition of executive prerogatives, as privileges of membership in their 

executive club” [9, pp.113-130].  

Pierre de Senarclens is even more critical of this conventional, political 

multilateralism, identifying it chiefly with the United Nations: The UN became 

the center of a very particular multilateral diplomacy whose principle function 

was to give government representatives an opportunity to deliberate, interact on 
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a personal level, ritualize through complicated procedures and ceremonials the 

manifestation of their state sovereignty, maintain through rhetoric and propaga-

nda their own national authority and their international legitimacy, find ways 

and means to play out their conflict on a symbolic level, and also to benefit oc-

casionally from the program resources allocated by the system. 

As a consequence, de Senarclens argues that governments and their repre-

sentatives attach more importance to the formalities of UN multilateralism than 

to its substance. They use it to defend with a traditional conception of state so-

vereignty. They preserve the rituals of lengthy and tedious negotiations and, in 

so doing, they encourage a surreal political rhetoric, which diverts the internati-

onal organizations from their sector -based functions. They tend to invest in the 

symbolic and rhetorical aspects of the various UN bodies and even of some of 

its specialized agencies. They use them to put forward their own ideological 

agendas as for a diplomatic exchange, and to ensure the presence of their repre-

sentatives on the various commissions and ad hoc committees. This particular 

form of multilateralism is a serious obstacle to constructive dialog and to the 

implementation of concrete programs of actions. It contributes to the crisis in 

the legitimacy and accountability of the UN system. Diplomats in New York 

and Geneva are indeed regularly overstretched by the obligation to attend a dai-

ly load of different meetings of a great variety of topics.  

Thus, in Senarclens‟ view, the United Nations, and by implication many 

other intergovernmental organizations, suffers from being state-centric and, as a 

consequence, out of synch with the structural transformations of the post – Cold 

War era, especially those of the so-called third wave of democracy, globaliza-

tion and other contributing factors to the erosion of the pillars of state soverei-

gnty. But, Legler suggests, de Senarclens may be overstating the case, even in 

the United Nations, where there have been discussions of a so-called chamber 

of peoples: “but just as sovereignty of the ruler has yielded historically to de-

mocratic, popular sovereignty in many countries, state centric club multilateral-

ism is under pressure to become more inclusive, wherein members of civil so-

ciety participate in multilateral discussions, at times using support gained exter-

nally to influence internal debates, the so-called “boomerang‟s effect” [9, 

p.124]. Legler and Andrew Cooper has labeled this “networked multilatera-

lism”. Not simply is the process different – having more open, and lacking an 

obsession for seeking consensus – but the goals are different, namely, affecting 

the domestic political processes within member countries. Cooper and Legler 

also recognize that many instances, traditional club multilateralism interacts 

with members of civil society, with they refer to as complex, or hybrid, multila-

teralism.  

Robert O‟Brein focusing on the interaction between multilateral economic 

institutions and global social movements, discuss what he calls “complex multi-
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lateralism”. Consistent with view of the primacy of states, he notes “complex 

multilateralism has not challenged the fundamentals of the existing world order, 

but it has incrementally pluralize governing structures.” Thus far, at least, it 

“has largely taken the form of institutional modification rather than substantive 

policy innovation” [10]. Jackie Smith specifically identifies the ways in which 

social movements have contributed to multilateralism and singles out three: “by 

advocating for multilateral solutions to global problems, by cultivating popular 

constituencies for multilateralism, and by relating struggles to international 

norms and institutions”. Notable examples of the first way including the League 

of Nations and more recently, the International Criminal Court. Popular consti-

tuencies were important in generating opposition to apartheid, and social move-

ments are important in publicizing government violations of treaty provisions 

and encouraging achievement of the Millennium Development Goals. Smith al-

so takes note of social movements that contest globalization. These include 

what others refer to as social – justice and counterhegemonic movements. In-

deed, some consider these the only true social movements. Cox also refers to 

them as bottom-up forces: “Bottom –up forces not only counteract top-down 

pressures from established political authorities. They also legitimate or delegiti-

mize authority in the state and would constitute the basis for a new multilateral-

ism in [a future, post-Westphalian, posthegemonic, postglobalization] world sy-

stem” [11, pp.395-421].   

While accepting Keohane‟s differentiation between organizations and insti-

tutions and keeping an intergovernmental focus to his understanding of the con-

cept of multilateralism, John Ruggie, another major figure in the field of inter-

national relations, suggests Keohane‟s “nominal” definition may be useful for 

some purposes. But it “misses the qualitative dimensions of the phenomenon 

that makes it distinct.” Ruggie notes that he calls “quantitative” multilateralism” 

is basically the same as what William Diebold calls “substitutive” multilatera-

lism, and what Riggie calls “nominal”, Diebold calls “formal”. Qualitative or 

substantive multilateralism means the kind of relations that are instituted among 

the parties on the basis of ordering principles among them, in other words, “ge-

neralized principles of conduct: that is, principles which specify appropriate co-

nduct for a class of actions, without regard to the particularistic interests of the 

parties or the strategic exigencies [12, pp.3-47]. Michael Barnett is most interes-

ted in Ruggie‟s attention to the purposes of multilateral arrangements. In parti-

cular, Barnett notes the interplay between global security issues in the post – 

Cold War period and their impact on broadening the definition of security – 

and, in turn, the degree to which that broadened definition has affected multila-

teral security organizations like the UN Security Council and NATO, including 

in terms of their attention to humanitarian intervention. Accordingly, he sees the 

evolution of what he calls “humanized multilateralism”. Frank Schimmelfen-



MOLDOSCOPIE, 2017, nr.1 (LXXVI) 

 

 

192 

ning, on the other hand, is interested in the institutional aspects of multilatera-

lism, especially as they relate to NATO in the post – Cold war era. He contends 

that the members of an organization most demonstrate multilateralist behavior 

when confronted with a threat to their core values. His point is that it is less the 

multilateralist structure that determines the multilateralist behavior of its mem-

bers than it is in the threat to common values [13, pp.136-142]. Both agree that 

the end of the Cold War has required international organizations to adapt to the 

change in the power distribution in the world, unlike at the end of both world 

wars, when new institutions were established. Of course, the proliferation of 

global conferences in the post - decolonization era did in fact give rise to a new 

sort of institutional format and conference diplomacy.  

 

Changes in the perception and practice of multilateralism 

Multilateral diplomacy in its recent manifestations is distinctly different 

from the multilateral diplomacy of prewar and immediate postwar conferences. 

Reasons include the incidence of bloc voting, the role of ideology and its impact 

on bargaining flexibility, differing expectations among Third world delegates, 

the proliferation of independent states, the growth of multilateral bureaucracies 

with very definite ideological orientations, the wide publicity associated with 

contemporary international conferences, the growth of non-governmental orga-

nizations and the increased activity of domestic interest groups in the foreign 

policy domain [14].  

Complicating matters, of course, is that the world is now hegemonic or uni-

polar, suggesting that the reorganization of intergovernmental organizations 

should be more reflective of that distribution of power if they expect the domi-

nant global power (the United States) to active support in its self-interest. Other-

wise, one could expect it to act more unilaterally than in the past. William As-

cher puts it this way: “Multilateralism under control of a hegemonic power is 

not much different from disguised bilateralism. As long as the hegemon can rely 

on the multilateral agency to send the same message or to send a desire message 

that would have been awkward to send through bilateral channels, multilatera-

lism is sophisticated way of making the hegemon‟s message less offensive and 

of magnifying its impact by putting the force of the multilateral agency and oth-

er member states behind the message”. But to counter this argument, Stein ma-

kes a kind of path – dependency argument, one that seems to accept what Mear-

sheimer and other realists and neorealists deny, namely, that international orga-

nizations have become increasingly autonomous actors in world politics, in part 

at least owing to mission creep. In Stein„s words: Although unilateralism rema-

ins an ever-present possibility and althoughinternational organizations reflect 

the power and interests of their members, the growing number of such organiza-

tions, as well a international laws and agreements, over the past century makes 
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multilateralism an existential reality. The world consists over the past century 

makes multilateralism an existential reality. The world consists of overlapping 

clubs in every region and functional domain. Indeed, the number of intergovern-

mental organizations well exceeds the number of states in the system, and there 

are so many international treaties and agreements that it is impossible to comp-

lete the list. Thus, although the option of multilateralism is available, the existe-

nce of such a large array of international institutions sustains a multilateralist re-

ality.  

By the somewhat arcane expression, that multilateralism is “an existential 

reality”, Stein means that “much as governments try to deny the reality, much as 

they try to go it alone, in the end they are constrained by the reality they can do 

little of any consequence without acting in conjunction with important others” 

[15, pp.115-140]. Shepard Forman makes the same point: multilateralism is no 

longer a choice. It is a matter of necessity, and of fact. It exists in the thousands 

of conventions and treaties that nation-states have signed, in the institutions that 

have been established to implement and monitor these agreements, and in the 

international courts and tribunals that resolve disputes arising among their mem-

bers. In its institutional guise, multilateralism provides access to countries that 

would on their own hardly be players on the world stage, while constraining ar-

bitrary or coercive action by the most powerful. Multilateral institutions provide 

the legal and normative framework and legitimacy for transnational action [16, 

p.343]. They permit coordination and encourage cost sharing; and their limit 

out-riding by those who prefer not to follow the rules of the game, as well as 

free riding by those who would rely on the beneficence of self-interest of others.  

Cox underscores the structural point made, almost in passing, by these the-

orists: multilateralism can only be understood within the historical structure of 

world order in which it exists. But, he adds, “multilateralism is not just a passi-

ve, dependent activity. It can appear in another aspect as an active force shaping 

world order. The agent / structure dilemma is a chicken- and-egg proposition” 

[17, p.496]. A critical approach to multilateralism thus our attention towards the 

establishment of a social order which is seen to be embedded in the nexus bet-

ween material conditions, interests and ideas. A particular order is, under this 

interpretation, stabilized and perpetuated through “institutionalization”. Multila-

teral institutions thus reflect the power relations prevailing at their point of ori-

gin and tend, at least initially, to facilitate word views and beliefs (for instance 

in the merits of neoliberal economics) in accordance with these power relations. 

This implies that power relations are embedded in all multilateral institutions, 

even if these are supposedly based on diffuse reciprocity and formal equality 

among the member countries. Ideas also serve diverse social purposes and the-

reby also influence how member states define their interests in multilateral insti-

tutions. Thus, the multilateral institutions as such matter, and not just their me-
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mber states. Outcomes are determined not simply by the distribution of power 

among the members that constitute the institution in question, but also by the 

multilateral institution itself, which can affect how choices are framed and out-

comes reached.  

James Caporaso, building on Ruggie, says that multilateralism is distingue-

ished from other forms of institutions by three proprieties: indivisibility, genera-

lized principles of conduct, and diffuses reciprocity. Indivisibility can be tho-

ught of as the scope (both geographic and functional) over which costs and be-

nefits are spread. Generalized principles of conduct usually come in the form of 

norms exhorting general, if not universal, modes of relating to other states, ra-

ther than differentiating relations case-by-case on the basis of individual prefe-

rences, situational exigencies, or a priori particularistic grounds. Diffuse recip-

rocity adjusts the utilitarian lenses for the long view, emphasizing that actors 

expect to benefit in the long run and over many issues, rather than every time on 

every issue.  

Coming from critical theoretical (as contrasted to problem – solving) ap-

proach to international relations, Cox dissents from Keohane, Riggie, and their 

fellow travelers. Because critical approaches do not derive from the existing 

world order, they do not assume that states are the basic entities. Instead, such 

approaches ask what the basic forces may be. Applying such an approach – 

which Cox calls the new realism – to the problem of multilateralism involves 

“attempting to link two dynamics: the dynamic of structural change in world or-

der, and the dynamic of development of multilateral practices”. While recogniz-

ing the range of forces and institutions being taken into account by scholars like 

Jones and Coleman, O‟Brein and his colleagues, and perhaps especially Smith, 

Cox sees that as still granting formal status to an only a limited range of existing 

forces. But, more importantly, the “new multilateralism” that interests Cox “is 

potential, not actual. It would be built from the bottom up and on basis of broad-

ly articulated global society.” That is, although elements of it are evolving today 

in what some call the global civil society, for Cox the “new multilateralism” ca-

nnot come into full bloom until there has been a fundamental structural trans-

formation, which is dependent on a significant shift of power away from states 

and the people who run them, who have a vested interest in the current state ce-

ntric world. He sees this new world order as being post-Westphalian (states still 

exist, but not a primary actors in world politics), post hegemonic and post glo-

balization. “The „new multilateralism‟ will not come from piecemeal reform of 

old multilateral institutions but rather as part of a decomposition of civil society 

and political authority from the bottom up”. Current thinking about multilateral-

ism (i.e., the old multilateralism) is portrayed as pluralist, which assumes that 

there is a mutual recognition of the integrity and equality of different value sys-

tem, at the same time that many support globalization and its homogenizing im-
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pacts. In contrast, and taking into account conflicting civilizational constructs 

and normative preferences, Cox writes, “A new multilateralism will have to be-

gin by elucidating and making more explicit and diverse coexisting ontologies – 

the competing interpretations of the world. This consists, in the first place, in an 

exercise in empathetic understanding, the ability to get inside the mind of the 

„other‟ while retaining one‟s own identity”. This leaves the real challenge for 

the new multilateralism as being “to bridge distinct unities and identities and to 

achieve a common perception of reality that is not merely the imposition of a 

single hegemonic perspective” [17, p.52-90].  

 

Conclusions 

There is abundant evidence supporting the claim that multilateral diploma-

cy now is one of diplomacy‟s key norms and there are good reason to believe 

that the development of multilateral diplomacy has had a positive effect on the 

forms of recognized diplomacy. 

The twenty-first century finds the simultaneous resurgence of multilatera-

lism within intergovernmental organizations at that bilateral negotiations and 

critical multilateral diplomacy are occurring outside of formal intergovernmen-

tal organizations. The best example of the first is the ratification of the Lisbon 

Treaty and the increased multilateral coordination in the European Union that 

comes with the unprecedented appointment of the first permanent president of 

the European Council and the first high representative for foreign and security 

policy. At the same time, important multilateral discussions are occurring in 

NATO, the UN Security Council, and the Group of Twenty, to name just a few. 

But competing for headlines is multilateralism outside of formal intergovernme-

ntal organizations, including the so-called six-party talks, involving North Kore-

an nuclear proliferation and the 2009 Copenhagen Conference, as well as bilate-

ralism. 

This suggests that the latest crisis of multilateralism, meaning the crisis in 

selected intergovernmental organizations, most notably NATO and the UN Se-

curity Council, may have subsided, bilateralism and multilateral negotiations 

are not a thing of the past. Indeed, as we have seen, some governments prefer 

negotiating outside formal intergovernmental organizations; this includes some 

smaller and weaker states, those traditionally expected to be the biggest suppor-

ters of formal intergovernmental organizations, where the options for coalition 

building are omnipresent [6, p.38].  

While there is evidence of the investigation of civil societies in countries 

throughout the globe, there is simultaneously – especially in the aftermath of the 

2008-2009 global recession – a reassertion of state sovereignty and a kind of re-

inforcement of the pillars of state sovereignty, especially in terms of fanatical 

regulation but also in terms of immigration restrictions. As a consequence, 
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scholars as Cox – who see the „new multilateralism‟ as contingent on the evolu-

tion of a post-Westphalian world may have seen their prospects dim. That is, 

those who take a critical approach to international relations rather than a prob-

lem – solving one, not taking the world as it is but rather standing apart from the 

world order in which they live [17, pp.88-89], find that the world order they be-

lieve will be more successful in eliminating inequalities and achieving peace re-

mains more an abstraction than a reality. On the other hand, as this article has 

suggested, events of the post –World War II era, especially since the end of the 

Cold War, have led other scholars of international organization and multilatera-

lism to alter their focus and take account of the complexity of events on the 

ground, often investing new terminology to explain the variants in multilateral-

ism that characterize the world order in which we now live.  
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