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ISTORIA I TEORIA POLITOLOGIEI.

CULTURA POLITICA
IN CONTEXTUL MULTIDIMENSIONAL
REFLECTAREA TRANZI IEI ÎN CULTURA POLITIC
A POPULA IEI REPUBLICII MOLDOVA 1
Elvira ANGHEL
Republica Moldova, Chi in u
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Rela ii Interna ionale,
tiin e Politice i Administrative
Catedra Politologie
Lector, magistru în tiin e politice
The transition from the totalitarian political regime to the democratic
one has been accompanied in Republic of Moldova by radical transformations in all fields of social life, which have influenced directly the mentality of
citizens and their political culture. In this article, the author analyses the value system of citizens, which guides their political behavior and the perception level of political events. The manifestation of population's political culture in Republic of Moldova depends directly by previous experience of our society during the history, the access and interest of population for public life,
as well as the limits of state power and the level of information and communication between the population and the political class.
In the context of these necessities is occurring the process of changing
the value system, which defines the political culture of citizens. Their transformation is the effect, and the stimuli for consolidation of democracy. As
R..Dahl sustained in his book “Democracy and its critics”, the apparition
and the durability of the democratic government in a group of persons depends on their beliefs. The stability of political system depends on value consensus between the mass, and the power institutions, as well as the agreement
concerning the resources and the means of realization general interests. In
Republic of Moldova the stability is reflected in the mass conscience with the
desideratum of order. Order and stability are perceived by the mass as success indicators of propagated political course.
1
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În condi iile restructur rii începute în anii ’80 în URSS se sim ea tot mai
mult clivajul dintre necesit ile i disponibilit ile sistemului. Deschiderea societ ii, alternativele informa ionale permiteau compararea nivelului i modului de trai în condi iile „mitului socialist” cu cele din Occident, astfel, intensificîndu-se ritmul cererilor. Fenomenul desiden ei, care a constituit unul din
factorii importan i ce au determinat destr marea Uniunii Sovietice, se manifesta tot mai mult în contextul clivajului a ceea ce afirma mai tîrziu, E.Hankiss în lucrarea sa „Paradigme europene: Est i Vest – 1945-1994”, despre
„paradigma prizonierului”2 evident în Europa Central i de Est a lag rului
socialist i „paradigma misionarului” prezent în Vest3.
Auto-perceperea în limitele „paradigmei prizonierului”, denot perceperea situa iei din perspectiva indivizilor exclu i din via a public , priva i de
drepturile i resposabilit ile lor în sferele ei de activitate. Opusul acestei modalit i de gîndire, era caracteristic vestului european, masele fiind ghidate de
un sentiment al misiunii eliber rii. Tensiunea acestor dou modalit i de percepere au constituit unul din factorii principali, care au influien at valul de revolte de la sfîr itul anilor ‘80 – începutul anilor ‘90 în spa iul ex-socialist, care aveau drept obiectiv implimentarea valorilor democratice în societate.
Analiza acestor mi ri implic utilizarea „teoriei priv rii relative”, fundamentat de S.Guinod i F.Tougas4, important prin cele trei principii ale sale:
1. Privarea relativ este un sentiment de injusti ie sau de frustrare,
2. Acest sentiment depinde de anumite compara ii sociale, realizate chiar
de mase,
3. Sentimentul injusti iei predispune masele la revolt .
Trecerea de la un regim politic totalitar la un regim politic democtratic
era înso it în Republica Moldova de tranform ri radicale în toate domeniile
vie ii sociale, care la rîndul lor influien eaz direct asupra mentalit ii cet enilor, culturii lor politice. Aceasta din urm denot reflectarea vie ii politice
în gîndirea cet enilor, a sistemului lor de valori ce le ghideaz comportamentul politic, implicit capacit ile lor de apreciere i nivelul de con tientizare a
fenomenelor i evenimentelor politice din ar . Manifestarea i nivelul culturii politice depind direct de experien a acumulat de societate pe parcursul istoriei dezvolt rii ei, de accesul i interesul popula iei pentru via a public , de
2

E.Hankiss utilizeaz în contextul lucr rii sale conceptul de paradigm în sensul de
mentalitate (ansamblu de credin e, mituri, valori, norme).
3
Hankiss E. Paradigme europene: Est i Vest – 1945-1994. (fragmente). // Sfera Politicii, 1995, iulie – august, 29-30, p.20.
4
Betea L. Psihologia politic . Individ, lider, mul ime în regimul comunist. – Ia i: Polirom, 2001, p.213.

8

limitile puterii de stat în administrarea ei, nivelul i modul de informare i comunicare dintre mase i clasa politic .
În contextul acestor necesit i se desf oar i procesul de schimbare al
sistemului de valori ce definesc cultura politic a cet enilor. Transformarea
lor este efectul, dar i stimul pentru consolidarea democra iei. R.Dahl în lucrarea sa „Democra ia i criticii ei”, afirm c apari ia i persisten a unei guvern ri democratice într-un grup de persoane depinde de convingerile lor5.
W.Mishler i R.Rose vin s confirme afirma ia anterioar , men ionînd c o
caracteristic determinant a regimurilor democratice este faptul c existen a
lor depinde de prezen a în societate a unui suport valoric extins6. Suportul valoric al maselor largi în societate determin randamentul i eficien a instituirii
proceselor democratice.
În general, valorile politice reflectate în con tiin a maselor dispun de
dou suporturi inseparabile: cel spiritual-normativ, care formeaz ansamblul
de uzan e comportamentale, determin grilele de evaluare pentru mase i suportul pragmatic care mobilizeaz comportamentul lor. Acesta din urm se
reflect în cele patru dimensiuni:
1. Cea motiva ional , care justific necesitatea i importan a valorilor politice,
2. Dimensiunea direc ional , fundamentat de obiectivele, tendin ele avizate,
3. Dimensiunea strategic , care organizeaz , structureaz priorit ile valorice,
4. ultima se refer la resursele necesare pentru perpetuarea i perfec ionarea lor.
Reflectarea valorilor politice în comportamentul maselor depinde de ponderea acestor dou suporturi valorice în con tiin a lor. Suportul spiritual-normativ a alimentat, în special, ac iunile maselor în anii ’89-94, perioad în care se redefinesc valorile politice, se pun bazele constituirii unui stat independent ce tinde spre democra ie, acestea fiind reflectate în Legea fundamental
a statului, Constitu ia, adoptat la 29 iulie 1994. Suportul material a fost vectorul comportamentului maselor pe parcursul întregii perioade de tranzi ie,
îns predominant devine începînd cu anul 1994, cînd se pun bazele unui curs
de stabilizare economic .
Îns , dup destr marea lag rului socialist, masele nu erau îndeajuns pretite pentru transform rile politico-sociale i economice. Ele se realizau în
lipsa unei socializ ri suficiente a valorilor democratice. Pentru cea mai mare
5
6

Dahl R. Democra ia i criticii ei. – Ia i: Institutul European, 2002, p.47.
Vezi:
.
. //
, 1998, 2, .15.
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parte a popula iei, ob inerea independen ei i suveranit ii de c tre stat, trebuia s dea rezultate pozitive imediate la toate nivelurile.
Îns lipsa unei baze strategice a reformelor, a cauzat starea crizelor cronice. Provoc rile tranzi iei au m rit clivajul dintre miturile i idealurile democratice propagate în rîndul popula iei i realitatea existent . Conform Regional Monitoring Report, numai între anii 1991-1993, indicii veniturilor sc zute
i a s ciei au crescut de la 13,9 la sut pîn la 70,2 la sut i respectiv de la
2,1 la sut la 40,6 la sut 7. Realitatea duplicitar a dezvolt rii a generat inventarea miturilor contradictorii ale tranzi iei: mitul viitorului promi tor completat de cel al trecutului prosper, mitul mesianismului occidental, completat
de cel al tradi ionalismului autohton.
Este evident faptul c în virtutea iner iei istorice i al e ecurilor tranziiei, în con tiin a popula iei continu s persiste valorile trecutului. Acestea
din urm deseori formeaz în con tiin a lor structuri dominante ale comportamentului. Ori, gîndirea subiectului social, cum afirm cercet torul american
Ch.Guimelli, de i are o coeren interioar , este marcat de valori, norme, fapte cu care a venit în contact în experien a sa de via , frecventînd un anumit
context social, ideologi i situa ional8.
Îmbinarea dezideratelor trecutului cu cele ale prezentului reprezint conflictul dintre dou sisteme de valori, mobilul compatibil al c rora este dorin a
cet enilor de a- i asigura securitatea material . Dac ei s-au dezis u or de atributele exterioare ale ordinii trecutului, atunci cele interioare s-au dovedit a
fi mult mai viabile. La 12 ani de la proclamarea independen ii statului, 32 la
sut din popula ie considera comunismul o idee bun , care a fost prost aplicat , (tinerii de la 16 la 18 ani, optînd pentru aceasta în propor ie de 16 la
sut ), 21 la sut îl considera o idee bun care a fost bine aplicat (pentru aceast op iune fiind 26 la sut din tineret) i 27 la sut fiind de p rere c comunismul nu a fost i nici nu este o idee bun (39 la sut din tineri fiind de aceast p rere) 9.
Vulnerabilitatea securit ii economice a maselor readuceau în memoria
lor siguran a material ca rezultant a excesului de asisten din partea statului. Nostalgia dup acest confort psihologic determin ca 15 la sut din popu-

7

Raportul na ional asupra Dezvolt rii Umane în Republica Moldova. Constituirea
statalit ii i integrarea societ ii (Coord. A.Andrie ). – Chi in u: PNUD, 1996,
p.3.
8
Neculau A. Cum se construie te azi memoria social ? // Anatomia societ ii post-totalitare (coord. M. leahti chi). – Chi in u: Tehnico-info, 2002, p.20.
9
Barometrul de Opinie Public , aprilie, 2003. – Chi in u: IPP, 2003, p.67.
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la ie s opteze pentru m rirea rolului statului în sfera economic ca prim necesitate pentu îmbun irea situa iei social-economice10.
Aceast realitate nu este doar un efect al mentalit ii, dar i al socializ rii
economice joase a maselor. Asisten a informa ional-educativ limitat pentru
mase a fost completat i de o socializare juridic joas , în ceea ce prive te
economia de pia . De i au fost puse bazele unui cadru juridic în acest
domeniu, odat cu adoptarea Legii R.S.S. Moldova cu privire la Proprietate
la 16 ianuarie 1991 i celei a Privatiz rii din 4 iulie a aceluia i an, precum i
a Codului Funciar din 25 decembrie 1991, pus în aplicare la 1 ianuarie 1992,
masele r mîneau confuze din cauza cunoa terii vagi a termenilor juridici în
domeniul, care stabileau procedura de demarare a privatiz rii. Ori, un sistem
de pia liber, opera ional implic nu numai un complicat ansamblu de rela ii
economice, dar i apari ia unei culturi antreprenoriale eficiente, implic o
schimbare în psihologie, nu doar o schimbare în condi iile economice obiective, concluzioneaz politologul american Zb.Brzezinski11. În pofida faptului
pe parcursul perioadei de tranzi ie este evident o evolu ie a sistemului de
valori al oamenilor privind procesele de liberalizare a economiei, op iunile
valorice ale trecutului r mîn a fi, îns , înc importante.
Producerea de c tre elementele valorice ale trecutului în co tiin a popula iei în condi iile constituirii i consolid rii institu iilor democtratice, causeatensiuni dintre dou tipuri de mentalit i: cea reformatoare-liberal i cea
reac ionar-colectivist . Cercet torul rus G.G.Dilighenski, în acest sens men ioneaz c contrapunerea „individualismului” (caracteristic societ ilor occidentale) i „colectivismului” (caracteristic societ ilor ex-socialiste) dispun
de un status quo axiomatic12. În opinia sa, conservarea „colectivismului” în
mentalitatea maselor este explicat de importan a sa ideocratic . Colectivismul regla rela iile inter-umane în cadrul organiza iilor formale.
Acest fapt crea la nivel psihologic garan ii pentru propria securitate. Valorile colectivismului erau concomitent un catalizator important de integrare
psihologic a indivizilor în societate, marea majoritate nedispunînd de alte resurse simbolice integrative. Acest sistem de valori a fost genaratorul sindromului etatist paternalist regresiv pentru societate i procesul politic.
Cercet torii moldoveni P.Frunta u i Gh.Rusnac motiveaz caracterul lui
negativ prin faptul c genereaz în con tiin a cet enilor speran e iluzorii i

10

ibidem, p.12.
Brzezinski Zb. Europa Central
ne, 1995, p.59.
12
.
11

i de Est în ciclonul tranzi iei. – Bucure ti: Dioge. //
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3, 1999, c.5-6.

deci o denatureaz , cultiv o psihologie de între inere13. Astfel unele segmente ale popula iei (în special persoanele de vîrsta a treia i a patra, care i-au
format baza valoric în cadrul sistemului ex-sovietic), în cazul dat, nu se
autopercep drept surs , ci cauz a dezvolt rii statului, bun starea, siguran a
lor material fiind efectul politicii statului.
Eterogenitatea valoric i a intereselor popula iei se reflect i în comportamentul lor. Impactul vie ii politico-economice asupra oamenilor i-a divizat în patru grupuri importante care printr-o form sau alt de participare influen eaz cursul politic al statului:
1. Primul grup încadreaz persoanele adepte ale cursului rapid de reformare liberal a statului. Acesta se caracterizeaz printr-o participare activ în
via a politic a statului (atît în cadrul campaniilor electorale, institu iilor politice, discu iilor publice, precum i a manifest rilor de strad ),
2. Al doilea grup reprezint adep ii procesului moderat de reformare a
societ ii, planificat strategic, efectuat în trepte, care s înlocuiasc treptat rezidurile vechii ordini,
3. Al treilea grup este format din adep ii mitului socialist sau „ nostalgicii” dup vechiul sistem sovietic. Acest grup reprezint segmentele cele mai
conservatoare ale popula iei educate i formate de sistemul de valori comuniste. Pentru aceste persoane idealurile vechi au devenit axiomatice, atemporale, care nu pot fi erodate de experien a democra iei, legitimarea c reia a fost
dovedit de efecte progresiste.
4. Ultimul grup reprezint persoanele sceptice fa de cursul de implementare a valorilor democratice. Pentru aceste segmente ale popula iei este caracteristic absenteismul politic, determinat de efectul s ciei, cursului incoerent i contradictoriu al procesului de reformare al societ ii, personalizarea
func iilor în cadrul institu iilor puterii politice.
Efectul dezbin rii valorice al maselor provoac nu numai contradic ii în
sistemul lor de reprezent ri politice, dar produce i o atomizare a societ ii.
Procesul de transformare al ultimei nu presupune doar ac iuni realizate de guvernan i, dar i o legitimare acordat de guverna i. El devine cu atît mai greu
de realizat cu cît popula ia este animat de valori i for e reprezentative centrifuge.
De i tranzi ia reprezint procese în ascensiune combinate cu cele de declin, riscurile ei sînt justificate de rezultatele scontate ale realiz rilor obiectivelor spre care se tinde. În cazul în care amploarea riscurilor dep
te rezultatele acestor obiective, importan a lor nu- i are rostul în istoria dezvolt rii so13

Frunta u P., Rusnac Gh. Republica Moldova pe calea democratiz rii. – Chi in u:
USM, 1999, p.82.
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ciet ii. Gravitatea acestor riscuri este mult mai mult sesizat de c tre mase în
lipsa unui sistem coerent de reforme strategice. Conform sondajelor realizate
în 2004, doar 22,1 la sut din popula ie sînt mul umi i de modul îm care funioneaz democra ia în Republica Moldova (dintre ace tea 17,7 la sut reprezint op iunile tinerilor cu v rsta cuprins între 19-29 de ani), de func ionalitatea economiei de pia sînt mul umin i 17,2 la sut din popula iei (dintre
care 9,6 la sut sînt tinerii)14.
Aceast realitatea denot erodarea legitimit ii reformelor. Ori, tranzi ia
nu este o schimbare imediat a elementelor unui sistem, în lipsa strategiilor
stabilite anterior, finalitatea c reia nu va fi decît devastatoare. Transform rile
de con inut vizeaz restructur ri conjuncturale, oportune i reale.
Importan a reformelor i perceperea lor de c tre mase depinde de situa ia
pe care o vizeaz , extinderea lor, capacitatea de evitare / atenuare a imprevizibilului sau consecin elor nefaste, precum i de rezultatele lor. De aceea, socializarea politic , juridic , economic a maselor în perioada de tranzi ie faciliteaz suportul participativ în procesul de transformare. În acest context, cercet torul român D.Sandu opineaz c reu ita reformelor în perioada de tranzi ie depinde de trei dimensiuni importante:
1. Capitalul cognitiv (a ti) ca investi ie în educa ie i capacitate de perfoman profesional ,
2. Capitalul simbolic (a crede),
3. Capitalul social (a fi) sau material (a avea)15.
Aceste dimensiuni determin o reorentare în spa iul reformelor. Coeficientul de eficacitate al schimb rii promovate de reforme determin forma de
participare a maselor în cadrul campaniilor electorale, mi rilor sociale de
strad , dezbaterilor publice, proceselor migra ioniste. Anume cadrul atitudinal, al comportamentului de vot, migra ional determin nivelul de încredere /
neîncredere al maselor în cursul politicii de reformare a statului. Ratingul lor
de credibilitate depinde de gradul de consensualitate, interdependen dintre
cele dou tipuri de schimb ri: cea structuaral , care ine de nivelul institu ional-organizatoric i schimbarea procesual , care determin dinamica dezvolrii sistemului politico-economic.
Ast zi, în virtutea controlului exesiv din partea statului a societ ii, a monopoliz rii sferei publice de c tre acesta, o parte semnificativ a popula iei
crede în mic m sur c poate influien a hot rîrile importante care se iau –
dintre cele 74,3 la sut , 79,5 la sut sînt tinerii16. Aceast realitate î i g se te
14

Barometrul de Opinie Public , mai, 2004. - Chi in u: IPP, 2004, p.41.
Sandu D. Sociologia tranzi iei. Valori i tipuri sociale în România. – Bucure ti:
Staff, 1996, p.23.
16
Barometrul de Opinie Public , mai, 2004. Chi in u: IPP, 2004, p.43.
15
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reflectarea în nivelul interesului pentru politic , 50 la sut din popula iei fiind
interesa i pu in de politic (dintre care 54,6 la sut sînt tinerii), doar 17,9 la
sut din popula ie interesîndu-se mult de politic (dintre ei tinerii reprezint
15,2 la sut ), restul fiind nesiguri de propriile op iuni.17 Cre terea dezinteresului fa de via a politic , este evident i în cadrul campaniilor electorale.
Procentajul particip rii popula iei de la primele alegeri parlamentare din anul
1994, de 79,31 la sut , s-a redus la ultimile alegeri locale din 2003 la 58,55 la
sut .
Astfel, realitatea post-totalitarismului în Republica Moldova reprezint
un sistem marcat de unele practici democratice cu aranjamente valorice slabe,
tr turile c ruia se reduce la:
1. Mase descurajate de politic i într-o foarte mare m sur pasive fa de
via a public , politic , ceea ce d imaginea sistemul de unul semi-autoritar
bazat pe consens;
2. Importan ridicat acordat politicilor simbolice, transformînd ac iunea politic în gesturi simbolice, mai degrab decît subordonînd-o producerii
rezultatelor materiale ori aducînd reale influen e pentru a sus ine institu iile;
3. O excesiv încredere în stat i dependen a de acesta, dînd na tere etatismului i infla iei politice, statul fiind obligat s intervin în toate sferele
vie ii sociale.
Aceast realitate destabilizeaz procesul politic i priveaz popula ia de
cunoa terea procedurilor realei democra ii, producînd un clivaj continuu între
guvernan i i guverna i i fiind o surs poten ial pentru insatisfac ia oamenilor, care în Republica Moldova s-a tranformat în una continu .
Bibliografie:
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MODELAREA CULTURII POLITICE – CONDI IE
INDISPENSABIL A MODERNIZ RII POLITICE
ÎN NOILE DEMOCRA II18
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This article makes a theoretical analysis of the political culture’s modeling inside the new democracy as Republic Moldova. It offers solutions and
conclusions which have as a purpose the constitution of o political and participative culture. It deals with ways of modeling the political cultures: the
political education, political propaganda, political mobilization etc. the article shows the necessity of a solid political education which is required from
the citizens and from the entire society to protect the community of despotism
and tyranny, of antihuman and inefficacious economical government.
The constitution of a conscious political culture as an art of living together and cooperation between citizens in a state is a society. It can’t be a
political democratic system without a participative political culture of the population. The political culture inside the new democracies (including Republic of Moldova) is a landing of democracy, and a reduced level of the politi-
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cal education might have major ill-fated consequences for the entire community.
With no doubt the political culture’s modeling is a condition indispensable of a modernization of the politics inside the new democracies and it is a
chance of advancement for our society.
Modelarea i dezvoltarea culturii politice, ca i a culturii în general, este
un proces istoric firesc – proces care, pe de o parte, evolueaz în concordan
cu obiectivele i sarcinile puse în fa de c tre om, iar pe de alt parte, influen a for elor stihiinice sociale i politice conduc la aceea c , produsul finit i
anume acel ansamblu de orient ri i convingeri politice, care apar la fiecare
etap concret a dezvolt rii sociale, deviaz de la idealul de care se conduc în
activitatea sa „agen ii” culturali. De remarcat c mi carea în sfera con tiin ei
i culturii ast zi are loc în contextul a dou procese interdependente care
exercit o influen tot mai intens asupra vie ii fiec rei na iuni n parte i a
omenirii în ansamblu. În primul rînd, este vorba de revolu ia tehnico- tiin ifi, care a determinat reformarea radical a sistemului de comunicare în masa
i în al doilea rînd, cre terea interac iunilor i interdependen ei între na iuni i
respectiv, a culturilor lor, cu alte cuvinte, tendin a de globalizare a lumii.
Sunt numeroase mijloace de modelarea culturilor politice: Educa ia – în
institu iile de înv mînt i culturale; informa ia politic , propaganda poliic ,
mobilizarea politic . În aceast ordine de idei Harold Lasswell men iona c ,
în ultima instan , propaganda se raporteaz i ea la distribu ia veniturilor, la
cine ce ia, cînd i cum în func ie de statutul social, personalitate, preg tire,
atitudini etc. În ceea ce prive te educa ia politic , ea implic selec ia, ghidarea i consolidarea valorilor politice. Datorit presiunilor politice contradictorii, educa ia politic nu transmite valori politice univoce, ceea ce este re inut
ca dovad de superioritate a regimurilor politice democratice19 sau respins ca
dovad a dezinform rii efectuate în cadrul societ ilor occidentale de c tre
for ele ostile establishment-ului.20
Vorbind despre procesul de modelare a culturii politice este necesar de
precizat, mai întîi de toate, dou puncte de vedere contradictorii care vizeaz
educa ia politic :
1. este necesar educa ia politic ;
2. este nenecesar sau chiar d un toare; educa ia moral – inclusiv cu
mijloacele religiei, - este suficient pentru construirea unui „bun cet ean”.21
19
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Semnifica ia acestor dou momente contradictorii ar fi bine de abordat
din perspectiva modelului cultural (idealul uman) ales i anume, cel al supusului, conformist, coparticipant i complice la men inerea indiferent c rui regim politic i social sau cel al individului creator în raport cu societatea, dotat
cu spirit critic ce nu înseamn neap rat un contestarism distructiv i ira ional.
Dac suntem adep ii primului punct de vedere în sensul necesit ii unei culturi politice, a cunoa terii politicului la fel ca i a celorlalte obiecte din mediul nostru social, trebuie de re inut dou condi ii: educa ia politic s nu însemne politizarea educa iei, adic interpretarea problemelor sociale exlusiv dintr-o perspectiv i respingerea oric rei alteia; educa ia politic s nu presupunici interpretarea fenomenelor sociale exclusiv din punct de vedere politic.
În orice caz, în afara unei educa ii politice, vulnerabilitatea oamenilor este
deosebit de mare, ceea ce nseamn înstr inarea politic i, în acela i timp,
manipulare; ra ionalitatea actelor umane se reduce atunci mai mult la adaptare, decît la transformarea; caracteristica de obiect ajunge s tearg pe cea de
subiect al societ ii.22
Cuno tin e politice temeinice sunt necesare atît cet enilor, cît i socieii în ansamblu ei, pentru a proteja comunitatea de despotism i tiranie, de
forme de guvernare antiumane i economic neeficiente. Astfel, formarea culturii politice con tiente ca art de conve uire i cooperare a cet enilor într-un
stat este o condi ie de prosperare a societ ii contemporane. Pre edintele
Academiei de Studii Politice din Germania T.Meyer, men iona în acest context c : „unde educa ia politic este caracterizat ca stabil , continu i cuprinde toate p turile sociale, ea nu atrage asupra sa aten ia opiniei publice. Nenecesar nu va fi niciodat ”23
Un regim politic democratic este de neconceput f
o cultur politic
participativ a popula iei. Cultura politic în noile democra ii (e i cazul Republicii Moldova) este un palier al democra iei. Un nivel redus de educa ie
politic ar avea consecin e nefaste majore: indivizii vor avea, în acest caz, o
percep ie redus , confuz i adesea deformat a amplori, semnifica iei i impactului direct al fenomenelor din sfera politic asupra vie ii lor personale,
nefiind capabili în general s formeze asocia ii voluntare pentru promovarea
diverselor lor interese în limitele constitu ionale.
În acela i timp, ei vor avea o slab con tiin a competen ei lor civice, a
posibilit ilor i mijloacelor de cooperare cu ceilal i indivizi. Ca urmare a
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acestui fapt, izolarea lor social va spori i ei vor fi mai pu ini capabili s se
opun tendin elor arbitrare ale puterii centrale i locale.24
Condi ia model rii culturii politice a oamenilor o constituie includerea
lor în cadrul procesului politic – interac iunea cu realitatea politic . Acest
proces presupune corela ia sistemului politic cu diverse sfere ale vie ii sociale, care, într-o m sur mai mare sau mai mic , toate particip la modelarea
culturii politice i determin direc iile de baz ale acestui proces. Astfel, în
contextul factorilor de influen asupra form rii i dezvolt rii culturii politice,
ace tea pot fi factori interni, se are în vedere elementele constitutive ale
culturii politice i factori externi: sistemul politic în general i anume, statul
în persoana institu iilor sale legislative, executive i judec tore ti, partidele
politice, precum i organiza iile i mi rile ob te ti, biserica, mass-media,
influen a business–ului, tiin ei, institu iile de înv mînt, familia, armata, colectivul de munc , grupuri de interes etc.
Rela ia cultura politic – sistem politic poate fi estimat prin prisma
urm toarelor teze:25
1. în perioade istorice îndelungate cultura politic modific sistemul
politic;
2. sistemul politic ce func ioneaz într-o societate, reflect istoria culturii sale politice, cu toate c nu toate elementele ultimei se eviden iaz direct i concomitent;
3. cultura politic în func ionarea ei este relativ independent , în pofida
faptului c reprezint un subsistem al sistemului politic. Ea determiparametrii scopurilor i sarcinilor, în cadrul c rora ac ioneaz sistemul politic.
Între sistemul politic i cultura politic se formeaz o corela ie complei cu influen e reciproce. Pe de o parte, în cadrul sistemului de valori i convingeri care compun cultura politic , un loc aparte îl ocup acele elemente
care contribuie la formarea i prezervarea sistemului politic existent, iar la
rîndul s u, legitimitatea regimului politic al sistemului politic reprezint prin
sine unul din factorii esen iali de constituire, confirmare i viabilitate a culturii politice, pe de alt parte.26
Statul cu ale sale institu ii, reprezint unul din principali determinan i ai
culturii politice. Fiind rezultatul dezvolt rii istorice a na iunii, statul, la rîndul
u, poate frîna sau accelera tendin ele model rii culturii politice. Statul acti24
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vînd chiar în cadrul limitat, elaboreaz i adopt acte legislative care stabilesc
parametrii esen iali ai culturii politice, formeaz i consolideaz simbolurile
politice na ionale, modele de conduit politic etc.27
De asemenea, de rînd cu statul, iar în anumite situa ii i într-o interac iune strîns cu acesta, în procesul model rii culturii politice i moderniz rii politice particip i organiza iile social-politice, în special partidele politice.28
Prin activitatea lor, partidele politice implementeaz anumite forme de gîndire i comportament politic: formeaz la cet eni imaginea proprie, tipuri de
rela ii fa de partid, partide i sistemul partidist, viziuni despre rela ia partid
– stat etc. Toate acestea partidele politice le realizeaz prin programele în care sunt formulate aspira iile lor politice, platformele lor preelectorale, prin activitatea lor practic , îndeosebi în perioada campaniilor electorale.
În aceast ordine de idei, ar fi bine venit eviden ierea unui mijloc foarte important de modelare a culturii politice, utilizat cel mai des de c tre partidele politice i anume propaganda politic . Exist p reri c propaganda politic „tinde s înlocuiasc însî i educa ia politic ”29, considerîndu-se c educaia politic este egal cu politizarea i distrugere a libert ii i producerea uniformiz rii, pe cînd propaganda implic diversitatea de informa ii, diversitatea
de opinii i, ca urmare, este creatoare de spa iu pentru libertatea politic .
Printre factorii, care contribuie la modelarea culturii politice, mul i cercet tori amintesc i de biseric sau religie30. La prima vedere, acest factor în
procesul vizat pare insignifiant, îns , este destul de concludent diferen ierea,
inclusiv în sfera politic , a popula iei care împ rt
te religii diferite. Spre
exemplu, o influen major asupra culturii politice a mai multor ri occidentale, a avut-o biseric protestant . Valorile religioase protestante îndemnau
credincio ii la manifestarea sau realizarea acestora la maximum posibil i
într-un cadru legal, în toate domeniile – sfera social , economic , politic ,
cultural , religioas .
Max Weber explic progresul efectiv al capitalismului, în special, prin
aceea, c el se nume te „etica protestant ”. Bisericile protestante, în esen ,
reprezentau ni te sisteme politice în miniatur cu ai lor lideri, comitete, conflicte etc.
Cît prive te libertatea de credin sau, mai general, libertatea de con tiin însemn c nimeni nu poate fi obligat s practice o anumit religie sau o
alt religie decît cea care corespunde cu dorin ele sale. În plus, nimeni nu po27
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ate fi pedepsit sau penalizat pentru a- i fi ales o religie sau alta, sau pentru c
nu dore te s adopte nici o religie.31 Statul democratic respect deciziile legate de religie ca fiind hot rîri profund personale.
Un alt „agent” de modelare a culturii politice este armata. În diverse state i în diferite etape istorice, un rol destul de important, în constituirea socieii, îl are anume acest factor deoarece în perioadele de criz , instabilitatea
politic i, bine eles, conflicte armate, armata devine întruchiparea ordinii
i sprijinul regimului politic. Mai mult ca atît, exist culturi politice, în care
armata î i atribuie prerogative i mai extinse în via a politic , ca de exemplu,
în multe ri din America Latin .32
În condi iile actuale, un impact considerabil în procesul model rii culturii politice îl are mass-media – institu ie complex , compus dintr-o multitudine de organe i elemente, ce asigur informatizarea precis , prompt i obiectiv a popula iei despre evenimentele ce se petrec atît în fiecare stat, cît i
în întreaga lume. Nu întîmpl tor mass-media este considerat „a patra putere”, deoarece în spatele acestei metafore se ascunde capacitatea real a acesteia de a implementa, în con tiin a cet enilor, valorile politico-culturale de
baz i stereotipuri ai comportamentului politic. Eficacitatea utiliz rii massmediei în formarea i dezvoltarea culturii politice se rezum la aceea, c prin
prisma acestei institu ii exist posibilitatea de a influen a un num r maxim de
oameni într-un timp foarte scurt.
De asemenea, în calitate de factori ce au o pondere semnificativ în formarea culturii politice i marcheaz caracterul ultimei, sunt factorii – specificului dezvolt rii istorice a statului, amplasarea geopolitic a lui, precum i factorii economici.33
Referindu-ne la rolul i impactul condi iilor geopolitice în formarea culturii politice, analistul american Zb.Brzezinski,34 sus ine c în Europa au fost
dezvoltate tradi ii militariste, anume rile europene au pus începutul celor
dou r zboaie mondiale. Europa Central i de Est din punct de vedere geopolitic au atins un moment de vîrf în perioada socialismului, pentru c lumea
în ansamblul ei era bipolar , iar zona respectiv era asociat univoc de unul
din ace ti poli.
De-a lungul istoriei, Europa Central i de Est nu numai a fost percepu, dar a reprezentat în realitate un spa iu al disputei, al confrunt rii între puteri vecine, imperii, un punct strategic de lansare a ofensivei împotriva adver31
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sarului. Ea a avut îndeosebi o valoare geopolitic de împrumut, cea derivat
din raportul de for e dintre puterile continentale care erau prezente sau aveau
interes în zona sus numit .
În anii `90 ai sec. XX epicentrul evenimentelor i proceselor politice de
amploare a devenit Europa de Est. În urma imploziei blocului comunist s-a
distrus axa ideologic , politica lumii bipolare. Europa Central i de Est s-a
prezentat în fa a lumii în mod fragmentar, punînd în prim plan diferen a real
dintre state i interesele lor, întîrziind nepermis în a ar ta c ceea ce le apropie i le une te este mult mai important decît ceea ce le deosebe te.
De aici reiese c factorul geopolitic în Europa de Est a avut i continu
aib o importan hot rîtoare asupra culturii politice i moderniz rii politice a societ ii.
Influen a factorilor, analiza i mai sus, ce ac ioneaz asupra procesului
model rii i dezvolt rii culturii politice i care asigur dinamismul ultimei,
nu pot îns , agita relativa stabilitate ce caracterizeaz cultura politic . Baza
acestei stabilit i o formeaz mecanismele de socializare politic .35
Cultura politic , e departe de a fi un concept i fenomen lipsit de ambiguitate. Este un concept esen ialmente colectiv, de i cei care o exprim sînt
indivizi. Exist apoi subculturi politice în interiorul aceleia i societ i, fapt
care face adesea impropriu s se vorbeasc despre „cultura politic ” (la singular) a unei na iuni. În prezent persist un anumit dezacord asupra compatibilit ii dintre cultura i structura politic , dup cum exist tot mai numeroase
voci care se pronun împotriva aplic rii unei grile cauzale în aceast direc ie.
Dincolo de aceste opinii contradictorii, merit notat faptul c un anumit
nivel de dezvoltare economic i existen a unei culturi civice au fost considerate mult vreme drept condi ii necesare i suficiente ale democra iei. Aceaslinie de interpretare a condus treptat la o tendin (contestabil ) de a c uta
cu orice pre condi ii rigide ale democra iei, fapt care a f cut dificil explicarea schimb rilor politice. Împotriva acestei orient ri, noi studii au subliniat
faptul c o cultur politic participativ ar putea fi mai curînd consecin a democratiz rii decît cauza acesteia; exemplu Spaniei sau Japoniei post-belice
pare a confirma aceast din urm ipotez .
În urm cu peste trei decenii, cunoscutul antropolog Clifford Geertz atgea aten ia politologilor asupra pericolului reiedific rii culturii comportamentale brute, denun înd în acela iluzia celor care percepeau cultura politic
drept un concept ce putea fi analizat prin intermediul metodelor formale proprii tiin elor exacte. Timpul i-a dat dreptate lui Geertz, infirmînd în acela
35
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timp cîteva dintre previziunile excesiv de pesimiste ale politologilor occidentali. Folosite cu chibzuin , mijloacele de modelare a culturii politice r mîn
utile i nu pot fi ignorate de c tre cei care vor s în eleag în profunzime limitele posibilului în politica Europei de Est i Republicii Moldova.
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The youth has always been the grate power still that depends on the quality of mobilisation of this category of people, it depends of the leaders of the
youth; on the quality of their education, as well as on the skills and aptitudes
assimilated by the latters.
People that are of an age between childhood and maturity, as the Explanatory Dictionary defines the word ”youth” can not be ignored in a society, the more in a society like Moldova is. They are the people who are to create and implement the “new” in contrast to the “old” that had existed up to
90s of the last century.
The more is the nostalgy for the totalitar system of the past the greater is
the importance of the youth’s activity for our country. The given study is a
combination of a political participation theory related by a number of scientists and the practical analysis of how this activity of the young people of
Moldova reflects on the country.
The political activity of Moldova’s youth was analysed from three points
of view: the direct participation in politics(affiliation to a certain political
party and the proper political activity), participation in elections in decision
taking in actions of protests.
Besides, the had been studied the attitude of this category of people towards policy in general as well as deferent political values in particular. In
order fulfil these objectives, the used the resultes of a public spot-check in
Moldova.
The given material represents an attempt to examine Moldova’s youth
participation in politics; the way they had displayed themselves during the 13
years of independence of the country. I’d like to make some suggestions in
order to increase the degree of the political participation of the young people
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of Moldova and to reviele a number of outlooks concerning the future of the
youth in Moldova’s policy.
„Democra ia este cel mai prost regim existent, cu excep ia celorlalte”,
spune o fraz prin care se eviden iaz superioritatea democra iei fa de toate
regimurile existente i, totodat , faptul c nici aceasta nu este perfect . Totu i, democra ia acord omului cea mai vast libertate i posibilitatea de a se
realiza. Democra ia, prin defini ie, presupune participativitatea societ ii la
luarea deciziilor, la gestionarea treburilor în stat. Nu în z dar societ ile democratice mai sunt numite „societ i participative”. La via a politic a unui
stat democratic au dreptul s participe, în general, întreaga societate, inclusiv
i tinerii, care adesea au fost promotorii dezvolt rii societ ii i chiar a
schimb rilor esen iale în unele ri.
Studiul de fa reprezint o tentativ de examinare a particip rii politice
a tinerilor în Moldova, modul în care s-a manifestat acesta pe parcursul celor
13 ani de independen a rii noastre. De asemenea, voi încerca s fac unele
propuneri pentru ridicarea gradului de participare politic a tinerilor în Moldova i s eviden iez un ir de prognoze în ce prive te viitorul tinerilor în politica moldoveneasc .
DEX-ul nu d o defini ie exhaustiv în ce prive te no iunea de „tân r”,
calificându-l ca „persoana care se afl în perioada de vârsta dintre copil rie i
maturitate”. Pentru a stabili un criteriu de vârsta pentru categoria de „tineri”,
voi opera cu accep iunile psihologiei care accept pentru acest grup de persoane o vârst cuprins între 18 i 29 de ani. Totodat , vor califica alocuri drept
„tineri” i persoane pân la 35 de ani.
No iunea de „politic ” este definit de c tre S.Tama drept „activitate
de guvernare a societ ii prin decizii ce se refer la direc ionarea dezvolt rii
spre anumite obiective, mobilizarea i alocarea resurselor necesare, asigurarea stabilit ii sociale, promovarea schimb rilor i inov rii, reglarea raporturilor unui stat cu mediul interna ional”.37 A.Carpinschi d o alt defini ie politicii, men ionând c ea „se constituie ca un cod civico-moral de reglare a raporturilor de for i rezolvare a nevoilor i aspira iilor dintr-o societate global prin de inerea sau participarea la puterea de stat acceptat ca unica autoritate suveran în respectiva societate”.38
Participare politic reprezint implicarea voluntar a unei persoane în
via a politic prin: votare, activitatea în desf urat într-o grupare sau partid
37
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politic, de inerea unei func ii în institu ii politice, desf urarea informal a discu iilor politice.39 La participarea politic pot fi ad ugate i ac iunile de ma– mitinguri, pichet ri, greve etc., care au un caracter eminamente politic.
Cercet torul rus V.Pugaciov eviden iaz dou forme de participarea politic : conven ional i neconven ional .40 Participarea conven ional , potrivit
acestui autor, este activitatea care este reglementat prin lege (participarea la
vot, în via a politic etc.). La participare neconven ional , autorul atribuie diverse ac iuni de protest. Pugaciov define te participarea politic drept „ac iuni ale unor persoane cu scopul de a influen a politica de stat, gestionarea treburilor statului, sau de a alege un lider politic în orice nivel al puterii politice,
local sau na ional”. Participarea politic poate fi organizat sau neorganizat ,
epizodic sau permanent , cu utilizarea metodelor legale sau ilegale.41
Vorbind la general despre participarea politic în Republica Moldova,
mai întâi de toate ne referim la participarea cet enilor la alegerile organizate
din 1990 pân în prezent. Bineîn eles c nu se poate de limitat de la participarea electoral , participarea politic manifestându-se i prin organizarea ac iunilor de protest numeroase în ultimul deceniu în ara noastr . Pauperizarea
societ ii, precum i unele abuzuri din partea guvernan ilor au scos în strad
în anii 90 ai secolului trecut i la începutul mileniului III pe sindicali ti, profesori, medici, rani, muncitori, oameni de afaceri, jurnali ti, elevi i studen i.
Cerin ele acestora au purtat deseori un caracter social-economic, dar
adesea unul politic cum ar fi grevele împotriva înlocuirii istoriei românilor cu
istoria Moldovei (1995 i 2002), limba de stat, înl turarea cenzurii în pres ,
împotriva federaliz rii i a prezen ei militare ruse în raioanele de est ale
Republicii Moldova. Cel mai frecvent element al particip rii politice în Moldova îl constituie totu i discu iile pe teme politice. Aici se impune zicalele
populare c „la politic i la femei se pricepe tot românul / moldoveanul” i
„politica adev rat este f cut de mo Gheorghe”. În acest sens este necesar de eviden iat c aceste „discu ii politice” r mân în cele mai dese cazuri la
nivelul discu iilor.
Deseori auzim c „viitorul apar ine tinerilor”, respectiv ei sunt cei care
trebuie s -l creeze i s -l modeleze dup placul lor. Pentru a se demonstra
„adev rul” acestei afirma ii se aduc drept exemple cazuri în care tinerii, în
mare parte studen i, au reu it s schimb calitativ starea lucrurilor în mai multe state (revolta studen easc din Beijing de la mijlocul anilor 80 ai secolului
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XX, mai multe revolte ale tinerilor în Fran a în anii 50-60, Polonia anilor 60,
Mi carea tinerilor „Otpor” din Jugoslavia etc.).
Participarea politic a tinerilor în Republica Moldova (ca i oriunde în
alt ar ) poate fi privit sub mai multe aspecte: mai întâi de toate cel de participare direct în politic (apartenen a la o forma iune politic i activitatea
politic propriu zis ); participarea la scrutin; luarea de atitudine i participarea la ac iunile de protest de mas etc.
În Moldova „politica mare” este f cut de c tre fo tii nomenclaturi ti,
precum i de c tre un grup de persoane care au putut accede la putere dup
mi rile na ionale de la sf. anilor 80 ai sec. XX. Prin urmare vârsta acestora
este în mare parte înaintat . De i au fost mai multe tentative de lansare în politic a mai multor forma iuni politice de tineret, acestea nu au avut sor i de
izbând i au aderat în scurt timp la diverse partide. Pentru prima dat la Chiin u a fost lansat un partid al tinerilor care se declar cu perspectiv în mai
2001.
Este vorba de Partidul Social-Liberal (PSL), fondatorii c ruia, un grup
de tineri i studen i, au lansat a a-numitul „manifest social-liberal”. Liderul
acestei forma iuni, cunoscutul politolog O.Serebrian are o imagine de tân r
intelectual, „om de format nou”, colit în prestigioase universit i din Occident. Acesta avea la momentul lans rii partidului 31 de ani, la fel ca i majoritatea din conduc torii PSL. Deocamdat nu se poate de vorbit despre succesul electoral al acestei forma iuni, deoarece nu a participat la nici un scrutin
parlamentar.
Actualmente se poate de remarcat ascensiunea unui alt tân r, lider politic. Este vorba despre vicepre edintele unei „forma iuni minuscule” - Partidul
Reformei, D.Chirtoac . Datorit activit ii sale în calitate de jurist la Comitetul Helsinki în Moldova, precum i a celei de vicepre edinte de partid, el se
impune din ce în ce mai mult în societatea moldoveneasc . Îns de unul singur este pu in probabil c s reu ti ceva. Un alt vicepre edinte al acestei
forma iuni, V.Catan, este de asemenea un tân r cu studii peste hotarele rii i
care este activ în domeniul neguvernamental.
Studiind lista deputa ilor din actuala legislatur a Parlamentului Republicii Moldova, putem observa doar 2-3 tineri i o astfel de imagine am urm rit-o pe parcursul întregii perioade a independen ei noastre. O situa ia pu in
diferit este în componen a actuala a Guvernului. Doi mini tri ai Justi iei din
perioada 2002-2004, V.Dolghieru i V.Iftode, sunt persoane a c ror vârst este pu in peste 30 de ani. Pân la 40 de ani i cu studii peste hotare are Ministrul Economiei M.Lupu, la fel ca i Ministrul de Externe A.Stratan.
Tinerii sunt deseori antrena i în ac iuni propagandistice. Ei sunt cei care
repartizeaz flutura i cu chem ri la votare sau la alte ac iuni (de protest, de
26

exemplu). În calitate de lideri ai ONG-urilor, în campania electoral unii tineri sunt utiliza i drept „argument electoral”, în sus inerea unui candidat (forma iune politic ) sau altul.
Examinând participarea tinerilor din Republica Moldova la votare putem remarca doar lipsa unui studiu cantitativ i calitativ privind comportamentul acestei categorii de persoane. Eminamente lipsesc orice date privind participarea la scrutin a tinerilor, precum i op iunea lor. Realizarea unui studiu
cantitativ plauzibil în Moldova este foarte complicat deoarece procesul de votare i aproape toate formalit ile ce in de acest proces se realizeaz în mod
manual, f utilizarea computerului. Persoanele care i-au exprimat op iunea
de vot sunt înregistrate doar pe hârtie, astfel c realizarea unei statistici generale pe ar privind vârsta electorilor ar fi o misiune imposibil .
S-ar putea de recurs la studii aliatorii într-o localitate reprezentativ pe
ar , dar i aceasta în cazul în care dorim s identific m procentajul tinerilor
care au votat este foarte complicat. Se explic aceasta prin faptul c la scrutine nici o localitate din Republica Moldova nu poate fi reprezentantiv pentru
tineri. Chi in ul, care este o localitate reprezentativ pe ar privind exprimarea votului, nu poate fi reprezentativ i în cazul identific rii participan ilor la
vot. În capital sunt concentrate cele mai multe institu ii superioare de înv mânt, precum i mediu de specialitate. Aici studiaz circa 90 de mii de tineri
cu vârst medie de 19-20 de ani.
Foarte mul i tineri sunt veni i din alte localit i ale rii, respectiv participarea la vot a acestora în Chi in u logic ar fi mai înalt decât în alte localii, în cazul scrutinului pentru alegerile parlamentare. La ultimele alegeri locale generale, desf urate în 2003, au fost pus în aplicare o nou modalitate
de votare a studen ilor – fiecare la locul de ba tin , ceea ce schimb iar i
criteriile de calcul.
În lipsa unor astfel de studii putem recurge la sondaje de opinie public
reprezentative pe ar . Dar mai întâi de toate, se reclam necesitatea definirii
no iunii de vot. Votul, principala modalitate de exprimare a suveranit ii populare în democra ii, este activitatea politic ce mobilizeaz , la intervale regulate, cel mai mare num r de cet eni.42
S.T ma define te votul ca „mijloc juridic de manifestare a voin ei unui
cet ean la alegerea unei persoane ca reprezentant al s u în organele de conducere a unei organiza ii”.43 Eu a defini votul i ca mijloc juridic de manifestare a unei op iuni „pro” sau „contra”.
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Rezultatele sondajelor demonstreaz c tinerii sunt mai pasivi la procesul de vot decât persoanele mai în vârst . Dac duminica viitoare s-ar desf ura alegeri pentru Parlamentul Moldovei, 58,8% din tineri (18-29 ani) vor
merge sigur, procentul acesta crescând direct propor ional cu vârsta responden ilor, pân la 73,1% la persoanele care au peste 60 de ani (de regul acesta
este cel mai disciplinat electorat).44
Tinerii sunt i cei mai pu in interesa i de politic . Rezultatele aceluia i
sondaj arat c tinerii sunt interesa i „foarte mult” i „mult” de politic doar
în propor ie de aproape 17 la sut , comparativ cu peste 26 la sut persoanele
mai în vârst .45 În ce prive te op iunea de vot a tinerilor, atunci sondajele arac ace tea sunt predispu i s aleag „noul” spre deosebire de „vechiul” nostalgic, care este înc dominant în Moldova.
În condi iile domina iei mediatice pe pia a informa ional moldoveneasa Partidului Comuni tilor, doar 19,5% din tineri sunt convin i c aceast
forma iune este unica „în stare s contribuie ast zi la ie irea din criza genera”, spre deosebire de aproape 46% din persoanele de vârsta a treia care cred
în aceasta.46 Dac duminica viitoare s-ar desf ura alegeri pentru Parlamentul
Moldovei, doar 28,8% din tineri (amintesc c sunt rezultatele sondajului din
noiembrie 2003) ar fi votat pentru Partidul Comuni tilor, comparativ cu
61,2% de persoane cu vârsta de peste 60 de ani.47
La tineri se eviden iaz , în raport cu persoanele mai în vârst , i op iunea proeuropean bine pronun at . Dac chestiunea ader rii Republicii Moldova la Uniunea European s-ar pune în discu ie la referendum, atunci 74,5%
din tineri vor vota „pentru”, procentul celor care ar fi votat „pro” sc zând
odat cu cre terea vârstei, pân la 52,7% la persoanele de vârsta a treia.48
Reie ind din datele prezentate putem concluziona c tinerii în Moldova
sunt mai pu ini interesa i de politic decât persoanele cu vârst mai înaintat ,
fapt care se reflect i prin prezen a sc zut a tinerilor la urne, respectiv i
prin alegerea f cut de electorat. În ce prive te op iunea de vot, tinerii se pronun pentru forma iunile care promoveaz reformele democratice i crearea
unei economii de pia . În plan extern, tinerii sunt orienta i categoric spre integrarea european .
Acum s analiz m alt form de participare politic – ac iunile de protest. Despre mi ri pur studen ti s-au ale tinerilor în Moldova nu se poate
de vorbit. Pot fi remarcate doar dou ac iuni unde principalii actori au fost
44
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studen ii. Cu toate acestea sunt b nuieli serioase c în spatele acestora au stat
for e politice interesate. Este vorba despre greva studen easc din martie
1995 i cea din aprilie 2000.
În prim vara anului 1995, pe parcursul a mai multor zile, câteva mii de
studen i au protestat, în regim non-stop, în Pia a Marii Adun ri Na ionale.49
Studen ii i-au exprimat astfel dezacordul fa de o hot râre a Colegiului
Ministerului Înv mântului, prin care se suspend cursul de istorie a românilor i s-a încercat s se introduc un curs de istorie a Moldovei, care, în opinia protestatarilor, era unul „politizat”. Într-o discu ie cu autorul articolului
de fa , unul dintre liderii mi rii studen ti din acel an, Mihai Godea, î i
aminte te despre modul în care erau organiza i tinerii, care au instalat corturi
în centrul capitalei. „Am organizat patrule studen ti pentru a evita orice aciuni imprevizibile. Cooperam cu for ele de ordine astfel c au fost evitate
mai multe lucruri nepl cute”, a spus Godea, dând de în eles astfel c mi carea
studen easc era una autonom i c nimeni nu-i manipuleaz . La 21 martie
1995, de la Televiziunea Na ional , mai mul i oficiali, precum i rectorul
USM, Gh.Rusnac, au opinat c studen ii „sunt provoca i de anumite for e politice”.50
Astfel de declara ii au sunat în mod repetat din partea oficialilor. Informa iile din acea perioada ne arat c grevi tii au fost sus inu i în mod direct
de c tre deputa ii din opozi ie. „Au venit s -i sus in pe grevi ti ... deputa i
din partea frac iunilor parlamentare de orientare democratic , dnii Iurie Ro ca, Sergiu Mocanu, Valeriu Matei, Vasile Nedelciuc .a.”51
Am vrea s credem c studen ii au fost organiza i de sine st tor i c
acesta reprezint un început pentru activizarea particip rii politice a tinerilor
în Moldova. Cu toate acestea am observat c dup acea perioada spiritele sau calmat.
Totu i, liderii mi rii studen ti au fost ulterior implica i în via a politic . Mihai Godea a fost pre edintele aripei tinere a Partidului Democrat. Viorel Buzdugan a fost consilierul juridic al Frontului Popular Cre tin Democrat, actualmente Partidul Popular Cre tin Democrat. Un alt lider al studen ilor
din acea perioada, O.Cernei este actualmente consilier în Consiliul municipal
Chi in u, ale pe listele Alian ei Social-Liberale „Moldova Noastr ”.
O alt mi care de amploare a studen ilor a fost în aprilie 2000, când
autorit ile publice au anulat facilit ile pentru c toria în transportul public
urban în Chi in u pentru copii i studen i. Ace tia au fost nevoi i s achite taxa integral, dup ce mai mul i ani au c torit gratis. Doar în câteva ore în fa49
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a Prim riei s-au adunat circa 10 mii de studen i,52 ulterior i elevi, care scandau „Jos taxa”.
Ac iunile studen ilor au fost cu caracter agresiv,53 ace tia transformând
cl direa Prim riei într-o int spre care zburau în continuu pietre, sticle i
ou . Nu a putut fi evitate i ciocnirile violente cu for ele de ordine, acestea
soldându-se cu mai mul i r ni i, atât din cercul protestatarilor, cât i a poli tilor. De i ini ial se anun a c aceast ac iune a fost organizat de c tre sindicatele studen ti, ulterior acestea i-au declinat orice responsabilitate.54
Primarul capitalei Serafim Urecheanu a calificat manifesta iile nesancionate drept „un început al Electoralei-2000”, ac iunile având „un aspect politic”, iar „organizatorul principal al grevei este Oni enco (Oleg n.a.), unul
din proprietarul a maxi-taxiurilor din capital ”.55 O afirma ia potrivit c reia
ac iunile stradale „sunt conduse de persoane i for e politice care doresc s
destabilizeze situa ia politic din ar ” a f cut i Ministrul de Interne din acea
perioada Vladimir urcan.56
Nu pot fi trecute cu privirea nici ac iunile de mas cu participarea studeilor din iarna-prim vara anului 2002, organizate de c tre Partidul Popular
Cre tin Democrat în centrul capitalei împotriva inten iei guvernan ilor de a
schimba istoria românilor cu istoria integrat . Dar i în acest caz este evident
studen ii, la fel ca i elevii, au fost doar în calitate de „mas ” sau unealt ,
ac iunea fiind dirijat de c tre deputa ii cre tin-democra i.
Ca i religia, dragostea i arta, politica este o tem pe care oamenii nu o
pot abandona nici în comportament, nici în discu ii, i nici în scrierile istorice, spunea M.Edelman.57 „În toate rile i în toate culturile, oamenii fac referiri la cuno tin ele i tradi iile cu privire la stat: ce este, ce face i ce ar trebui
fie el”, scrie Edelman.
Bineîn eles c activitatea politic nu este rezervat membrilor unei elite
care se confrunt pentru cucerirea sau exercitarea puterii. Cet enii în ansamblul lor intervin la rândul lor în sfera politicului. În statele care interzic orice
mijloc real de exprimare popular , aceast interven ie este clandestin , punctual , ba chiar violent . În democra iile occidentale, interven ia cet eanului
este, dimpotriv , încurajat , organizat , codificat prin norme înscrise în re52
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gulile de drept sau prin moravuri. Aceste regimuri dezvolt i între in o veritabil cultur politic a particip rii.
Pentru a spori i în Moldova cultura particip rii politice în rândul tinerilor este necesar o socializare politic mai activ . Socializarea politic desemneaz un domeniu special, acela al însu irii valorilor politice: sentimentul
apartenen ei la o na iune, legitimitatea unei ordini sociale ca i aceea a autoriii, modurilor de organizare democratic , un ideal politic.58
În istoria omenirii continuitatea procesului istoric se realizeaz prin continuitatea genera iilor. Tinerii, ca s devin indivizi social activi, asimileaz
experien a istoric acumulat de genera iile anterioare, experien unde un
loc important îl de in normele, regulile i valorile, ce determin caracterul conven ional dintre oameni, rela iile lor, structura i particularit ile orânduirii
sociale. De aceea în fa a societ ii st necesitatea de a preg ti genera iile în
cre tere pentru o participare activ în via a societ ii.
În Moldova actualmente are loc o transformare adânc a orânduirii sociale, inclusiv a sistemului politic, a întregii vie i politice a societ ii. Are lor o
schimbare a valorilor de drept, a directivelor i orient rilor politice, a formelor activit ii cet ene ti, are loc o lupt dintre vechi i nou. În aceste condi ii
o deosebit actualitate are problema preg tirii genera iei în cre tere pentru
participarea activ în via a politic a societ ii.59
Individul pe parcursul vie ii este influen at de mai multe institu ii sociale i politice care particip la modelarea lui în dependen de domeniul unde
va activa. Prima institu ie unde se afl copilul este familia, care pune baza tuturor metamorfozelor care le suport un individ pe parcursul vie ii. Mai departe copilul nimere te în coal unde procesul socializ rii politice se limiteaz
la studierea disciplinelor sociale.60 Tot în aceast perioad , copiii nimeresc în
grupurile de semeni, mediu unde se pot manifesta ca lideri.
Caracteristicile unui lider se profileaz mai mult în perioada studen ilor
la institu iile post- colare. Atât prin materiile studiate, cât i prin participarea
activ în diverse ONG-uri sau forma iuni politice, tân rul î i dezvolt o bun
capacitate de lider. Tot în aceast perioad sunt dezvoltate abilit i i aptitudini, care îi permit tân rului s se manifeste activ în sfera civic i cea politi.
Dictonul c „noi ne cre m viitorul”, precum i cel care spune c „fiecare
popor î i merit guvernarea” de care depinde via a fiec ruia trebuie s cheme
la ac iune în special tinerii, or ace tia vor schimba genera iile anterioare
58
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(mersul firesc al vie ii). Prin urmare, tinerii trebuie s fie bine cultiva i ca s
cunoasc „cum?” i „ce?” s semene pentru a colecta roadele acesteia peste
mul i ani.
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The young people implication to politic is very important to an open society. They has a force, a work capacity, a nonconformist thought, a lot of
new ideas thus refreshes the old elites. The other side is a lake of experience
and professionalism of the youth.
It is possible the political institutes to join a staff with young people
therefore it are obligatory to study all elements specific to this process. Its
study and youth recruit in political elite signify a research of the political
process, extent of young people implication in politic, the social groups they
come from, the professional advancement. The mould of ideology, keeping up
the political acquaintances, climbs the ladder are another important aspect
of present article.
The author contrasts two types of recruiting of the political elites (entrepreneurial and guild system). The guild system was characteristic to previous
political system (nomenclature’s recruiting). The entrepreneurial system is a
democratic procedure based on elections. The permeability and specially the
system of recruitment of the young people in political elite had been analyzed. Based on the empiric research there is determined the horizontal and
vertical mobility of the political elite highlighting the increased internal circulation and the non-recruitment of new people for policy.
Studierea recrut rii tineretului în elita politic este necesar din toate punctele de vedere. Caracterul, componen a, rela iile elitei politice sunt elemente esen iale ale sistemului politic, iar caracterul simbiozei dintre conduc tori
i condu i (elita politic i popula ia) determin esen a i perspectivele lui.
În elitologie sunt cunoscute dou tipuri de baz de recrutare. Sistemul închis „de ghild ” i sistemul deschis „de antreprenoriat”. Sistemul de ghild
presupune o recrutare în baza unor reguli stricte. Aici vom mai preciza faptul
este vorba despre sistemul de ghild (de breasl , corporativ) analogic cu
ghildele din evul mediu în rile Europei Centrale, sistem ce presupune o avansare (promovare) lent a candida ilor pe verticala puterii i cerin e formale
pentru pretendentul (competitorul) la postul de conducere (nivelul studiilor,
stagiul de partid i contribu ia personal în cadrul partidului, experien a de lucru cu oamenii etc.).
Selectarea candida ilor se efectueaz din anumite grupuri (p turi) de
oameni sau dintr-un anumit partid. Acest sistem de recrutare, fiind unul cu
caracter închis, este în esen conservator, lipsind orice concuren între aspiran i la func iile de putere62. Tipul închis de recrutare al elitei a fost caracteristic Moldovei i mai înainte decât pe timpul regimului comunist totalitar.
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Cercetând tradi iile recrut rii elitei în Moldova, observ m c din perioada medieval elita era recrutat din rândurile boierilor (tip închis), apoi în perioada contemporan din rândurile p turilor superioare ale societ ii. Perioada comunist distruge sistemul existent, dar nu schimb caracterul închis al
elitei. În schimbul elitei aristocratice vine elita sovietic , recrutarea c reia
preia un caracter de sistem nomenclaturist. Nu putem afirma c sistemul nomenclaturist a fost totalmente închis, sistemuri complet închise practic nu
exist . Unul din cele mai închise sistemuri sunt castele indiene.
Dac s argument m prin faptul c accesul la func iile supreme era posibil doar pentru membrii nomenclaturii ce se aflau la un palier mai jos, atunci
da, dar baza social a elitei politice se extindea i elita devenise accesibil pentru oameni noi din p turile de jos i atunci nu putem afirma c elita nomenclaturist a fost totalmente închis . Sistemul comunist (postrevolu ionar
1917) a fost mai pu in închis decât cel aristocratic. Posibilitatea carierii elitare s-a deschis în fa a unei mari p i ale popula iei (în afara celor din clasele
“parazitare”), îns mobilitatea pe vertical totu i r mânea limitat de o serie
de parametri: loialitate, ideologie, provenien a proletar etc.
Deoarece acest tip îngusteaz aria social de recrutare a elitei, el condamn sistemul politic la stagnare. „Sistemul de ghild este predispus spre reproducerea unui singur tip de conducere (de la postulan i se cere, mai întâi de
toate, loialitate, conformism, devotament liderului etc.), condamnând astfel
elita politic la dispari ie lent , la transformarea ei într-o cast închis ”63.
Experien a istoric ne demonstreaz c elita închis ce se formeaz din
reprezentan ii unei p turi înguste privilegiate, adic se reproduce în limitele
sferei sale, când scade viteza de circula ie, în mod inevitabil va degrada, cedând locul unei societ i cu o elit dinamic , deschis , care va genera schimbarea întregii structuri politice. “Când viteza de circula ie a elitei politice este
foarte sc zut , structura social cap
un rol preponderent în rela ia sa cu
structura politic . Cre terea vitezei de circula ie a elitei confer îns un rol
preponderent structurii politice. A a se face c în perioadele revolu ionare i
postrevolu ionare importan a elitelor politice este hot râtoare”64.
Deci cu cât mai închis se prezint elita, cu atât mai redus este baza ei
social i ansele de a i prelungi dominarea devin minimale i cre te ansa de
o revolt violent . Elita sovietic , fiind o elit închis , i-a pierde capacitatea
de o conducere efectiv i în esen a provocat formarea contra-elitei, mai
adecvat timpului care a tiut s utilizeze nemul mirea masei pentru a distru-
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ge sistemul social existent i a provoca schimbul elitei (evenimente precum
Marea Adunare Na ional , Limba Noastr , Declararea Independen ei).
Mai adecvat cerin elor timpului este sistemul deschis de recrutare. Tipul
deschis de recrutare a elitei politice mai este numit „sistemul antreprenorial”
al recrut rii elitei politice. „Sistemul antreprenorial al recrut rii clasei dominante presupune, pe de o parte, o concuren dur între aspiran ii la func iile
de putere, unde fiecare din ei se bizuie pe ingeniozitate proprie, activitate creatoare i spirit inovator, iar, pe de alt parte, acest sistem nu este predestinat
unei alegeri serioase pe principiul competen ei profesionale a candidatului”65.
Tipul deschis de recrutare a elitei, de regul , se fundamenteaz pe un
concurs cinstit, unde se pre uiesc calit ile personale ale omului: capacit ile,
studiile, nivelul moral, intelectual i profesional, iar apartenen a la o anumit
tur social neglijat . Numai cu condi ia c în calitate de criteriu de selectare se prezint caracteristicile individuale i nu cele supraindividuale, elita
poate întruchipa o veritabil meritrocra ie.66
Tot aceast condi ie va permite ca sistemul s func ioneze perfect în circumstan ele când va fi administrat de persoane competente. Neajunsul sistemului deschis devine posibilitatea crescând de a recruta persoane marginale
în politic , persoane „întâmpl toare (ocazionale), a aventurierilor care pot genera doar “efecte” 67. Acest fapt condi ioneaz instabilitatea sistemului, previziunea conduitei este sc zut , elite sunt dezbinate, c ci fiecare trage la turta
sa, nu exist o doctrin corporativ unificatoare, un spirit de echip , ei nu
sunt lega i prin efort comun al mi rii anevoioase în ierarhia puterii i a ideilor ascunse a a cum sunt elitele recrutate prin sistemul de ghild .
Cu timpul sistemul devine instabil i elita antreprenorial este substituit
prin cea de breasl pentru c elitele din sistemul de ghild gândesc, vorbesc,
au un mod comun de via - viitorul lor i de rând cu ele i viitorul rii este
stabil, u or de prev zut chiar pân la stagnare i atunci încep schimb rile descrise i de W.Pareto care afirm c elita stagnant se schimb prin elita demagogilor. Astfel mai are loc înc un vârtej în spirala istoriei.
Este evident - calitatea elitei depinde mult de principiile ce stau la baza
form rii sau recrut rii sale. „Cum ierarhia este conceptul forte al viziunii elitare, prezint interes criteriile de recrutare i regulile de func ionare, impunând un stil propriu dar i grija pentru conservarea prerogativelor, ca urmare
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a presiunii maselor”68. Recrutarea politic este implicarea oamenilor în via a
politic activ i este strâns legat de stratificatrea i mobilitatea social .
Stratificarea societ ii i ierarhizarea ei are loc în baza criteriilor de statut
i prestigiu social, profesia practicat , studiile primite, valorile materiale de inute precum i a rolului individului în sistemul social i de putere. „Stratificarea politic fixeaz volumul de putere al subiec ilor politici în raport cu nivelul domina iei politice, locul i rolul lor în sistemul politic al societ ii”69.
Mobilitatea social este schimbarea individului sau grupului social a locului
u în structura social .
Un loc important îl ocup implicarea în elita politic a tineretului, prin
intermediul c rora se aduc idei novatorii, se „împrosp teaz ” elita. Procesul
încadr rii tineretului apare în dou aspecte: unul tineretul aduce cu sine for e
noi i ideii novatorii, altul este profesionalismul i experien a lor (în ce m suun tân r este competent de a lua decizii de importan na ional ).
Este posibil c institu iile politice s se completeze prin cadre tinere astfel devine necesar de studiat toate elementele specifice acestui proces. Cercetarea lor i a recrut rii tinerilor în elit înseamn cercetarea procesului politic,
surilor de implicare a tineretului în politic , grupelor sociale din mediul
rora se desprind, avansarea în posturi politice de conducere, precum i cum
î- i formuleaz tineretul ideologia politic , cum stabile te contacte politice,
cum î- i realizeaz cariera politic .
În sistemele politice stabile recrutarea tineretului în elit este institu ionalizat , adic se înf ptuie te în concordan cu proceduri prelucrate detaliat,
în rezultatul c rora componen a elitei se schimb , mai mult sau mai pu in periodic se reînnoie te, iar îns i structura politic , în mare m sur r mâne neschimbat .
În condi iile f râmi rii sistemului politic în perioada instabilit ii politice are loc transformarea sau schimbul elitelor. Oameni care de in posturile
cheie în conducerea statului sunt priva i de func iile sale, apar multe locuri
vacante, care se completeaz neglijând normele tradi ionale de rutin . Doritori de a suplini posturile elitare întotdeauna au fost îndeajuns, aceast dolean este stimulat de statutul înalt al activit ii de conduc tor, prestigiu, posibilitate de a ob ine un ir de privilegii, în acela i rând i privilegii materiale.
Semnificativ în acest sens ar fi calificarea recru ilor în postura sa elitar , calit ile lor morale i profesionale.
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Mijloacele recrut rii elitei au o importan deosebit în sistemul politic,
ele sunt capabile s asigure accesul la putere, mai mult sau mai pu in egal pentru to i cet enii, ori limiteaz aceste anse ori, în general, le desfiin eaz .
K.Mannheim scria c democra ia atrage dup sine o tendin antielitar , dar
nu cere s mergem pân la urm i s egal m utopic elita i masa. Noi în elegem c democra ia nu se caracterizeaz prin lipsa stratului de elit , ci mai
degrab printr-o metod nou de recrutare i un concept nou de sine a elitei70.
Calitatea elitei depinde de metodele ei de recrutare, de nivelul de transparen a elitei (mai deschis ) pentru cei tineri, mai activi, mai competen i,
mai novatori, descenden i din toate p turile sociale, de asemenea, depinde i
de existen a barierelor de acces i de limit pentru to i oamenii întâmpl tori
cu un nivel moral sc zut, altfel zis, depinde, dac în rândurile ei ajung oamenii cei mai demni, privind calit ile sale morale i profesionale. O elit deschis este elementul de baz a unei societ i deschise, în care nivelul mobiliii sociale este foarte ridicat. Respectiv elitele închise “intransparente” sunt
un element al societ ii închise, în care mobilitatea social este sc zut ori
lipse te.
Nu putem afirma c Republica Moldova este o societate în care principiul democratic care confer posibilit i egale de autorealizare în sfera politic
este respectat cu stricte e. În sistemul politic moldovenesc exponen ii p turilor superioare ale societ ii, de in torii de capital, rela ii sociale, de priorit i
în accesul la studii au mai multe posibilit i de a realiza o carier elitar . Deci
teza “accesului liber la putere” în Moldova este pus la îndoial , exist bariere în calea recrut rii elitei, cu atât mai mult în recrutarea tinerilor.
Îns una din caracteristicile sistemului democratic este posibilitatea fierui cet ean de a ob ine un statut social, care i-ar conferi dreptul de a se crede membru al elitei politice. Drepturile politice declarate i chiar aprobate de
Constitu ia Republicii Moldova71 confer dreptul fiec rui om de a deveni membru al elitei începând cu vârsta de 18 ani, în mare parte sunt formale. În
considera iile de mai sus este vizibil o op iune; pentru fiica unui pre edinte
este mult mai simplu de a fi numit în calitate de ambasadoare la vârsta de 35
ani decât pentru oricare alt lucr tor al MAE (de fapt i a deveni lucr tor
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MAE). Astfel nu putem neglija inegalitatea real a accesului în elit pentru tinerii diferitor grupuri sociale.
Pe de alt parte ordinea i stabilitatea în societate necesit o consecutivitate în politica statului, o elit stabil . De aceea tot Constitu ia prevede dreptul de a suplini postul de stat cel mai important, postul de Pre edinte la vârsta
de 40 de ani72.
Plecând de la aceste considerente putem spune c în recrutarea elitei trebuie s fie optimizat recrutarea în baz de statut i vârst pentru a asigura o
stabilitate i o politic bazat pe tradi ii i recrutarea în baz de merit, abilitate care va asigura inovarea, dinamizarea societ ii. Democra ia se deosebe te
prin aceea c ea tinde s mic oreze barierele de acces în elit , ar fi ireal s cerem de la ea ceva mai mult, deoarece îns i procesul social necesit stabilitate, iar un schimb permanent al elitei poate destabiliza sistemul politic.
Pentru o în elegere mai corect a procesului de recrutare actual al tineretului trebuie s trecem în revist istoria rii. Puterea niciodat nu a apar inut
tinerilor. În evolu ia societ ilor cei care erau considera i merituo i pentru a
dirija societatea erau b trânii în elep i. În terminologia politic exist no iune
de gerontocra ie conducerea celor b trâni i nu este nici unul de tip „tineretocra ia” care ar fi conducerea celor tineri.
În acela i timp puterea întotdeauna a atras tineretul. El este mai abil,
nonconformist i respectiv mai u or de manevrat. Ea folosea tineretul în lupta
pentru putere. Mi rile studen ti în toat lumea sus ineau orice lupt împotriva puterii politice existente. În timp de criz rolul tineretului în politic crete, îns în perioada de edificare statal tineretul este înl turat, el iar i joac
un rol pasiv în procesul politic.
Aceste observa ii sunt caracteristice timpurilor atât trecute cât i prezente. Dac s cercet m implicarea tineretului în politic din timpul sovietic pâîn prezent putem men iona urm toarele. În mare parte procesul de ast zi
are la baz elementele sistemului nomenclaturist. Cu acest prilej facem un recurs în istorie i observ m c perioada stalinist a fost perioada ascensiunilor
vertiginoase, inclusiv i a tinerilor, asigurate de locurile vacante ap rute în
urma represiilor de propor ii. În anii ‘60-80 sistemul de selec ie nu numai c
se stabilizeaz , dar devine un sistem de rutin .
Posibilitatea de deplasare “în sus” se limiteaz de schimbul redus dintre
elite, practic func iile erau pe via , respectiv tineretul care î i a tepta rândul
avea o vârst de loc tân când ajungea s suplineasc func ia. Sistemul acorda preferin e func ionarilor care au înaintat treptat au fost bine “ lefui i” de
anii petrecu i în sistem i au demonstrat loialitatea i complicitatea sa.
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În anii ’60-80 cresc cerin ele formale fa de persoanele ce- i realizau cariera elitar (loialitate, na ionalitatea, provenien a social , studii superioare,
coala de partid) i se excludeau regulat cei ce nu corespundeau standardelor.
Îns societatea progresa, iar elita r mânea stagnant i ei îi era tot mai complicat s r spund cerin elor epocii postindustriale.
În epoca industrial în perioada dezvolt rii extensive a economiei elita
nomenclaturist a reu it s mobilizeze masele (unde prin metode violente,
unde prin entuziasm) pentru solu ionarea problemelor cu care se confrunta ara i chiar a ob inut anumite succese. Epoca postindustrial cerea alte metode
de gestionare. Elita îmb trânit , stagnant nu mai corespundea chem rilor
timpului.
Aceast situa ie stagnant devine evident înc pe timpul lui L.Brejnev.
Difuzarea congreselor de partid mira: în sal , iar mai ales în prezidiu edeau
trâni c run i care cu greu citeau de pe hârtie discursuri lungi. În perioada
tardiv a lui L.Brejnev i no iunea de tân r se schimbase. M.Gorbaciov la vârsta de 52 ani la momentul alegerii lui în postul de Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist din Uniunea Sovietic (CC al PCUS)
era considerat tân r, pentru acel moment vârsta medie a elitei din prezidiul
atingea 70 ani.
În acela i timp procesului de îmb trânire încerca s se opun îns i elita
prin introducerea cotelor de vârst : CC al PCUS cerea de la toate structurile
de putere d ri de seam despre reprezentarea tineretului în structurile de putere. Îns rezultatele scontate nu erau. Tineretul era implicat doar în organele
de minim importan , parlamente decorative, sindicate etc73.
Restructurarea a fost o încercare de a reînnoi i a întineri elita, eliminând
din ea elementele cele mai conservatoare pentru a salva sistemul. Restructurarea a fost perioada de scuturare a birocra iei de partid în loc s fie perioada
de înstr inarea ei de la putere. Dar nu neg m i succesele ob inute în formarea elitei nomenclaturiste. În compara ie cu elita actual , în unele cazuri, aparatul de conducere nomenclaturist activa mult mai eficient. Deloc întâmpl tor, cadrele produse de aceast ma in , au ocupat cele mai înalte func ii de
conducere din diferite state (M.Snegur, P.Lucinschi, B.El in, L.Cravciuc,
N.Nazarbaev, E. evardnadze, G.Aliev, I.Karimov, S.Nieazov, A.Brazauscas,
R.Riuitel, etc.).
Putem spune c acest sistem producea cadre orientate spre putere, iar
ideologia comunist a fost doar o acoperire a acestui scop principal, sau cauar fi c ei au o experien în domeniul conducerii, administr rii, iar liderii
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democratici (de meeting) neaviza i în administra ie nu pot concura cu ei. O
alt concluzie: pe bun dreptate noi respingem sistemul nomenclaturist, îns
nu putem totalmente neglija experien a lui, astfel recrutarea de la zero a elitei
actuale moldovene ti ar fi un pas incorect.
Recrutarea nomenclaturist avea la baz principii stabile: cei ce nimereau în aceste liste aveau în fa o carier îndelungat , dar stabil . Spre exemplu cariera unui tân r de la ar orientat la putere începea, de regul , în felul
urm tor (indiferent credea el în societatea comunist sau se pref cea c crede,
în elegând bine c numai retorica comunist îi asigur un loc bun sub soare):
activitate de octombrel i pioner în scoal (inclusiv toate m surile: ef de stelu , ef de clas , ajutorul veteranilor, responsabil pentru înv mânt a clasei
sau colii etc.), apoi studiile în capital sau dac str duia în Kiev sau Moscova.
În cadrul studiilor universitare activa în sindicate pân la pre edintele comitetului sindical sau în celula comsomolist pân la pre edinte. Dup studii
puteau s r mân în capital , dar de regul plecau prin raioane activi ti ai comitetului raional al comsomolului i celui de partid, paralel lucrând la o organiza ie conform profesiei, între timp primeau apartamente i se eliberau de
func iile profesiei, mai departe avansau în calitate de secretari ai comitetelor
raionale de partid al Partidului Comunist din Moldova (din Str eni, Orhei,
Cahul etc.) apoi era transferat în Comitetul Central al PCM pân la veriga de
sus – Primul Secretar al CC al PCM.
Putea s se opreasc i la func ia de Prim Secretar (c ci nu mai este chiar
tân r are aproximativ 45-50 ani), dar dac d dovad de loialitate i abilit i
ajunge s fie chemat la Moscova în aparatul central al PCUS, la momentul ce
poate fi ales secretar general al CC al PCUS are aproape 60-65 ani (cu mici
abateri, dar aproximativ a a au fost carierile politicienilor de vaz din URSS,
inclusiv i RSSM).
Astfel elita politic sovietic era compus din oameni de provenien ,
vârst i educa ie aproximativ comun , c ci cariera i modul lor de via sunt
aproape identice, în a a mod nomenclatura era unit din punct de vedere social i chiar psihologic c ci modul de via identic genereaz un mod de gândire comun. Recrutarea postsovietic se deosebe te printr-o reglementare ierarhic mai slab i printr-o mul ime de cadre. Mul imea doritorilor a desemnat
i mai multe c i (canale) de recrutare i, de asemenea o divizare a normelor i
regulilor ce stau la baza ascensiunii în cadrul grup rilor elitiste.
Putem men iona c avansarea în elit s-a accelerat, persoane relativ tinere au posibilitatea de a ocupa pozi ii elitare. Schimb rile anilor ’90 au fost un
stimul pentru apari ia i manifestarea persoanelor noi, se produce un schimb
par ial al elitei. Aceasta a fost perioada carierilor vertiginoase.
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Anii ‘90-94 perioada romantic (putem spune haosul romantic) cei care
au sim it pulsul timpului s-au ocupat de carier politic i paralel au acumulat
resurse financiare. Multe persoane cu func ii de conducere au folosit posturile
sale pentru a acumula capital. Accesul în elit , mai bine zis la posturi de conducere era valul democra iei, mitingului i retorica lui. Dar destul de repede
torentul oamenilor “proaspe i” se reduce, 1994-1998 are loc procesul de consolidare a organelor executive în compara ie cu cele reprezentative.
La moment în cariera unei persoane din elit sânt câteva variante: cea
mai r spândit este apartenen a la un anumit partid, un astfel de politician este un lucr tor activ în partid ( i aici, de regul , tineretul este acceptat cu pl cere). El particip la toate activit ile organizate de partid, este în rela ii bune
sau chiar prietene ti cu liderii de partid, posibil au înv at / lucrat împreun ,
sau sunt cum tri / vecini / n na i, sau i una i alta.
Activitatea de partid înc nu garanteaz tân rului viitoarea func ie elita, dar dac este destul de ambi ios i în rela ii bune cu liderii de partid, un
post într-un departament sau minister se poate de ob inut, în cazuri mai rare i
în parlament. Mul i din ei au trecut activitatea de partid, unii au înaintat din
mediul func ionar – birocratic, dar nu to i sunt politicieni profesionali, adic
nu to i au trecut coala lucrului politic de partid sau a aparatului birocratic
(înc i mai pu ini au studii de politologi).
Dac s cercet m componen a vârfului piramidei puterii vom întâlni puini politicieni ie i din mediul func ionarilor i mai mul i veni i din alte sfere
de activitate. Este un om care marea majoritate a vie ii sale a petrecut-o în
afara organiza iilor politice i care în dependen de circumstan e, ocazional
sau singur î i face drum, nimere te în sfera politic întâmpl tor sau pentru un
timp scurt. Conceptul lui politic i cel de via s-a format de regul înc pe
timpul sovietic, iar cariera i leg turile lui sau format în alte sfere decât cele
politice, el poate deveni activist politic de partid, treptat ob inând un rol oarecare în partid, g sindu- i sus inere pentru puterea i cariera sa în leg turile
sale de partid. Dar aceast cale nu e obligatorie, el poate doar s p trund în
cercul îngust al persoanelor în care el în calitate de consultat sau consilier va
avea acces direct la pârghiile puterii prin persoanele care de in aceast putere.
Compunerea elitei politice presupune descrierea calit ilor de care trebuie s beneficieze aceasta, pe cât vreme recrutarea are în vedere procesele
sociale i politice, care propulseaz oameni pe pozi ii dominante. În acest
context trebuie luat în calcul vârsta, sexul, originea social i familiar , nivelul de instruire, apartenen a de partid etc.
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Datele de la care se porne te în aceast analiz au la baz schema dnei
O.Crâ tanovskaia74 pentru perioada de timp Brejnev – Gorbaciov i cercet rile mele personale, bazate pe surse din pres , din timpul campaniilor electorale, publica iile listei deputa ilor înso it de curriculum vitae din „Moldova
Suveran ”, revista „Logos-Press” „Cine ce este în Moldova 1000 de biografii”, precum i biografiile membrilor Guvernului Republicii Moldova, ambasadorilor, judec torilor Cur ii Constitu ionale, Arhiva Parlamentului pentru
parlamentul de legislatura a XII, Ghidul cet eanului75 pentru Parlamentul de
legislatura XIV, publica ia Parlamentul Republicii Moldova 199676, 200377.
În total au fost prelucrate datele statistice a 860 de biografii. Fatalmente, datele nu acoper 100% problema supus cercet rii.
Tabelul 1. Vîrsta medie a elitei politice din Re publica Moldova.
Perioada de timp Elita parlamentar
Elita guvernamental
Total
Dinamica vârstei medii
51,45
61,00
41,90
1.L.Brejnev
50,10
56,20
44,00
2.M.Gorbaciov
55,13
52,90
57,37
3.M.Snegur
50,22
46,10
54,34
4.P.Lucinschi
54,38
53,35
55,41
5.V.Voronin
Dac compar m datele ce caracterizeaz unele calit i a elitelor din cinci
genera ii: L.Brejnev, M.Gorbaciov, M.Snegur, P.Lucinschi, V.Voronin putem observa c elita ce corespunde perioadei de timp Snegur – Lucinschi nu
este mai tân . Media de vârst a membrilor elitei politice reprezint o imagine par ial a realit ii, dar pune în eviden num rul limitat al persoanelor
tinere sau vârstnice. Din tabel rezult c elita actual este cuprins în grupa
de vârst medie 56,24 prin compara ie cu cea din timpul sovietic – 52,8. Elita
democratic este mai vârstnic , cauza fiind c ea practic nu s-a schimbat, aproximativ 70% au r cini nomenclaturiste, respectiv este o continuitate i ea
nu are de unde fi mai tân .
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În general comparând parlamentele de legislatur a XII, XIII, XIV, XV
putem observa fluctua ia mediei de vârst cuprins între anii: în legislatura
XII - 57,84; în legislatura XIII - 57,37; în legislatura XIV - 54,34; în legislatura XV - 55,41. În ceea ce prive te reprezentan a în ambasade putem evidenia vârsta cuprins de la 69 ani pân la 35 ani la persoanele numi i în func ia
de ambasadori. Dintre ei 11 persoane sunt cadre nomenclaturiste, 4 persoane
i-au început cariera din diferite organe locale de conducere, au în exclusivitate studii superioare, 8 de in titlurile de doctori în tiin , 1 magistru, 2 persoane au câte dou facult i, 14 sunt cu studii umanitare, 1 economist, 3 juri ti, 2 au studii tehnice.
Persoanele ce de in înalta func ie de judec tori la Curtea Constitu ional
sunt mai vârstnicie, cel mai b trân judec tor are vârsta de 72 ani, cel mai târ 48 ani. De regul au o carier îndelungat de judec tori prin localit i 3
persoane, to i au în exclusivitate studii superioare în domeniul jurispruden ei,
dintre cei 9 judec tori numai o doamn a fost admis pe acest t râm masculin.
Sub reprezentarea tinerilor i vârstnicilor este condi ionat de motive
specifice. În primul caz, înscrierea în competi ia electoral este legat de str baterea treptelor ierarhiei de partid i func iile îndeplinite în administra ia public , cea mai frecvent incriminare adus tinerilor, fiind aceea c s-ar dovedi
incompeten i politici, datorit lipsei de experien .
De aici i paradoxul implic rii tineretului în func ii pentru a ob ine un
post important se cere experien , dar nu po i acumula experien decât lucrând. Îns în pofida acestui fenomen procentul care revine grupei vârstnice
este datorat condi ion rilor biologice i psihice specifice, dar i presiunilor
psihologice pentru a ceda locul celor mai tineri, astfel în prezent ansele celor
mai tineri sunt mai ridicate, avansarea are loc mai accelerat, fiind dep it perioada când treceau ani în ir pân ce înainta în func ie, respectiv parlamentul
de legislatura a XV este mai tân r media 55 ani, cel mai tân r deputat fiind
T.Nicoar având vârsta de doar 26 ani.
Din 860 biografii a oamenilor politici (parlamentari Legislatura XII,
XIII, XIV, XV, Guvernele, judec tori ai Cur ii Constitu ionale i Ambasadorii misiunilor diplomatice, Pre edintele Comisiei Electorale Centrale) supuse
cercet rii 159 persoane de in diferite func ii prezentând o circula ie intern
(sunt prezen i în diferite posturi de regul din Parlament pleac la Guvern
apoi revin în Parlament sau o deplasare i mai interesant din Guvern în Ambasad , mai rar din Parlament la Curtea Constitu ional ; respectiv cei care
sunt înrola i, persoane noi sunt aproximativ 160 persoane în 13 ani de independen . i aceste persoane nu sunt chiar a a de tinere. Putem spune c este
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un indice al faptului c elita este la sfâr itul etapei sale de formare i începe
se închid .
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CULTURA CIVIC
I PARTICIPAREA POLITIC
PRIN PRISMA EDUCA IEI CIVICE78.
Rodica ROTARI
Republica Moldova, Chi in u
Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice
Catedra tiin e Filosofice
Lector
The respective article broaches the questionable civic culture and political participation through civic education. The civic education can be defined as a social culture for the citizens, perceptible through the attitudes and
behaviors in the process of approaching and solving the daily problems of
the collectivity or of the society, which they belong.
The normal working of a society, respective the stability and efficiency
depend on the existence of a definite and active political culture. The deficiencies, which take place in political culture, encourage the manipulation
and political challenges, but the society suffers because of the prevalent emotional reactions, which are unpredictable, and often unleashes conflict situations.
In this communication it is mentioned that inside a democracy it is supposed that every citizen to have the same features which supplies the necessary motivation to decide the best way in life. Every citizen owns the dignity
and potential for improving his social position and knowledges. Every guy
has a will and unalienable rights, which make him, benefit of the self-government right.
Education has a decisive role in a society’s life and for the assurance of
a certain future for us and children we must pay a bigger attention on this
aspect, which is primordial in every society which wishes itself, at least, democratic.
Cultura civic poate fi definit drept cultura social proprie cet enilor,
sesizabil prin atitudinile i comportamentele lor în procesul abord rii i rezolv rii problemelor cotidiene ale colectivit ii sau ale societ ii din care fac
parte. Ea se exteriorizeaz printr-un ansamblu de cuno tin e, percep ii, prejudec i i mentalit i despre drepturile i îndatoririle cet enilor, normele de
comportare social , mecanismele de luare a deciziilor, rela iile dintre guvernan i i guverna i. Nivelul acestei culturi se m soar printr-o competen po78
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litic subiectiv , respectiv: prin modul de percepere a posibilit ilor proprii
de ac iune social , prin modul personal de apreciere a fenomenelor politice,
prin gradul de angajare partizan în via a social-politic . La formarea acestui
tip de cultur particip tradi ia, experien a cotidian , gradul de difuzare al culturii politice.
Termenul de cultur politic vine din antropologie, fiind adus de p rin ii
i, Gabriel Almond i Sidney Verba. Se consider c cineva posed cultura
politic dac este la curent cu via a politic , cu regulile jocului politic sau voteaz în cuno tin e de cauz . În sociologia politic , cultura politic desemneaun set de credin e, sentimente i valori care prevaleaz pentru o na iune
într-un moment sau altul. Ea filtreaz percep iile, genereaz atitudinile i influen eaz modalit ile de participare politic , fiind o component major a jocului politic. Conceptul de „cultur politic ” descrie atitudinile, credin ele i
normele care ghideaz un sistem politic, elementele determinante de combina ia dintre trecutul sistemului i experien ele membrilor s i. În literatura de
specialitate, conceptul respectiv este aplicat în mod global na iunilor. Se detaeaz astfel, cultura politic francez , italian , englez etc. Se mai poate vorbi despre o cultur politic specific unei subculturi, unei minorit i etnice
sau religioase.
Termenul de „cultur politic ” este strîns corelat cu cel de „cultur civi”. Astfel, func ionarea normal a unei societ i, respectiv stabilitatea i eficacitatea ei, depind de existen a unei culturi politice participative. Deficien ele ce se manifest în planul culturii politice favorizeaz manipularea i provorile politice, iar societatea sufer în urma reac iilor predominant emo ionale, imprevizibile, care deseori declan eaz situa ii de conflict.
Studiul culturii politice se concentreaz pe con inutul acestei culturi i
pe procesele de socializare a valorilor politice, incluzînd diferi i agen i ai socializ rii politice, cum sunt familia, educa ia, mass-media, partidele politice,
i compatibilitate dintre cultura politic i valorile, atitudinile existente într-o
cultur na ional mai extins , în cultura elitelor sau a maselor.79
Elementul opera ional care are obiectivul integr rii normelor de comportament i a valorilor politice în re eaua culturii na ionale este cultura civic .
Cultura civic este o cultur mixt ; ea echilibreaz cele trei tipuri de culturi
politice, prin corela ia dintre participarea politic i participarea social , dintre cooperarea politic i cea social în cadrul sistemului social global. Ea presupune func ionarea eficient a unui sistem democratic. La baza democra iei
stabile se afl cultura participativ .80
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Cultura civic demonstreaz c atitudinile sociale exprim experien a
particular a socializ rii, fiind o m sur exact a modului în care cet enii interiorizeaz func ionarea regimului politic, a institu iilor sale legislative, guvernamentale i administrative. Cultura civic este o cultur pluralist , îngenînd cultura tradi ional cu cea modern , bazat pe comunicare i persuasiune, o cultur a consensului i a diversit ii, ce permite, dar i modereaz
schimbarea. În acest context, cultura civic apare ca o sum de atitudini fa
de sistemul politic i fa de diferitele lui p i componente, de modul de internalizare a sistemului politic prin cuno tin e, sentimente i evalu ri a popula iei.81
Ca i în cazul culturii politice, cînd este vorba despre cultura civic se
mai fac referiri i la parametri care caracterizeaz cultura administra iei unei
ri, care se exprim prin gradul de participare a func ionarilor la buna desf urare a vie ii publice, importan a acordat valorilor de libertate i egalitate,
întinderea restric iilor constitu ionale aduse exercit rii puterii, gradul de autonomie acordat unit ilor teritorial-administrative, gradul de profesionalism al
func ionarilor publici etc. Cultura civic reprezint un factor major de stabilitate politic i o condi ie a func ion rii eficiente a institu iilor democra iei.
Cultura politic participativ – cet enii sunt con tien i de mijloacele lor
de ac iune asupra sistemului politic, ca i de posibilitatea lor de a influen a
cursul evenimentelor politice prin mijloace specifice particip rii democratice:
referendum, ac iuni de protest, greve etc.; - corespunde unei structuri politice
democratice82.
To i cet enii statelor democratice pot beneficia i în acela i timp pot
oferi educa ia pentru cet enia într-o societate democrat . La acest nivel, distingem între:
1. defini ia politic juridic a cet eniei într-o societate democrat legat
de statutul acordat tuturor celor ce apar in de drept unei comunit i publice;
avînd în vedere c cet enia se bazeaz pe aceast apartenen , nu trebuie uitat c str inii au i ei numeroase drepturi, majoritatea drepturilor economice
i sociale;
2. competen ele dorite sau a teptate, solicitate sau visate, astfel încît
modul în care acest statut este privit i în care drepturile i îndatoririle corespunz toare sunt tr ite, permit men inerea i evolu ia acestui statut spre o mai
mare libertate, egalitate i democra ie.
În plus fa de conceptele de baz legate în principal de dimensiunea politic i juridic a cet eniei într-o societate democrat i de drepturile omului
81
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– egalitatea, libertatea, demnitatea, drept putere i altele – trebuie atribuit un
loc aparte unor abord ri i domenii relativ noi ce sunt bogate i controversate.
Astfel conceptele de participare, democra ie sau cet enie participant pare s
fie tot mai mult recunoscute ca fiind vitale pentru viitorul vie ii noastre i
prosper rii statului nostru. Se pune problema ca fiecare s aib un loc în societate i s contribuie la dezvoltarea ei la orice nivel, dincolo de actul politic
de a vota, iar fiecare s aib controlul asupra mediului în care tr ie te. Reducerea obstacolelor la participarea civic , în special a obstacolelor socio-economice, reprezint o parte integrant a oric rei strategii menite s înt reasc
cet enia într-o societate democratic .
Cooperare, participare, dialog i respect sunt no iuni care desemneaz
atitudini pe care trebuie s le posede to i oamenii dintr-o coal , în special
adul ii, atitudini care trebuie s inspire activitatea în coli i atmosfera general a vie ii într-o coal .83
Un domeniu nou s-a dezvoltat în ultimii ani referitor la problema drepturilor culturale pe care o asociem cu cea a identit ilor. Numero i autori eviden iaz ast zi importan a identit ii individului ca fiind mobil i pluralist ,
avînd capacitatea s garanteze libertatea de apartenen la un grup sau altul
sau la mai multe grupuri libertatea de a nu apar ine sau de a schimba. O component esen ial a identit ii individului este bine în eles componenta cultural , inclusiv, limba i tot ce implic ea; aceast component indic imediat
calitatea de membru a unor grupuri, comunit i, popoare (aceste cuvinte au o
mare înc rc tur emo ional ), care constituie identitatea fiec rui individ, în
special acea în care cre te o persoan , i care reprezint atît o mo tenire, cît i
un „aici i acum”. Drepturile culturale sunt considerate ca o nou genera ie
de drepturi ale omului, dup drepturile civice, politice, economice i sociale.
De i exist un acord destul de mare asupra importan ei acestor drepturi culturale i asupra aceea ce le justific , cum ar fi respectarea diversit ii culturilor
i afirmare a bog iei schimburilor i a fertiliz rii încruci ate, luarea lor în
calcul efectiv în cadrul unor concepte politice a diferitelor state este mai delicat .84
Gîndirea i decizia oscileaz între necesitatea construirii unui spa iu comun în care cet enii s împ rt easc suficiente referin e pentru a putea discuta, tr i împreun i a construi viitorul la care sper , legate de puternica afirmare a diferen ilor i particularit ilor. De i realitatea multicultural a socieilor noastre este în general acceptat , tratamentul politic i juridic al acestei
realit i, cum ar fi definirea acestor drepturi, cele care revin persoanelor i ca83
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le ale grupurilor responsabile ale acestor drepturi, f
a neglija dimensiunea
teritorial a defini iei grupurilor. Nu tim cum vor ar ta culturile de mîine dar
cu siguran nu vor fi cea ce sunt ast zi sau ce au fost ieri.
În paralel cu ideia unui proiect colectiv ce implic o rela ie cu ceilal i, în
special capacitatea de ini iativ i recunoa terea a celorlal i, un mare accent
se pune în prezent pe conceptul de responsabilitate. Este oare un r spuns la
individualizarea i fragmentarea societ ilor noastre urm rirea coeziunii sociale i a noilor baze morale ale vie ii comunitare? În mod clar, aceast no iune
trebuie studiat mai mult f
a se aduce în discu ie principiile drepturilor
omului i f
a face din ea instrumentul unei noi confrunt ri sociale. Spre
exemplu, accentul pe responsabilitate la nivel local nu trebuie s ne determine s neglij m alte forme de responsabilitate, mai îndep rtate, repercusiunile
deciziilor locale în alte locuri i impactul deciziilor luate în alt parte asupra
situa iilor locale. Analizarea responsabilit ii va avea de cî tigat fiind bazat
pe practica educa iei privind cet enia într-o societate democratic .85
Cuvîntul „responsabilitate” deschide cel pu in dou c i de cercetare,
acea a legii, care include ideea de responsabilitate juridic , i una mai larg a
unei capacit i de a-i recunoa te pe ceilal i i a unei datorii de a r spunde la
libertatea lor ca persoane care se afl în posesia unor drepturi. Aceast din urabordare este diferit de prima i o completeaz . Este diferit pentru c
pledeaz în favoarea edintefic rii ideii unei c i complementare a responsabilit ii pentru fiecare individ i este complementar pentru c nu neag importan a rela iilor sociale i interpersonale. Aceasta îndep rteaz orice ruptur
între institu iile publice, pe de o parte, avînd rela ii bazate pe conceptul de supunere pu in „incorect din punct de vedere politic”, i pe de alt parte, comunitatea în totalitate, societatea civil neinfluien at de nici o institu ie, aprobat de societate care ar considerao ca mediu arhitipal pentru libertate. Libertatea este un proces continuu de construc ie în interiorul rela iei între individ i ceilal i, între lume i el însu i. Institu iile nu sunt obstacole, ci cadrele
necesare umane, prescriptive i axiologice ale ac iunii. Responsabilit ile sunt
legate de ideile de libertate i puterile, ceea ce confer conceptul de „cale” întregul s u sens.86
„Participarea politic ” este definit de obicei ca gradul în care cet enii
se folosesc de drepturile democratice aferente activit ii politice, la care sunt
îndrept i prin lege. Participarea politic este un indicator al culturii politice
i al naturii politice al societ ii. Participarea politic mai e definit ca participare la procesele politice care conduc la selec ionarea liderilor politici i care
85
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determin sau influen eaz politicile publice. Dreptul de a participa este o caracteristic a sistemelor politice democratice, dar el nu este întotdeauna exercitat pe deplin. Nivelul interesului politic i al apatiei au fost deseori luate
drept criterii ale particip rii i non-particip rii, incluzînd apartenen a la partidele politice, interesul exprimat pentru politic i con tientizarea problemelor
politice. Cercet rile demonstreaz c apatia este foarte extins , iar publicul
interesat de politic este pretutindeni în minoritate. Totu i, cu excep ia apartenen ei la partide, aceste criterii nu m soar într-adev r participarea la procesul politic. Criteriul principal r mîne votul din alegeri, dar exist mari diferen e între na iuni (de exemplu, prezen a la urnele de vot în SUA este întotdeauna mult mai sc zut decît în majoritatea statelor europene). Au existat
încerc ri de corelare a criteriilor diferite de participare cu alte variabile cum
ar fi ocupa ia, vîrsta, sexul, religia, nivelul educa iei i mobilitatea social .87
Astfel, fiecare individ are într-o societate liber , un anumit grad de r spundere civic . Întotdeauna, într-o democra ie se presupune c fiecare cet ean are acele calit i umane care îi furnizeaz motiva ia necesar pentru a i
hot rî obiectivul optim în via . Fiecare cet ean posed i demnitate i poten ial pentru a- i îmbun i pozi ia social i cuno tin ele. Pentru a participa
efectiv, cet eanul trebuie informat operativ i exact asupra chestiunilor publice importante. Preocuparea pentru acestea poate fi sus inut printr-o multitudine de surse independente – cum ar fi, mass-media, informa ia asigurat
de grup ri i organiza ii particulare, sursele guvernamentale, chestionarea
func ionarilor publici, discu iile cu cet enii i prietenii. Fiecare dintre acestea ajut la cre terea cuno tin elor cet enilor i la rafinarea opiniilor lor. În
toate privin ele, sunt necesare surse multiple de informare i men inerea unei
atitudini chibzuite, c ci informa ia primit este inevitabil alterat de prejudeile i opiniile acelora care o vehiculeaz .
În scopul interpret rii i judec rii adecvate a informa iei privind afacerile publice i private, cet eanul trebuie s beneficieze i de o bun educa ie,
care i-ar conferi capacitatea de a gîndi critic i îl doteaz cu un pachet informa ional în care noile informa ii î i g sesc locul. Tinerii cet eni trebuie s
fac cuno tin cu institu iile i procesele democra iei i s devin con tien i
de ocaziile care se ivesc i responsabilitatea. Pe m sur ce ei cresc trebuie s
creasc i în elegerea lor asupra sistemului politic i asupra problemelor care
le afecteaz via a. Thomas Jefferson, autorul Declara iei de Independen i
al treilea pre edinte al SUA, era con tient de toate acestea, în anii de formare
a rii sale: „Dac o na iune se a teapt s fie ignorant i liber , într-un stat
civilizat, a teapt ceva ce nu a fost i nu va fi niciodat .”
87
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Într-o democra ie, educa ia este o unealt necesar i influent , dar este
o unealt a societ ii, nu a guvernului, chiar dac guvernul este r spunz tor
de asigurare educa iei în general. coala trebuie s -i înve e pe elevi i studen i cum func ioneaz democra ia i cum se pot ei implica în ea, dar în nici
un caz nu trebuie ca ea s le controleze sau s le dicteze opiniile politice.88
Educa ia joac un rol decisiv în via a unei societ i i pentru a ne asigura un viitor sigur nou i urma ilor no tri, trebuie s acord m o mai mare
aten ie acestui aspect care este primordial în orice societate, care se vrea, cel
pu in, democrat .
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This article examines the principal aspects of modern political culture in
the context of democratic social transformations. The main focus of the article lies on the conceptual parameters of political culture and it's essential
criteria, namely, cultural pluralistic poststructuralism, cultural heterogeneity, cultural fragmentalism, and cultural conflict in transitional societies.
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On the basis of these and other criteria, the author exposes the specific
charactersitics of political culture in Moldovan society. Amongst these are
the lack of key content qualities of political culture; the increase in disparity
between gnoseological, affective (emotive) and evaluative factors of political
culture; intense fragmentaion of political mentality and culture, and emergence of diverse cultural models and subcultures; relatively low level of the
culture of conflict and the culture of consensus, etc.
In conclusion, the mechanism of political culture in a transitional society, including Moldovan society, should be subject to requirements, norms and
rules of democratization, and rid of the current tendencies of paternalism,
fragmentalism, and intolerance in social relations.
Fenomenul culturii politice, ca parte intrinsec i integrant a culturii în
ansamblu, apare la o anumit etap istoric , ca produs firesc al dezvolt rii i
experien ei sociale, o dat cu geneza i evolu ia cuno tin elor despre politic
în general i stat în particular, despre comportamentul politic i arta de a conduce via a social-politic , precum i cu implementarea acestor cuno tin e în
diversele genuri ale practicii sociale. Privit în ipostaz istoric ca fenomen
social care evolueaz i se modific substan ial ca con inut i form de la o
etap la alta, cultura politic este, lato sensu, “experien a istoric , memoria
comunit ilor sociale i a oamenilor în parte din sfera politic , orient rile, deprinderile lor ce influen eaz comportamentul politic”.90
Actualmente acest fenomen, poate c mai mult decât oricând, are o importan major pentru societatea în tranzac ie, care se vrea a fi democratic .
Raportat la parametrii unei astfel de societ i fenomenul în cauz poate fi apreciat, analizat, perceput la justa valoare doar în conexiunea lui cu progresul
social i standardul de civiliza ie a acestei societ i, cu nivelul ei de via i
de spiritualitate.
Este binecunoscut faptul, c tranzi ia actual ce se desf oar sub semnul democratiz rii, este o etap de sine st toare a procesului istoric, însu irile specifice ale c reia o fac s nu coincid pe deplin cu limitele acestuia, s
se dezvolte sub un unghi, fie mai mare sau mai mic, fa de linia general-istoric .91 Atare tranzi ie, mult mai mult decât tranzi iile istorice este plin de
trepte i verigi intermediare, de st ri i procese excedentare i haotice, de
evenimente i fenomene logice i alogice, ra ionale i ira ionale, cu sens i lipsite de sens i perspectiv istoric , fapt determinat în preponderen de gradul culturii politice existente. Anume acesta, în toate complexitatea i contra90
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rietatea lui, i condi ioneaz specificul dihotomic, cu multiple elemente diforme, nes toase, al unghiului general-istoric i particular – tranzitoriu al societ ii postsovietice.
Deci, caracterul transform rilor democratice actuale, de natur posttotalitar , depinde direct de realit ile culturii politice, de acumul rile cantitative
i calitative din cadrul acesteia. Mai mult ca atât, cultura politic se impune
drept expresie sintetic a acestor transform ri, matricea experien ei sociale,
drept factor-cheie al valorific rii practicii social-politice, i anume:
a) a practicii spiritual-politice, cu multitudinea ei de teorii, doctrine,
orient ri, convingeri, scopuri politice;
b) a experien ei activit ii politico-transformatoare, cu diversele ei forme i metode;
c) a îmbin rii prin juxtapunere a modalit ilor spirituale i materiale de
însu ire a experien ei institu ionale, a practicii politice în ansamblu.
Pornind de aici, cultura politic , indiferent de condi iile social-istorice
ale tranzi iei democratice, totalizeaz întreaga experien uman a dimensiunii politice, str tând sfera politic ca totalitate i întruchipând concomitent
trei segmente de baz : cultura con tiin ei politice, cultura comportamentului
politic i cultura func ion rii institu iilor i organiza iilor politice.
Pentru a în elege mai bine substan a culturii politice actuale, inclusiv de
natur tranzitorie, este important definirea ei adecvat ca concept. În studiile
i lucr rile ap rute pân în prezent sau profilat mai bine de 50 de defini ii a
culturii politice, fapt ce vorbe te de complexitatea acestei no iuni. Generalizându-le pot fi remarcate patru abord ri principale:
1. Abordarea multivalent ,92 ce vizeaz politicul în toate ipostazele sale
ca sfer aparte. Conform acestei viziuni factorul cultural-politic penetreaz
via a politic în întregime, reprezentând în sine “axa (sau veriga) vertical ”
care se întretaie complet cu sistemul rela iilor orizontale a câmpului multidimensional politic;
2. Abordarea spiritual care reduce conceptul de cultur politic doar la
atributele con tiin ei, spiritualit ii politice, în unele cazuri la ideologie,93 în
altele, la o sintez a valorilor spiritual-politice i la psihologia politic ;94
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3. Abordarea comportamental , care la fel are caracter reduc ionist, în
sens c examineaz cultura politic fie ca ansamblul modelelor de comportament însu ite i transmise social,95 fie ca parte calitativ a activit ii politice96
sau ca tip de rela ii stabile între obiective, directive, valori i forme ale comportamentului i activit ii politice;97
4. Abordarea mixt ,98 spiritual-comportamental , axat pe juxtapunerea i integrarea factorilor spiritual-valoric, atitudineonal, comportamental i
institu ional.
În opinia mea, ultima abordare este mai acceptabil , dat fiind c exprimai adecvat formatul i fondul conceptual al culturii politice, chiar i în
condi iile tranzi iei când aceasta din urm suport o perioad instabil , deloc
simpl , cea a acumul rii de sens propriu. Opinez în favoarea abord rii spiritual-comportamentale din considerentul c substan a ca atare a culturii politice nu poate fi conceput ad libitum, prin relevarea doar a unor priorit i, prisme, fa ete a ei, ci în mod integral, inându-se cont de întreaga sa diversitate
de dimensiuni esen iale i chiar adiacente.
Cultura politic , inclusiv de tip tranzitoriu, poate fi în eleas , în sensul
propriu al cuvântului, numai dac o raport m la virtu ile ei cognitive, apreciative, axiologice, institu ionale, comportamentale. M refer la cultur nu doar
ca totalitate de valori spirituale, ci i ca comportament, proces, activitate de
creare i folosire a acestor valori. De aici consider cultura politic drept un sistem de valori i norme, idei i reprezent ri, credin e i convingeri, obiceiuri
i tradi ii politice, de stereotipuri a comportamentului i activit ii politice,
ale membrilor societ ii în raport cu via a politic , cu sistemul institu ional
politic, cu normele i regulile rela iilor politice.
Prin aceast defini ie a culturii politice distingem nu numai elementul
u cheie, consolidator – concep ia politic despre lume, spiritualitatea politi– ci i elemente de psihologie politic . Totodat , cultura politic este imanent legat de subiec ii, purt torii s i. Prin acestea din urm , îndeosebi prin
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institu ii i organiza ii, ea exist , func ioneaz , se dezvolt , cap noi contururi, într-un cuvânt cre te. Dar tot prin purt tori cultura politic poate s descreasc , s ajung în declin i respectiv, s contribuie la deformarea procesului
politic i a sistemului social în ansamblu.
Bineîn eles, cele enun ate vis-à-vis de conceptul de cultur politic au
un anume specific în diferite condi ii sociale ale tranzi iei spre democra ie,
deoarece elementele lui sînt instabile, inconsistente, se manifest ca tendin e
nedezvoltate în raport cu atributele cultural-politice ale societ ii democratice. Pornind de la teoria i practica extrem de contradictorie a acestui concept
în cazul societ ii moldovene ti, în transformare, apar unele întreb ri:
1. Exist oare ast zi o cultur politic a moldovenilor, a popula iei Republicii Moldova, uniform distribuit ?
2. Care sînt elementele dominante în substan a acestei culturi: inovatoare sau conservatoare?
3. Este oare popula ia Republicii Moldova apt , dispus i interesat
i structureze o cultur politic de factur democratic ?
spunsul la aceste întreb ri este pe cât de important, pe atât de necesar
i neunivoc. El depinde de mai mul i factori, în special, de con tinetizarea
profund a triadei “din ce regim venim (comunist), în ce regim de afl m
(postcomunist, postototalitar) i încotro mergem”. Dac primele dou segmente a acestei triade sînt deja mai mult sau mai pu in asimilate tiin ific, atunci
identificarea celui de al treilea e destul de problematic , excep ie fiind cunoaterea surselor de alimentare a lui de c tre unele construc ii politice, ideologice paradoxale de tipul “juxtapunerea strategiilor democratice i a tacticilor
autoritare”.
Desigur, ast zi sînt unele argumente în sus inerea ipotezei existen ei
unui spa iu al tranzi iei culturii politice identificat prin perceperea tranzi iei, a
obiectivelor, instabilit ii i declinului ei, prin structurarea partidelor politice,
exercitarea dreptului de vot, institu ionalizarea sondajelor de opinie public .
Îns în mod fundamental nu putem afirma c popula ia Moldovei are aptitudini evidente pentru democra ie, iar de aici c ar avea i o cultur politic pe
sur . Aceast popula ie, de i din punct de vedere social, etnic, regional
etc., este diferit , în majoritatea ei înclin spre paternalismul de alt dat , are
nevoie de tutel , fie comunist sau de alt natur .
Pe de alt parte, îns i Puterea, elita conduc toare, nu dispune de o cultur politic pe m sur , iar de aici rezult i calitatea proast a conducerii, calitatea sc zut a transform rilor sociale. Ast zi, în condi iile Moldovei, postulatul lui E.Shils99 despre cultur (factor integrativ) i putere (factor de condu99
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cere), ca dou garante posibile ale activit ii politice, este puternic deformat.
Interesul puterilor i nivelul lor de cultur nu numai c nu corespunde, ci i
reproduce st ri de anticultur . M refer atât la putere (conducere), cît i la contraputere (opozi ie).
Grosso modo, cultura politic din societ ile de tipul celei moldovene ti
se distinge printr-o diversitate de elemente neomogene, grupate i caracterizate de c tre politologul rus K.Gadjiev în func ie de anumite criterii.100
Unu: pluristructuralitate cultural , adic îmbinarea (mai bine zis combinarea ciudat – V.S.) elementelor tradi ionale (etatism, totalitarism, anarhism,
personificare, colectivism, solidarism, mesianism), sovietice (idealism, vojdism, egalitarism) i moderniste (individualism, libera concuren , drepturi i
libert i ale omului).
Doi: eterogenitate cultural , adic manifestarea diferitelor subculturi –
etnice, religioase, confesionale etc.
Trei: fragmentarism cultural, în sens de fluctua ii, nedeterminare, ruptude orient ri i obiective.
Patru: conflictualitate cultural , exprimat prin lips de consens social,
prin împ irea socialului în câteva direc ii (mai bine zis segmente adverse –
V.S.): societate i putere, popor i intelectualitate, trecut-prezent-viitor.
Pe lâng criteriile enumerate, consider important i necesar a ine cont
de unele criterii care în viziunea mea exprim raporturile multivalente ale culturii politice cu alte fenomene social-politice, fiindc semnifica iile ei sociale
le putem deduce nu atât din propria sfer , cît din aceste raporturi. Din astfel
de criterii men ion m:
- caracterul concordant / discordant al binomului cultur politic -civiliza ie;
- caracterul dihotomic al raportului cultur politic – putere politic ;
- caracterul rela iei dintre paradigma culturii politice i cea a sistemului
politic;
- caracterul conexiunii “cultur politic - democra ie”;
- caracterul corela iei dintre cultura politic i stilul politic.
Potrivit criteriilor sus-men ionate ale culturii politice în tranzi ie, atât de
natur proprie, cât i combinat , pot fi relevate unele particularit i politicoculturale din societatea moldoveneasc . Acestea au, desigur, nu pu ine tangee cu realit ile culturii politice din alte puncte ale spa iului postsovietic.
În primul rând, insuficien a evident de substan a culturii politice, ceea ce înseamn c ea deocamdat nu a devenit un factor integrativ nici a soci100
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alului în general, nici a politicului, în particular, i cu atât mai mult, a rela iilor politico-culturale. Cultura politic nu poate fi considerat astfel deoarece
în cei aproape 15 ani ai tranzi iei procesul transformator din societate este cuprins de mari dispropor ii între politic -cultur , politic -social, politic -economie. De exemplu, “constituirea institu iilor democra iei parlamentare a noului stat partidist, a noii elite politice, nu se completeaz cu o democratizare
respectiv a sistemului politic în general i cu apari ia unei culturi politice democratice în particular”.101
O asemenea constatare este confirmat plenar de activitatea institu iei
parlamentare moldovene ti din momentul apari iei sale pân în prezent. În
aceast institu ie, considerat democratic , mai degrab se reproduc, cum ar
spune A. de Tocqueville,102 tradi iile, regulile vechi autoritare.
În al doilea rând, cre terea discordan elor dintre cele trei dimensiuni
structurale ale culturii politice: cognitiv , afectiv i evaluativ . Adic apare
o necorespundere evident între cuno tin e i orient ri, cuno tin e i comportament, orient ri valorice i comportament, orient ri i ac iuni, fapt urm rit la
o bun parte atât a elitei politice, liderilor politici, cât i a maselor. De aici i
se manifest fenomenul Standardului Dublu (a spune una i a face alta) i
chiar a Standardului Triplu (a gândi una, a spune alta i a face altceva) în societate. Astfel de standarde sânt caracteristice de la un scrutin electoral la altul pentru majoritatea liderilor, elitelor de partid.
În al treilea rând, în cadrul culturii politice apare fenomenul antinomic
“omogenitate-eterogenitate”. Opozi ia dintre aceste dou elemente exprim
pe de o parte, sl birea i chiar subminarea purt torilor culturii, adic caracterul redus de omogenitate cultural de unitate în cultur , iar pe de alt parte,
gradul înalt de eterogenitate cultural , de cre tere a diversit ii exponen ialculturale.
În al patrulea rând, transform rile sociale din societatea moldoveneasc
se desf oar în condi ii de fragmentare intens i excesiv a mentalit ii i
culturii politice, care în fond reflect dezbinarea sociumului în for e politice
i sociale contrarii. Diversele interese a acestor for e genereaz diferite modele culturale sau subculturi (ale elitelor, maselor) care se deosebesc între ele
prin stereotipuri de gândire, de limbaj politic. Atare subculturi întruchipeaz
o sintez a valorilor politice noi i vechi, a orient rilor i standardelor moderne i tradi ionale de activitate. În cadrul mentalit ii politice a majorit ii forelor politice are loc un amestec ciudat de elemente incompatibile – liberal101
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democratice, autoritare, totalitare, fapt ce conduce la ritmurile frânte ale transform rilor democratice.
În al cincilea rând, experien a politico-cultural acumulat în spa iul
moldovenesc pe parcursul anilor ’90 pân în prezent se caracterizeaz printro abunden de paradoxuri la nivel de mentalitate i comportament. Principalele dintre acestea sânt: paradoxul stihinic (sus inerea i totodat , nesus inerea
rela iilor de pia de c tre majoritatea popula iei); paradoxul hr re ilor (a
oligarhilor, diferitor combinatori, care justific uzurparea bog iei na ionale
prin “grija” fa de viitorul rii); paradoxul “mutan ilor” (cei care- i schimb
brusc concep ia despre lume, declarându-se adep ii unor idei i convingeri
diametral opuse în raport cu acelea pe care le-au împ rt it o via ); paradoxul “staierilor r citori”, adic a migran ilor dintr-un partid în altul; paradoxul simulan ilor (îndeosebi în rândurile func ionarilor), care imit grija fa
de binele public, dar în fond îl submineaz .
Pentru tranzi ia moldoveneasc omul paradoxal, orient rile paradoxale
sînt atribute indispensabile. Ele nu trebuie ignorate, ci concepute i folosite
ra ional la rezolvarea problemelor sociale. Adic segmentul oamenilor vechi
cu orient ri paradoxale trebuie reevaluat i reorientat la reforme noi, calea
principal fiind resocializarea lui.
În al aselea rând, în societatea moldoveneasc , ca dealtfel i în alte societ i postsovietice, nu exist tipuri politico-culturale deja formate, ci tipuri
în proces de constituire. Acestea corespund doar par ial metodologiei tipologice a culturii politice elaborate de G.Almond i S.Verba. În cazul Moldovei
realmente nu avem tipuri culturale strict combinate: “parohial-dependent”,
“dependent-activ”, “parohial-activ”. Mai degrab se produce o simbioz alogic de elemente ce d na tere tipului dinamic “tradi ional-dependent-activ”
cu o dominare la o etap sau alta a tranzi iei a unuia din elemente.
La începutul tranzi iei moldovene ti devine predominant elementul parohial, orientat spre rena terea valorilor istorico-culturale. Invers, spre mijlocul anilor ’90 factorul tradi ional (parohial) treptat trece pe pozi ii secunde,
pasive, iar cel activ, participativ se învioreaz , c tând tot mai multe forme
reale de manifestare, fie lideriale, grupale sau institu ionale. Spre sfâr itul
anilor ’90 elementul democratic participativ se p streaz îns nu avanseaz ,
devine întrucâtva decep ionat de insuccesele reformelor.
În asemenea condi ii, în special dup anul 2001, se învioreaz elementul
dependent cu tendin e autoritare, care în scopul dep irii crizei sistemice i
realiz rii programelor democratice consider necesar a concentra tot mai multe împuterniciri în mînile organelor executive. Forma de guvernare se schimdin semipreziden ial în parlamentar , dar în realitate pozi iile-cheie le deine institu ia preziden ial , eful statului.
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În linii mari tipurile cultural-politice din Moldova nu asigur coeren i
stabilitate rela ional , coexisten în limite ra ionale a tradi iei i inova iei culturale. Ele exprim în mod sintetic rupturi, dezechilibre sociale i politice.
În al aptelea rând, în societate a existat i continu s existe un nivel
minim de convingere a popula iei în capacitatea sistemului politic, a puterii,
de a reforma radical rela iile sociale. Dac la începuturile tranzi iei majoritatea popula iei credea într-o schimbare relativ rapid , spre bine, a vie ii sociale, atunci pe m sura t
rii reformelor aceast majoritate este cuprins de
apatie, de fenomenul catastrofismului. Acesta din urm este considerat de
unii savan i103 drept o reac ie fireasc a maselor, a culturii politice vechi, la
schimbarea modelului de rela ii între stat i societate, stat i cet eni. Aceast
reac ie a condus la un tragism social în societate, inclusiv la emigrarea în maa popula iei.
În al optulea rând, în condi iile transform rilor sociale din Republica
Moldova urm rim un nivel redus de încredere a cet enilor fa de institu iile
i organele de stat. Sondajele atest c cet enii rii manifest doar o oarecare încredere fa de Parlament – 33,6%, Guvern – 37,4%, Pre edintele rii –
44,0%, justi ie – 25,2%, prim rie – 43,6%, partide politice – 17,3%.104
În al nou lea rând, nivelul culturii politice din societate este demonstrat
i de votul aleg torilor. Alegerea politic a acestuia este determinat nu atât
de motive politice clare, de concepte general acceptate, cât de motive individuale între simpatie i antipatie, de st ri psihologice. Alegerile preziden iale,
parlamentare i locale din Republica Moldova au scos la iveal faptul c în
cultura politic a electoratului mai persist orientarea spre valorile socialistegalitariste, c aleg torii sînt domina i i dirija i de elite guvernante foarte birocratizate, de partide politice care tind cu orice pre s ajung la putere sau
i men in puterea.
În al zecelea rând, în societatea moldoveneasc urm rim un nivel relativ
sc zut de cultur a conflictului i de cultur a consensului, un deficit de estetic conflictual i consensual . În acest sens raportul dintre putere i cultur
poate c ta coeren i efect doar dac se centreaz pe factorul consensului
liber în cadrul conflictului i a conflictului moderat în cadrul consensului.
Corela ia între cultur , putere i consens este specific în diferite ri în
tranzi ie. Dac în tranzi iile de pact (Cehia, Ungaria, Polonia, Slovenia, rile
Baltice), unde transform rile se bazeaz pe pacturi fire ti între actori, consensul este asigurat mai întâi de factorul culturii, tradi iei consensuale, atunci în
tranzi iile paralizante de tip impus (de exemplu, moldoveneasc ) nu exist o
103
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jonc iune coerent între putere, cultur i consens. Deficitul de cultur politide aici este cauza principal a lipsei de consens sau a existen ei unor consensuri silite, instabile, frânte. În asemenea condi ii lipse te acordul între purtorii diferitor subculturi în ce prive te valorile fundamentale, idealurile i
scopurile urm rite.105 Lipse te încrederea între grupuri i categorii sociale, între elite i mase.
Deci, sciziunea cultural este o piedic serioas în acumularea elementului de pact, de consens. Omul, Puterea, societatea tranzi iei postotalitare are
o capacitate limitat de a c uta noi sensuri de via , de convie uire i respectiv, de în elegere. Ei nu pot g si c i ra ionale de îmbinare a socialului i culturalului, politicului i culturalului, fiind nevoi i în scopul supravie uirii (iar
puterea, în scopul men inerii sale cu orice pre ) în fa a reformelor s recurg
la mijloace anticonsens, anticultur .
Totodat , drept impediment al unit ii politico-culturale, al consensului
politico-cultural în societate r mâne a fi sl biciunea liberalismului în sens
larg: ca mod de gândire i activitate, ca interes i rela ie transformatoare. Fiind identificat de obicei cu civiliza ia Vestic liberalismul postmodern caut
noi modalit i de a reforma autoritatea politic de a activiza t râmul libert ii
umane, modalit i care deocamdat nu le putem atribui liberalismului în devenire a societ ii postcomuniste. Acest fapt, plus activitatea for elor neocomuniste, men ine starea de sciziune a culturii, stereotipurile cultural-politice,
stimuleaz tendin ele autoritare în cultur , împiedic recon tientizarea critic
a valorilor.
Desigur, energia redus sau dimpotriv , excesiv , a liberalismului postcomunist exprim nu atât pozi ia slab a elitei politice liberale sau a p turilor
mijlocii, ca izvor de consens, cît bifurca ia liberalismului în general între valorile autoritare i populare, cît incapacitatea liberalismului de a c uta m sura
eficient a dialogului s u cu autoritarul i popularul. De aici rezult c deficitul culturii politice consensuale este determinat în mare m sur de sciziunile
în cultura elitar , care în fond reflect opunerea dintre subculturile autoritar
i liberal .
În condi iile lipsei sau ineficien ei dialogului între autoritar i liberal (de
exemplu, la mesele rotunde de tip moldav) cre te nemul umirea celor de jos,
fapt ce produce mereu instabilitate în societate.
Cred c o cultur politic a în elegerii, o societate consensual poate fi
edificat din ini iativa i cu sus inerea for elor liberale. O conducere liberal
puternic , de care ast zi are nevoie cauza reform rii i consolid rii democra105
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tice în tot spa iul posttotalitar, este mai atractiv , mai eficient decât oricare
autoritate central puternic în atingerea consensului, a echilibrului între diverse subculturi. Dar pentru a c ta forma i con inutul s u autentic, a face
fa necesit ilor societ ii, a fi receptiv la specificul subculturilor existente,
liberalismul politic de natur postcomnist trebuie s i reformeze radical
rândurile proprii, în direc ia culturaliz rii i consensualiz rii lor, s fie autocritic în activitate i rela ii, s dep easc definitiv faza ac iunilor iresponsabile.
Desigur, formarea culturii politice de consens în condi iile opunerii diferitor subculturi, îndeosebi autoritar-tradi ional i liberal , este un proces pe
cît de important pe atât de anevoios. El presupune:
a) con tientizarea profund de c tre purt torii subculturilor divergente
a vie ii social-politice în toat complexitatea ei;
b) acumularea cuno tin elor i deprinderilor, experien ei consensuale, a
voin ei politice de consens;
c) crearea unei baze socio-economice, juridice, morale dezvoltate a consensului.
Concluzia general este c mecanismul culturii politice a societ ii în
transformare, inclusiv moldovene ti, trebuie supus în întregime exigen elor
democratiz rii, cur at de excesivitate de partenalism, catastrofism, intoleran, fragmentarism.
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RELA IA ONG - POLITICA I IMPLICA IILE EI
ASUPRA FORM RII CULTURII POLITICE106
Valerian T BÎR
Republica Moldova, Chi in u
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Rela ii Interna ionale,
tiin e Politice i Administrative
Catedra Politologie
Lector, magistru în tiin e politice
The relation NGOs-Politics is analyzed in the article. Also, the link between political culture development and NGOs in Republic of Moldova is viedly stressed in this article. In the first part of the article the author stress on
the co-relation and interdependence between Civil Society, NGOs and Political Culture. He conclude that not only knowledge and education contribute to political culture development but the participation of the citizens and the
functionlity of political and civil society institutions and organizations also.
After this the author describe the emergence on the NGOs after the
1990 and their level of imlication in the political life of the country. Some
statitical data about the colaboration between political parties and NGOs are
given. From this data the author concludes that there is a low level of colaboration and imlication of NGOs in politics. The couses of this situatation
are ephacises. In the same time, some examples of official initiatives of the
Government to involve NGOs in poltical processes are gieven.
The author gives some recomandation on political parties and NGOs
colaboration and argue that public policies formulation and elaboration is
the perfect field of colaboration of thise two. Also, he tryes to argue and gives
some examples to show the direct dependence of political culture, democratization in Republic of Moldova and NGOs emergence and development.
Procesul politic în statele Europei de Est a pus cap t regimurilor comuniste, punând bazele democra iei. Trecerea de la un regim politic totalitar la
unul democratic este înso it nu numai de modific ri structurale, ci i de modific ri la nivelul culturii politice. Savan ii occidentali au observat c socialismul nu a putut crea o cultur politic în stare s -l sus in . Dup cum sus in
renumi ii savan i în domeniu G.Almond i S.Verba, cultura politic nu este
numai cunoa tere, ci i sentiment i evaluare, fiind imposibil crearea omului
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“de tip nou” pe baza unei înlocuiri a aranjamentului structural al politicii si
socialului.
Cultura politic democratic trebuie s se dezvolte pe baza structurilor
ca sindicatele, uniuni i grupe de ajutor reciproc, diverse organiza ii sociale i
neguvernamentale care sânt independente de stat. La aceasta trebuie de ad ugat preg tirea i competen a cet enilor de a participa în via a politic , hot rârea problemelor cu toat responsabilitatea, sau în elegerea scopurilor condutoare în politic . Sânt necesare motiv ri i activiz ri a indivizilor, i de asemenea colaborarea coordonat în institu iile statale i nestatale.
Cercet torii din Vest sunt unanimi în aceea c afirmarea i stabilitatea
sistemelor democratice este direct legat de cre terea clasei mijlocii a societ ii, predominarea considerabil a ei fa de p turile slab asigurate a popula iei. Reiese c unul din subiectele de baz a culturii politice democratice este
clasa mijlocie i organiza iile sale, ce dispun de posibilit i necesare intelectuale i materiale pentru crearea, folosirea i sus inerea unui regim democratic107.
De aceea în statele postcomuniste, activitatea organelor centrale trebuie
fie îndreptate la sus inerea multilateral a clasei mijlocii i mici, ce va contribui la sus inerea i afirmarea unei culturi i respectiv a unei culturi politice
înalte, i la fel va contribui la dezvoltarea unei societ i democratice.
În condi iile democratiz rii societ ilor statelor postcomuniste, cultura
politic se prezint ca cultura rela iilor între cei condu i i cei ce conduc, cultura respect rii drepturilor i obliga iunilor de fiecare cet ean, cultura legitimit ii, ca cultura rela iilor na ionale, a rela iei fa de femeie, oameni ce fac
parte din alte p turi sociale, ca o cultur a puterii politice i în sfâr it ca o cultur a democratiz rii în sensul cel mai larg a acestui cuvânt. Cultura politic a
democra iei cere de la fiecare membru a societ ii independen i responsebilitate, o competen politic determinat i o con tientizare juridic înalt ,
dar în principal un nivel ridicat al moralit ii, a culturii spirituale. Cultura politic democratic , este mai întâi de toate coac iunea democra iei, participarea
în dezvoltarea ei în via a social , în deosebi în sferele sociale i economice.
Nu în ultimul rînd, cultura politic a societ ii în tranzi ie se exprim în
activitatea institu iilor sale. Procesul cre rii culturii politice, care presupune
nu numai discu ii, pluralism, dar i ordinea de drept, necesar pentru ca democra ia s lucreze, putere ce se bazeaz pe legea unic pentru to i, ea avânt
înainte. Acest proces este unul din factorii moderniz rii sistemului politic, a
dezvolt rii democra iei. În condi iile procesului democratic al dezvolt rii se
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aranjeaz un nou tip de cultur politic , ce reprezint sinteza experien ei istorice a dezvolt rii rela iilor politice.
Ast zi în statele în tranzi ie exist subculturi politice concuren iale. În
mersul interac iunii lor, în condi iile reînnoirii democratice a societ ii i includerii ei în cursul dezvolt rii civiliza iei mondiale, trebuie s se formeze cultura politic a unei democra ii sintetizate noi, ce se bazeaz deja nu pe cultura
autoritar a utilit ii, dar pe cultura democratic a demnit ii.
Odat cu începutul trecerii societ ii noastre la democra ie mul i cercetori locali credeau c numai participarea la practica politic (mitinguri, demonstra ii), va fi îndeajuns pentru formarea unei culturi politice democratice.
Îns pentru constituirea adev rat a culturii politice este necesar i asimilarea
cuno tin elor politice ce depind de instruirea politic adecvat a popula iei,
socializarea politic a individului, promovarea coerent a unui sistem de valori democratice, general umane, derularea coerent a reformelor economice,
sociale i politice108.
Prin urmare, stabilitatea politic nu poate fi ob inut f
ni te mi ri
sim itoare în direc ia cre terii bun st rii materiale a popula iei, f
crearea
unui sistem puternic al protec iei sociale a cet enilor, f o legisla ie cu caracter economic i nu în ultimul rând, f
prezen a unei clase de mijloc numeroase, care constituie baza social durabil i stabil a oric rei societ i democratice. Republica noastr se caracterizeaz printr-o dezvoltare incert i
chiar contradictorie a proceselor democratice, aceasta fiind condi ionat de
jocul for elor politice din societate care se reflect negativ asupra st rii de
spirit a popula iei, sporind astfel tensiunile politice i confrunt rile dintre ramurile puterii de stat109.
Cuno tin ele politice sunt ca atare cuno tin e despre sfera politic a
societ ii, despre diversele ideologii politice, despre institu iile legitime i
procedurile legale cu ajutorul c rora se asigur participarea cet enilor la procesele politice. Dac ne referim la societatea noastr , observ m c nivelul cuno tin elor politice a sc zut, ce se explic prin faptul s ciei unei majorit i a
popula iei. Ca urmare a agrav rii crizei social-economice, a lipsei mijloacelor
financiare i materiale pentru instruirea popula iei, în societatea noastr scade
nivelul de informare a ei. Sc derea în continuare a nivelului de informare a
societ ii i deci de instruire a popula iei accentueaz i mai mult analfabetismul politic, ce genereaz critic , atitudine de ignorare sau de respingere fa
de procesul politic din partea cet enilor110.
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Cultura politic a societ ii noastre actuale se formeaz în procesul intercal rii i sintezei a diferitor norme i tradi ii, valori i viziuni, orient ri i
convingeri politice, care fiind exprimate în diferite simboluri, genereaz diverse atitudini, adesea opuse, fa de politic i un comportament politic necorespunz tor al membrilor societ ii. Acest fapt, în ultima instan , se r sfrînge
negativ asupra derul rii adecvate a transform rilor democratice. În acela i
timp, promovarea nesistemic a reformelor economico-sociale, s cia în mai reducerea brusc a locului i rolului statului în via a social-economic a
rii contribuie la mic orarea interesului cet enilor fa de politic , la sc derea particip rii lor în via a politic a societ ii.
Con tientizarea necesit ii de a participa activ la procesul politic, competen a, sporirea responsabilit ii, în elegerea just a scopurilor majore ale
transform rilor democratice depinde, desigur, nu numai de activitatea instituiilor de stat, ci i de func ionarea institu iilor societ ii civile, cum ar fi sindicatele, grupurile de interes, organiza iile neguvernamentale (ONG-urile).
Anume de ONG-uri se leag imaginea societa ii civile i a sectorului
non-profit din Republica Moldova, care pe parcursul a ultimilor 5-6 ani, a
cre-scut cantitativ i, de ce nu, calitativ. În confirmarea celor spuse mai sus e
destul de comparat num rul ONG-urilor înregistrate în 1998, care e de 585111
i celor înregistrate în anul 2001, ce a crescut pîn la 2758112.
De i, teoria politic include sindicatele i partidele politice în cadrul societ ii civile, la noi în ar , acestea din urm au devenit mai mult p i constituente a politicului de cît a societ ii civile. Sindicatele, în ultimul deceniu,
fiind mai mult ni te "domene" sau "vasali" a Guvernului, iar de la un timp
încoace, de la proclamarea "erei" diviz rii societ ii în ai no tri i nu ai no tri,
tot mai mult se g sesc în ipostaza de lupt pozi ional cu Guvernul actual pe
de o parte i a supunerii institu ionale pe de alt parte, în primul caz fiind vorba de Confedera ia Sindicatelor din Republica Moldova iar în al doilea de
Confedera ia sindicatelor "Solidaritate". Partidele politice pe de alt parte de
la constituirea lor sînt, ceea ce e i firesc, sînt preocupate de cucerirea puterii,
pereclitîndu-se la guvernare, pierzînd din încrederea poporului sau electoratului din ce în ce mai mult.
Aceast politizare v dit a societ ii moldvene ti nu a ocolit nici ONGurile. Dac analiz m rela ia ONG - politic , atunci cred c trebuie în primul
rînd s men ion m c aceast rela ie nu este întotdeauna binevenit , iar legisla ia Republicii Moldova a adoptat unele prevederi legislative pentru a "face
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cît mai dificil " implicarea masiv a ONG-urilor în sus inerea unor for e politice.
Astfel, a fost adoptat Legea cu privire la asocia iile ob te ti în care s-au
categorisit ONG-urile în cele de beneficiu mutual i cele de beneficiu public,
ultimei categorii oferindu-i-se un spectru mai larg de facilit i fiscale i de alnatur . Unul din criteriile de baz pentru ca ONG-uri s fie calificate drept
organiza ii de utilitate public , i s li se ofere un certificat în acest sens de
tre Comisia de certificare de pe lîng Ministerul Justi iei, a fost neimplicarea în sus inerea deschis i declarat a concuren ilor politici în campaniile
electorale.
Aceast prevedere, pe de alt parte, a fost ca o metod de contracarare a
unui presupus tratament preferen ial din partea înving torilor în competi iile
electorale a ONG-urilor care sus in anumite for e politice sau, din contra, pot
suferi de pe urma unui tratament discriminator în cazul în care au sus inut
for e politice care au pierdut competi ia electoral . Pe de alt parte, suportul
deschis al partidelor din partea ONG-uri nu a fost interzis, numai c acest gen
de ONG-uri nu poate beneficia de statutul de organiza ie de utilitate public ,
fiind calificate drept organiza ii de beneficiu mutual a celor care sus in o anumit for politic .
Dar aceste prevederi nu au stopat din activismul i implicarea politic a
ONG-urilor. Putem ad uga aici c însu i puterea de stat contribuie în mare
parte la aceasta. A a, spre exemplu, ONG-urile au fost invitate s participe la
dialogul ini iat în luna martie 2003 de c tre pre edintele rii, V.Voronin, în
cadrul a a-numitului Pact Social. Aceast ac iune a purtat o v dit tent politic mai ales c pre edintele rii este i pre edinte al Partidului Comuni tilor
(PCRM) de guvern mînt, ONG-urile, pe lîng implicarea direct în discutarea problemelor statale, indirect au contribuit la ridicarea reitingului i îmbuirea imaginii partidului de guvern mînt i toate acestea "cu acordul"
autorit ilor statale.
Un alt exemplu semnificativ în sensul rela iei ONG - politic este constituirea Comitetului pentru Apararea Independentei si Constitutiei Republicii
Moldova, unde pe lîng partidele politice de opozi ie atît parlamentare cît i
extraparlamentare s-au aliniat i un num r de ONG-uri într-un protest împotriva proiectului de federalizare a Republicii Moldova propus de Federa ia Ru, cunoscut sub denumirea de "Planul Kozak". Pentru mul i comentatori i
anali ti politici, autohtoni cît i de peste hotare acesta a fost un semnal promt
al cre terii con tiin ei civice i a culturii politice a societ ii civile (reprezentat de partide politice i ONG-uri).
Într-adev r, dac analiz m datele statistice disponibile putem afirma c
exist o implicare a ONG-urilor în politic i o colaborare cu partidele i mi 67

rile social-politice. A a conform datelor Studiului asupra Dezvolt rii Organiza iilor Neguvernamentale din Republica Moldova din 2001, cu partidele
politice din republic colaboreaz 16% din ONG-uri: 5% dintre organiza iile
neguvernamentale sînt consultate n anumite probleme, 3% din ONG-uri iniiaz proiecte n comun cu partidele politice, 2% din ONG-uri sînt contractate pentru anumite servicii, activit i i tot atîtea ONG-uri particip în campaniile electorale, fapt inadmisibil pentru organiza iile neguvernamentale. i
numai cîte 1% din ONG-uri colaboreaz în vederea sponsoriz rii activit ii i
acord rii spa iului pentru diferite întruniri.113
fie oare acesta un semnal cert c societatea civil se solidific , se coalizeaz i se maturizeaz în Republica Moldova sau aceste colabor ri sînt
doar ni te "accidente" în c utarea de beneficii reciproce?
Acelea i date arat c rela iile de colaborare cu partidele politice, ONG
-urile le apreciaz în mare parte ca fiind nesatisf toare. Numai fiecare al
treilea ONG s-a declarat mul umit de colaborarea cu partidele politice, în
timp ce 60% din ONG-uri nu prea sînt mul umite (54%) sau chiar deloc mulumite (6%) de rela iile cu partidele politice. Mai mult de jum tate din ONGuri consider c pîn în prezent nu exist o comunicare eficient cu partidele
politice cu care colaboreaz (18%), nu au interese comune care s consolideze114.
Trebuie s constat m c în Republica Moldova rela iile dintre ONG-uri
i partidele politice nu sînt tocmai lipsite de neîn elegeri. Imediat dup alegerile parlamentare din februarie 2001 în cadrul c rora cea mai mare parte dintre partidele cu viziuni democratice s-au pr bu it într-un mod cu totul lamentabil un ir de ziare "independente", dar de fapt afiliate anumitor for e politice, au declarat c victoria absolut a Partidului Comuni tilor în alegeri se datoreaz "lipsei unei societ i civile dezvoltate în Republica Moldova".
Dar cred c aluzia s-a f cut i la cultura politic în genere. Pentru c lipsa de colaborare, nivelul i felul de colaborare între partidele politice i
ONG-uri denot un anumit grad de cultur politic cu regret constatat. În mare m sur cauzele acestei st ri sînt diverse i nu ne vom opri la ele, dar cred
solu iile ar fi mai potrivite i mai binevenite de elucidat în continuare.
ONG-urile din Moldova se auto-structureaz dup genul de activitate
pentru a rezolva anumite probleme cu eforturi comune. Astfel, exist organiza ii de educa ie, înv mînt, cultur , ecologice, servicii sociale, drepturile
omului, tineret, gender etc. Aceste organiza i, în activitatea lor se intersecteacu politicile publice în domeniile respective promovate de for ele politice
113
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aflate la putere i nu pot s evite a- i exprima atitudinile de sus inere sau corectare a acestor politici ori de respingere a lor pentru faptul c pot aduce
atingere interesului public. Atitudinile ONG-urilor sînt cu atît mai credibile
în ochii opiniei publice cu cît gradul de neafiliere politic a acestora este mai
înalt.
De aceea, comunitatea ONG-urilor din Republica Moldova pare s fi
ajuns la concluzia c trebuie f cut o distinc ie clar între implicarea ONGurilor în politic , în sensul sus inerii deschise a unor anumite for e politice i
programelor lor de guvernare, pe de o parte, i promovarea anumitor politici
publice în favoare interesului general, pe de alt parte, bazate pe valori i
competen e general recunoscute. Într-adev r, dac ar învinge punctul de vedere al celor care pretind c ONG-urile nu trebuie în mod categoric s se implice în nici un fel de politici publice, aceasta ar fi însemnat o auto-izolare
benevol a ONG-urilor exact în momentul în care autorit ile declara în public c doresc "edificarea unei societ i civile în Republica Moldova". Unii observatori cu atitudini exagerat de sceptice sus in totu i c este extrem de dificil de a deosebi implicarea activ a ONG-urilor în promovarea anumitor politici publice i implicarea lor în politic .
Dar credem c aici ar fi terenul unde conlucrarea ONG-urilor i a partidelor politice i, de ce nu, a sindicatelor ar trebui s fie pe deplin fructificat .
În mare m sur activitatea partidelor politice de asemenea este centrat asupra elabor rii politicilor publice, sau anume "grila" de politici publice concureaz în perioada alegerilor parlamentare, iar cea mai preferat de c tre aleg tori este implementat în via . Proiectele de colaborare între ONG-uri, partidele politice i sindicate în elaborarea i implementarea acestor politici publice ar schimba cu mult calitatea lor i ar contribui la nivelul de consolidare a
societ ii civile i ridicare nivelului culturii politice în Republica Moldova.
Totu i exist vre-o leg tur între dezvoltarea mi ri ONG-urilor în Republica Moldova democratizare i cre terea nivelului de cultur politic ?
Doi cercet tori de vaz în domeniul asupra acestei întreb ri si cred ca nu
putem s nu fim de acord cu aceste p reri. A. de Tocqueville consider ca
proliferarea ONG-urilor fortific societatea civil i prin aceasta i democraia prin înbun irea particip rii i a reprezent rii intereselor; iar Gramsci consider c ONG-urile doar institu ionalizeaz modelele de competi ie politic
din cadrul societ ii civile i între stat i societatea civil 115.
În Moldova ca i în alte state din fosta URSS s-a observat i înc se observ un vacuum institu ional mai cu seam dup c derea sistemului comu115
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nist. Acest vacuum a creat o lips de reprezentare a multor categorii de p turi
i clase sociale, iar partidele politice ap rute în num r masiv s-au dovedit a fi
neeficiente în articularea unor pozi ii în a a sfere ca drepturile omului, conservarea mediului, drepturile minorit ilor etc. În mare parte acest vacuum a
fost suplinit de c tre ONG-uri la care a contribuit un ir de factori: acces la finan are, legaturi bune cu comunitatea, specializ ri bazate pe domenii distincte i flexibilitate ideologic , suportul acordat de mass-media, etc.
Dup cum am ar tat mai sus ONG-urile au devenit un important actor
politic. ONG-urile din ce în ce mai mult acoper noi i noi domenii din via a
social i chiar politic (Ex. Mi carea European în Moldova) prin care se încearc de a g si solu ii i concentr ri de eforturi acolo unde Guvernul ezit de
a o face. Un alt exemplu este apari ia ONG-urilor de tipul IDIS "Viitorul",
IPP, diverse centre de cercetare i analiz , care caut alternative în politici i
la ajutorul c rora de multe ori apeleaz partidele politice i chiar Guvernul în
elaborarea anumitor politici.
Nu trebuie de omis i ONG-urile locale, fondate pe necesitatea de a oferi
în comutate servicii pe care administra ia public i organele centrale le ezit
le ofere (Ex. repararea edificiilor de înv mînt, culturale, spitale, centre
de instruire i training pentru tineri, etc.), un exemplu în acest sens sînt cele
peste zece comunit i unde se desf oar proiectul Local Agenda-21, finan at
de PNUD, unde se observ un nivel mare de implicare i participare a cet enilor care s-au organizat în diverse ONG-uri, în luarea deciziilor i promovarea politicilor locale.
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IMPACTUL SOCIET II CIVILE DIN REPUBLICA
MOLDOVA LA CRISTALIZAREA CULTURII
POLITICE116
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coala Na ional de Studii Politice i Administrative
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doctorand
The article is analyzing the influence of civil society on political culture
development in Republic of Moldova. In the first part of the article the importance of civil society organizations in the process democratization and
political culture development is underlined. In the author opinion parti-ci-pation is the main factor that influence the level of civic and political culture.
The link between democratic system and civil society components is analyzed
also by the author.
In the second part of the article the author is stressing the issue of civil
society democratization itself arguing that not only the existence of civil society makes the system to be democratic but also the existence of a democ-ratic civil society is very important factor. He is analyzing he relation power –
society trough the inputs and outputs relations between them. The author is
arguing that civil society organizations are in the middle of this relation, and
they confer legitimacy to the inputs.
In the last part, the conceptions of the authors like I.Szelenyi, A.Prezworski, about post-communist and transitional societies are analyzed. He is
stressing on the importance of civil society emergence and development in
these societies. The author concludes that civil society as the salvation of democracy and democratization. The process of transformation of political culture in one of participation is moved on by the existence of civil society.
Pornind de la considera ia c societatea civil este „câinele de paz ” al
societ ii, atunci, în mod implicit, putem considera c organiza iile nonguvernamentale sunt acele elemente care vegheaz continuu la toate procesele ce
au loc în sistemele societale. Organiza iile nonguvernamentale, prin construcia lor func ional i prin instrumentele juridice pe care le au la dispozi ie,
sunt veritabili actori ce se asociaz în procesul de elaborare materializare a
tuturor aspectelor de reglementare i participare a individului în „activitatea
116

Recenzent – doctor, conferen iar Iulia GORINCIOI

71

cet ii”. Prin alte cuvinte, ace ti actori sunt „asisten ii” procesului de democratizare. Nu vom intra în am nuntele teoretice ce in de explicarea termenului
de democra ie i cultur civic . Dar este util s descriem cum ar trebui fie o
societate cu adev rat democratic i cum pot fi de folos organiza iile nonprofit la întreg procesul de democratizare i cristalizare a culturii civice.
Participarea civic a indivizilor este în strâns leg tur cu nivelul de cultur civic i politic al respectivei societ i. Cultura civic i politic devine
un real barometru al democratiz rii societ ilor postcomuniste. Componentele
societ ii civile, acei germeni democratizatori, devin elemente esen iale i indispensabile pentru demararea, continuitatea i finalitatea procesului. Gradul
de cultur politic cre te preponderent cu participarea civic a individului în
toate cel trei sfere ale spa iului public, inclusiv i buna gestionare a sferei private, care este o a patra sfer .
Pozi ia analitic a lui G.Sartori red un sens ideatic al democra iei: o denumire pompoas a ceva care nu exist . Aceast considera ie dezb tut de
nenum rate ori cap un sens atunci când ne referim la un construct simbolic
prin care suveranitatea abstract îi este atribuit poporului, iar puterea lui este
acordat pentru func ionarea în numele i beneficiul s u. Bazându-se pe consens117, sistemul democratic este un spa iu de întrep trundere i cooperare a
tuturor sectoarelor societ ii – asemeni caracteristicii culturii civice participative. În mod alegoric, mediul guvernamental, cel pentru profit i cel nonprofit
sunt cele trei panglici ce se împletesc ob inând în final una singur . G.Sartori
consider c o democra ie exist numai în m sura în care idealurile i valorile
sale îi dau via 118, iar, în acest context, componentele societ ii civile în sine
sunt elementele primordialiste care confer termenului de democra ie sensul
existen ial.
Pe de alt parte, rolul societ ii civile, prin toate componentele sale, este
contracareze existen a unor idei gre ite despre democra ie, care contribuie
ca democra iile s mearg prost. Prin urmare, democra ia se înva i nu se ia
ca dat, iar succesul implement rii ei depinde de fiecare individ în parte. De
aceea, sectorul nonprofit are menirea de a educa cet eanul în spiritul democratic, adic de a-l democratiza, iar pentru cazul Republicii Moldova de a-l i
europeniza. Aceasta constituie, îns , un complicat proces de transformare cu
efecte imprevizibile i costuri neprev zute care, pân într-un final, sunt suportate tot de individ. Astfel, reu ita procesului de tranzi ie de la cultura civic
patriarhal la cea participativ depinde chiar de individ.
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Procesul de democratizare i cristalizare a culturii civice participative nu
este unul prescris i u or realizabil, cum este o re et farmaceutic sau culina. Este mai degrab un proces continuu de acomodare la noile schimb ri sociale interne i externe. În spe , democratizarea nu const în transpunerea
unor practici i valori din spa iile considerate a fi democratice prin tradi ie, ci
adaptarea acestora conform valorilor autohtone i cele importate, deoarece
cultura civic participativ înglobeaz repere ale trecutului existen ial. Tocmai acest din urm aspect este cel mai complicat i contradictoriu care na te
disensiuni i crize profunde în întreg sistemul societal.
Pe fundalul acestui efort, edificarea unei societ i democratice este imposibil atât timp cât nu sunt create condi iile prielnice pentru generarea efectelor mult a teptate. Condi ia de baz , a a cum am apreciat mai sus, este libertatea individului prin care se confer putere unor institu ii cu rol de gestionare. Modul de asociere a individului, o alt condi ie de baz a democra iei, este
acea premis care
confer posibiliPuterea politic
tatea de participare a individului la
gestionarea puterii acordate. Din
acest punct de vedere,
prezenta
abordare î i contureaz
sensul
o
i u
ipotetic prin care
explic m c pron t
cesul de democp p
ratizare i fundau u
mentare a culturii
t t
civice i politice
este ini iat i gestionat de individ.
Societatea civil
reprezint spa iul
de participare a
Poporul constituit din indivizi
individului în raport cu institu iile
Fig.1. Mecanismul democratiz rii societ ii
statului (celora
postcomuniste
care le acord el
însu i puterea).
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Dac societatea civil devine democratic atunci, în acela i timp, i restul
sferelor vor deveni democratice. În alte cuvinte, societatea civil este mediul
de propagare a germenilor democra iei.
Desigur, pentru ca societatea civil s devin un mediu democratic i democratizator, la rândul ei ea trebuie s fie democratizat . În acest caz, componentele societ ii civile sunt acei germeni care propag valorile i princepiile democratice în mediul societ ii civile ceea ce favorizeaz la cristalizarea
culturii politice participative. La rândul lor, indivizii, asociindu-se în multiplele forme de participare civic , social , economic , cultural i spiritual ,
sunt cei care confer sens valorilor promovate. Deci, democratizarea este un
proces continuu care pleac de la individ (în final se întoarce tot la individ) i
are drept int vârful piramidei – puterea politic .
În mod grafic, reprezentarea simplificat a procesului de democratizare
a întregii societ i poate fi efectuat prin intermediul unui triunghi al sistemului societal. Baza triunghiului reprezint totalitatea indivizilor ce constituie
poporul, vârful este puterea politic . Astfel, indivizii confer puterii politice
anumite input-uri (valori, principii, dolean e, a tept ri etc.), urmând ca ele s
se reîntoarc de la puterea politic spre individ – output-uri (con inând atât
spunsurile a teptate, cât i noi valori, principii i a tept ri). În acest sens,
output-urile vor fi conform calit ii input-urilor. Calitatea input-urilor depinde de gardul de con tientizare a individului / poporului.
Astfel, con inutul democratic pe care îl au ele va trece prin vârful piramidal i se va întoarce înapoi, spre baza piramidal , având rolul de a pulveriza conceptele democratice în tot întregul spa iu societal. Spectrul organiza iilor nonprofit aflat undeva în interiorul piramidei (poate fi numit i mediul intermediar) confer inputurilor legitimitate astfel ca ele s fie luate pe deplin
în considera ie de puterea politic i ca cea din urm s acorde output-urile
corespunz toare, analizate din nou de spectrul intermediar.
Pe parcursul document rii de elaborare a tezei de licen , care a fost dedicat sectorului nonguvernamental din Republica Moldova, un vechi coleg
activist în spectrul asociativ m-a pus în fa a urm toarei dileme: „Care este
rolul ONG-urilor într-o societate nedemocratic ? Sunt oare ele viabile în
mod func ional?” Sincer s fiu, pentru a r spunde provoc rilor, am analizat
ce reprezint în sine o democra ie într-un stat de drept i care este aportul culturii civice. Am sesizat faptul c în societ ile nondemocratice componentele
societ ii civile r spund direct nevoilor i intereselor indivizilor, la fel cum se
întâmpl i în lumea democratic , numai c sunt subordonate direct statului,
independen a lor sectorial este limitat , la fel cum se întâmpla - i se mai întâmpl , în sistemul comunist. Urmând mai departe firul logic, putem constata
în societ ile care resping democratizarea, societatea civil are un rol de pro74

tector al valorilor, pe când, în societ ile cu tradi ii i valori democratice, organiza iile nonprofit sunt elemente ale schimb rii i al know-how-ului. În cazul
statelor ce se afl în proces de democratizare putem observa ambele fenomene:
un mixaj între tradi ie i schimbare. Provocarea m-a ajutat s -mi construiesc
propria-mi viziune i s o compar cu realitatea existent din Republica Moldova.
În argumentarea ipotezelor sale, f când o apologie la existen a unor fusuri orare sau temporale ale Europei, E.Gellner consider c „Vestul e mai
pu in problematic decât Estul”119, explicând astfel modul de aspira ii c tre
fundamentarea unei societ i civile i cristalizare a culturii civice. i în acest
context încerc m s pozi ion m în care spa iu temporal se situeaz Republica
Moldova. Astfel, conform aprecierilor lui Gellner, pozi ionarea Republicii
Moldova este în cel de-al patrulea fus orar al Europei.
Argument rii respective îi sunt acordate i o serie de variabile istorice,
dar cel mai plauzibil ra ionament este, totu i, expansiunea marxismului care a
provocat divizarea celui de al treilea fus orar în dou , n scându-l pe cel de al
patrulea (din punct de vedere geografic i statal corespunde arialului de domina ie sovietic ). În mod cert, odat cu lansarea Perestroik i, aceste spa ii
au rivalizat pentru fundamentarea unei societ i civile într-un context democratic, iar cultura civic s r mân la stadiul patriarhal. Adic , „homo sovietticus” trebuia transformat într-un „om nou” cu valori i principii antagonice
existen ei de odinioar . În acest context, societatea civil devine „altarul” democratiz rii i, în loc ca statul s coopereze, el ini iaz o lupt prin care încerc s o subordoneze politicilor i ac iunilor sale.
Desigur, aceasta se înscrie în logica fireasc a lucrurilor imputate unei
societ i marxiste, iar consecin ele se pot vedea în spa iile temporale ale postmarxismului. De aceea, Estul, aflându-se în multitudinea de sfere ale influenelor, a sucombat în multiple privin e în fa a tendin elor de democratizare i
occidentalizare, iar societatea civil , r mânând în continuare pe baricadele
tranzi iei, încerc totu i s reînvie „Pas rea Pheonix” a timpurilor pierdute.
În continuare vom vedea i de ce s-a întâmplat acest fenomen.
„Cum trebuia s arate o societate postcomunist ?” este o întrebare apropiat abord rii noastre. Pentru a r spunde la ea este nevoie s con tientiz m
trecutul i prezentul fiec rei identit i statale care face parte din sistemul
postcomunist. Crearea unei ideologii care ar permite justificarea existen ei
unei societ i civile într-o societate postcomunist a favorizat multiple viziuni
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analitice, dar i critice referitoare la „formele” care trebuiesc implementate în
noile societ i.
I.Szelenyi consider c societ ile postcomuniste trebuiau s fie de tip
contractual i nu de comand , societ i f
comandan i, executan i, comanda i i supu i120. Conform considera iilor sale, o societate postcomunist ar
trebui s fie o societate în care oamenii negociaz unii cu al ii ca parteneri
egali i- i asum responsabilit i. Acest deziderat se înscrie în logica existenial a societ ii civile, iar sectorul nonprofit a venit în ajutorul individului
postmarxist prin crearea multiplelor oportunit i i posibilit i de manifestare
a interesului i atitudinii civice. Generalizând, vom constata c democratizarea începe direct de la individ (de la baza piramidal ), i nu de la pre edinte,
guvern, parlament etc. (vârful piramidal).
Un alt aspect important din punct de vedere teoretic este sugerat de
G.Eyal, I.Szelenyi, E.Townsley în studiul „Capitalism f
capitali ti”. Existen a
unei ideologii de fundamentare a societ ii civile în perioada post-marxist a
înlesnit crearea unor ritualuri ce s aib rolul de democratizare i occidentalizare a individului121. Ritualurile vie ii postcomuniste se refer , pe de o parte la educa ia i cultura civic a individului i, pe de alt parte la restrângeri
financiare. Nuan ându-se în toate societ ile post-comuniste în diferite ipostaze, contexte i limite, ritualurile au prilejuit identificarea ni elor prielnice
pentru dezvoltarea unei societ i civile autentice societ ilor respective. Printre aceste ritualuri se pot enumera: sacrificiul, purificarea, recunoa terea vinoiei (confesiunea). Luându-le în parte pe fiecare din ele, vom observa c au
creat noi valori i institu ii promovate cu sârguin de mediul organiza iilor
nonprofit, indiferent de tipologie i sfer de activitate (de exemplu ne pot servi mi rile de demascare a „poli iei secrete” din perioada comunist care au
avut un impact deosebit în Polonia, Ungaria, România i se pare c aceste
modele vor fi exportate prin intermediul actorilor din sectorul nonprofit i în
statele ex-sovietice – la mijlocul lunii mai 2004 în Letonia aceast premis ,
în schimb, a e uat).
Analizând „democra iile n scute”, pe ruinele ideologiei marxiste în prima perioad a deceniului trecut constat m c o problem major este lipsa
unui spectru al partidelor politice viabile i eficiente. Criza ap rut mai este
aprofundat i din motivul c , prin natura sa, clasele sociale sunt dispropor ionat aranjate: clasa dominant (burghezia) este redus numeric, clasa de mijloc este practic inexistent iar clasa de jos este imens , supraponderal în compara ie celelalte dou . Ace ti factori contribuie inevitabil la sc derea conti120
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nu a încrederii fa de institu iile reprezentative ale statului, fa de noii actori politici i chiar fa de mediul pentru profit. În aceste condi ii, sectorul
guvernamental nu numai c devine slab, fragil, ci reprezint i un mediu conflictual.
A.Przeworski identific în analizele sale c o important component a
societ ii civile, partidele politice, sunt în continuu declin aproape peste
tot122. Grad înalt de fragmentare, structuri organiza ionale slab dezvoltate, reprezintativitate redus în rândul maselor etc. sunt caracteristici valide partidelor politice din noile democra ii central i est-europene. Un motiv al acestei
st ri este rolul insignifiant al opozi iei care î i pierde resurse colosale pentru
elaborarea de strategii care ar avea drept efect subminarea puterii i nu particip la procesul de redresare direct a situa iei. Aceast situa ie contribuie
mai degrab la agravarea calit ii actului guvern rii, la fragilitatea procesului
de democratizare, dar, mai ales, la erodarea culturii politice.
În consecin , sucombarea sectorului guvernamental i a partidelor politice implic g sirea unor noi pârghii de dezvoltare a întregului spectru societal. Astfel, societatea civil , cu toate componentele sale, devine un salvator al
democra iei prin intermediul c reia procesul de democratizare i transformare
a culturii civice / politice într-una participativ este continuat. Specificând rolurile pe care le au organiza iile nonprofit, ele se dovedesc a fi cei mai importan i actori ai procesului de democratizare. Sectorul guvernamental, fiind
anemic la toate procesele de schimbare, accept totu i o serie de reforme care
sunt impuse de organismele donatoare externe drept condi ie pentru alocarea
unor resurse financiare i care ar permite subzisten a de la o perioada la alta.
Perindarea prin aceste perioade îns nu constituie un mijloc viabil de tranzi ie
cu succes la o democra ie cât de cât aproape de a tept rile indivizilor. Organiza iile nonprofit inspir insistent o stare de motivare i încredere a individului fa de viitor, fa de institu iile guvernamentale i fa de întregul sistem
societal.
Desigur, în prezent putem vorbi despre rolul democratizator al organizaiilor neguvernamentale. Dar, într-o societate în care sfera guvernamental
nu- i propune dezideratul edificator al unei democra ii participative, multe
din aprecierile noastre vor r mâne inutile. Din acest punct de vedere sectorul
privat nu are de ales i accepta s devin supus ideologiei politice. Iar de dragul p str rii pozi iilor „cu greu dobândite” i „cucerirea” unui titlu de mecenat sectorul pentru profit, cu rare excep ii, se încumet în sprijinirea sau parti-
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ciparea la ac iuni ini iate de organiza ii nonprofit, i atunci de pe o pozi ie dominant uziteaz de „blânde ea” i naivitatea celui din urm sector.
Un alt aspect paradoxal care- i demonstreaz vizibil efectele este setul
de valori care trebuie înglobat într-un spa iu „în elenit” din punct de vedere al
libert ii i educa iei i culturii civice a individului. În compara ie cu Europa
Occidental , areal în care crizele sociale s-au succedat pe întreg parcursul istoriei, noile democra ii sunt obligate s inspire suflul democratizator prin instituirea unor condi ii civile, politice i sociale ale cet eniei123. Tocmai organiza iile nonprofit sunt elementul de baz care, prin intermediul caracteristicilor de import / export al know-how-ului i mediu de promovare a schimb rii
faciliteaz instituirea cu succes a acestor procese la nivel comunitar, regional
i na ional.
Argumentarea privind democratizarea întregului sistem societal implic
mai întâi democratizarea societ ii civile. Adoptarea unui scenariu prin care
elementele cele mai apropiate de individ s constituie un mediu cu adev rat
democratic va duce, implicit i inofensiv, la un proces continuu în mai multe
direc ii. Dar, ca acest proces s capete efecte plauzibile, acest mediu trebuie
fie bine format i bine închegat. Dac sectorul organiza iilor nonprofit devine o surs de democratizare, atunci, sectorul informal i celelalte componente ale societ ii civile sunt influen ate în sensul schimb rii democratice.
Aplicând acest construct teoretic la situa ia actual din Republica Moldova, vom constata ca este plauzibil i c genereaz efecte benefice procesului de democratizare. Dar, apare o dilem „Cum i prin ce metode organiza iile nonprofit pot contribui la democratizarea societ ii civile i cristalizarea
culturii politice participative când ea în Republica Moldova este friabil ?”
spunsul este simplu: democratizând organiza iile nonprofit, democratiz m
societatea civil . Este un proces interdependent i, totodat , emergent.
Un alt aspect const în faptul c organiza iile nonprofit prin misiunea i
prin obiectivele lor au rolul de a influen a procesele care au loc în domeniul
politico-social (ap rarea drepturilor omului, a intereselor comunitare (de exemplu a grupurilor minoritare) participarea la elaborarea politicilor publice,
participarea la via a public i politic a statului, la protec ia mediului i prevenirea sau contracararea calamit ilor ecologice, la oferirea serviciilor sociale grupurilor social-dezavantajate sau socialmente vulnerabile, asigurare social , socializare continu a diverselor categorii sociale etc.) i cel economic
(participarea în procesul de dezvoltare economic a regiunilor i a comunit ilor, oferirea unor servicii i bunuri la acela i nivel i calitate ca i cele ale
sectorului pentru profit sau guvernamental, oferirea un mediu propice de gân123
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dire i practic economic (de exemplu: organiza ii nonprofit ale economi tilor profesioni ti, ale întreprinz torilor .a.) crearea de parteneriate intersecttoriale cu tent economic sau social-comunitar etc.). Toate acestea reprezint
condi ii i elemente necesare pentru instituirea unei societ i democratice i
fundamentare a culturii civico-politice participative.
Personal, consider c procesul de democratizare trebuie ini iat din jos în
sus i nu de sus în jos, cum au procedat mai toate entit ile statale ex-comuniste, care iat deja de peste un deceniu au pornit în „ utarea unei democra ii”
autentice, a valorilor i tradi iilor respectivei societ i. În sus inerea acestei
op iuni apelez la A. de Tocqueville i J.S.Mill care considerau c democra ia
este un mediu care favorizeaz individualismul, dar pe de alt parte îl i combate. Astfel, individul saturat de atâtea reforme i contrareforme, merit s i
evalueze în mod individual propriile ac iuni, dup care s le transmit prin input-uri puterii politice. Astfel, atitudinea sa civic î i face prezen a în spa iul
public. În acest context, parafrazându-l pe C.Pârvulescu, democra ia începe
de la ie irea la vot i continu prin aruncarea buletinului de vot în urna de
vot.
În concluzie, democra ia reprezint o construc ie a societ ii în care individul este actorul principal. La rândul s u, individul tinde spre o participare
social cât mai activ - participare civic , dar i cea politic . Este în interesul
sectorului guvernamental, dar i a sectorului pentru profit de a garanta pe termen lung dezvoltarea sectorului privat. Prin urmare, legisla ia care garanteafunc ionarea celui din urm sector trebuie s reprezinte un adev rat cadru
de participare independent i responsabil a individului prin intermediul societ ii civile, respectiv organiza ii nonprofit, la procesul de construire a unei
societ i democratice.
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ELITA POLITICA CA FACTOR AL FRAGMENT RII
CULTURII POLITICE124
Bogdan ÎRDEA
Republica Moldova, Chisin u
Universitatea Pedagogic de Stat „Ion Creang ”
Catedra tiin e Socio-umane
Lector
This article attemptes to show how the sacred elements of the political
culture influence political behavior of moldavian political leaders.The author
pays particular attention to the image caracteristics of the basic political forces, existing in the Republic of Moldova, makes the analysis of the image
items of some political leaders and comes to the conclusion that they entail
the archaic elements of political culture. Moreover, they derive from this culture. In our opinion a huge part of the moldavian political elite is dominated
by the totalitarian myths and stereotipes of behavior and this has a strong negative influence upon political participation of the youth. We are describing
the causes of poor youth participation in politics. Some of these causes could
be eliminated, being provided their dependance on institutional factors.
The problems emerge when someone is trying to improve or to remove
the subjective factors, the sacred elements of the political culture, totalitarian
stereotipes and models of political behavior, shared by moldavian political
elite.
I. Proiec iile de imagine ale liderilor
ca component a culturii arhaice
În viziunea lui Onisifor Ghibu, Basarabia a fost nu atît rusificat cît arificat avînd a a caracteristici ca „adîncirea în ideologia oriental ” i „cre tinism meditativ”. Acest fapt par ial se explic prin influen a puternic a bisericii ortodoxe ruse125, prin integrarea boierimii moldovene ti în aristocra ia
rus . Aceasta a favorizat întrarea Basarabiei într-un spa iu mitic, cultural,
comun cu Rusia.
Con tiin ei politice din Rusia „ arului r u„ îi era în permanen contrapus „ arul bun” dup istorie doar r mânând alegerea numelor. ” arul bun”
trebuie nu doar s fie „legal” dar i „drept”. Prototipul arului bun în Rusia îl
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reprezinta pentru popor Ioan IV cel Groaznic pe care N.I.Costomarov îl descrie în felul urm tor: „fa de unii î i ar ta furia, fa de al ii – mila, asmu ea
majoritatea contra minorit ii, blama clasa func ionarilor (
)
i preo imea în fa a poporului în a a mod expunîndu-i judec ii populare i pe
unii i pe al ii dar al carei executor era doar el. arul ca i cum devenea una
cu poporul!126 Liderul opozant „neformal” în aceast cultur , este de fapt a
doua fa ad a puterii, este oglinda liderului oficial.
Arhaismul în cultura Moldovei se manifest în faptul c se bazeaz pe o
baz sacral . Toate reprezent rile sunt o ierarhie simbolico-mitologic , vârful
reea Liderul este o reflectare, materializare a lui Dumnezeu.127
În perioada sovietic s-a desf urat ritualul de modificare a statutului
când suferin ele colective ale celor de sus sau transformat în simboluri „ale
vie ii martirilor pentru cauza poporului” fiind în paralel i simbol al modelului comunitar. To i cunosc simplitatea i h rnicia lui Petru I i a lui V.I.Lenin,
dificult ile în lupta cu for ele malefice ale lui Stalin i a lui Ioan IV, etc.128
Mai interesant e cum aceste lucruri sunt proiectate i realizate de elita
politica de azi. Astfel Iu.Ro ca merge spre Parlament pe jos, public denun
apartamentul luxos i vila doamnei E.Ostapciuc129 personal înmâneaz flaiere
propagandistice la trec tori, se lanseaz în campanii „cu mâinile curate”. Ori,
ceea ce se proiecteaz este imaginea Martirului („
”), a individului ce te capteaz prin simple ea ( i deci accesibilitatea sa).
Scandalurile în care acesta este implicat în permanen denot Lupt torul, sau
Opozantul puterii130.
Ce este interesant c anume mas-media la pozi ionat pe Iu.Ro ca ca a
doua fa et a puterii fapt ce s-a suprapus bine peste cultura arhaica moldoveneasc .131 Anume mass-media este aceea care proiecteaz ideea identit ii
structurale ale celor dou partide partidul comunistilor (PCRM) i cre tin-
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. //
,
1997, 5, c.137.
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idem, c.139.
128
idem, c.135.
129
E.Ostapciuc i-a tras o vil la B
ne ti. // „Flux”, 2004, 30 aprilie.
130
„Dialog”, 2001, 12 ianuarie: ”Iurie Ro ca nu doarme. Se une te cu comuni tii,
adic îi aduce la putere, r stoarn guvernul, i lanseaz ca nebunul satului scandaluri dup scandaluri. Dizolvarea parlamentului i alegerile anticipate sunt de fapta opera lui Iurie Ro ca”.
131
“Tineretul Moldovei”, 2001, 5 februarie. Ziarul îl calific pe Iu.Ro ca drept agent
al KGB care a reu it dezmembrarea dreptei na ionale ca s -l poat aduce la conducerea rii pe V.Voronin.
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democra ii (PPCD)132 sau ideea c Iu.Ro ca este omul lui P.Lucinschi care îl
va aduce pe acesta la guvernare cu ajutorul lui general Alexei d ruit de altfel
tot de fostul pre edinte al statului PPCD-ului.133
Astfel mass-media e coparticipant activ la cristalizarea elementelor arhaice. Este interesant sub acest aspect comportamentul politic a lui V.Voronin. Pre edintelui V.Voronin i se altoiesc itemi de imagine prin care acesta
se asociaz cu un Tat al Na iunii în permanen încruntat, îngândurat care
i pedepse te dar i miluie te.134
Voronin încearc s i suprapun imaginea lui tefan cel Mare prin vizitele f cute la muntele Athos, la m stirea Vatopedi care au fost f cute doar de tefan în 1502.135 Astfel, acesta îi d o aur de sfânt.136
Titlul de general îi ofer a autoritate dubl înt rind imaginea de “mân
forte“. Mai mult imaginea de tat milostiv este înt rit în ultima vreme de d ruirea a 40 automobile veteranilor din r zboiul din Transnistria, ambulan elor
pentru spitalele din Moldova137, ajutoarele la combaterea calamit ilor naturale, de exemplu, Ine ti,138.
Voronin depune flori, Voronin d sfaturi, Voronin deschide întreprinderi, reconstruie te m stiri, e în r zboi cu du manii externi – Transnistria139. Voronin inte te dou spa ii simbolistice: simbolul lui tefan cel Mare,
a lui Lenin dar pe linia moldovenismului tinde s se asocieze i cu alte simboluri na ionale.140
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.
. // «
PLUS», 2004, 7 mai. ”Vladimir Voronin nu demult a promis c în viitorul parlament va nimeri doar un partid maximum dou . Despre care forma iuni politice e vorba este clar. Acestea sunt PPCD i
PCRM. Practic ambele structuri sunt dou emisfere ale unui întreg, dar nu a creierului dar al unui organ care îndepline te cu totul alte func ii social-fiziologice.
133
«Luceaf rul», 2001, 10 februarie.
134
Copia nereu it a lui Jirinovschii. // «Flux”, 2004, 14 mai. „ eful statului î i nume te i î i concediaz puzderia de subalterni ca un nabab f
a se obosi s l mureasc ceva opiniei publice. De ce a fost dat afar Victor Dora ? Cu ce a p tuit
Morei?”
135
Despre trecutul prezent în viitor. // „Opinia”, 2004, 11 mai.
136
Înalt misiune spiritual la muntele Athos. // „Moldova Suveran ”, 2004, 7 mai.
137
Vestea bun , vestea proast . // „Opinia”, 2004, 4 mai.
138
T nase C. Imperiul lui Tîltu. // „Jurnal de Chi in u”, 2004, 14 mai.
139
Depuneri de flori la Complexul Memoirial al Gloriei Militare. // „Moldova Suveran ”, 2004, 23 iunie.
140
eful statului l-a comemorat pe Mihai Eminescu. // „Moldova Suveran ”, 2004, 16
iunie. „ eful statului a depus o coroan de flori la bustul lui Eminescu i a p strat
un minut de reculegere.”
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Limbajul accesibil, rural, cu accentuarea puternic a graiului moldovenesc popular îi permite o parte a electoratului s se identifice cu pre edintele,
-l considere drept omul s u. De fapt aceste ac iuni ale guvernului înt resc
cultura politica paternalist . Mai mult, în conflictul Megadat. Cum i stat ambasadorii au scris scrisoare anume lui Voronin, contribuind i ei în mod indirect la consolidarea ideii c Voronin este st pânul în ara aceasta! Acela i lucru se întâmpl prin emisiunile televizate în care pre edintele promite solu ionarea problemei unei persoane concrete, grevele, pichet rile în fa a pre ediniei cu soma ii economice, îi asigur un surplus de resurse simbolice pre ediiei141. De fapt ceea ce fac comuni tii - este un apel la tradi iile na ionale, la
cini, obâr ie – ideea na ional fiind un antidot efectiv contra reformelor.142
Ac iunile de demitere o mini trilor143, de r fuial cu concuren ii poli144
tici se suprapune peste imaginea arului bun care dup cite am afirmat judec dar i miluie te.În acest sens este interesant fraza lui Grigore Ureche.
Despre tefan cel Mare: i era el omu nu pre mare de statu dar prea repede mîniosu i v rs toriu de sînge nevinovatu”145. Pre edintele statului apare ca un sus in tor al bisericii ortodoxe146 i în special al Mitropoliei Moldovei. Aceste lucruri vorbesc despre faptul c puterea se raporteaz în rela ile
sale cu cet enii la fundamentele sacrale ale culturii politice, la arhetipuri politice i religioase care au ca scop amplificarea legitimit ii carismatice a preedintelui, fapt ce i-ar asigura perpetuarea la putere indiferent de performanele economice sau politice.
Cum afirm politologul rus A. erbinin: „Sistemul sovietic, care mai
mul i ani a avut dificult i în produc ia m rfurilor industriale i a „bunurilor
lume ti” foarte rapid s-a înv at s produc s rb tori, care favorizau cristali-
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Lozinschi R. Amai zburat un cap. // „Jurnal de Chi in u”, 2004, 28 mai.
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« egadat.Com»
. // „
” 2004, 27
.
„Ion Mu uc consider c perchezi ia f cut la domiciliu reprezint o reac ie a puterii la declara iile PSDM despre ilegalitatea certificatelor de înmatriculare, el fiind membru al Biroului Politic”.
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Ureche Gr. Letopise ul rii Moldovei. – Chi inau, 1992.
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Lozinschi R. Jaful pentru C priana. // „Jurnal de Chi in u” 2004, 7 mai. ”Majoritatea agen ilor economici din Republica Moldova au fost obliga i de conducerea
comunist a statului s fac „dona ii benevole” de sute i zeci de miii de lei pentru
finalizarea lucr rilor de reconstruc ie la M stirea C priana.”

83

zarea i consolidarea rela iilor sociale ceea ce era foarte important atât pentru
etapa de constituire a sistemului, cît i pentru men inerea acestuia.147
În ultima perioad au fost inaugurate un set de s rb tori: s rb toarea vinului, 22 iunie, ziua absolventului148, s-au revigorat 1 mai, 9 mai, Pa tele etc.
Aceste s rb tori au ca scop desc rcarea stresului social, reorientarea aten iei
popula iei de la problemele stringente. Mai mult, unele din ele resuscit ni te
amintiri i asocia ii de factur s le ofere anume PCRM dividende politice!
De fapt chiar i forma iunea Alian a „Moldova Noastr ” (AMN) se adreseaz la fundamentele arhaice: utilizeaz în plan imagologic Treimea (arhetipul Sfintei Treimi mai pu in e elocvent), ca modalitatea r spîndit recent
i la „Edinstvo” din Rusia: poli ist, salvator, trînta - ideea de For , i la
PPCD: Iu.Ro ca, V.Cubreacov, .Sec reanu. Aici: Gospodarul (S.Urechean)
Poli istul (V.Until ), Politicianul-Economist (D.Braghi ) proiectând ideile de
stabilitate, ordine, prosperitate. De fapt PPCD utilizeaz crucea ca unul din
componentele simbolistice, AMN – des apela la simbolul clopotni ei (cel puin componenta ei Partidul Independen ilor) sau etala chiar în cadrul campaniei electorale dar i cu alte prilejuri, clopotni a din fa a Catedralei149. Posibil
incon tient dar credem c premeditat for ele politice de opozi ie se „martirizeaz ” cu orice prilej150.
Un fenomen interesant este i construc ia unei societ i civile parale de
tre guvern.151 În acest sens se poate spune c guvernul este un promotor al
culturii democratice. Referitor la teza c unirea cet enilor în grupuri i asociii cet ene ti pentru scopuri comune serve te ca baz pentru capitalul social
i formarea societ ii civile trebuie de remarcat c esen a acestor grupuri poate fi diferit .
147
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, 1998, 5, c.83.
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A fost instituit ziua absolventului. // “Moldova Suveran ”, 2004, 23 iunie.
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Lozanu M., Manu I. Chi in u – capital de tip european sau Omul sfin te locul.
// „Capitala”, 2004, 23 iunie. „Desigur, unele realiz ri ob inute în perioada de tranzi ie (achitarea la timp a salariilor i a pensiilor) constituie o excep ie fa de majoritatea ora elor republicii. Sunt îns i realiz ri de ordin moral care nu pot fi
terse din memoria societ ii. Una din acestea este construc ia Clopotni ei din fa a
Catedralei, exact în acela i loc i exact a a cum a fost pîn în noaptea exploziei mînuit de c tre comuni tii atei ti.”
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. // „
”,
2004, 23
. „Lui Urechean i s-a refuzat plecarea peste hotare în Croa ia la conferin a „Investi iile în economia ora elor: probleme i perspective”, mai devreme
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Problema e c în cadrul societ ii civile conexiunile sunt orizontale, or
aceste structuri create de putere sunt verticale. Structurile verticale nu stimuleaz stabilirea încrederii reciproce i a colabor rii. Lipsa încrederii reciproce, incapacitatea oamenilor de a se uni pentru scopuri comune duc la stagnarea societ ii152.
Colaborarea e necesar în rela iile dintre puterea executiv i legislativ ,
între muncitori i manageri, între partidele politice i guvern, între guvern i
grupele de presiune, între firmele private, b nci i clientela acestora. Dar nu
poate exista colaborare acolo unde nu exist încredere.
Toate aceste elemente vorbesc despre câteva lucruri:
- elita actual din Republica Moldova este una care se legitimeaz prin
ac iuni ce intesc sacralul, fac apel mai des la mituri politice decât la argumentul ra iunii.
- aceste ac iuni cristalizeaz paternalismul, etatismul, clientelismul politic, inhib con tientizarea de c tre indivizi ai propriilor interese politice, cristalizeaz subcultura de supu enie marginalizînd subcultura civic . De fapt aciunile autoritare ale comuni tilor în raport cu opozi ia sunt în viziunea noastprodusul unei frustr ri, datorat atacurilor verbale i fizice la adresa acestora cînd erau în opozi ie, interzicerea partidului, marginalizarea acestuia în
1996-2000. Acum comuni tii se revan eaz .
- Fragmentarea culturii politice dar i conservarea subculturilor se datoreaz elitei politice actuale care a utilizat la maximum mitul du manului intern, a proiectat i a speculat imaginea concurentului ca adversar politic, du man fie etnic, fie de clas !
- Elita apeleaz la simboluri autoritare ( tefan cel Mare, Steaua Sovieti) i face abuz de retorica totalitar (chiar dac partidele sunt de dreapta)
fapt care conserveaz i reproduce modelele de comportament nedemocratic.
- Utilizarea acestor simboluri autoritare poate fi apreciat ca un „model
al domina iei simbolice i ideologice al actualei clase dominante care prin
aceste simboluri autoritare î i perpetuiaz domina ia”.
- Din cauza c institu iile politice i în special partidele politice sunt foarte slabe sunt r spândite clientelismul politic153, personalismul, corup ia ge152

.E
.
// M
, 1988, 6, .148.
153
Clientelism politic este un raport de dependen personal creat prin primirea de
avantaje de c tre unii, în schimbul sprijinului pentru anumite obiective urm rite de
tre cei ce ofer aceste favoruri. Clientelism politic se sprijin pe rela ii personale, neinstitu ionalizate, rela ii de dependen datorit inegalit ii resurselor partenerilor. Aceste rela ii genereaz clici i re ele care, în grade diferite, p trund în esutul politic al unei societ i. Foarte des aceste re ele sunt utilizate în scopuri elec-
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neral i carteluri ale actorilor care apar în afara cadrului constitu ional. Astfel deciziile politice de baz sunt adoptate nu de parlament dar de un grup îngust de persoane care poate include indivizi neligitima i politic de popor pentru luarea deciziilor (bankeri, businessmani, etc.)154 fapt care practic lipse te
demosul de suveranitate.
- Dependen a statornicirii constitu ionalismului de cre terea economic
i consecin ele pozitive ale acestuia depinde la fel de modul de via existent
i de mentalitate. În fosta URSS sau obi nuit la servicii gratuite:
Înv mântul, medicina, asigurare tiin ific , întrarea în tiin i transport. Faptul c se limiteaz aceste privilegii nu poate s nu trezeasc reticen a
popula iei fa de politica promovat . Ar fi fost excelent dac nivelul aspira iilor tuturor straturilor sociale ar fi fost adecvat posibilit ilor economice. Problema e c aspira iile dep esc cu mult poten ialul nostru real. De fapt aspiraiile sunt orientate înspre stat.155
Anume aceasta este unul din motivele ce impune statul la politici de naionalizare, conservare a propriet ii de stat i tergiversarea privatiz rii marilor întreprinderi Termocom, Moldtelecom, cu consecin ele de rigoare156 sau
revizuirea rezultatelor privatiz rii dar i a propriet ii ca în cazul firmei Ninevia157, Megadat.Com etc. prin intermediul organelor judiciare care devin instrument docil al politicii de stat.
II. Exist vre-o rela ie între cultura politic a elitelor basarabene
i participarea tineretului în via a politic ?
Apatia politic a tinerilor, în special cea a studen ilor este pentru noi o
problem grav . De ce studen ii, categoria cea mai informat este pasiv ?
1. Liderii politici de orientare democratic au oferit suficiente probe de
inconsecven , la itate, i de ce s n-o spunem direct de mercantilism. O asetorale. rile dezvoltate caut s i men in domina ia asupra rilor subdezvoltate
prin recrutarea în interiorul acestora a unei clientele politice dispus în schimbul
unor avantaje economice i social politice s serveasc interesele centrului.
154
Pris caru I. Voroninit acut ? // „Timpul”, 2004, 18 iunie. „Stepaniuc s-a ar tat
nemul umit c unii consilierii presiden iali, în special Mar Tcaciuc, î i dep esc
atribu iile, f cînd declara ii în numele partidului, diminînd astfel rolul frac iunii comuni tilor”.
155
.
., 1992, c.292.
156
Investi iile str ine s-au redus în 2003-2004 cu 93 mln. dollari SUA, sau mai mult
de trei ori, num rul popula iei care tr ie te sub pragul s ciei a crescut de la
72% la 81% dup nivelul corup iei de la locul 64 la 100 ,,datoriile interne – de la
58 milioane dolari SUA la 221. (Sursa: Socius, N1, 2004, 1 iunie).
157
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. // „
”, 2004, 16
.
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menea condiut a provocat dizgust nu numai în mediul studen esc, dar anume
tinerii, fiind mai instrui i i mai rebeli, au manifestat o atitudine deosebit de
critic .
2. efii de partide nici pân în ziua de azi nu au habar cum s discute cu
studen ii. Forma iunile politice care încearc s se infiltreze în rândurile lor i
creeaz „aripi tinere ti „nici nu realizeaz cît de departe se afl ele de realizarea scopului propus.” Echipele de zgomote „studen ti afiliate unor partide,
nu au reu it s cucereasc simpatia majorit ii colegilor lor. Mesajele plate i
cu un insuportabil iz propagandistic, sloganuri lipsite de fantezie i str ine
unui mediu „cool” ac iuni plictisitoare i cu un final previzibil, dorin a egoisde ai înregimenta pe tineri iat doar câteva exemple”.158
3. Ruinarea vechilor idealuri i a sistemului de valori. Tineretul odat cu
derea URSS a în eles c mult timp a fost dus de nas.
4. Un rol important a avut i activitatea economic furtunoas în anii
1987-88 realizat de comsomoli ti. Întâmpl tor sau con tient a fost deschis
supapa care a direc ionat ini iativa celor activi tineri în albia comercial , deci
mai departe de politic . Acest fapt a frânat politizarea p ii active a tineretului. Posibil, peste un timp anume, aceasta parte a businessmanilor se va reîntoarce în politic ori acum ei sunt antrena i în procesul de acumulare primar
a capitalului.159 Alte segmente ale tineretului s-au concentrat asupra activit ii
de înv are, secte religioase, cultur , ONG. Mai mult în viziunea noastr în
condi iile Republicii Moldova nu exist nici o leg tur între participarea la
activit ile ONG i participare politic .
5. Majoritatea tinerilor nu au f cut parte din nomenclatur care era organizat în re ele corporatiste i clientelare. Acest fapt nu le-a permis s participe masiv la procesul de privatizare care s-a desf urat în fosta URSS. Or aceste re ele func ioneaz i ast zi permi ând reprezentan ilor fostei nomenclaturi s se men in la putere. În aceast tez se necesit doar un mic amendament: doar elita comsomolist a putut participa la procesul de redistribuire a
propriet ii de stat.
6. Lipsa unui interes clar din partea statului în stimularea tinerilor, lipsa
unei politici de cadre clare a statului în domeniul tineretului. Or, spre exemplu, vecinii no tri - Romania160, unde tineretul este puternic promovat în structurile conducerii, i Ucraina, unde în administra ia pre edintelui s-a anun at
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Butnaru V. Apatia nu e sexy! // „Jurnal de Chi in u”, 2004, 22 iunie.
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, 1997, c.353.
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“De teptarea”, 2004, 4 iunie. „Lista candida ilor PSD pentru Consiliul Local
cuprinde oameni de mare valoare profesional i uman , speciali ti recunoscu i în
domeniul lor, tineri care au demonstrat deja c merit încrederea prin rezultate.”
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concurs cu o favoare deosebit acordat tinerilor161, fapt declarat revolu ionar
de anali ti.
7. Dispari ia Uniunii Leniniste Comuniste Unionale de Tineret (ULCUT)
–
– a l sat un vid institu ional i organiza ional în urma sa. În cadrul
acestei structuri participarea tineretului avea un caracter mobiliza ional dar
care deschidea anumite perspective pentru o mic parte a comsomolului de a
se afirma pe plan politic.
8. Un moment important care frâneaz procesul de participare politic a
tineretului îl reprezint i lipsa unei autonomii reale a universit ilor. De i
formal rectorii sunt ale i de universit i ace tia sunt puternic dependen i de
stat. Un indiciu în acest sens ar fi întâlnirile cu reprezentan ii puterii: când e
vorba despre întâlniri cu partide extraparlamentare studen ilor li se permite s
fie liberi arbitri, când e vorba de partidul de guvern mânt – sunt mobiliza i cu
for a, închi i în s li, impu i de prorectori s participe activ iar unora profesori
„incomozi” li se cere întreb rile s fie formulate în scris i în prealabil înaintate decanilor. Mul i rectori au amenin at studen ii care vor participa la ac iuni de protest c vor fi exmatricula i ceea ce a minimalizat impactul particirii politice ale studen ilor.
9. Studen imea era un grup social dependent de structurile de stat prin
sistemul de protec ie social : transport gratuit, medicin gratuit , burse.
Azi asist m la formarea unor segmente studen ti care sunt pu in dependente de guvern: ei pl tesc contractul, sunt asigura i de p rin ii care lucreaz peste hotare. Faptul c ei nu pl tesc impozite, nu primesc burs nu le creeaz cultura politic civic , îi face apatici. O parte infim a studen imii s race
a fost mituit de guvern: li s-au ridicat bursele în plus la alegerile locale din
Chi in u pentru a risipi voturile tineretului acestora li s-a oferit plecarea gratuit la sate fapt care par ial a influen at rezultatele alegerilor.
Participarea masiv a tineretului în anii 1991-2000 era conexionat de
a probleme ca: limb , istorie, burs , transport gratuit. Deci motiva ia era
preponderent una redistribuitiv dar i valoric . Trecerea masiv la înv mântul prin contract, anularea c toriilor gratuite în transportul urban au lipsit
studen ia de motiva ia particip rii politice, aceasta fiind monopolizat de pensionari. Atunci când indivizii sau grupul î i percep statutul s u material i social ca relativ satisf tor, normal i stabil totul ce se întâmpl în societate i
în politic le pare lipsit de importan . În cazul dat contreaz stabilitatea: a
ciei sau bog iei162.
161
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10. Una din cauzele care a determinat participarea slab electoral a tineretului a fost i utilizarea masiv a tehnicilor piar-ului (PR) negru. Critica
vehement a oponen ilor, scandalurile de corup ie au redus puternic rata particip rii electorale, probabil aceasta i fiind unul din scopurile clasei guvernante care astfel î i utiliza la maxim avantajele propriului segment electoral.
11. Anumite modele comportamentale sunt formate prin sistemul de socializare politic fapt clar demonstrat de americanii D.Easton i J.Dennis în
studiul „Children in the Political Sistem”. Autorii cita i men ioneaz c în copil rie se formeaz un mecanism al „sus inerii prin difuzie” al sistemului politic existent ca produs al interac iunilor ini iale cu tat l, apoi poli istul. În rezultat se formeaz o emo ie pozitiv care se extrapoleaz asupra pre edintelui, sistemului politic fapt ce permite o percepere idealizat a sistemului, susinerea lui163.
Se pare c tinereii n scu i în anii 1970-1980 au fost socializa i în stil
prosovietic, Lenin figurînd ca simbol frecvent în c i, abecedare. Foarte des
este prezent i tefan cel Mare, Eminescu ca simboluri politice na ionale. Tineretul anilor 1980-1990 – este frecvent familiarizat cu chipul lui tefan cel
Mare, Eminescu i aproape deloc cu simbolica comunist !164 Dar tocmai aici
i intesc unii lideri politici care prin imaginea proiectat încearc s îmbrace
cîteva cîmpuri simbolistice: Lenin, tefan cel Mare, Eminescu.
Astfel se expic depuneea de flori la monumentul lui Lenin de c tre
Pre edintele rii, comemorarea zilei de 22 aprilie ,,utilizarea frecvent a lui
Lenin ca simbol de c tre comuni ti fapt ce le asigur un plus de legitimitate
ideologic , dar i-i permite lui Voronin s i umple vidul de imagine cu caracteristici bine lefuite în con tiin a social ale Conduc torului proletariatului
mondial. La moment socializarea politic democratica are mari dificult i.
Un sondaj de opinie „Dezvoltarea timpurie a copilului în Moldova”,
sus inut de c tre „UNICEF – Moldova”, concluzioneaz c 58% din familiile
rurale cu copii în vârsta pân la 7 ani nu au nici o carte. i doar trei copii din
10 familii s race i 7 copii din 10 familii cu venituri înalte sunt asigura i cu
i la nivel mediu sau înalt.165 Acest lucru creeaz mari dificult i pe viitor
fiindc practic unicele institu ii de socializare devin televiziunea, coala, stra-
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ibidem, c.321-322.
Aceast aser iune se bazeaz pe observa iile noastre empirice la Universitatea Pedagogic de Stat „Ion Creang ”, discu ii cu tineri. Majoritatea habar nu au cine
este Tro kii, Che Guevarra, Mao ze Dung, etc.
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.
. // „
”, 2004,
23
. Au fost intervieva i aproape 1000 familii, care au 1503 copiii la vârsta de
pân la 7 ani, din care 60% locuiesc în mediu rural.
164
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da ceea ce va permite for elor care de in controlul asupra acestor institu ii s
beneficieze pe viitor de renta politic !
Totu i, nu putem vorbi despre apatia total în rândul tineretului.
Principalele organiza ii de tineret în viziunea exper ilor de la IRI (Institutul Republican Interna ional) care sunt afiliate politic i sunt p i componente ale unui partid politic sunt:
- Uniunea Tineretului Comunist din Moldova (UTCM), afiliat PCRM.
- „Noua Genera ie”, afiliat PPCD.
- Organiza ia de tineret al Alian ei Moldova Noastr .
- Uniunea Tineretului Democratic, afiliat Partidului Democrat.
- „Alternativa”, afiliat Partidului Social Democrat din Moldova166.
În viziunea noastr în aceast list intr i Partidul Na ional-Bol evic
(PNB ) nucleul c reia pare a fi format
în exclusivitate din tineret.
Totu i mai puternice sunt organiza iile cu un comportament extremist167
sau radical, protestatar168, între care noi am eviden ia PNB, UTCM, „Noua
Genera ie”.
III. Prin ce se explic radicalizarea discursului tineretului?
Mul i sociologi afirm c cre terea nivelului educa iei (a consumului informa iei teoretice) combinat cu “civiliza ia odihnei” specific societ ii
post-industriale produce cre terea aspira iilor i a tept rilor indivizilor; (salarii înalte, automobil, apartament) care comasate cu posibilit ile reduse ale
economiei de ai integra, contribuie la apari ia nelini tei, distan area de la normele general acceptate, dificult i în integrarea social , apari ia contra-culturilor cu caracter radical care au tendin a de promovare a unor idei utopice;
creeaz instabilit i sociale in satisfac ie i complexe ale inferiorit ii. Fenomenul se datoreaz i deschiderii “hotarelor informa ionale” odat cu ruinarea sistemului totalitar, când mii de sta ii TV, ziare, reviste europene au invadat spa iul post-sovietic.
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În perioada totalitar indivizii erau par ial satisf cu i fiindc se raportau
la grupele de referin interne. Cultura occidental a devenit un donator de informa ii, cea oriental - asimilator. Apare pericolul apari iei unui lumpenproletariat multimilionar în fostele ri socialiste i în curs de dezvoltare.
“Elementul esen ial al proletarului nu e s cia sau provenien a joas dar permanenta senza ie a propriei insatisfac iei, stimulat de lipsa unui loc mo tenit
în societate i îndep rtarea de propria ob te”169. Marca i de societatea de consum occidental , ne fiind în stare s produc ceva ace ti oameni sunt în stare
consume orice având ca grupe de referin statele occidentale creeaz dificult i economice pentru statornicia democra iei!
Prezen a în structura economic a Republicii Moldova a unor conglomerate economice neprivatizate, func ionarea neadecvta a economiei de pia, nepotismul i clientelismul favorizeaz apari ia unor segmente masive ale
Marginalilor. Ace tia sunt compu i din mai multe categorii :indivizii inap i
de concuren care a i-au pierdut aceasta abilitate din cauza unor factori obiectivi:
tatea, vârsta, trauma, situa ia de refugiat – ace tia ar trebui fie obiectul unor politici sociale din partea statului.
Marginalii sociali – ace tia apar din cauza unor factori „ob inu i”, sociali nu biologici:
Specificul educa iei, condi ii vitrege de via în copil rie, lipsa unei educa ii profesioniste iar uneori i generale, influen a mediului antisocial, lenea
general . Ca efect aceste grupuri nu simt o dorin enorm de a realiza comportamente adecvate normelor sociale i se str duie s ob in unele bunuri
sociale prin metode repudiate de societate (crima, cer itul). Cre terea masei
critice a acestor indivizi consider politologul A.Flier poate favoriza mi ri
sociale de anvergur , revolu iile. Anume marginalii, i nu burghezia sau proletariatul erau for a motrice a revolu iilor francez , rus , a dictaturii lui Hitler.170
Straturile sociale care sunt apte de concuren nu au nevoie de dictatur ;
ele pot ob ine cele dorite relativ legitim, f
violen , în condi iile unei concuren e libere, garantate de lege. Marginalilor accesul pe pia a muncii le este
închis. Ca efect formele luptei tei acestora pentru bunuri sociale sunt crima i
revolu ia.171
În viziunea noastr , cre terea num rului de studen i dep
te cu mult
posibilit ile reale ale economiei de ai angaja. Ca efect avem apari ia unor
169
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Marginali intelectuali cu frustr ri generale, tendin a de sus inere a unor mi ri radicale. De i pentru o parte a tineretului exista ansa plec rii în Uniunea
European , rezultatele alegerilor în parlamentul european care au dat câ tig
dreptei vor determina stânga s iee m suri protectoare contra emigran ilor172.
Atunci când pe baricadele istoriei, ceea ce ieri era ve nic i imuabil începe brusc s se ruineze, când interesele încep rapid s se polarizeze cre te
brusc num rul conflictelor i a jertfelor. Cel mai stra nic e c milioane de indivizi devin emotivi, isterici, transformându-se într-o mas inapt care nu tie
cum s se adapteze la situa ie. Anume atunci apar pericolul c politicienii vor
începe s ac ioneze ca criminalii iar criminalii pot u or devine politicieni. În
acelea i condi ii indivizii bolnav psihic, dezechilibra i pot fi ridica i de mas
la rangul de politicieni173!
Anume în aceast zon trebuie c utate explica iile resuscit rii activismului politic al unor a a organiza ii ca PNB mai pu in UTCM i „Noua Genera ie”.
Concluzii
tept rile masive a unor politici sociale stimuleaz conservatorismul
de stînga, tergiversarea privatiz rii, na ionalizarea i ca efect retragerea investitorilor de pe pia . Aspira iile mari ap rute în segmentele de tineret duce la
apari iua unor frustra ii în mas , la margianlizare intelectual i la radicalizarea discursului tineretului fapt legat de incapacitatea economiei de a satisface
tept rile create de invazia „societ ii de consum”. Or o alt reac ie r spîndieste apatia politic a tinerilor. În viziunea noastr anume tinerii au fost fora care au adus stînga la putere prin neparticiparea la vot. Cultura politic fragmentar cu rudimente puternice arhaivce este i un produs al activit ii elitelor dar i elitele politice se pare c sunt prizoniere ale acestei culturi.
Bibliografie
.,
.
. //
, 1993, 3
Butnaru V. Apatia nu e sexy! // „Jurnal de Chi in u”, 2004, 22 iunie.
.
. :
, 1996
.
. //
1998, 3
.
–
. // «
», 1992, 49.
172
173

Dr gan V. Europa r mîne de dreapta. // „Flux”, 2004, 16 iunie.
.
–
. // «
», 1992, 49, .31.

92

,

. E
. // M
, 1988, 6
Lozinschii R. Amai zburat un cap. // „Jurnal de Chi in u”, 2004, 28 mai.
.
.–
, 1997
Political Parties in Central and Eastern European Countries. - 2004, May
.
.
. //
, 1998, 5.
.
. //
, 1997, 5
.
.–
, 1991
Vestea bun , vestea proast . // „Opinia”, 2004, 4 mai.
.
. // „
”, 2004, 23
.

-

-

FORMAREA CULTURII A STUDEN ILOR: TENDIN E,
PROBLEME, PERSPECTIVE174
Galina URCAN
Republica Moldova, Chi in u
Academia de Studii Economice din Moldova
catedra „Filosofie i politologie”
lector superior
Victor SACA
Republica Moldova, Chi in u
Universitatea de Stat din Moldova
Catedra “Politologie”
Doctor-habilitat, conferen iar
This article examines the problems, tendencies and perspectives of forming the political culture of the students. The degree of involvement of the
young in the social and political life determines the political situation of the
society. That’s why, modern democratic societies require from high school
institutions to educate active citizens, messengers of democratic political culture. This is mainly important for those societies that are in the period of
transition to democracy. The students are the future intellectual elite of the
society and respectively high school institutions must train both good professionals and persons active from the civic point of view. The decisive role in
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forming political culture of the students is played by political sciences, including politology. Politology is one of the agents of political socialization
and civic education which may influence students’ political attitudes. The
main goal of this study is to train students who are able to engage in the political processes of their communities as active citizens.The study of politology contributes to the affirmation of the political values and makes the students to be aware of their rights and obligations as citizens of the country.
Reu ita transform rilor democratice din Republica Moldova presupune
constituirea unei culturi politice civice, democratice. Una dintre for ele, capabil de a sus ine activ transform rile democratice din societate o constituie tineretul i, mai ales, viitoarea intelectualitate a societ ii - studen ii. În cadrul
tuturor societ ilor actuale sistemul de înv mânt superior este orientat spre
preg tirea speciali tilor de înalt calificare. Dar societ ile democratice moderne înainteaz colii superioare i cerin a de a educa cet eni activi, purtori ai culturii politice democratice. Cu atât mai mult este valabil aceast
cerin pentru rile în care abia se pun bazele unei societ i democratice.
Edificarea unei societ i democratice necesit o intelectualitate activ , cu
vaste cuno tin e în domeniul politic, o intelectualitate care nu este indiferendin punct de vedere politic. Or, „nimeni n-ar îndr zni s sus in serios c
autonomia civic i etic a unui cet ean se poate f uri, ignorându-se tot ceea
ce îi este necesar s se descurce singur în profesie, dup cum cea mai bun
preg tire tehnic , f dezvoltarea tr turilor morale esen iale sau f o minim dispozi ie de independen politic , nu va duce niciodat la formarea
unor persoane remarcabile ci a unor robo i salaria i”.2 Pentru ca în condi iile
actuale un viitor specialist s se integreze confortabil în societate, el trebuie
aib capacitatea de a se adapta cu u urin la diverse schimb ri i de a se
orienta în mediul socio-politic; trebuie s respecte normele de convie uire,
legile i s fie activ în toate sferele vie ii sociale.
Investi ia social i spiritual în capitalul uman, educa ia în genere este
considerat un factor-cheie în dezvoltarea economico-social a unei ri. Iar
în societ ile democratice to i factorii educativi trebuie s aib o contribu ie
remarcabil la formarea i afirmarea culturii civice, la cultivarea în elegerii i
toleran ei între membrii societ ii. „Democra iile, în compara ie cu alte sisteme politice, tind s aib oameni mai coli i i mai educa i”175, afirm G.Almond i S.Verba în lucrarea „Cultura civic ”. Persoanele cu un nivel înalt de
educa ie au, de obicei, o cultur politic solid . De nivelul de educa ie depin2
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de gradul de informare politic i într-o oarecare m sur , nivelul de angajare
i manifestare a cet enilor în via a politic ; depinde con tientizarea impactului evenimentelor i fenomenelor politice asupra vie ii lor personale. Cet eanul trebuie s fie destul de instruit, ca s poat s fac o alegere corect în
cadrul scrutinului, s poat s aprecieze deciziile politice luate de c tre guvernatori. Pentru aceasta el trebuie s posede un minimum de cuno tin e din
domenii diverse – politic , economie, ecologie, cultur . La fel, cet eanul angajat trebuie s tie care sunt pârghiile i modalit ile prin care poate influeneze mecanismul puterii politice.
În constituirea unei culturi politice democratice, participative, un rol important îi revine sistemului de înv mânt superior, deoarece anume aici se
cultiv viitoarea elit a societ ii, de hot rârile c reia va depinde dezvoltarea
societ ii. Educarea studen ilor în spiritul valorilor democratice, implementarea idealurilor respect rii drepturilor omului, a principiilor democra iei i
umanismului, este la fel de important ca i implementarea idealurilor economiei de pia , a bun st rii popula iei. Educa ia academic , în genere, trebuie s produc un impact puternic asupra proceselor ce duc spre democratizarea societ ii. Îns i democra ia reprezint „o consecin normal a
educa iei”176.
Importan a institu iei de înv mânt pentru formarea culturii politice a
studen ilor este incontestabil . Ea poate i trebuie s devin acea institu ie social , care primeaz în procesul de socializare politic a studen ilor i de rând
cu al i factori, ea poate s contribuie la constituirea spiritului civic al studenilor.
Studen ii îndeplinesc i vor îndeplini pe viitor anumite roluri politice. Or,
interpretarea acestor roluri necesit mai întâi de toate cuno tin e politice ce
reprezint fundamentul teoretic al culturii politice, în special cuno tin e despre rela iile politice, despre esen a, structura i func iile organelor puterii politice, despre partidele politice i organiza iile non-guvernamentale, adic despre întreg sistemul politic. Conteaz nu doar ob inerea unui anumit volum de
cuno tin e, dar i calitatea acestora, care trebuie s fie astfel, încât s poat
servi drept un instrument eficient al încadr rii viitorului specialist în via a politic .
La formarea culturii politice a studen ilor particip mai mul i factori, mai
mul i agen i ai socializ rii politice. Printre ace tia cei mai importan i sunt: familia, grupurile de prieteni, mass-media, partidele politice, organiza iile de tineret, institu ia de înv mânt. Studierea mai multor discipline – a istoriei, a
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sociologiei, a economiei politice, a filosofiei î i poate aduce aportul la formarea culturii politice a studen ilor. Dar rolul decisiv apar ine, totu i, studierii
tiin elor politice, inclusiv a politologiei. În cadrul politologiei se studiaz teoria politic , metodologia de identificare a fenomenului politic, procesele i
institu iile politice, se evalueaz starea vie ii politice a societ ii.
Studierea politologiei trebuie s contribuie la con tientizarea de c tre viitorii speciali ti a locului i rolului lor în sistemul politic, s formeze cet eni
activi din punct de vedere politic, participan i la procesul transform rilor democratice, ap i de a r spunde în mod adecvat la diversitatea i complexitatea
societ ii, la conflictele care se întâlnesc în ea. Unul dintre obiectivele studierii politologiei este educarea spiritului critic al studen ilor, or „educarea spiritului critic al cet enilor este cel mai eficient mijloc de protec ie fa de practicile manipul rii”177, iar „un robust scepticism critic nu poate decât s consolideze democra ia”178.
În cazul când studiul politic este eficient, el este o „busol ” în cunoa terea politic a lumii înconjur toare, este un z log al stabilit ii, previziunii,
manevrabilit ii comportamentului politic al diferitelor grupuri sociale în
condi ii de democratizare. i, în cele din urm studiul politic este un mecanism destul de eficient al cre rii societ ii civile179.
Formarea culturii politice a studen ilor este unul dintre obiectivele majore ale studierii politologiei. Politologia contribuie la formarea tuturor dimensiunilor culturii politice: dimensiunea cognitiv , alc tuit din cuno tin e despre sistemul politic i despre componen a acestuia, despre rolul puterii politice i de in torii ei; dimensiunea afectiv , care include în sine atitudini de
ata ament sau de respingere fa de institu iile politice i dimensiunea evaluativ , ce const din judec i de valoare despre fenomenele politice i via a
politic , în general, din opinii formate în baza informa iilor i sentimentelor
politice.
Ca disciplin de studiu politologia nu trebuie s aib un caracter axiologic sau normativ. Contribuind la constituirea laturii cognitive a culturii politice, familiarizând tineretul studios cu valorile i normele politice, cu ideologiile politice, politologii trebuie s se distan eze de acea ideologie politic la care s-au raliat, s comunice cu studen ii f
vreo implicare ideologic , s nu
foloseasc judec i de valoare în prezentarea problematicii politologiei, s nu
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propage o anumit ideologie sau un anumit partid politic. Este îns tiut c o
neutralitate axiologic absolut nu e posibil în politologie, cum, de fapt, i în
alte tiin e sociale. Cum „experien a istoric a demonstrat c un regim politic
democratic este favorabil dezvolt rii omului i societ ii, în timp ce un regim
dictatorial presupune subordonarea omului i societ ii voin ei discre ionare a
unei persoane”180, este inevitabil c „no iunile fundamentale ale politicului
între care politologii trebuie s aleag sunt democra ia i dictatura”181.
Politologii trebuie s opteze pentru democra ie, s promoveze patriotismul. În acela i timp ei nu trebuie s îndoctrineze studen ii cu o anumit ideologie, dar trebuie s -i fac s în eleag c pentru a fi un cet ean ce poate s
ac ioneze con tient „este nevoie, în primul rând de cunoa terea ideologiei politice alese – o cunoa tere a scopurilor de urm rit, o cunoa tere a ceea ce
vrem s facem”182.
Pentru eficientizarea procesului de formare a culturii politice a studen ilor în procesul studierii politologiei este necesar s se asigure educa ia civic
a studen ilor, ce poate fi realizat prin mai multe tipuri de studiu: studiul academic, studiul social, studiul moral i studiul civic183. Studiul academic se
efectueaz prin citire, informare, acumulare a materialului teoretic. Studiul
social necesit dezvoltarea unor anumite calit i i abilit i: ascultarea cu ateie a altor persoane, simpatia pentru cei din jur, stima de sine, abilit i de a
conduce i de a face compromisuri.
Studiul moral începe atunci când studen ii încep s se întrebe despre obliga iile sale în cadrul unei comunit i. Iar studiul civic presupune în elegerea
proceselor democratice din comunitate, a problemelor cu care se confrunt
societatea i diversitatea acestor probleme, necesitatea de a cheltui timp i
energie pentru îmbun irea vie ii comunitare.
Rolul major pe care îl are studierea politologiei pentru realizarea acestor
tipuri de studiu este incontestabil. Esen ial este s se evite limitarea doar la
studiul academic, adic doar la formarea componentei cognitive a culturii politice. De aceea pe lâng însu irea materialului teoretic sunt necesare i activit i extra colare, care permit formarea anumitor modele de comportament
politic.
Este important implicarea studen ilor în diferite activit i de ordin politic, în special în rezolvarea problemelor vie ii comunitare. Acest lucru este
valabil pentru toate societ ile, inclusiv pentru cele în care democra ia este
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vivace deja o perioad îndelungat de timp. Astfel, cercet torul din SUA
T.Ehrlich afirm c „a da cuiva lec ii despre democra ie prin studierea i
discutarea textelor, care descriu procesele i institu iile democratice este, indiscutabil, important. Dar eu consider c studierea academic a tiin ei politice spore te în cazul când studen ii integreaz studiile cu munca civic într-o
comunitate”184.
În cadrul studierii politologiei trebuie s se opteze pentru îmbinarea studiului din auditoriu cu înv area prin experien într-o sfer mai larg , unde
sunt luate deciziile politice i se desf oar dezbateri de tip democratic. Fiecare activitate trebuie înv at i „a participa la aranjamentele unei societ i
este o activitate care, ca oricare alta, trebuie înv at ”185, afirm M.Oakeshott,
definind prealabil politica ca „activitatea de participare la aranjamentele generale ale unui grup de oameni care au ajuns laolalt , din întâmplare sau din
propria lor alegere”186. Astfel, studen ii trebuie s participe pe cât este posibil, la întruniri civice, la activit i politice i voluntare de interes comunitar.
Pentru a contribui eficient la formarea culturii politice a studen ilor predarea politologiei trebuie s r spund exigen elor colii superioare moderne.
Utilizarea metodelor învechite, neadecvate de predare ale acestei discipline,
pot constitui o piedic în calea socializ rii politice, a form rii culturii politice, mai ales a form rii culturii politice civice. În cazul în care înv area se bazeaz preponderent pe reproducerea informa iei auzite sau citite dup schema: „expunerea de c tre profesor a materialului teoretic
memorizarea acestor cuno tin e + citirea literaturii de c tre student
expunerea de c tre student a materialului teoretic”, o mare parte din materialul astfel înv at se uit
destul de repede i în cel mai bun caz, studen ii vor acumula doar un anumit
volum de cuno tin e teoretice, f
a acumula anumite abilit i i dexterit i
în vederea sferei politice.
Studierea strict teoretic a domeniului politic nu poate s contribuie suficient la suscitarea interesului studen ilor pentru politologie i sfera politic ,
cu atât mai pu in, la formarea unor cet eni activi i responsabili. Or, studierea politologiei trebuie s contribuie la afirmarea idealurilor, valorilor, normelor de comportament politic, s -i fac pe studen i s fie con tien i de drepturile i de obliga iile, pe care le au ca cet eni. Pentru realizarea acestor obiective trebuie s se eficientizeze predarea politologiei, care ar putea fi realizat mai ales prin ilustrarea în mod obligator a temelor predate, cu exemple
din sfera politic a rii respective sau a altor ri; prin crearea unei priviri de
ansamblu asupra lumii politice i urm rirea interac iunii dintre toate compo184
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nentele sistemului politic; prin folosirea formelor i metodelor noi de predare.
Un rol important pentru studierea politologiei îl are integrarea studen ilor în
munca tiin ific i organizarea discu iilor în cadrul c rora ei ar putea s
aplice în mod creativ cuno tin ele ob inute.
În cazul form rii culturii politice trebuie s se in cont de faptul c tiinele politice au o interconexiune puternic cu celelalte tiin e sociale i trebuie s p streze i s dezvolte aceast leg tur , pentru reu ita socializ rii politice a studen ilor. Necesitatea acestei interconexiuni este exprimat de c tre
F.Savater printr-o întrebare retoric : „Cum s transmi i valori morale sau ceene ti f
s recurgi la informa ii istorice, f
s vorbe ti de legile în vigoare i de sistemul de guvernare statornicit, f s vorbe ti de alte culturi i
ri, f s faci referiri oricât de elementare la psihologia i fiziologia omului
sau f
s folose ti no iuni de informare filosofic ?” 187. Este important de
men ionat c pentru însu irea politologiei studen ii trebuie s aib cuno tin e
i din alte domenii. Astfel, în elegerea domeniului politic este aproape imposibil f cuno tin e din istorie i geografie.
Unul dintre factorii, care în cadrul institu iei superioare de înv mânt
poate contribui la formarea culturii politice, a culturii politice democratice,
participative a tineretului studios este auto-conducerea acestuia. Ea constituie
o experien specific a procesului de democratizare i se realizeaz prin faptul c studen ii au reprezentan i în senatul universitar i în consiliul facult ilor, care s reprezinte i s protejeze interesele studen ilor – de ordin economic, social, cultural, academic; solicit i ob in informa ii i explica ii de la
reprezentan i ai structurilor administrative din institu iile de înv mânt; particip la organizarea conferin elor tiin ifice i la administrarea c minelor studen ti. Participând activ la auto-conducere, studen ii se preg tesc pentru via politic , se preg tesc s devin membri activi ai societ ii civile. În cazul
când tineretul are posibilitatea de a discuta i hot rî problemele sale, se asigur preg tirea sa pentru o viitoare participare politic democratic activ .
Asupra form rii culturii politice a studen ilor î i pune amprenta i mediul
existent într-o institu ie superioar de înv mânt. Acest mediu poate fi prezentat printr-un sistem rela ional, ce include rela iile legate de atribu iile i
func iile fiec rui membru a colectivului profesoral-didactic fa de administra ie; rela iile interpersonale atât în mediul profesoral-didactic, cât i în cel
studen esc, ce se determin de particularit ile psihologice i de nivelul de cultur general a fiec rui. Respectiv, mediul dintr-o institu ie de înv mânt
concret ar putea s influen eze în mod pozitiv sau negativ procesul de formare a culturii politice a studen ilor. În acest sens ar putea fi folosit , cu anu187
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mite adapt ri, experien a colii superioare din Occident, unde „mediul academic este vârf de lance în l rgirea democratiz rii societ ii. El formeaz cadre
în sprijinul multiculturalismului, al respectului pentru diferen e. Nivelul academic nu se reduce la înv mânt i cercetare, ci continu s aib o component esen ial - civilizatorie, de socializare spre toleran i inova ie civic ”188.
Procesul de formare a culturii politice a studen ilor se confrunt cu mai
multe probleme. În primul rând, în perioada de trecere de la totalitarism la
democra ie se observ o discontinuitate în socializarea politic . Unii agen i ai
socializ rii politice propun deseori modele de comportament politic, care se
exclud reciproc. Aceasta împiedic realizarea unui consens în ceea ce prive te formarea culturii politice. În al doilea rînd, o parte dintre agen ii socializ rii politice sau reprezentan i ai acestor agen i sunt purt tori ai culturii politice
de tip democratic, al ii – de tip totalitar, cei de al treilea – de tip mixt, cu elemente disparate, fie totalitar sau autoritar – democratice. În aceste condi ii un
rol hot râtor în formarea culturii politice democratice îi revine sistemului de
înv mânt democratic. Respectiv, în aceste societ i sistemul de înv mânt
are o importan mult mai mare pentru socializarea politic a tineretului studios decât în democra iile stabile.
Formarea culturii politice a studen ilor în societatea moldoveneasc are
loc, actualmente, într-o perioad dificil , dominat un deficit de spiritualitate,
de c derea moravurilor, de invadarea din partea unor modele culturale de natur occidental , care nu sunt tot timpul cele mai reu ite. În societate are loc
deprecierea posibilit ilor de promovare social i economic a tineretului pe
care le ofer studiile superioare. Iar aceasta duce inevitabil la neîncredere fa
de puterea politic , genereaz convingeri despre lipsa de posibilitate a omului
de rînd de a influen a real puterea politic .
Condi iile actuale de formare a culturii politice a tineretului, inclusiv a
studen ilor, din spa iul posttotalitar, sunt condi ii de criz , de instabilitate valoric , rela ional , normativ . Pornind de aici, paradoxul principal al transforrilor sociale din Republica Moldova const în faptul, c democratizarea
institu ional-politic i rela ional-politic nu se conform unui grad adecvat
de cultur politic . Con inutul acesteia r mîne cu mult în urma imperativelor
democratiz rii sociale, economice, este p truns de o puternic doz de paternalism, fragmentarism, catastrofism i de al i factori similari, împ rt i evident i de tîn ra genera ie. Aceasta i determin , în mare m sur , starea de
criz a mecanismului culturii politice în stabilirea i desf urarea rela iilor
politice dintre diferite for e social-politice: între ramurile puterii, între putere
i opozi ie, între diferite partide, mi ri, grupuri politice. Totodat , problema
188
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cea mai serioas a culturii politice a diferitor genera ii, inclusiv a tineretului
studios, din majoritatea statelor postsovietice ine de insuficien a elementului
de cultur a în elegerii, a consensului.
În concluzie men ion m, c procesul de formare a culturii politice a studen ilor, în termeni de tendin e, probleme i perspective, este pe cît de complex, pe atît de contradictoriu. Caracterul i eficien a acestui proces depinde,
îndeosebi, de activizarea i ra ionalizarea eforturilor func ionale a factorului
subiectiv, de optimizarea acestor eforturi în raport cu factorul obiectiv.
În lumina celor enun ate consider m oportun conlucrarea activ a tuturor for elor sociale, capabile s contribuie la formarea culturii politice a studen ilor, la asigurarea stabilit ii politice în societate, la elaborarea i implementarea unei politici socio-economice i culturale eficiente. Anume al turarea eforturilor acestor for e, cointeresarea lor de a ac iona în comun în domeniul educa iei este ast zi condi ia sine qua non de formare a unui tineret activ
i instruit, educat în spiritul democra iei, umanismului, patriotismului i toleran ei, fapt de care depinde în ultima instan îns i procesul de realizare cu
succes a transform rilor democratice din societate.
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The article focuses on the principal labour migration trends in European
labour-receiving countries in the light of the applicable normative frameworks. It also assesses recent attempts at the European Union level to arrive
at a common policy approach with respect to the entry and residence of
third-country nationals for employment in the EU.
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This article analysis labour migration in Moldova, Ukraine, Russia and
Belarusi, reveals the main tendencies and volumes of labour migration, specificity and main challenges of its regulation.
The specific feature of labour migration of the population from the postSoviet European countries consists in the absence of precise data on the quantity of persons involved in the processes of labour migration. This is predetermined by the lack of coordination in migration data collection, its transparency and collaboration among state agencies and non-governmental research centres. General national monitoring has not become a constant, many-layered and operational instrument of the research in the area of migration processes, due to organizational and technical reasons. For Moldova the
situation is complicated by the lack of the state control over the one forth of
its border, which is a consequence of the unresolved conflict in the eastern
regions of the country. The exchange of the statistical information among the
countries in the region can also be improved upon.
Another specific feature of migration processes in the states of the region
is related to the fact that the major volume of labour migrants there are illegal. However, the national policy of migration regulation is oriented at the
work with legal labour migrants, signing up of bilateral agreements. The
transformation of national migration agencies and state structures into institutions which arise trust and authority in illegal labour migrants is one of
the most important task of migration policy of the states in the region. Certain attempts are undertaken to develop measures of informational and social
assistance to illegal labour migrants and to include in this process international non-governmental and national civic organisations both from the sending receiving states.
All the countries of the region are involved in the process of integration
into global migratory processes and migration regulation, ratification of international conventions, organisational strengthening of national structures,
search for and willingness to take part in international mechanisms of legal
and social protection of migrants.
The immediate neighbourhood with the states of European Union determines the new specificity for the region, requires concrete programmes for
counteracting the flows of illegal migrants from the states of the region, as
well as transit migrants from the third countries, as well as ensuring national
security in the context of anti-terrorism fight. All these tasks require more
adequate policy of cooperation with the EU states and positive changes in
their immigration policy.
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REGLEMENT RI JURIDICE A EDERII
CET ENILOR STR INI I APATRIZILOR
ÎN REPUBLICA MOLDOVA222
Vasile ZAVATIN
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Catedra Drept Civil
doctor, conferen iar interimar
Victor CEBOTARI
Republica Moldova, Chi in u
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magistru în drept, lector superior
In this work was exposed the provisions on seeting of strange citizens
and persons without citizenship in Republic Moldova. The strange citizens
and persons without citizenship through boundary point, opened for international communications, where is applied entry-exit, diplomatic, working, simple, travel or transit visa or at presentation of the invitation, made by citizens
of Moldova or strange citizens having residance s place in Republic, wich is
older than 18 years and have the right to invite in Moldova the relatives or
friend from out-borders. In procedure of giving visa for strange citizens are
involved the following states bodies: General Consular Direction of Foreign
Affairs Ministry, Department of Informational Technologies and State Department of Migration. The named procedure is regulated by Law on entry
and exit in Republic Moldova nr.269-XIII from 9 october1994, Decision of
Government of Republic Moldova nr.376 from 6 june 1995 on Rules of seeting of strange citizens and persons without citizenship in Republic Moldova (
modified by Decision of Government nr.773 from 3 august 2001) and others
national and international acts, wich Republic Moldova is a part.
Cet enii str ini i apatrizii intr în i ies din Republica Moldova prin
punctele de frontier , deschise pentru comunica iile interna ionale, în baza
actelor de identitate na ionale în vigoare, în care este aplicat viza de intrareie ire – diplomatic , de serviciu, simpl , turistic , de tranzit, sau la prezenta-
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rea invita iei, dac acordurile încheiate de Republica Moldova cu alte state nu
prev d altceva.223
Procedura de acordare a vizelor pentru cet enii str ini sunt implicate urtoarele structuri de stat:
1. Direc ia General Consular al Ministerului Afacerilor Externe;
2. Departamentului Tehnologii Informa ionale;
3. Departamentul de Stat Migra iuni.
Procedura nominalizat este reglementat de Legea cu privire la ie irea
i intrarea în Republica Moldova nr.269 –XIII din 9 octombrie 1994, care garanteaz cet enilor str ini i apatrizilor dreptul de ie ire i intrare în Republica Moldova.
Intrarea în Republica Moldova se face în baza invita iilor. Cet enii Republicii Moldova, cet enii str ini domicilia i pe teritoriul Republicii Moldova i au împlinit vârsta de 18 ani, au dreptul s invite în Republica Moldova
rude sau cunoscu i de peste hotare. Cet enii Republicii Moldova, cet enii
str ini i apatrizii care doresc s invite cet eni str ini i apatrizi pentru edere temporar prezint în organele competente din localitatea de domiciliere
o cerere-anchet privind invitarea din str in tate de model stabilit.
Cet enii Republicii Moldova care doresc s invite cet eni str ini i
apatrizi pentru domicilierea permanent a acestora în ar prezint organelor
competente urm toarele documente:
- cererea-anchet de modelul stabilit, completat de persoana care face
invita ia;
- declara ia rudelor, notarial autentificat , în care- i exprim atitudinea
fa de cererea solicitantului i consim mântul de a i se acorda viza de re edin pe suprafa a lor locativ , pentru domiciliere permanent ;
- avizul organelor administra iei publice locale privind posibilitatea de a
acorda solicitantului viza de domiciliu pe acea suprafa locativ ;
- adeverin de imigrant, eliberat de Departamentului de Stat Migra iune.224
Invita iile de intrare în Republica Moldova pot fi: 1) Particulare; 2) Corporative.
În primul caz invita ia se face de c tre persoanele particulare prin intermediul DTI la depunerea unei cerere-anchet . Dup adoptarea deciziei favo223

Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.376 din 6 iunie 1995 Regulile de edere a cet enilor str ini i a apatrizilor în Republica Moldova (modificat prin
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rabile, organele competente elibereaz invita ia de un model stabilit, comunicând solicitantului în scris. Invita iile de intrare în Republica Moldova sînt
valabile în decurs de 6 luni de la data eliber rii.
În al doilea caz invita ia se face prin intermediul DGC MAE, sec ia “Vize i documentare cet eni str ini”, unde se completeaz formularul “Solicitare/invita ie” în 2 exemplare: un exemplar se elibereaz adresantului, iar celalt r mâne DGC, care îl transmite prin fax ambasadei sau consulatului în
statul de unde este persoana invitat .
Trebuie de men ionat, c nu to i cet enii str ini intr în Republica Moldova pe baza invita iilor, i anume din:
1. Finlanda
8. Suedia
15. Danemarca
2. Olanda
9. Germania
16. Belgia
3. Austria
10.Fran a
17. Cipru
4. Italia
11. Spania
18. Irlanda
5. Grecia
12. Portugalia
19. Marea Britania
6. Israel
13. Canada
20. S.U.A.
7. România
14. rile CSI
rile cet enii c rora au nevoie de invita ii pentru a ob ine vize la intrare în Republica Moldova sunt restul rilor lumii care nu au fost enumerate
în list . Din aceste ri fac parte un grup de 27 de state pentru care exist o
procedur special (mai complicat ) de aplicare a invita iei ( rile Arabe,
China, Vietnam, etc.). În sine procedura este similar cu cea descris mai sus,
numai c necesit o verificare mai minu ioas .
Persoanele care invit în Republica Moldova cet eni str ini i apatrizi
pentru scopuri particulare sînt obligate s -i cazeze, s -i între in i s ia m surile corespunz toare în vederea înregistr rii în termen a pa apoartelor lor,
respect rii de c tre ei a termenului de edere stabilit i, în caz de necesitate,
achite toate cheltuielile pentru asisten a medical acordat i procurarea biletelor retur.
Organiza iile care invit în Republica Moldova cet eni str ini i apatrizi în scopuri de serviciu sau la studii îi familiarizeaz în mod obligatoriu cu
drepturile i obliga iunile lor, prev zute de legisla ia na ional în vigoare. Ele
urm resc respectarea strict a acestor norme de drept în rela iile bilaterale, in
eviden a i asigur întocmirea actelor necesare pentru legalizarea ederii ceenilor str ini i apatrizilor, precum i a ie irii lor din Republica Moldova la
expirarea termenului stabilit.
Întreprinderile, organiza iile i institu iile de înv mânt sînt obligate s
informeze în termen de 10 zile organele competente despre anularea contractelor, terminarea sau suspendarea studiilor, precum i despre transferul perso123

anelor str ine, angajate sau aflate la studii, în alte organiza ii sau institu ii de
înv mânt.
Aceast procedur de eliberare a invita iei nu se raport la cet enii
str ini care intr în Republica Moldova pe linie de stat, inclusiv componen a
unor delega ii oficiale (misiuni diplomatice).
Dup primirea invita iilor urmeaz etapa de deschidere a vizelor ce se
efectueaz în ambasadele i consulatele Republicii Moldova în diferite state
sau la intrare în ar prin urm toarele puncte vamale ce ofer servicii consulare pentru cet enii statelor unde nu sunt deschise ambasade sau servicii consulare (aceste servicii se acord temporar):
1. Aeroportul Interna ional “Chi in u”;
2. Vama “Cahul”;
3. Vama “Sculeni”;
4. Vama “Ungheni”.
În alte treceri vamale vize nu se deschid.
Vizele pot fi de dou tipuri: simple sau multiple. Cele simple sunt pentru o singur intrare-ie ire. Vizele multiple sunt eliberate pîn la un an de zile
cu intr ri i ie iri multiple. Vizele în conformitate cu legisla ia Republicii
Moldova pot fi deschise pe o perioad de o lun , 2 luni, 3 luni, 6 luni i un
an. Dac persoana solicit viz pe o perioad mai scurt decât perioada stabilit de acordare a vizei, el o ob ine, dar achit taxa pentru viz cu durata deplin .
Membrii personalului misiunilor diplomatice acreditate în Republica
Moldova, precum membrii familiilor lor, ce locuiesc împreun cu ei i de in
legitima iile de acreditare eliberate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova au dreptul de a intra i ie i f viz pe întreaga perioad de
acreditare.
La acordarea vizelor, reprezentan ii misiunilor diplomatice i consulare
din str in tate ale Republicii Moldova le comunic cet enilor str ini i apatrizilor termenul de edere stabilit i data ie irii lor din Republica Moldova,
prevenindu-i asupra r spunderii pentru înc lcarea legisla iei Republicii Moldova.
Pentru o edere de pîn la 90 de zile în Republica Moldova f
chemare, cet enii str ini i apatrizii vor prezenta la frontier pa aportul i declara ia vamal , de care trebuie s dispun str inul la intrarea în Republica Moldova i vor achita taxa de 390 lei (aproximativ $30 US) pentru o zi de edere.
Cet enii str ini, care inten ioneaz s viziteze Republica Moldova, trebuie s
dispun i de bilet retur sau de plecare în alt stat.
ederea cet enilor str ini i apatrizilor în teritoriul rii este limitat de
durata vizei de intrare-ie ire, acordat de Republica Moldova. La expirarea
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termenului de valabilitate a vizei sau a termenului de edere acordat, cet enii
str ini sînt obliga i s p seasc ara.
Sosi i temporar în Republica Moldova cet enii str ini i apatrizii sînt
obliga i s înregistreze actele na ionale la Departamentului Tehnologii Informa ionale în termen de trei zile din momentul trecerii frontierei, cu excep ia
zilelor de repaos s pt mânal i de s rb tori.
Pentru înregistrare se prezint urm toarele documente:
- cererea;
- actul de identitate cu viza de intrare sau, dup caz, invita ia;
- demersul organiza iei, institu iei de înv mânt sau al companiei de
turism – pentru cei sosi i în interes de serviciu, la studii sau în turism;
- bonul de plat a taxei de stat.
Fiind caza i în hoteluri sau în alte spa ii amenajate în acest scop, cet enii str ini i apatrizii vor îndeplini formalit ile de înregistrare la administraia respectiv , c reia îi revine obliga ia de a comunica în termen de 24 de ore
organului competent din localitatea de edere datele necesare.
Persoana fizic sau juridic , ce î i pune locuin a la dispozi ia unui cet ean str in sau apatrid pentru g zduire, este obligat s comunice acest lucru
organului competent din localitate în termen de 72 ore.
Hotelurile sunt în drept s înregistreze pa apoartele na ionale ale tuturor cet enilor str ini i ale apatrizilor, indiferent de scopul sosirii i termenul
de edere a acestora în Republica Moldova.
Pa apoartele na ionale se înregistreaz pe termenul indicat în adres ri,
demersuri i cereri, în limitele termenului de valabilitate a vizei de intrareie ire, acordate de Republica Moldova, dar care nu dep
te 90 de zile.
Termenul de valabilitate a înregistr rii actelor de identitate se prelungte de c tre Departamentul Tehnologii Informa ionale, precum i de c tre
serviciile hotelurilor dup prelungirea termenului de edere sau a valabilit ii
vizei de intrare-ie ire, acordat de Republica Moldova.
La Ministerul Afacerilor Externe se înregistreaz actele na ionale ale
urm toarelor categorii de cet eni str ini:
- ale efilor misiunilor diplomatice, membrilor corpului diplomatic, personalului administrativ, tehnic i ale reprezentan ilor organiza iilor interna ionale, acreditate în Republica Moldova;
- ale reprezentan ilor mass-media, acredita i în ar .
Nu sunt supuse înregistr rii actele na ionale ale urm toarelor categorii
de cet eni str ini:
- ale efilor de state i guverne str ine;
- ale membrilor delega iilor guvernamentale i parlamentare, personalului tehnic al acestor delega ii i ale membrilor familiilor lor;
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- ale cet enilor str ini sosi i în Republica Moldova cu pa apoarte eliberate de Organiza ia Na iunilor Unite;
- ale membrilor echipajelor militare str ine, sosi i în Republica Moldova conform acordurilor încheiate între guvernele p ilor.
Transportarea în Republica Moldova de c tre companiile de transport
aerian, feroviar sau rutier a cet enilor str ini i apatrizilor, care nu întrunesc
condi iile privind viza sau care nu au documente valabile pentru trecerea
frontierei, este interzis .
În cazul nerespect rii condi iilor prev zute mai sus, compania respectieste obligat s asigure transportarea cet enilor în cauz la locul ini ial de
îmbarcare, precum i s achite cheltuielile de cazare i între inere a acestora.
Unit ile de transport ale cet enilor str ini i apatrizilor, sosi i în Republica Moldova pe un termen ce dep
te ase luni, trebuie declarate în mod
obligatoriu la organele vamale i ulterior luate la eviden în subdiviziunea de
înmatriculare a transportului i calificare a conduc torilor auto de la locul de
trai.
Permisele de conducere interna ionale, eliberate în conformitate cu cerin ele Conven iei interna ionale asupra circula iei rutiere, încheiate la 8 noiembrie 1968 la Viena, sînt valabile pe teritoriul Republicii Moldova numai pentru conducerea mijloacelor de transport care particip la traficul interna ional (c torii turistice, transport interna ional de înc rc turi, misiuni de serviciu cu durata de pîn la un an).
În cazul în care titularul permisului de conducere interna ional se stabile te cu domiciliul în Republica Moldova acest permis de conducere va fi
substituit cu un permis de conducere eliberat în Republica Moldova.
Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de c tre cet enii str ini i
apatrizii, care realizeaz trafic interna ional auto de m rfuri, se efectueaz în
temeiul autoriza iei respective de trecere a frontierei de stat cu prezentarea
obligatorie a certificatului medical privind examenul la SIDA cu test de laborator negativ i a actelor valabile pentru intrarea în statul limitrof.
Vizele de tranzit nu permit sta ionarea în teritoriul Republicii Moldova
peste termenele lor de valabilitate.
Persoanele care tranziteaz Republica Moldova f
vize nu pot r mâne
în teritoriul ei mai mult de 72 de ore.
Vizele de tranzit se vor elibera cet enilor str ini i apatrizilor la prezentarea vizelor de intrare în ara ter .
Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova f vize se permite:
- în cazul c toriei cu transportul aerian f escal pe teritoriul Republicii Moldova;
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- în cazul c toriei spre ara de destina ie cu escal în aeroporturile Republicii Moldova, pasagerii avînd asupra lor actele necesare de intrare în ara
de destina ie i biletele de c torie ce confirm data zborului din aeroport. În
atare situa ie durata ederii în teritoriul Republicii Moldova nu poate dep i
24 de ore. Totodat , pasagerii nu au dreptul de a p si teritoriul aeroportului;
- cet enilor statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri
interna ionale în domeniu.
Cet enii str ini i apatrizii, care c toresc cu transportul auto i se afl
în tranzit în teritoriul Republicii Moldova, se deplaseaz spre punctul de trecere a frontierei pe drumurile destinate comunica iilor auto interna ionale.
Cet enilor str ini i apatrizilor, care tranziteaz teritoriul Republicii
Moldova cu transportul feroviar, li se permite, la sta iile de cale ferat , ie irea
din vagoane pe perioada de sta ionare a trenului.
Cet enii str ini i apatrizii, care se afl în tranzit i sta ioneaz for at în
teritoriul Republicii Moldova mai mult de 72 de ore, sînt obliga i s i legalizeze la organele competente, în decursul a 24 de ore, ederea în Republica
Moldova.
Sta ionarea se consider for at în caz de:
- calamit i naturale;
- repara ie a mijloacelor de transport auto;
- boal (atunci cînd, potrivit concluziei medicului, continuarea c toriei prezint pericol pentru s tatea bolnavului);
- re inere a îmbarc rii dintr-un tip de transport în altul.
În caz de sta ionare for at , cet enilor str ini i apatrizilor li se ofer
posibilitatea de a se afla în raza localit ii respective pîn la lichidarea causelor care au generat-o.
Pentru legalizarea ederii în caz de sta ionare for at , cet eanul str in
i apatridul este obligat s prezinte la organul competent urm toarele documente:
- cererea personal în scris;
- actul de identitate;
- certificatul organiza iei respective, care confirm motivele i durata
sta ion rii;
- bonul de plat a taxei de stat.
Pe timpul sta ion rii for ate, cet enii str ini i apatrizii pot fi caza i în
orice hotel.
În cazuri excep ionale, organele competente pot autoriza cazarea lor în
gazde particulare.
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Înc lcarea regulilor de aflare a cet enilor str ini sau apatrizi în Republica Moldova, precum i de trecere în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova este prev zut de Codul cu privire la contraven iile administrative.
Astfel nerespectarea modului stabilit de înregistrare sau reînregistrare
atrage dup sine aplicarea unei amenzi în m rime de la dou zeci la treizeci de
salarii minime.
Domicilierea f
acte de identitate sau cu acte al c ror termen de valabilitate a expirat, aflarea pe teritoriul Republicii Moldova cu o viz de intrare cu termen expirat sau cu dep irea termenului de edere de trei luni în cazul în care viza nu este necesar , atrag dup sine aplicarea unei amenzi în
rime de la treizeci la cincizeci de salarii minime.
Eschivarea de la ie irea din Republica Moldova dup expirarea termenului de edere stabilit ori de la examenul medical pentru depistarea virusului
imunodeficitar (HIV) sau declararea unor date false în scopul ob inerii vizei
de intrare, a permisului de edere sau a buletinului de identitate pentru apatrizi, atrage dup sine aplicarea unei amenzi în m rime de la aptezeci i cinci
la o sut de salarii minime.225
Din cele relatate mai sus, reiese c durata unui sejur în Republica Moldova nu poate fi mai mare de 90 de zile.
Dar ce se va întreprinde dac apare dorin a de a se stabili pe teritoriul
rii noastre pe un termen mai mare?
Cet enii str ini i apatrizii ce doresc s se stabileasc cu traiul temporar, ce va dep i 90 de zile, sau cet enii str ini ce doresc s se stabileasc cu
traiul permanent în Republica Moldova sunt supu i unei proceduri speciale
de legalizare a lor pe teritoriul republicii.
Astfel, cet enii str ini i apatrizii, care au intrat pe teritoriul Republicii
Moldova se pot stabili temporar sau permanent numai dup ob inerea adeverin ei de imigrant, eliberat de Departamentului de Stat Migra iune.
Adeverin ele de imigrant se elibereaz , în dependen de motivul imigrii. În prezent legisla ia Republicii Moldova men ioneaz urm toarele motive de imigrare:
Migrarea de familie
Migrarea de familie are drept scop reunirea familiei i p strarea integriii ei. Familia imigrantului poate s includ : so ul (so ia), p rin ii i persoanele asupra c rora este stabilit tutela sau curatela.
Persoanele nominalizate mai sus, cu excep ia copiilor minori i a so ului (so iei), pot imigra în Republica Moldova numai în cazul cînd se stabile te
225
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cu traiul la persoane care locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai pu in de 3 ani.
Imigran ii care doresc s exercite acest drept, vor solicita adeverin a de
imigrant pentru reunirea familiei, iar termenul ei nu va putea dep i termenul
de valabilitate a adeverin ei de imigrant a persoanei care solicit reunirea. În
acela i timp, vor trebui s confirme c dispun de o locuin adecvat i de
mijloace de existen suficiente pentru a satisface necesit ile familiei sale reunite.226
Migrarea de munc
Migrarea de munc se reglementeaz în baza politicii de stat a Republicii Moldova în domeniul folosirii for ei de munc i are ca scop încadrarea în
munc a lucr torilor imigran i de o înalt calificare i cu specialit i deosebit
de solicitare în republic , atragerea investitorilor, precum i angajarea cet enilor Republicii Moldova la munc în afara hotarelor rii pentru reducerea
omajului intern.
Migrarea frontalier
Migrarea frontalier a popula iei din zonele de frontier ale republicii
se reglementeaz în modul stabilit de Guvernului Republicii Moldova în baza
acordurilor i conven iilor încheiate cu statele vecine.
Migrarea pentru ob inerea studiilor
Migrarea pentru ob inerea studiilor poate avea loc conform acordurilor
încheiate de Republica Moldova cu alte state precum i în baza contractelor
încheiate de institu iile de înv mânt cu persoanele fizice sau juridice str ine.
Persoanele str ine, înmatriculate la studii în institu iile de înv mânt
ale Republicii Moldova se bucur de acelea i drepturi, cu unele excep ii, i au
obliga ii ca i elevii i studen ii Republicii Moldova în conformitate cu legisla ia în vigoare.
Repatrierea
Dreptul de repatriere se acord urm toarelor categorii de persoane care
doresc s se stabileasc cu traiul permanent în Republica Moldova:
a) cet enii Republicii Moldova sau persoanelor originare din Republica Moldova i urma ii acestora, indiferent de locul de trai;
b) persoanelor n scute pe teritoriul Republicii Moldova;
c) persoanelor care au locuit permanent în republic nu mai pu in de 10
ani, care au plecat cu traiul, la munc , la studii sau tratament peste hotarele
Republicii Moldova;

226
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d) persoanelor eliberate din locurile de deten ie, locul de trai permanent
al c rora pîn la comiterea infrac iunii era pe teritoriul Republicii Moldova.
Persoanelor repatriate li se elibereaz confirm ri de c tre Departamentului de Stat Migra iune, în baza actelor depuse de solicitant. Procedura eliberii i anul rii confirm rilor de repatriere se stabile te de Guvern.
Confirm ri de repatriere se elibereaz persoanelor repatriate numai în
cazul în care acestea prezint acte ce confirm asigurarea cu spa iu locativ
sau mijloace b ne ti pentru cump rarea unei locuin e.
Persoana repatriat este scutit de taxa de stat obligatorie pentru imigran i.
Cet enii str ini si apatrizii sosi i în Republica Moldova de peste 90 de
zile sunt obliga i s se adreseze la Departamentului de Stat Migra iune cu o
lun înainte de expirarea acestui termen cu un demers în scopul perfect rii
adeverin ei de imigrant.
Adeverin a de imigrant în Republica Moldova se împarte în adeverin
de imigrant cu termen fixat i adeverin de imigrant permanent .
Adeverin a de imigrant cu termen fixat se elibereaz :
a) lucr torilor imigran i pe un termen de pîn la un an, cu posibilitatea
prelungirii, la cererea titularului, pe noi perioade de cîte un an;
b) fondatorului întreprinderii cu investi ii str ine de cel pu in 500 mii
dolari SUA i persoanelor cu func ie de conducere din cadrul acestei întreprinderi, sosi i pentru un anumit timp în Republica Moldova, pe un termen
cerut de solicitant, dar nu mai mare de 5 ani cu posibilitatea prelungirii pe noi
perioade;
c) imigran ilor înmatricula i la institu iile de înv mânt din republic
pentru întreaga perioad de studii;
d) la cerere, imigran ilor sosi i în Republica Moldova în imigra ie de
familie, pe un termen de pîn la 3 ani;
e) copiilor minori pe un termen de pîn la trei ani care sosesc cu traiul
în Republica Moldova la rude apropiate, cu condi ia c dispun de consim mântul în scris al p rin ilor, autentificat la serviciul notarial.
Adeverin a de imigrant d posibilitate persoanei str ine s domicilieze
pe teritoriul republicii, dar majoritatea str inilor sosesc în republica pentru a
desf ura o activitate de munc . Pentru desf urarea acestei activit i cet enii str ini i apatrizii sînt obliga i s ob in de la departamentului de Stat Migra iune un permis de munc .
Pentru ob inerea permisului de munc patronul sau lucr torul imigrant
este obligat s se adreseze cu un demers la Departamentul de Stat Migra iune.
Permisele de munc se împart în permise de munc cu termen fixat i
permise de munc permanente.
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Permis de munc cu termen fixat se elibereaz :
a) lucr torilor imigran i pe un termen de pîn la un an, cu posibilitatea
prelungirii, la cererea titularului, pe noi perioade de cîte un an;
b) fondatorului întreprinderii cu investi ii str ine de cel pu in 500 mii
dolari SUA i persoanelor cu func ie de conducere din cadrul acestei întreprinderi (conduc torului i adjunc ilor s i), sosi i pentru un anumit timp în Republica Moldova, pe un termen cerut de solicitant, dar nu mai mare de 5 ani
cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade.
c) Lucr torilor imigran i cu domiciliu stabil în afara hotarelor Republicii Moldova, sosi i în migra iune pendulatoare din zonele de frontier ale Republicii Moldova, pe un termen de un an, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi perioade de cîte un an, dac acordurile interguvernamentale nu stabilesc altfel.
Permisul de munc cu termen fixat se elibereaz lucr torilor imigran i
în baza contractului de munc încheiat cu patronul în modul stabilit de guvern. Acest permis nu se elibereaz copiilor minori i imigran ilor înmatricula i la institu iile de înv mânt din republic pentru întreaga perioad de studii.
În scopul protej rii pie ei interne a for ei de munc , la petrecerea tenderelor i semnarea contractelor de prestare a serviciilor încheiate între autorit ile puterii centrale i locale cu agen ii economici externi, Departamentului de Stat Migra iune va aproba num rul limit de lucr tori imigran i, care
vor desf ura o activitate provizorie de munc pe teritoriul Republicii Moldova.
Dup ob inerea adeverin ei de imigrant sau a confirm rii de repatriere,
imigrantul sau repatriatul este obligat s se prezinte pentru documentarea lui
cu permis de edere, în termen de trei zile (cu excep ia zilelor de odihn i de
rb toare), la organele teritoriale de eviden i documentare a popula iei ale
Departamentului Tehnologii informa ionale.
Numai persoanele care dispun de permise de edere pot încheia contracte de închiriere a locuin ei în Republica Moldova.
Cet enii str ini i apatrizii domicilia i temporar în Republica Moldova
se documenteaz cu permise de edere provizorii. Implementarea programei
document rii cet enilor cu permise de edere provizorii s-a început la 15
mai 2001. Procesul dat este reglementat de Instruc iunea provizorie privind
modalitatea eliber rii permisului de edere (provizoriu) pentru cet enii str ini sosi i temporar în Republica Moldova.
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Permisul de edere (provizoriu) pentru cet enii str ini i apatrizi se elibereaz pe un termen de un an, dar nu va dep i termenul de valabilitate al
pa aportului na ional.227
Documentarea cu permis de edere (provizoriu) a cet enilor str ini i a
apatrizilor afla i temporar în Republica Moldova se efectueaz în baza cererii
solicitantului i a urm toarelor documente:
- pa aportul na ional sau documentul de identitate valabil cu viza de intrare (pentru cet enii rilor cu care Republica Moldova ine regim de vize);
- adeverin a imigrantului;
- autoriza ia de încadrare în cîmpul muncii cu termen fix (pentru persoanele sosite în scop de serviciu);
- certificatul medical privind sus inerea examenului medical în scopul
depist rii virusului imunodeficitar uman (HIV) i a maladiei SIDA;
- anex la pa aport (înregistrarea la organele afacerilor interne);
- demersul organiza iei (întreprinderii) sau a institu iei de înv mânt;
- contractul de închiriere a spa iului locativ sau bonul de reparti ie;
bonurile de plat .
La depunerea documentelor, solicitantul este avertizat, c în caz de refuz a eliber rii permisului de edere, este obligat s p seasc teritoriul Republicii Moldova.
Pentru ob inerea unui nou permis de edere cet enii str ini sau apatrizii
se adreseaz la organele competente teritoriale cu cel pu in 30 de zile înainte
de expirarea termenului de valabilitate al permisului de edere.
În cazul în care permisul de edere este deteriorat, pierdut sau al c rui
statut juridic nu corespunde, solicitantul este obligat imediat s informeze administra ia organiza iei, întreprinderii sau institu iei de înv mânt i organele
competente.
În cazul pierderii permisului de edere, cet eanul str in completeaz la
organele competente teritoriale o declara ie de pierdere, în care indic circumstan ele pierderii permisului de edere. Despre acest fapt în termen de 24 de
ore se informeaz Direc ia General de documentare a popula iei a DTI.
Valabilitatea permisului nou eliberat în locul celui pierdut nu poate dei termenul de valabilitate al permisului de edere precedent.
Cet enilor str ini i apatrizilor li se refuz eliberarea permiselor de edere în cazul în care:
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Instruc iune provizorie privind modalitatea eliber rii permisului de edere (provizoriu) pentru cet enii str ini sosi i temporar în Republica Moldova din 30 august
2000, p.4.
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- au comis infrac iuni contra p cii, infrac iuni grave de alt natur , inclusiv militare, sau crime contra umanit ii, dac aceste ac iuni au fost definite
în actele interna ionale;
- prezint pericol pentru securitatea na ional ;
- execut pedeaps în temeiul sentin ei instan ei de judecat , sunt tra i
la r spundere judiciar sau sunt supu i supravegherii administrative exercitate de poli ie;
- au înc lcat regulile de import-export i de tranzitare a substan elor i
obiectelor pentru care sînt stabilite restric ii;
- au comunicat premeditat informa ii false despre sine;
- se afl sub urm rire penal ;
- au s vâr it o contraven ie i procesul-verbal de constatare a fost înaintat judec toriei pentru aplicarea sanc iunii;
- în timpul ederii anterioare în Republica Moldova au înc lcat legislaia în vigoare.
Permisele de edere se restituie organelor competente teritoriale în urtoarele cazuri:
- când persoanelor str ine li s-a aprobat plecarea în str in tate cu domiciliul permanent i au primit viza de ie ire din Republica Moldova;
- când persoanelor str ine li s-a acordat cet enia Republicii Moldova
prin Decretul Pre edintelui Republicii Moldova (la primirea certificatului tipizat);
- permisele de edere pentru cet enii str ini au fost g site;
- permisele de edere pentru cet eni str ini ale persoanelor condamnate
la priva iune de libertate;
- permisele de edere pentru cet enii str ini ale persoanelor cazate în
institu ii curative, case pentru invalizi i b trâni;
- în caz de deces al cet eanului str in sau al apatridului.
Informa ia privind decesul str inului împreun cu actul de identitate
(permisul de edere, pa aportul na ional), copia certificatului de deces, se expediaz la Direc ia General de documentare a popula iei a DTI în termen de
72 ore. Pa apoartele na ionale ale str inilor care au decedat pe teritoriul Republicii Moldova se expediaz la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova.
Odat cu perfectarea permisului de edere – se încheie procedura legalirii cet enilor str ini i apatrizilor sosi i temporar în Republica Moldova.
Conform art.25 a Legii cu privire la migra iune “Cet enii str ini i apatrizii care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova se pot stabili temporar
sau permanent”. Procedura de stabilire cu traiul permanent în Republica Mol-
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dova a cet enilor str ini i apatrizilor se începe cu etapa de perfectare a adeverin elor de imigrant permanent.
Adeverin a de imigrant permanent se elibereaz :
- imigran ilor care posed specialit i deosebit de solicitate pentru ar ,
speciali tilor de înalt calificare, invita i în interesele republicii la invita ia
Guvernului Republicii Moldova, precum i la propunerea Departamentului de
Stat Migra iune.
- imigran ilor sosi i în Republica Moldova în imigra ie de familie dac
unul dintre so i este cet ean al Republicii Moldova este repatriat i î i are
domiciliul permanent pe teritoriul rii.
Dup primirea autoriza iilor de imigrant permanent, cet enii str ini i
apatrizii depun documentele la aprobarea stabilirii cu traiul permanent în Republica Moldova.
Cet enii str ini i apatrizii care sosesc temporar în Republica Moldova
i care doresc s ob in domiciliu stabil prezint organelor competente urm toarele documente:
- cererea-chestionar în 2 (dou ) exemplare;
- autoriza ia de domiciliere permanent eliberat de Departamentul de
Stat Migra iune;
- avizul organului administra iei publice locale, privind posibilitatea
de se acorda solicitantului spa iu locativ;
- declara ia rudelor (cunoscu ilor) autentificat notarial, în care î i exprim atitudinea fa de cererea solicitantului i consim mântul de a i se acorda spa iu locativ;
- copia certificatului de na tere;
- copia certificatului de c torie;
- copia certificatelor de na tere a copiilor;
- actul de identitate cu viza de intrare valabil sau invita ia;
- fi a de înregistrare la organele afacerilor interne;
- 2 fotografii de modelul stabilit.
În caz de refuz a aprob rii stabilirii domiciliului permanent, solicitantul
este obligat s p seasc teritoriul Republicii Moldova.
Cet enii str ini sau apatrizii c ruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului
permanent în Republica Moldova, este obligat s se prezinte în termen de 10
zile la organele competente teritoriale.
Pentru cet enii str ini i apatrizii domicilia i permanent în str in tate,
acest termen curge de la data trecerii frontierei de stat.
Dac în termen de 6 luni de la data comunic rii, str inul nu depune documentele respective privind completarea cererii-chestionar, aprobarea î i
pierde valabilitatea.
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Stabilirea domiciliului permanent în Republica Moldova a cet enilor
str ini i a apatrizilor poate fi refuzat în conformitate cu legisla ia în vigoare.
În caz, de refuz a aprob rii stabilirii domiciliului în Republica Moldova, organele competente informeaz în scris solicitantul i, dac este necesar,
prelunge te termenul de edere în republic în scopul p sirii teritoriului rii.
Cet enii str ini i apatrizii, care nu au p sit ara în termenii stabili i
sunt supu i expulz rii din Republica Moldova conform legisla iei în vigoare.
Cet enilor str ini i apatrizilor, c rora li s-a aprobat stabilirea domiciliul în Republica Moldova, organele competente le elibereaz permise de edere pentru cet eni str ini si buletine de identitate pentru apatrizi de model
stabilit.
La aprobarea deciziei privind stabilirea domiciliului permanent în Republica Moldova, cet enii str ini i apatrizii se adreseaz la organele competente depunând urm toarele documente:
- pa aportul na ional valabil;
- certificatul de c torie sau divor ;
- certificatele de na tere ale copiilor;
- diploma de studii superioare;
- carnet de pensionar;
- autoriza ia de domiciliere permanent eliberat de Departamentul de
Migra iune;
- certificatul medical cu indicarea grupei sanguine;
- bonurile de plat .
Pentru ob inerea unui nou permis de edere sau buletin de identitate, ceenii str ini sau apatrizii se adreseaz la organele competente cu cel pu in
30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al permisului de edere
pentru cet enii str ini sau al buletinului de identitate pentru apatrizi eliberat
anterior.
In caz, când permisul de edere sau buletinul de identitate necesit a fi
modificat, este deteriorat sau pierdut, str inii sunt obliga i imediat s se prezint la organele teritoriale competente. Permisul de edere pentru cet enii
str ini sau buletinul de identitate pentru apatrizi g site nu se restituie posesorului, ci se expediaz centralizat la Departamentul Tehnologii Informa ionale,
care a eliberat documentele.
Cet enii str ini domicilia i permanent în Republica Moldova, care la
expirarea termenului de valabilitate a permisului de edere nu au prezentat
actul de identitate valabil, dar au depus documente ce confirm înaintarea cererii de renun are la cet enia pe care o de in sau au expediat actul pentru a fi
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schimbat, sau în scopul prelungirii termenului de valabilitate, li se prelunge te termenul de edere în Republica Moldova i li se elibereaz permise de edere pe un termen de pîn la un an.
În cazul, cînd la cet enii str ini, a expirat actul de identitate i refuz
prezinte documentele, ce ar confirma expedierea lui la Ambasad , în scopul prelungirii termenului de valabilitate sau schimbare, organele competente
prin intermediul MAE, aduc la cuno tin a Ambasadei respective situa ia creai despre consecin ele care pot urma. Persoanei date i se elibereaz permis
de edere cu valabilitate pe un termen de 6 luni, totodat se întreprind m surile necesare în vederea determin rii posibilit ii de domiciliere în continuare a
cet eanului str in pe teritoriul rii.
Cet enii str ini, stabili i cu domiciliul permanent în Republica Moldova i care din diferite motive în decurs de un an n-au avut posibilitatea s prelungeasc termenul de valabilitate a actelor de identitate sau nu pot prezenta
acte noi, li se elibereaz , la cerere, buletine de identitate pentru apatrizi.
În cazul, în care posesorul buletinului de identitate pentru apatrizi va
prezenta ulterior la organele competente pa aportul na ional valabil, persoanei în cauz i se va elibera permis de edere pentru cet eni str ini.
Cet enii str ini i apatrizii, care sunt caza i în institu ii curative, case
pentru invalizi i b trâni, precum i cei, care î i isp esc pedeapsa în locurile
de recluziune, sînt elibera i pentru întreg termenul de aflare în locurile marcate de primirea ori schimbul permisului de edere sau a buletinului de identitate pentru apatrizi. Permisele de edere i buletinele de identitate a str inilor
condamna i la priva iune de libertate, dup intrarea în vigoare a sentin ei sînt
expediate de c tre instan a judec toreasc la izolatoarele de anchet .
În caz de eliberare din locurile de recluziune, institu ii curative, case
pentru invalizi i b trâni cet enii str ini i apatrizii sînt obliga i s se adreseze la organele competente în scopul ob inerii permisului de edere în ordinea
stabilit .
Persoanele eliberate din locurile de recluziune ad ug tor sunt obligate
prezinte certificatul de eliberare.
La înmânarea permiselor de edere persoanelor li se explic legisla ia
Republicii Moldova privind aflarea în republic , precum i Regulile de edere a cet enilor str ini i a apatrizilor în Republica Moldova i sînt preveni i
contra semn turii, privind contraven iile administrative i r spunderea pena, care o poart pentru înc lcarea acestor norme.
Nu se elibereaz permise de edere sau buletine de identitate persoanelor, care au fost recunoscute de comisia medical psihic bolnavi.
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Permisul de edere pentru cet enii str ini care domiciliaz permanent
în Republica Moldova poate fi eliberat pe un termen de pîn la 10 ani, dar nu
mai mare decât termenul de valabilitate a pa aportului na ional.
Buletinele de identitate se elibereaz pe un termen de valabilitate:
a) de la na tere pîn la 10 ani;
b) de la 10 pîn la 16 ani;
c) de la 16 pîn la 25 ani;
d) de la 25 pîn la 45 ani;
e) de la 45 - pe via .
Cet enilor str ini i apatrizilor cu domiciliu permanent sau provizoriu
în Republica Moldova, care doresc s plece peste hotare, li se elibereaz vize
de ie ire, ie ire-intrare sau pa apoarte pentru apatrizi cu vize de ie ire, ie ireintrare.
Vizele de ie ire-intrare simple se perfecteaz pentru un termen de pîn
la 6 luni, dar nu pot s dep easc termenul valabilit ii actului de identitate.
La cererea organiza iei, cet enilor str ini li se pot elibera vize de ie ire-intrare multiple pe un termen ce nu dep
te un an.
Pentru perfectarea vizelor, cet enii str ini i apatrizii sau reprezentantul lor legal se adreseaz la organele competente de la locul de trai, prezentând urm toarele documente:
- actul de identitate;
- pa aportul pentru apatrizi;
- permisul de edere;
- buletinul de identitate;
- dou fotografii de forma stabilit ;
bonul de plat .
Pentru ob inerea vizei de ie ire-intrare multipl , str inii, care pleac în
scop de serviciu, prezint ad ug tor demersul în scris al organiza iei de care
ine nemijlocit activitatea solicitantului.
Cererea pentru eliberarea vizei se examineaz în termen de o lun , iar
în caz c plecarea este legat de tratamentul medical urgent al acestuia, a bolii grave sau decesului unuia din rudele apropiate domiciliate în str in tate, în termen de trei zile. În caz de refuz, cererea se va examina dup lichidarea
motivelor invocate. Motivul refuzului sau suspendarea eliber rii vizei se aduce la cuno tin a solicitantului.
La plecarea pentru stabilirea cu domiciliul permanent peste hotare permisele de edere sau buletinele de identitate pentru apatrizi se predau organelor competente.

137

Bibliografie
Legea Republicii Moldova cu privire la statutul juridic al cet enilor str ini i
apatrizilor în Republica Moldova nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994. //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.20/234 din 29 decembrie
1994.
Legea Republicii Moldova cu privire la ie irea i intrarea în Republica Moldova nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.6/54 din 26 ianuarie 1995.
Legea Republicii Moldova cu privire la migra iune nr.1518-XV din 6 decembrie 2002. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-2 (10941095) din 15 ianuarie 2003.
Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.421 din 3 mai 2000 Regulamentul cu privire la instruirea cet enilor str ini i apatrizilor în institu iile
de înv mânt din Republica Moldova. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-56/503 din 12 mai 2000.
Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.43 din 21 ianuarie 2002 pentru
aprobarea Regulamentului privind condi iile de asigurare obligatorie de
asisten medical a cet enilor str ini i apatrizilor afla i în Republica
Moldova. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Instruc iune provizorie privind modalitatea eliber rii permisului de edere pentru cet enii str ini i apatrizii sosi i temporar în Republica Moldova
din 30 august 2000.
Bro ur informativ pentru solicitan ii de azil în Republica Moldova. – Chi iu, ICNUR, 2000.
Drepturile omului în Republica Moldova. - Chi in u, 1998.
Serbenco E., Balan O. Drept interna ional public. - Chi in u, 2001.
Muraru I. Drept constitu ional i institu ii politice. - Bucure ti, 1997.
Jurispruden a institu iilor interna ionale de drept în materia refugia ilor. –
Chi in ui, ICNUR, 2001.
Manual referitor la proceduri i criterii de determinare a statutului de refugiat,
- Chi in u, 2000.
Mecanismele bazate pe tratatele ONU i problema refugia ilor. - Chi in u,
ICNUR, 2002.
Popescu D., N stase A. Drept interna ional public. - Bucure ti, “ ansa” SRL,
1997.
Statutul Biroului Înaltului Comisariat al Na iunilor Unite pentru refugia i. Chi in u, 2001.

138

SOCIOLOGIA POLITIC
DIFICULT ILE REPUBLICII MOLDOVA:
POTEN IALUL INTERN DE DEP IRE
I ASISTEN A INTERNA IONAL
Ruslan TANAS
Republica Moldova, Chi in u
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Rela ii Interna ionale,
tiin e Politice i Administrative,
Catedra Politologie
doctor, lector
The present article tries to find and analyses the most important political
problems of the Republic of Moldova. It tries to establish the internal capacities and at the same time the role of international assistance in overcoming
them. From the author’s point of view, it is difficult to achieve the goal of the
paper, because of the complexity of the present relation cause – effect present
in the political life and at the same time the big number of factors, that determine or influence the evolution of a country or state.
Taking into account the efficiency of the political system, the author considers that there are only four major difficulties for the Republic of Moldova:
the citizen’s quality, the quality of the elite, the society’s goal and social integrity.
In conclusion the author mentions that the current situation can be improved only through radical measures. The resources to overcome the difficulties lie in the interior. Thus, the only way to get over the difficulties is to combine the internal potential with international assistance at the end of the article, the author gives some solutions to overcome the macro problems in moldovan society.
Orice societate se confrunt cu diverse probleme, indiferent este vorba
despre cele înalt dezvoltate sau cele din lumea a treia. Acestea sînt indispensabile fiin ei umane i respectiv societ ii. Putem spune c capacitatea de a
înl tura piedicile ap rute în fa a societ ii este acel indiciu ce caracterizeaz
perspicacitatea i durabilitatea unei na iuni. Solu ionarea unor probleme permite trecerea la o alt etap de dezvoltare care înainteaz noi cerin e i genereaz noi probleme (ascensiunea evolutiv ).
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Printre nenum ratele dificult i legate de diversele domenii ale societ ii
i a statului este necesar s determin m problemele existen iale, caracteristice
pentru o perioad anumit a evolu iei societ ii. Cu alte cuvinte totalitatea
problemelor unui sistem pot fi ierarhizate. Rezolvarea acestora, pentru a fi
eficient , trebuie s înceap cu cele de macronivel. Concentrarea la micro sau
mezonivel nu duc decît la efecte minime i doar se creeaz impresia c se lucreaz .
Rezolvarea sau atenuarea problemelor depinde de nivelul de eviden iere
i con tientizare a acestora. Totodat depistarea macrodilemelor reprezint în
sine o problem . Complexitatea i caracterul uneori latent sau nemanifest, ascuns, al unora le deosebesc net de problemele cotidiene ale statului i societ ii.
În elegerea dilemelor (diagnosticarea societ ii), pe de o parte, poate întura problemele etapei respective sau facilita dep irea aceastora, pe de alt
parte, ceea ce este primordial, de rezolvarea lor depinde perpetuarea i puterea societ ii i a statului.
Resursele i poten ialul de rezolvare a problemelor societ ii tradi ional
se concentreaz în interiorul hotarelor statului. Îns în cazul unor st ri neordinare ele pot fi i externe. Tranzi ia este un asemenea caz. Asisten a extern
poate lua diferite forme – implicarea direct sau indirect , poate proveni de la
state sau organiza ii interna ionale sau regionale.
Ca în orice stat problemele Republicii Moldova sînt nenum rate, îns
cardinal este doar una – eficien a sistemului politic. Definind sistemul politic în urma lui R.W.Ward i R.C.Macridis, ca „mecanism care depisteaz i
pune problemele (la ordinea de zi – R.T.), cît i pentru elaborarea i controlul
realiz rii deciziilor în domeniul rela iilor de stat”228, constat m c principala
func ie a acestuia este rezolvarea problemelor societ ii.229 În afara acesteia
sistemul politic nu poate fi conceput.
Astfel, toate problemele se concentreaz în sfera politic a societ ii.
Politicul, în baza rolului i a func iilor pe care le exercit , determin celelalte
sfere ale activit ii sociumului. În acest mod starea societ ii i a statului în
Republica Moldova este rezultatul eficien ei sistemului politic care nu satisface cerin ele mediului. Fenomenul este tradi ional pentru spa iul ex-sovietic,
în mare parte datorindu-se suprasolicit rii sistemului i incapacit ii acestuia
de a se schimba momentan.
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Luînd în considera ie c este vorba de domeniul social-politic, este foarte
dificil de a calcula matematic eficien a sistemului politic. Sondajele de opinie
ne relev faptul c peste 50% din cet eni sînt insatisf cu i de felul în care
tr iesc, pentru circa 50% din cei intervieva i veniturile nu le ajung nici pentru
strictul necesar, în jur de 50% men ioneaz c securitatea (economic , alimentar , personal etc.) nu le este deloc asigurat ,230 enumerarea ar putea fi
continuat .
Totu i problema principal const nu în existen a acestor probleme, ci în
caracterul lor permanent. Conform sondajelor de opinie principalele probleme ale oamenilor r mîn a fi, pe parcursul a unui deceniu, s cia, corup ia,
problema integrit ii rii, viitorul rii etc. (într-o oarecare m sur doar îngrijorarea fa de rela iile interetnice se atenuiaz 231). Cert este c pîn dinamica
acestora nu va demonstra modificarea sau schimbarea în ierarhie nu putem
vorbi de o evolu ie.
Principala problem (dilem ) este incapacitatea sisitemului de a rezolva
problemele. Desigur asupra eficien ii sistemului influen eaz atît factorii obiectivi, cît i cei subiectivi, atît din interiorul sistemului, cît i circumstan ele
din mediul interna ional, anumite legit i sociale, istorice etc. Probabil, în
majoritatea cazurilor predomin determinantele controlabile, l sînd sinergeticii i celor superioare voin ei umane un loc important, dar secund.
Sistemul politic al Republicii Moldova nu este totalmente disfunc ional.
Men inerea statalit ii, cre terea PIB-ului, democratizarea, privatizarea etc.
indiscutabil sînt realiz ri. Îns , trebuie s recunoa tem, o parte din ele se datoreaz circumstan elor externe sociumului. În acest mod, exist o evolu ie i
nu o dezvoltare.
Încapacitatea sistemului politic de a rezolva problemele, în concep ia noastr , cu referire la Republica Moldova, se datoreaz cîtorva macrocauze.
Acestea în mare parte sînt tradi ionale pentru spa iul post-sovietic, dar manifest rile fiind influen ate de situa ia i specificul rii noastre. Acestea reprezint macroproblemele societ ii.
Prima. Calitatea cet enilor. Atingînd anumite performan e în constituirea regimului politic i, în general, a sistemului nu am în eles c forma f
con inut nu are nici un efect, nu am reu it s insufl m noului mecanism politic ceea ce-l va face cu adev rat func ional – con tiin a, cultura i comportamentul adecvate. Umplerea acelor institu ii formale cu spirit, cu ceea ce ar
duce la func ionarea normal a acestora. Umilin a în fa a func ionarului, rarele cazuri de apel la judecat în cazurile lez rii drepturilor, gîndirea în catego230

Conform barometrelor de opinie realizate la comanda Institutului de Politici Publice în perioada 1998-2004 (www.ipp.md).
231
Ibidem.
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rii dac nu totalitatare, cel pu in autoritare etc. este o dominant a corpului
electoral moldovenesc.
Utilizarea referendumurilor232, accesul la informa ii, institu ionarea lobbysmului233 etc. ar putea asigura transparen a func ion rii puterii de stat i participarea mai activ a cet enilor la luarea deciziilor. Aceasta din urm ar
asigura înv area treptat de c tre aleg tori a altor forme de comportament,
menifestare a opiniilor i atitudinilor, în afara celor legate de alegeri i proteste, ar asigura trecerea de la formele de activism practicat la începutul anilor
‘90 ai secolului trecut la unele caracteristic democra iilor dezvoltate.
Capacit ile i abilit ile cet enilor sînt indispensabile unei func ion ri
normale a democra iei. Totodat , elita contribuie la implicarea cet enilor în
via a politic . Nu ne referim la participarea manipulativ , ca suport al elitelor,
i nici la rolul elitelor în mobilizarea maselor, ci în calitate de subiec i cu interese proprii clare. Astfel elita politic trebuie s permit aceasta, s cedeze,
în anumite limite, anumite responsabilit i (inclusiv i descentralizarea). Aceasta se refer , în primul rînd, la procesul decizional.
Îns con tientizarea acestor momente de c tre elite este o problem , care
nu poate fi dep it f
ca poporul s se impun , f
ca acesta s devin o
for prin grupurile de interes i de presiune. În acest sens, func ionarea normal a sistemului politic presupune existen a mecanismelor de control reciproc i divizarea func iilor nu doar în cadrul puterii, dar i la nivel de societate
politic . Aten ion m c nici existen a unei societ i puternice nu este proprice
sociumului, prezentînd, ca i statul puternic, un pericol pentru el.234 Optim este realizarea unui echilibru dintre sfera politic i cea social , ceea ce i trebuie de atins în ara noastr .
Desigur, este necesar nu doar constituirea unei societ i puternice, dar i
timp mai ales pentru con tientizarea de c tre elite a regulilor jocului democratic, a efectelor alegerilor i a mandatului limitat la patru ani.
Dep irea acestei st ri de lucruri ine atît de eforturile din interior, cît i
de asisten a extern . Ultima se impune reie ind din faptul c cultura politic
se constituie din dou componente – experien a proprie i cea a precursorilor.
În Republica Moldova este prezent doar primul moment, fiindc genera ia
„sovietic ” este pus în situa ia resocializ rii i nu- i poate îndeplini func ia
232
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sa (fie c e vorba de elite, profesori, p rin i etc.). Din aceast perspectiv factorul extern este important anume prin granturile oferite sectorului neguvernamental – practic ONG-urile sînt finan ate exclus de peste hotare – destinate
activit ii în diferite domenii i prin suportul intelectual. Nu pe un ultim loc
în determinarea schimb rii mentalit ii se situiaz coala, aici efortul intern
numaidecît trebuie completat cu experien a extern .
De men ionat c în aceast direc ie se lucreaz intens, atît în gimnazii i
licee, cît i în universit i, dar sînt i anumite deficien e. Ne limit m la un singur exemplu – balada „Miori a”. Nu t duim valoarea sa literar-artistic , dar
punem la îndoial utilitatea prezen ei sale în curricumul colar din punct de
vedere politic, luînd în considerare mesajul ei.
Îmbinarea resurselor interne cu cele din afara rii are loc i în cazul observ rii corectitudinii desf ur rii alegerilor. În acest caz, serviciile actorilor
externi este inestimabil.235 Rolul jucat de observatorii interna ionali este predominant.
În acest context, exteriorul poate s ne ajute sau s ne impun crearea institu iilor i a procedurilor democratice, în ceea ce prive te spriritul el reprezint o problem mai mult intern , în care exteriorul ne poate înv a doar scopurile i obiectivele. În ce m sur vom reu i depinde existen a noastr . La
fel, trebuie s inem cont, pe de o parte, de faptul c experien a interna ional
nu poate fi aplicat sut la sut la situa ia rii (nu putem s împrumut m în
mod automat modelul rus, francez, american etc. f
a cunoa te la ce adapm i de ce avem nevoie), pe de alt parte, la momentul ce ine de depistarea
intereselor reale ce vor fi promovate de organismele interna ionale, care deseori pot fi contrare celor ale Republicii Moldova.
În aspect intern, con tientizarea noilor realit i ine de activitatea sectorului neguvernamental i de cea a jurnali tilor (inexisten a pluralismului în
domeniul posturilor TV na ionale este un rezultat al acestei macrodileme i
are repercusiuni nefaste asupra evolu iei vie ii politice), dar i de activitatea
partidelor politice. În general, este un proces ce necesit timp. D.A.Rustow
este de p rerea c trecerea se poate realiza cel pu in pe parcursul unei genera ii.236
Nu un ultim rol îl poate juca statul. Acesta ar trebui s înceap de la momentele simbolice. În ce m sur tradi ia istoric (continuitatea) este prezent
în sistemul politic contemporan. Este vorba nu doar de stem , drapel, bancno235
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te, imn, ci i de denumirea parlamentului, a unor func ionari, a unit ilor teritorial-administrative etc.
Problema con tiin ei politice se refer nu doar la popor, dar i la elit . În
mentalitatea elitelor persist cum trismul, protec ionismul, necon tientizarea
de c tre func ionar c sînt subalternii cet eanului, netolerarea altor opinii etc.
i aici ne confrun m cu o alt problem .
Secunda. Calitatea elitei (de cele mai dese ori abordat în sensul de competen ) reprezint urm toarea macrodilem a Republicii Moldova. Luînd în
considera ie spa iul limitat al articolului i dezvoltarea respectivei problematici în literatura de specialitate autohton 237 ne vom limita doar la o fugitiv
reflectare a acestui subiect apelînd la cîteva fraze concludente din teza de doctorat a A.Margarint. Dumneaei men ioneaz c „discu iile duse în publicistii chiar în mediul tiin ific pun în dezbatere existen a elitei politice în Republica Moldova, mai exact dreptul lor de a se numi elit . O parte din cercetori evit de a utiliza termenul pentru a nu-i conferi actorilor politici un
con inut apreciativ. ... Elita politic conduc toare mai mult activeaz pentru
asigurarea intereselor sale corporative care nu se identific cu interesele altor
turi sociale, ci chiar sînt contrare intereselor societ ii moldovene ti.”238
Pentru dep irea acestei probleme, în concep ia noastr , este necesar în sprirea dreptului electoral pasiv prin crearea unor exigen e fa de pretendenii la posturile eligibile, printre care cel pu in obligativitatea studiilor superioare, dar i eviden ierea unor institu ii elitare din care se vor recruta viitorii
func ionari superiori (spre exemplu Academia de administrare public de pe
lîng Pre edintele Republicii Moldova), atragerea la posturile responsabile a
persoanelor din exterior. Trebuie s în elegem c reprezentarea intereselor
poporului este o profesie i nu poate fi exercitat de oricine. Separarea muncii este indispensabil evolu iei omenirii.
237
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Tertia. Stabilirea i atingerea scopurilor societale. Scopul joac rol atît
din punctul de vedere al teleologiei, cît i ca un resurs i o condi ie a mobiliz rii societ ii. Stabilirea clar a scopului este indispensabil evolu iei noastre, dar i promovarea acestuia. În acela i context conteaz con tientizarea
acestui scop de c tre mase. În lipsa acesteia eficien a scopului va fi egal cu
zero. Neavînd teorie proprie a evolu iei i a scopului acesteia elitele nu dispun de „opium” pentru mase. În dependen de cum r spundem la aceast întrebare privind idealul societ ii vom presupune i alte probleme i modalit ile de rezolvare a acestora.
Elaborarea acestui scop ine de func ia elitei politice. Îns elita politic
nu poate realiza acest scop de una singur . Elita intelectual în acest sens este
determinant . Existen a ideologilor, altfel spus, a gînditorilor de excep ie, este necesar sau alternativa – un grup de persoane care promoveaz sistemul
de concep ii i valori atît prin intermediul elitei, cît i în mod direct prin intermediul mass-media.
Indiferent cum vom stabili scopul, cert este c trebuie s ne eschiv m de
la formula tradi ional a secolului trecut – construim comunismul, socialismul. Tot se construe te i nicidecum nu se atinge. Este strict necesar s
schimb m accentul de pe viitor pe prezent, este necesar s fie un scop atractiv, dar nu utopic. Trebuie, la fel, un scop ce poate fi realizat într-un viitor apropiat i, desigur, voin pentru atingerea acestui scop.
În Republica Moldova finalitatea evolu iei de la regimul comunist este
foarte vag i diferit la diferite categorii de cet eni. Sondajele de opinie relev unanim i constant opinia majorit ii precum c direc ia de dezvoltare a
rii e gre it . P cat c cei ce cerceteaz opinia publicului nu încearc s depisteze spre ce scop trebuie de tins ca direc ia s fie corect .
Printre idealurile vehiculate, în principal de forma iunile politice, i care,
în majoritatea sa, se reduc la populism se eviden iaz ideea lansat la mijlocul anilor ‘90 – „Republica Moldova – casa comun ” i acum actual pentru
ar . În prezent, o astfel de idee încearc s devin „op iunea european a Republicii Moldova”. Totu i r mîne neclar ce valori (opera ionale) vor fi puse
la baza acesteia.
Un aspect al acestei probleme reprezint chestiunea alegerii civiliza ionale. Con tintizarea apartenen ei civiliza ionale este determinat preponderent de priorit ile politicii externe.239
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În Republica Moldova aceasta se exprim , utilizînd lexica cotidian , prin
dihotomia „mergem în Europa sau r mînem în CSI (cu Rusia)”. În cazul rii
noastre, concep ia politicii externe cu o orientare cert spre Occident a r mas
la etapa de proiect, dar au fost f cute eforturi considerabile privind elaborarea
unui program de aderare (Planului de actiuni Republica Moldova - Uniunea
Europeana i Conceptiei de integrare europeana a Moldovei). Aceasta, de
rînd cu al i factori, produce o confuzie la nivel identitar (prioritatea integr rii
europene a devenit „evident ” pentru toate partidele relevante doar dup alegerile din 2001).
Totu i alegerea civiliza ional nu reprezint doar o problem de politic
extern , ci una existen al , în forma cea mai evident concretizat în modelul
evolu iei societ ii. Problema const nu în alegerea, ci în con tientizarea sau
dorin a de con tientizare i promovare a acesteia. Amplasarea geografic a
Republicii Moldova nu ofer o arie mare de op iuni. V.Cujb scrie „dac sîntem în Europa, s tr im dup obiceiul Europei”.240
Fixarea scopurilor societale organic se încadreaz în urm toarea dilem a
Republicii Moldova.
Quarta. Asigurarea integrit ii sociumului. Se refer nu doar la solu ionarea diferendumului transnistrean, la substan a material a rii, ci, în primul
rînd, la spiritul na iunii. Derivatele acestei macrofunc ii este recrutarea cet enilor adapta i sistemului prin socializarea politic , prin institu ionalizare i
prin legitimare241. Ele sînt componente ale rela iei dintre sistem i cet eni
concretizat în cultivarea spiritului respect rii normelor de conduit , valorilor,
institu iilor etc., dar i ajustarea sistemului politic la cerin ele mediului.
Coeziunea intern este esen ial pentru o societate i un stat. Criza spiritual este poate mai esen ial decît cea economic . Practic elita autohton
nu a reu it s impun valori în schimbul celor ale regimului comunist. Democra ia, pluralismul, rela iile de pia nu au re it s devin astfel de valori.
Aceasta nu semnific c este necesar o unificare total , în spiritul totalitarismului. Prin coeziune în elegem acea comunitate de idei, valori, scopuri, etc.
care nu ar nega pluralismul. Ea se concretizeaz în existen a unei ideologii
na ional-statale sau, cel pu in, într-o ideie na ional .242
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Anterior am definit ideologia na ional-statal ca „un sistem complex,
specific spiritual, un sistem de valori, convingeri, idei etc. propriu tuturor ceenilor statului. Ea determin vitalitatea i poten ialul na iunii, poten ialul
de a supravie ui, stabilitatea geopolitic . În ideologiile na ional-statale se
concentreaz îns i sufletul i spiritul poporului.”243
Ea este o form a ideologiei, dar diferit de ceea ce noi tradi ional denumim prin ideologie politic . Este necesar s con tientiz m c democra ia, ca
i statul democratic nu este lipsit de mituri, ideologie, utopii i de propagan, manipulare. Identic cu statul totalitar acestea sînt prezente i în cel democratic, îns sub o alt form .
Abordînd necesitatea ideologiei na ional-statale pentru Moldova este necesar de a ine cont de cîteva particularit i importante ale societ ii care înainteaz anumite cerin e fa de ideologie i care, într-o anumit m sur , au i
fost cauza neapari iei pîn în prezent a acesteia. În primul rînd, este vorba despre rela ia majoritate – minoritate (minorit i) na ional . Cu toate c , la nivel
personal, în compara ie cu începutul anilor ‘90 ai sec. XX, aceasta nu este atît
de acut , cedînd locul altor dificult i mai importane ea r mîne a fi o problelatent a societ ii (privit la macronivel).
Din punct de vedere obiectiv, este absolut indiferent cine va domina - limba rus sau cea român (conform principiului majorit ii trebuie s fie ultima, cel consensual aici nu poate fi aplicat). Dar o dominare este necesar , în
mod contrar, conflictele i respectiv frustrarea, discomfortul psihologic va tensiona în continuare situa ia (aceea i sutua ie va exista în cazul în care limba
rus va deveni oficial sau de stat). Aceasta se impune deoarece minorit ile
na ionale i etnice nu locuesc compact, ceea ce nu permite crearea unor autonomii244, nivelul local este unicul la care putem discuta de drepturile minoriilor.
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Politica na ional , în primul rînd, cea lingvistic , depinde pe ce scopuri
punem miza. Reie ind din cele de scurt durat , sau din intersele imediate de
partid este preferabil de a men ine status-quo-ul. Cele de lung durat ne constrîng de a face o alegere cert .
Dac ne compar m cu celelalte republici unionale, ne plas m în mijlocul
extremelor. Pe de o parte, avem statele baltice în care minoritatea rus are
statut de colonizatori (juridic sau semioficial) cu toate consecin ele acestuia.
Tot pe acest segment (minimizarea limbii ruse în via a public ), dar mai moderate, se plaseaz Ucraina, Uzbekistan, Kazahstan, Turkmenistan etc. Pe de
alt parte Kirghizstan, Armenia (Belarusi este un caz aparte) în care limba
rus este limb oficial , de stat sau de comunicare interetnic .
În rîndul al doilea, reflectînd realit ile sociale, în plan partidist situa ia
este identic . De la Declara ia de independen confruntarea ideologic este o
constant a vie ii politice moldovene ti. Aceasta este un rezultat al specificului for elor de stînga din Moldova, fapt ce se eviden az cel mai bine în compara ie, pe de o parte, cu România i alte state ex-socialiste i, pe de alta, cele
ex-sovietice (în primul rînd Ucraina). Dac în România stînga se identific
mai mult cu social-democra ia i socialismul de pia i atît, atunci în celelalte dou state partidele de stînga, îndeosebi cele comuniste, sînt votate de electoratul nostalgic dup trecutul sovietic, conferindu-le (conferindu- i) respectiv imaginea de partide antina ionale, pro-ruse.245
În rîndul al treilea, exist o problem cu autoidentificarea autohtonilor. A
devenit deja clasic de a enumera modalit ile de identificare a autohtonilor.246
În consecin avem confuzia i segmentarea poporului majoritar care ar fi trebuit s constituie baza consolid rii. Fluctua iile cu denumirea limbii, a istoriei
i a neamului nicidecum nu contribuie la cimentarea majorit ii i, ulterior, a
societ ii.
Caracterul conflictual al societ ii face dificil elaborarea unei ideologii
na ional-statale, dar i transfom aceasta într-o necesitate. În Republica Moldova o încercare de a schi a o ideologie na ional-statal a fost f cut de P.Lucinschi, dar mai mult în scopuri electorale i, actualmente, de V.Voronin prin
revigorarea moldovenismului i prin ini iativa „Pactului social dintre putere
i societate”.
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Elaborarînd ideologia na ional-statal este, desigur, necesar de luat în
considerare specificul na ional concretizat în trecutul istoric, religia, mentalitatea, miturile actuale i discursurile deja demitizate etc., este necesare o raportare la trecut, cît i la realit ile din lumea contemporan , de analizat minu ios ideologiile politice, în care ideologia na ional-statal par ial î i are originile.
În aspect practic, cristalizarea ideologiei na ional-statale este foarte dificil . Aceasta din cîteva considerente – lipsa continuit ii în politicile statului,
alegerile aducînd alte partide la guvernare, perturbeaz ; imposibilitatea de a
si un consens a for elor politice; necon tientizarea necesit ii într-un astfel
de sistem de valor i în elegerea gre it a articolul 5(2) din Constitu ia Republicii Moldova care stipuleauz „nici o ideologie nu poate fi instituit ca ideologie oficial a statului”; complexitatea sarcinii prin sine însu i (în Federa ia
Rus acest problem preocup societatea mai mult de un deceniu). 247 În pofida acestor piedici, cert este c trebuie de început cu lansarea unor discu ii
publice privitor la con inutul viitoarei ideologii na ional-statale i de orientat
nu la creare, inventare, ci la con tientizarea incon tientului colectiv, la depistarea pulsului na iunii.
În aceast ordine de idei, responsabilitatea de ideologia na ional-statal
o poart actorii din interior, doar statul împreun cu societatea civil sînt în
stare s realizeze acest deziderat, mai ales reie ind din faptul c ideologia, în
condi iile noastre, se poate impune doar în decursul unei perioade destul de
lungi i presupune eforturi consecvente.
Una din derivatele acestei macroprobleme este situa ia patriotismului.
Apriori, pornind de la inexisten a ideologiei na ionale i de la caracterul conflictual al societ ii am putea deduce inexisten a sau dezvoltarea insuficient a
patriotismului. Datele empirice, la prima vedere contrazic promt aceast afirma ie. La întrebarea „Într-un eventual r zboi, dvs. a i fi gata s lupta i pentru
ar ?” r spund afirmativ 61% di responden i, ia 69% din cei intervieva i sînt
mîndri sau foarte mîndri de calitatea de cet ean al Republicii Moldova.248 Într-o oarecare m sur cifrele pot fi denaturate de deosebirea dintre atitudinele
reale i opiniile declarate, de confundarea na ionalismului cu patriotismul i
de (pentru prima întrebare) modalitatea de interpretare a rii – confor unui
sondaj de opinie 59% din responden i se simt mai degrab cet eni ai Moldovei, pentru restul sentimentul în cauz ine de localitatea în care locuiesc, de
CSI sau de Europa. 249 Concomitent inten ia de a pleca pentru totdeauna din
247
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ar o au circa a cincea parte din cet eni,250 iar eschivarea de la îndeplinirea
serviciului militar este bine cunoscut .
În mod identic utilizarea cuvîntului republic ca adjectiv denot inexistea con tiin ei na ional-statale. No iunea de Republic desemneaz forma de
guvern mînt în care puterea apar ine poporului i se refer exclusiv la realii politice. Este corect s se foloseasc cuvîntul na ional. Deasemenea, astfel de expresii ca „
2.
.” se r sfrîng negativ asupra con tiin ei na ionale.
Este destul de dificil de a diagnostica conform acestui criteriu societatea
moldoveneasc . Pîn în prezent în Republica Moldova nu au existat preocuri de problema patriotismului în domeniul tiin ific. În acest caz, problema
mai mult poate fi pus decît a oferi careva r spunsuri.
Rolul patriotismului, indiferent de tipurile acestuia, într-un stat este evident. V.Lutovinov consider c „patriotismul reprezint un fel de fundament
al societ ii i al statului, baza ideologic a viabilit ii sale, una din condi iile
primordiale ale func ion rii eficiente a sistemului institu iilor sociale i de
stat.”251 Pe cît de mult patriotismul este absent în societatea noastr r mîne s
ne demonstreze cercet rile ulterioare.
Problema cea mai important pentru majoritatea concet enilor este cea
economic . Consider m c , avînd o influen definitorie asupra aspectului
existen ial, ea este, reie ind din clasificarea problemelor, nu o macrodilem ,
ci apar ine mezonivelului. Sîntem de p rere c aceasta este o derivat a problemelor majore. Rezolvarea acestei probleme ine de: 1) capacit ile elitei (în
primul rînd, capacit ile de a realiza un menegement i un marketing adecvat); 2) spiritul popula ie,252 3) factorii ce in de conjunctur mediului economic interna ional.
adar, pornind de la caracterul dificult ilor Republicii Moldova situaia actual poate fi înbun it doar prin m suri radicale. Trebuie s începem
prin a recunoa tem c sîntem un stat i un popor slab. i reie ind din aceasta
planific m comportamentul nostru, dar i ascensiunea.
Vom r mîne cu problemele prezente atît timp, cît elita nu va avea voin ,
pîn nu vom cunoa te cine sîntem, unde mergem, pîn nu ne vom înv a s
250
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ne rezolv m conflictele interioare, pîn nu vom con tientiza faptului c problemele mari cu eforturi considerabile. Pîn nu vom avea voin a de a spune lucrurilor pe nume – sîntem un stat slab, c rei limbi îi aducem omagiul prin
rb toarea din 31 august i care limb se prem re te în imnul rii, care a
fost rostul sacrificiilor combatan ilor din 1992 etc.
Pîn nu vom realiza acestea nu vom deveni o ar , un Popor, o Democra ie. Sînt necesare acte de voin pentru a cultiva stima pentru statul Republica Moldova. Pentru a cultiva respectul de sine al cet enilor. Acestea pot fi
diverse, dar mai eficiente dac ar reprezenta un sistem i nu vor fi prezente ca
ac iuni r zle e.
Asisten a extern ne poate face mari servicii, dar i ne poate mutila. Resursele de dep ire a dificult ilor se afl doar în interior. Astfel, îmbinarea
poten ialului intern cu asisten a interna ional este unica modalitate de a dei greut ile.
Unele recomand ri:
– Pre edintele Republicii Moldova s fie reprezentantul întregului popor. Pentru aceasta este necesar caracterul suprapartidist al acestei func ii,
asigurat prin neafilierea politic a Pre edintelui;
– Modificarea codului electoral vizînd asigurarea institu ional a profesionalismului candidatului la func ia eligibil , sau cel pu in a aptitudinilor;
– Asigurarea reprezent rii politice a minorit ilor na ionale i etnice (în
primul rînd în parlament);
– Utilizarea no iunii de „moldovean” în locul „cet ean al Republicii
Moldova”, cu men ionarea, dup caz, a originii (moldovean de origine rus ,
uz , bulgar , român etc.);
– Testarea pretenden ilor „la posturile neeligibile de c tre un grup de exper i independen i care ar include politologi, psihologi, sociologi, manageri,
fie stipulate anumite cerin e în ceea ce prive te studiile, calit ile i abilit ile necesare pentru un conduc tor pentru a filtra din start persoanele f pretirea necesar ”;253
– Scoaterea tabuului de pe activitatea jurnali tilor, pentru asigurarea realiz rii f fric i piedici a cercet rilor jurnaliste;
– Mediatizarea afacerilor de corup ie relevante (la nivel înalt), a dezv luirilor (nu doar în campania electoral ), a manevrelor militare etc.
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RELATIILE INTERNATIONALE
POLITICA EUROPEAN A „NOII VECIN
I” I
IMPACTUL EI ASUPRA REPUBLICII MOLDOVA254
Daniela MANOLE
Republica Moldova, Chi in u
Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Rela ii Interna ionale,
tiin e Politice i Administrative
Catedra Rela ii Interna ionale
Lector, magistru în tiin e politice
In recent years, there has been an increase in the attention the European
Union has devoted to the Republic of Moldova. And the Communication from
the European Commission: “Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for the Relations with our Eastern and Southern Neighbours” is an exemple. In fact, the “New Neighbourhood” concept, as it has been formulated
by the European Union might turn out in the end as a very useful tool, if Republic of Moldova uses this tool properly. That’s why is necessary to enrich
the debate and to offer inputs to aid the formulation of strategies and concepts. Given the many different aspects of the debate, and the varied wishes
and claims to be made in this process, it is important to establish priorities
within the parameters of the Republic of Moldova’s own capabilities.
Fenomenul globaliz rii afecteaz tot mai mult statele lumii, inclusiv asemenea ri tinere i mici ca Republica Moldova, exprimînd nimic altceva decît o interdependen crescînd dintre statele lumii i voin a lor liber de a se
uni pentru a face fa în comun noilor riscuri i sfid ri. Una dintre manifest rile acestuia este i procesul de integrare în Uniunea European (UE), care
devine tot mai atractiv pentru noile democra ii prin multiplele avantaje i
beneficii ce le ofer . Iar acum, cînd are la activ 25 de state, cu o popula ie de
peste 450 mln. Locuitori i un produs intern brut de aproximativ 10.000
mlrd. euro,255 UE i-a m rit considerabil prestigiul pe continentul european.
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Iat de ce, clarificarea pozi iilor Republicii Moldova fa de problemele
i procesele l rgirii UE, precum i a perspectivelor ei de integrare într-o
Europ multi-nivelar , în condi iile extinderii acesteia spre Est, este extrem
de important .
Ast zi, rela iile Republica Moldova – UE au intrat într-o cu totul alt dimensiune. Or, faptul c pe 1 mai 2004, acest organism european a cunoscut
cea mai masiv extindere din istoria func ion rii sale, a f cut ca Republica
Moldova s devin – o dat în plus – protagonista unei noi politici europene –
ce a „noii vecin i”. De facto, principiile de baz ale acesteia au fost stabilite înc la 11 martie 2003, în cadrul unei comunic ri lansate de Comisia European , intitulat „Europa Extins – Vecin tatea: un nou cadru al rela iilor cu
vecinii estici i sudici”.
În care, aceasta recunoa te c UE are obliga ia moral de a asigura o coeziune social continu i un dinamism economic nu doar fa de propriii s i
cet eni i de cei ai statelor în curs de aderare, ci i fa de vecinii s i prezen i
i viitori.256 Pentru ca ulterior (12 mai 2004), oficialii de la Bruxelles s adopte un „Document de strategie”, prin care se propune modul în care beneficiile extinderii, pacea, stabilitatea i prosperitatea, pot fi extinse i la noii vecini
ai UE, dup integrarea actualilor candida i.257
În primul rând, politica „noii vecin i” se refer la rela iile cu statele
din estul Europei – Republica Moldova, Rusia, Ucraina i Belarus, precum i
din sudul acesteia – cele 10 state sud-mediteraneene (Algeria, Egipt, Israel,
Iordania, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestinian , Siria i Tunisia). Rela iile cu Bulgaria, România i Turcia nu sunt vizate, întrucât aceste ri sunt,
deja, candidate. Statele Balcanilor de Vest sunt, de asemenea, excluse, întrucât ele urmeaz un drum aparte – Procesul de Stabilizare i Asociere.258
În total, statele vizate în „Politica de Vecin tate European ” formeaz un
spa iu cu aproximativ 400 mln de locuitori, reprezentând un PIB ce constituie
aproximativ 10% din cel al actualilor membri ai UE (25) împreun . Iar, în ceea ce prive te frontiera terestr a Uniunii cu statele vizate în „Politica de Vecin tate European ”, atunci, aceasta se va m ri de la 1.300 la 5.100 km. Mai
256
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mult ca atât, aderarea la acest organism european a dou state-insulare, Cipru
i Malta va apropia rile mediteraneene de teritoriul organiza iei.259
În principiu, Conceptul Comisiei asupra rela iilor cu „vecinii”, nicidecum nu prevede posibilitatea ader rii la UE, ci doar aprofundarea rela iilor
prin elaborarea unor „planuri de ac iune” dintre aceasta i fiecare ar în parte
– ar pentru care calitatea de membru nu este deocamdat pe agend . De
asemenea, trebuie men ionat faptul c aceste planuri au ca marj definit de
timp o perioad de 3-5 ani i exist probabilitatea ca, odat cu îndeplinirea
priorit ilor stabilite de acestea, actuala genera ie de acorduri bilaterale s fie
înlocuit cu o nou form de parteneriat privilegiat reprezentat de „Acordurile Europene de Vecin tate”.260 În acest context, în iulie 2003, în cadrul
Comisiei Europene a fost creat un „grup de lucru pentru Europa L rgit ” condus de Comisarul pentru Extindere – Gunter Verheugen.261
Chiar dac pentru rela iile Republicii Moldova cu UE, politica „noii vecin i” nu constituie neap rat un pas în direc ia integr rii în acest organism
european, totu i ea ofer un ir de avantaje i beneficii considerabile:
perspectiva de aderare la pia a comun european , precum i integrarea
i liberalizarea continu pentru a asigura realizarea celor patru libert i în circula ie (a bunurilor, serviciilor, capitalului i a persoanelor), care stau la baza
„pie ei unice”. Astfel, Comunicarea Comisiei men ioneaz c : „în schimbul
progreselor concrete care ar demonstra valori comune i implementarea efectiv a reformelor politice, economice i institu ionale, inclusiv în armonizarea
legisla iei cu „acquis”-ul comunitar, vecin tatea UE va putea beneficia de
perspectiva unei integr ri economice mai strânse cu aceasta”;262
extinderea mandatului B ncii Europene de Investi ii asupra „vecinilor”
UE, i lansarea în 2007 a unui nou instrument financiar „de vecin tate” (Instrumentul European pentru Vecin tate), care s-ar focaliza pe proiecte de coo-
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perare transfrontalier realizate prin programele de finan are ale UE: TACIS,
PHARE, MEDA, CARDS i Interreg;263
combaterea în comun a amenin rilor în adresa securit ii – un interes crucial pentru Uniunea European i o provocare aparte în acest sens. Astfel, se
preconizeaz a se atinge acest scop prin promovarea unui parteneriat cu potenialii vecini, bazat pe valori comune, precum i pe consolidarea dezvolt rii economice, interdependen ei i leg turilor culturale. Dar i prin „abordarea comua pericolelor comune” – terorism i proliferare de arme, conflicte regionale
i situa ii de criz , crim organizat , imigra iune ilegal , trafic cu fiin e umane,
droguri i arme, precum i criminalitate economico-financiar .264 În principiu,
aceste pericole ar putea fi aplanate, începând cu cooperarea la scar mic în regiunile de frontier , pân la interconexiunea diverselor re ele i acordarea de
sprijin în domeniul cooper rii regionale i transna ionale;
perspectiva declarat c UE se va implica mai activ în gestionarea crizei
transnistrene prin mediere, reconstruc ie post-conflict i participarea la aranjamente de securitate intern . Astfel, Comunicarea privind „Europa Extins –
Vecin tatea: un nou cadru al rela iilor cu vecinii estici i sudici” men ioneaz
: „UE trebuie s -si atrbuie un rol cit se poate de major în solu ionarea conflictului transnistrean”. O implicare mai activ a acesteia în gestionarea crizelor
ar demonstra dorin a Uniunii de a- i asuma mai multe responsabilit i în reglementarea conflictelor din statele vecine ... Capabilit ile civile i militare ale
UE de gestionare a crizelor ar putea fi desf urate în spijinul aranjamentelor de
securitate intern . Surse adi ionale de finan are pentru reconstruc ia post-conflict i dezvolt rii vor fi necesare.265
În principiu, concluziile ce pot fi trase din acest document vis-a-vis de viitorul rela iilor Republicii Moldova cu UE sunt ambigue. Dar se men ioneaz , în
mod expres, c în leg turile cu acest stat, organiza ia dore te ca o aprofundare a
rela iilor reciproce s se bazeze pe valori comune, precum: respectarea drepturilor omului, inclusiv ale minorit ilor; suprema ia legii; promovarea reforme-
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lor, precum i a principiilor economiei de pia .266 De i documentul nu men ioneaz literalmente posibilit ile de aderare a Republicii Moldova la acest organism european, totu i, este specificat c „problemele ader rii anumitor state, ca
cele care- i exprim clar inten ia de aderare la UE, r mâne deocamdat deschi”.267
Cu toate acestea, noua politic a oficialilor de la Bruxelles este catalogat
de majoritatea exper ilor moldavi, drept una „evident restrictiv i prohibiti”.268 De ce? Din simplu considerent c , pe lâng avantajele, beneficiile i
oportunit ile declarative, ea ar provoca i câteva probleme majore pentru Republica Moldova, precum:
- atâta timp cât politica pentru vecinii UE plaseaz Republica Moldova i
Ucraina al turi de Siria i Maroc, devine net faptul c conceptul de „Europa
rgit ” devine doar un eufemism pentru a desemna, de fapt, „ne-Europa”;
- condi ionalitatea „Europei L rgite” – reforme interne i democratizare ca
precondi ie pentru accesul pe pia a UE – nu pare suficient de conving toare.
Eforturile de liberalizare a comer ului prin Parteneriatul Euro-Mediteranian /
Procesul de la Barcelona nu au generat democratizare în Africa de Nord i Orientul Mijlociu. Astfel, nu exist garan ii ca acest tip de condi ionalitate va avea
efectele dorite în cadrul „Europei L rgite”;
- este pu in probabil ca fondurile direc ionate spre „vecini” vor fi foarte
mari, în condi iile în care includerea noilor membri în Uniunea European creeaz constrângeri bugetare serioase pentru aceasta. În plus, orice finan ri adi ionale vor veni abia dup 2007, odat cu începutul noului ciclu bugetar în organiza ie;
- „diferen ierea” nu este punctul forte al viziunii Comisiei asupra „Europei L rgite”, care plaseaz într-o singur categorie statele ca Rusia i Libanul, Siria i Ucraina, Republica Moldova i Algeria. Iar lipsa de „diferen iere” poate crea probleme atât pentru o abordare strategic a rela iilor cu noii
vecini, cât i pentru implementarea unor politici concrete;
- perspectivele de includere în „pia a unic ” a UE sau în anumite politici
ale acesteia sunt îndep rtate i vagi. Întrucât, unele state membre se opun deja ideii de liber circula ie a persoanelor i se vor g si întotdeauna grupuri de
interese care fac presiuni pentru a limita comer ul cu „vecinii” în buna tradiie a unor politici protec ioniste ale organiza iei. inând cont de aceasta, mul266
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te dintre promisiunile din „Europa L rgit ” nu par tocmai credibile. Oricum,
statele-membre, nu Comisia European au de spus ultimul cuvânt. În aceste
condi ii, orice integrare economic cu UE va fi doar par ial , atâta timp cât
Republica Moldova nu va fi membru deplin al acesteia;269
- nu este clar cum includerea Republicii Moldova în politic pentru
„Europa L rgit ” va corespunde strategiei rii de integrare în UE prin intermediul Procesului de Stabilizare i Asociere. Dup ce Moldova a depus eforturi considerabile de a se distan a de alte state post-sovietice în rela iile cu
acest organism european, „Europa L rgit ” o plaseaz în aceea i categorie cu
Rusia, Belarus, Ucraina i eventual Armenia, Azerbaidjan i Georgia, care ar
putea fi incluse în acest nou proiect.270
În principiu, se consider c o eventual diferen iere (în special) între vecinii din Sud i cei din Est, este o precondi ie pentru reu ita politicii. Dezvoltând aceea i idee, se sugereaz separarea no iunii de „Europa L rgit ” de cea
de „vecin tate”, întrucât „Europa L rgit ” ar trebui s corespund „H ii
Consiliului Europei i statelor de aici”, trebuie s beneficieze de anse reale
de integrare în UE. Iar „vecin tatea” trebuie s se refere la statele sud-mediteraneene, care nu sunt europene i nici nu au aspira ii în acest sens.271
O astfel de decuplare conceptual a Europei de Est („Europa L rgit ”) de
Africa de Nord i Orientul Mijlociu („Vecin tatea”), ar corespunde intereselor Republicii Moldova. În plus, Moldova poate sus ine nevoia unei diferen ieri mai clare nu doar dintre statele din sudul M rii Mediteraneene i vecinii
din Est, ci i dintre statele cu aspira ii europene (Republica Moldova, Ucraina) i cele f astfel de aspira ii (Rusia, Belarus);
- o alt problem ine de „perspectivele europene” asupra statelor incluse
în „Europa L rgit ”. Astfel, ideea c actualii vecini nu au anse de integrare
european reflect un consens tacit în institu iile europene. Totu i, exist i
în elegerea c negarea din start a perspectivelor europene pentru Republica
Moldova ar putea fi contraproductiv . Îns , întrebarea major ce fr mânt institu iile UE este „cum s încurajeze reformele în aceast ar f
a acorda
perspective de integrare plenara in organizatie” ? Un eventual r spuns poate
fi integrarea sectorial a vecinilor în anumite politici ale UE.
Iar, atâta timp cât integrarea economic e un proiect pe termen lung –
Comunicarea Comisiei Europene men ioneaz c „Republicii Moldova îi lip269
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se te competitivitatea i capacitatea administrativ de a- i asuma obliga iile
unei zone de liber schimb cu UE ”272 – eforturile de integrare sectorial s-ar
putea concentra pe alte domenii, cum ar fi Justi ia i Afacerile Interne sau
Politica Extern i de Securitate Comun , la care aceasta ar putea face fa ;
- un alt inconvenient major pentru Republica Moldova este stabilirea
frontierei Uniunii L rgite pe râul Prut care s-ar putea solda cu consecin e nedorite pentru Republica Moldova, atât din punct de vedere politic, economic,
social i cultural-umanitar, cât i din punct de vedere de securitate, acestea fiind de natur s complice situa ia din ar . În acest context apare întrebarea:
va fi oare aceasta o linie de separare a unui spa iu la care Republica Moldova
apar ine prin tradi ie sau o linie de intermediere transparent i provizorie ?273
Astfel, având în vedere faptul c Republica Moldova va deveni vecin nemijlocit al UE abia din anul 2007 (anul preconizatei ader ri a României), este
evident c ara i cet enii ei nu vor putea beneficia plenar de toate avantajele
de care se vor bucura din luna mai 2004, al i noi vecini ai acesteia (Ucraina,
Belarus i Rusia).
Republica Moldova, îns nu dore te s fie dezavantajat nici în raport cu
alte state vecine, nici fa de celelalte state din Europa de Sud-Est, iat de ce
înainteaz o eventual solu ie reciproc acceptabil , prin care s se in cont
nu doar de actuala sa calitate de participant la un ir de activit i din Cadrul
CSI, dar i de calitatea sa de stat Sud-Est european. De rând cu alte ri din
aceast regiune Republica Moldova a înregistrat progrese considerabile în cadrul procesului de cooperare i integrare regional care necesit a fi dezvoltat.
Astfel, solu ia cea mai potrivit cazului specific al Republicii Moldova ar
fi ca, pân în anul 2007, ara s se bucure de un tratament dublu din partea
UE, atât ca stat vecin, cât i ca stat sud-est european. De facto, aceast „perioad de tranzi ie” ar fi indispensabil pentru solu ionarea unor probleme de
ordin intern (reglementarea conflictului transnistrean, reintegrarea politic ,
economic i social a acestei regiuni, activizarea procesului de reforme,
etc.), f
de care aspira iile noastre europene ar fi inutile, precum i pentru
asigurarea unei treceri graduale de la statutul de vecin, la cel de participant la
Procesul de Stabilizare i Asociere. Deocamdat , nu este înregistrat o confirmare ferm a acestor ac iuni din partea Bruxelles-ului.
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De asemenea, UE ar putea impune, cu titlul unor „criterii Copenhaga lejere”, anumite condi ii vizând politica „ noii vecin ii ”. Astfel, dac unele
state vor înregistra progrese cit de minore în baza acestor criterii, atunci e
posibil s li se ofere fonduri suplimentare i acces spre o deschidere suplimentar a pie ei.274
Bineîn eles, recomand rile de mai sus con in i o însemnat doz de subiectivitate, inind cont de faptul c Comunicarea Comisiei Europene privind
rela iile UE cu viitoarele state vecine, „Europa L rgit – noua vecin tate: un
nou cadru pentru rela iile cu vecinii estci si sudici”, nu este înc un concept
bine-definitivat i ca mai este înc mult spa iu pentru contribu iile i doleanele din partea statelor implicate.
E net faptul c , politica pentru o „Europ L rgit ” implic atit avantaje
cit i dezavantaje pentru Republica Moldova. În principiu, Chi in ul nu trebuie s se gr beasc s accepte oferta pentru „noii vecini”. Oricum, primele
avantaje economice (destul de limitate, probabil) ale acestei politici vor ap rea spre sfâr itul deceniului. Odat cu noul ciclu bugetar al UE (2007), aderarea României la acest organism (2007-2010) i expirarea Acordului de Parteneriat i Cooperare dintre UE i Republica Moldova (2008). Pân atunci,
îns , acest spatiu mioritic se poate concentra pe eforturile ce vizeaz includerea în Procesul de Stabilizare i Asociere – un instrument politic nu doar de
asociere la UE, ci i de stabilizare.
Oarecum într-un fel sau altul, integrarea reprezint unica alternativ viabil pentru Republica Moldova care ar asigura satisfacerea intereselor i necesit ilor noastre na ionale, economice, politice, culturale, etc. Iar în cazul în
care vom continua s ezit m în fa a acestei op iuni, risc m s devenim un stat
izolat, ceea ce este în detrimentul nostru, luând în considerare dezvoltarea actual a economiei mondiale.
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The article is dedicated to the analysis of foreign policy of the Republic
of Moldova in the post soviet space. The short history and specific features of
post soviet space is presented. The authors describe the main directions of
Moldovan foreign policy, contemplating its basic economical, political interests in this area, advantages and challenges for Moldova of collaboration
with post soviet states and international organizations in conditions of European integration which was declared the main scope of Moldovan foreign policy.
Taking into consideration that The Russian Federation is essential core
of post soviet space, authors pay more attention to the relations of the Republic of Moldova with it. The article presents the evolution of bilateral relations, the modern state of economical and political collaboration between the
Republic of Moldova and Russian Federation.
As the conclusion authors prove that the bilateral relations of the Republic of Moldova with Russia, Bielarus, Ukraine and other former soviet
states support essential economical needs of the Republic of Moldova and do
not create obstacles for the european integration of Moldova.
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