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COMPARTIMENTUL
ISTORIA, TEORIA I METODOLOGIA
A POLITOLOGIEI
TIIN A POLITIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA
LA ETAPA ACTUAL
Gheorghe RUSNAC
Republica Moldova, Chi in u,
Universitatea de Stat din Moldova
doctor habilitat în tiin e istorice, profesor,
academician al Academiei de tiin e a Moldovei
rector
Republica Moldova este un stat tîn r independent i democratic, care a
rb torit în 2006 15 ani de la proclamarea independen ei. Aceast perioad e
scurt în timp, dar bogat în evenimente i procese, importante atît din punct
de vedere istoric, cît i politic, determinate de con inutul reformelor sociale
ce se deruleaz în ara noastr .
Esen a proceselor sociale este condi ionat de nou paradigm de dezvoltare social : tranzi ia de la o societate totalitar la una democratic ; de la republic în componen a statului sovietic socialist, stat partinic, cu rolul partidului-monopolist fixat în Constitu ie, la statul moldovenesc suveran i democratic, stat de drept cu un sistem pluripartidistic, unde partidul de guvern mînt se stabile te în urma alegerilor libere i competitive; de la un sistem administrativ de comand , centralizat în baza propriet ii colective (de stat) la o
economie de pia ,bazat pe concuren i coexisten liber a diferitelor forme de proprietate; de la o ideologie comunist totalitar la pluralismul ideologic i politic, care respect dreptul de alegere al persoanei i care recunoa te
dreptul la existen inclusiv a ideologiei comuniste; de la modelul dezvolt rii
sociale sovietic-comunist la cel vestic liberal-democratic; de la modernizarea
industrial-militar de tip totalitar la modul ra ional-legal de modernizare, care
ine cont de specificul i posibilit ile rii; de la mesianismul sovietic la „westernism”, de la civiliza ia i cultura euroasiatic la cea atlantic ; de la blocada ideologic de tip „cetate asediat ” la o societate deschis , bazat pe toleran ; de la paternalismul de stat i pasivismul social la activism social-politic
i încredere în for ele proprii, în cuno tin ele, experien a, dexteritatea i abilitatea individului; de la unitatea ideologic de nezdruncinat, creat pe calea reprim rii i ignor rii multitudinii de interese personale, de grup si sociale la
7

identitatea i la îmbinarea acestora, stimulînd diversitatea lor ca sursa a dezvolt rii sociale; de la perceperea liniar , „alb-negru” a realit ii, identificare
de inamici, la recunoa terea polifoniei i eterogenit ii, a complexit ii realiii înconjur toare.
Aceast tranzi ie nu este simpl i omogen . Este un proces neliniar, în
mai multe trepte i polidimensional, complex i neunivoc, care cunoa te anumite fluxuri i refluxuri, succese i insuccese sociale. Îns , indiferent de caracterul i direc iile transform rilor sociale din perioada respectiv , acestea au
fost alimentate i orientate de un anumit nivel de spiritualitate i creativitate
tiin ific , inclusiv al tiin ei politice.
Anume atingerea unui nivel adecvat de tiin i constituie mobilul, for a
motrice a dezvolt rii statului i societ ii, în general, i a unui sistem de înv mînt superior de calitate, cu un management eminamente avansat, în particular. De bun seam , pentru a dep i crizele interne ale societ ii moldovene ti în tranzi ie, inclusiv în domeniul politic i cel al tiin ei i înv mîntului, provocate de paralizantele transform ri social-sistemice, pentru a face faperspectivei de integrare european , sînt necesare eforturi sus inute ale savantului i ale factorului de decizie în vederea moderniz rii capitalului uman
i tiin ific. Doar modernizarea tiin ei, asigurat efectiv de o politic tiin ifiactiv , coerent , i va face posibil integrarea complex a cercet rilor tiin ifice în via a social-economic i politic a rii, consolidarea interconexiunii dintre tiin i societate, tiin i educa ie.
În contextul celor men ionate, este binevenit i necesar evaluarea pe
drept a semnifica iei Procesului de la Bologna în crearea unui spa iu european
al înv mîntului i a unui spa iu european al cercet rilor tiin ifice ca doi piloni principali ai activit ii universitare. Actualmente, atare evaluare are pentru noi – savan i i profesori universitari o însemn tate major , din motivul c
vizeaz în mod direct problema redimension rii statului nostru de cadru didactic, de cercet tor, problema capacit ilor i orient rilor noastre de a ne identifica în spa iul european comun al tiin ei i înv mîntului, de a ne conforma imperativelor tiin ifice i educa ionale moderne pentru a asigura avansarea statului Republica Moldova, prin preg tirea de cadre înalt calificate i
promovarea imaginii lui pozitive atît în ar , cît i pe arena interna ional . Un
rol aparte, în acest sens, le revine cadrelor din domeniul tiin elor politice, care sînt chemate s dea r spuns la multiple probleme ale vie ii social-politice,
efectueze expertize tiin ifice de calitate ale fenomenului politic i s ofere
solu ii optime vis-a-vis de democratizarea i modernizarea statului i societ ii moldave.
Importan a fenomenului tiin ei politice ine direct de evolu ia lui contradictorie de la aparent la real, de la voalat la manifest, de la simplu la compus.
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Aceast perioad ne-a demonstrat, în mod evident, c mecanismul de func ionare a societ ii politice moldovene ti nu e cu putin a-l percepe la justa valoare în afara tiin ei politice ca disciplin academic de sine st toare. Totodat , perioada în cauz a confirmat cunoscutul adev r despre tiin a politic
ca una dintre cele mai vulnerabile din disciplinele socio-umanitare, întrucît
nucleul obiectului ei este puterea i statul în deplina lor complexitate. Aceast
tiin se impune drept oglinda realit ii sociale i e chemat s diagnosticheze cursul politic, linia politic nu numai conform factorului normativ, ci i
a celui comportamental, rela ional, s explice i s descrie realitatea socialpolitic în întreaga ei diversitate i contrarietate, iar de aici s asigure practica
politic cu tehnologii analitico-politice adecvate.
i invers, dac tiin a politic nu- i îndepline te func ia de interpretare
critic a realit ii, nu- i exprim o pozi ie independent fa de putere, atunci
ea, în cele din urm , conduce la discreditarea puterii. Iat de ce o dezvoltare
mai relevant a tiin ei politice e posibil în condi iile unui cîmp politic deschis, concuren ial, unui regim politic democratic.
Ast zi, corelînd perioada de independen a Republicii Moldova cu evolu ia tiin ei politice moldovene ti, constat m o semnifica ie dubl a acestei
corela ii. Pe de o parte, înse i transform rile politice de pîn acum întru consolidarea independen ei statale, a proceselor democratiz rii au fost ini iate si
realizate (fie i cu serioase abateri) prin contribu ia real a tiin ei politice,
mai întîi utilizîndu-se modelele, concep iile, teoriile politice elaborate în perimetrul general al acestei tiin e i nu în ultimul rînd pe segmentul ei na ional.
Pe de alt parte, constituirea statalit ii moldovene independente a pus începutul dezvolt rii politologiei na ionale. Noile orient ri democratice în dezvoltarea diferitor domenii sociale, îndeosebi în dinamizarea sferei politice, în
apari ia fenomenului concuren ei politice, a alegerilor de alternativ , în manifestarea spiritului transformator, i-a determinat pe mul i savan i s se ocupe
de studiul politologic. Acest fapt a dat na tere analiticii politice propriu-zise,
procesului de institu ionalizare a politologiei în Republica Moldova. Procesul
în cauz nici pe departe nu e uniform, cunoscînd în evolu ie dou etape principale, care sînt extrem de divergente, penetrate atît de element ascendent, cît
i descendent.
Actualmente dezvoltarea tiin ei politice în Republic Moldova se realizeaz prin mai multe direc ii de baz :
1. Predarea cursurilor politologice normative i op ionale în sistemul de
înv mânt superior. tiin a politic a devenit un component obligatoriu al
procesului de înv mânt superior din Republica Moldova, începând cu anii
'90 ai sec.XX politologia, ca disciplin de studiu, se pred în majoritatea universit ilor autohtone. În multe cazuri blocul politologic include câteva disci9

pline de înv mânt, atât normative cât i la alegere în opinia noastr , este o
practic reu it , deoarece specialistul de înalt calificare trebuie s fie un aderat cet ean, s se orienteze în bazele democra iei, sistemelor politice i electorale, s devin un aleg tor lucid, s con tientizeze responsabilitatea ce-i
revine în fa a rii, a poporului ei, în fa a genera iilor viitoare.
Predarea politologiei în coala superioar a devenit un moment important
nu numai în domeniul preg tirii speciali tilor pentru diferite ramuri ale cunoterii. Ast zi ea constituie un sistem integru complex de preg tire a cadrelor
de înalt calificare nemijlocit în domeniul tiin elor politice.
Experien a acumulat pe parcursul a 15 ani ne demonstreaz , c noi am
reu it s ne debaras m de presiunea ideologic , de tratarea unilateral i dogmatic , proprii tiin ei politice în perioada sovietic -totalitar de dezvoltare a
societ ii, s trecem la predarea pe principiile pluralismului politic i ideologic i toleran ei. Cu ajutorul colegilor no tri occidentali, care dispun de o experien bogat i pre ioas de predare a tiin ei politice, noi am reu it s tram propria cale de predare, de instruire i de educare prin intermediul tiinei politice, ce corespunde atât tradi iilor noastre na ionale, cât i valorilor democratice ale sistemului actual de înv mânt.
2. Preg tirea cadrelor didactice, tiin ifice i de profil în cadrul Universiilor i Academiei de tiin e din Republica Moldova i peste hotare (studii
universitare i postuniversitare). Preg tirea cadrelor în domeniul tiin elor politice a devenit un component esen ial al sistemului de înv mânt moldav.
Speciali tii în domeniul tiin ei politice, rela iilor interna ionale i administr rii publice sunt preg ti i într-un ir de institu ii de înv mânt superior din a. In primul rând la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul c reia exiso facultate de rela ii interna ionale, tiin e politice i administrative (inaugurat în 1995), la Institutul de Stat de Rela ii interna ionale din Moldova,
Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Cahul, Universitatea de Studii europene din Moldova, Institutul de tiin e politice i Rela ii interna ionale, Universitatea Liber Interna ional din Moldova,
într-un ir de alte institu ii private. În afar de acestea, speciali tii în domeniul tiin ei politice sunt preg ti i pe baza studiilor postuniversitare (alte studii
superioare, masterat, doctorat) la Academia de Administrare public de pe lâng Pre edintele Republicii Moldova. Este deschis i func ioneaz cu succes
forma de înv mânt prin doctorat i postdoctorat în cadrul Academiei de tiin e din Republica Moldova, la Institutul de filosofie, sociologie i tiin e politice.
O parte considerabil a speciali tilor moldoveni în domeniul tiin elor
politice (cu studii universitare i postuniversitare) au fost preg ti i în institu iile de stat i private din Bulgaria, Germania, Rusia, România, SUA, Fran a i
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alte ri. E dificil s estim m num rul lor, întrucât, cu p rere de r u, nu exist
o eviden sistemic i calitativ a acestora. Îns , reie ind din propria experien de comunicare cu ei, pot s garantez, c cet enii moldoveni, care însuesc tiin a politic , ast zi pot fi întâlni i practic în toat Europa. Spre regretul
nostru, de multe ori ei r mân peste hotarele patriei, iar cuno tin ele ob inute,
metodica de predare i experien a acumulat nu serve te sporirii calit ii sistemului moldovenesc de instruire i de cercetare tiin ific în domeniul tiinelor politice.
În ultimii ani savan ii moldoveni acord o aten ie tot mai mare redact rii
manualelor, materialelor didactico-metodice, dic ionarelor, care vin în sprijinul studen ilor în studierea tiin ei politice. Printre autorii de astfel de materiale trebuie men iona i D.Strah, V.Beniuc, Gh.Rusnac, V.Mo neaga, V.Saca,
P.Varzari, T.Spinei, G.Pâr ac, A.Zavtur, O.Serebrean, A.Buruian, I.Sandu,
A.Cola chi. Cu toate acestea, nu putem afirma, c redactarea materialelor didactice ar înceta s mai fie o sarcin actual . La multe cursuri normative din
cadrul formatului politologic (nu ne referim i la cursurile op ionale), materialele didactice i metodice necesare lipsesc. Presupunem, c în urm torii
cinci ani va trebui s depunem eforturi în vederea preg tirii materialelor de
înv mânt la toate cursurile normative pentru sistemul universitar de înv mânt.
3. Formarea si func ionarea sistemului na ional de atestare i acreditare a
cadrelor didactice si tiin ifice în domeniul tiin ei politice. Preg tirea cadrelor didactice i tiin ifice de înalt calificare cu titluri tiin ifice i didactice
(doctor i doctor habilitat în tiin e politice, conferen iar, conferen iar-cercetor, profesor) constituie o parte component a sistemului na ional de dezvoltare a tiin ei politice. Centrul na ional de atestare i acreditare a fost deschis
la Universitatea de Stat din Moldova i la Institutul de filosofie, sociologie i
tiin e politice a Academiei de tiin e din Republica Moldova, în cadrul c rora func ioneaz cu succes dou consilii tiin ifice specializate de sus inere a
tezelor de doctor i de doctor habilitat în tiin e politice. În perioada 19942007 în consiliile nominalizate au fost sus inute 45 teze de doctor i 12 teze
de doctor habilitat pe diferite direc ii ale tiin ei politice (sub îndrumarea
prof.univ. Gh.Rusnac au fost preg tite 6 teze de doctor i 8 teze de doctor
habilitat în tiin e politice).
Ast zi se poate constata cu toat certitudinea, c prima i cea mai grea
etap de formare a cadrelor în coala politic proprie a fost dep it cu succes. Politologia moldoveneasc a atins nivelul de autogenerare, a fost acumulat o experien util de preg tire i sus inere a tezelor de doctor i de doctor
habilitat în diferite ramuri ale tiin ei politice.
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4. Realizarea cercet rilor tiin ifice în centrele universitare i academice
na ionale. Estimarea calit ii colii tiin ifice a fost întotdeauna efectuat prin
organizarea i desf urarea cercet rilor tiin ifice. Trebuie s constat m, c în
perioada dezvolt rii statului independent moldovenesc, a fost acumulat o
anumit experien i în desf urarea cercet rilor tiin ifice. Printre cele mai
cunoscute centre vom nominaliza Universitatea de Stat din Moldova (facultatea de rela ii interna ionale, tiin e politice i administrative) i Institutul de
filosofie, sociologie i tiin e politice al Academiei de tiin e a Moldovei.
În prezent cercet rile se desf oar practic pe întreg spectrul problematicii politologice. Pe o dimensiune mai larg i multilateral sunt cercetate problemele tranzi iei democratice, sistemului electoral i scrutinului, formarea i
evolu ia partidelor politice i sistemului partinic democratic, societ ii civile,
mass media i proceselor de migra ie.
De men ionat, c cercet rile tiin ifice sunt axate pe investigarea tematicii autohtone, iar modelele occidentale sunt racordate la realitatea moldav .
Totodat trebuie s recunoa tem, c de multe ori cercet rile noastre au un caracter fragmentar, nu se înscriu într-un sistem integru, e greu de perceput factorul organizator i coordonator în desf urarea cercet rilor tiin ifice. În general, leg tura cu problematica de interes major pentru popula ie, elaborarea
unor recomand ri practice, de importan social este slab . Dispunem de
mari rezerve i în propagarea rezultatelor cercet rilor tiin ifice i în rândurile
popula iei.
În ultimii ani se produce o intensificare a c ut rii tiin ifice. Au v zut deja lumina tiparului monografii colective în problematica devenirii i dezvolt rii sistemului partinico-politic, migra iei de munc , rela iilor dintre putere i
opozi ie în contextul managementului politic, rela iilor interetnice i minoriilor na ionale din Moldova, dezvolt rii spiritului activ de cet ean i social
în rândurile tineretului i studen ilor. În acest plan cel mai activ s-au manifestat colectivele catedrelor de politologie i rela ii interna ionale a Universit ii
de Stat din Moldova ( efi de catedre, corespunz tor, prof.univ. V.Mo neaga,
conf.univ. V.Teosa). Au ap rut monografii ale speciali tilor moldoveni în domeniul politologiei. Din imposibilitatea de a-i men iona pe to i, vom remarca
doar câteva nume, lucr rile c rora au fost recunoscute de comunitatea tiin ific drept studii monografice serioase i care constituie un prilej legitim de
mândrie pentru tiin a noastr politic . Ace tea-s Gh.Rusnac, A.Zavtur,
P.Frunta , C.Marin, V.Moraru, V.Mo neaga, V.Saca, C.Solomon, V.Anichin,
A.Ro ca, V.Beniuc, S.Nazaria, V.Teosa, O.Serebrean, Iu.Frunta .a. Totodanu putem s nu remarc m, c apari ia monografiilor nu este condi ionat de
încheierea unor investiga ii, ci apar, în marea lor majoritate, din necesitatea
de a ob ine dreptul de sus inere a tezelor de doctor habilitat.
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5. Func ionarea centrelor analitice i politico-practice pe lâng structurile
de stat, partidele politice etc. Drept o realizare pozitiv din ultimele dou decenii de activitate poate fi considerat apari ia multor organiza ii neguvernamentale, preocupate de analiza social-politic , de studierea problematicii politice, de efectuarea unor cercet ri sociologice cu caracter empiric. Printre cele mai interesante i importante centre publice, care nu rareori îndeplinesc i
func ia de coordonatori ai cercet rilor tiin ifice, este Institutul de Politici Publice, Centrul de cercet ri strategice i de reforme, „ADEPT”, IDI „Viitorul”, „CAPTES” .a. În produc ia lor, în analizele i studiile publicate poate fi
sit un material destul de util pentru comunitatea tiin ific , pentru elita politic i autorit ile statului, pentru elaborarea unui curs de transform ri social-politice, ra ional i adecvat situa iei actuale. Un interes deosebit reprezint
lucr rile, elaborate de aceste centre analitice în domeniul administra iei publice locale, integr rii europene, rezolv rii diferendului transnistrean, migra iei
popula iei moldave, monitoriz rii opiniei publice, transform rilor politice i
social-economice din Moldova în condi iile tranzi iei spre democra ie i economia de pia .
Un însemn pozitiv al timpului este apari ia centrelor analitice de cercetare pe lâng partidele politice din Republica Moldova. De i servesc intereselor
propriilor forma iuni politice, ele, totu i, îndeplinesc un rol important în elaborarea i implementarea realiz rilor tiin ifice în practica social-politic moldav .
6. Editarea revistelor tiin ifice na ionale, altor publica ii în domeniul politic. E tiut faptul, c prezen a revistelor tiin ifice constituie un component
esen ial în dezvoltarea oric rei tiin e, inclusiv i celei politice. Prin intermediul acestor reviste oamenii de tiin sunt la curent cu ultimele realiz ri din
domeniul tiin ific ce-i intereseaz . Datorit revistelor comunitatea tiin ific
interna ional poate lua cuno tin de lucr rile savan ilor no tri. Revistele
mai contribuie la popularizarea teoriilor tiin ifice, ideilor în rândurile comunit ii, în Republica Moldova sunt câteva reviste în domeniul tiin elor politice: „Revista de filosofie, sociologie i tiin politic ”, editat de Institutul de
filosofie, sociologie i tiin e politice al Academiei de tiin e a Moldovei; revista „MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politica)”, editat de Universitatea de Stat din Moldova; revista „Administra ia public ”, editat de Academia de Administrare public de pe lâng Pre edintele Republicii Moldova.
Ultima din revistele nominalizate apare ocazional, f o periodicitate oarecare, astfel c mai curând putem vorbi despre dou reviste.
Consider m, c prezen a doar a dou reviste în domeniul tiin elor politice constituie un motiv de insatisfac ie. Iat de ce salut m decizia conducerii
Academiei de tiin e din Moldova de a fonda o revist în domeniul tiin elor
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socio-umanitare, inclusiv i în domeniul politologiei. Începând cu 2007 Universitatea de Stat din Moldova va edita o revist în problematica rela iilor interna ionale. Decizia în aceast privin este luat deja, a fost primit înregistrarea interna ional .
7. Organizarea conferin elor, forurilor interna ionale. Un rol important în
integrarea politologilor moldoveni în comunitatea tiin ific interna ional îl
au conferin ele interna ionale, în cadrul c rora oamenii de tiin din diferite
ri iau cuno tin de rezultatele cercet rilor efectuate de colegii lor, fac
schimb de experien . În condi iile când, din motive financiare, spa iul nostru
tiin ific s-a restrâns evident, forumurile de acest tip joac un rol deosebit în
sporirea calit ii cadrelor tiin ifico-didactice, în angajarea tinerilor savan i în
procesul de cercetare tiin ific . Consider m c organizatorii conferin elor
tiin ifice procedeaz corect, atunci când includ pe agenda desf ur rii acesteia i editarea materialelor prezentate sau a lucr rilor tiin ifice pe baza materialelor conferin ei. În acest context, men ion m eforturile savan ilor de la
Institutul de tiin e politice i Rela ii interna ionale, Academia de Administrare public de pe lâng Pre edintele Republicii Moldova, de la alte centre
tiin ifice i universitare din ar . Consider m, totu i, c pe acest segment de
activitate mai dispunem de multe rezerve. În urma unei îmbun iri calitative
a planific rii, cre terii investi iilor financiare în acest tip de activitate, ne putem a tepta la rezultate mai bune.
8. Colaborarea interna ional în domeniul tiin ei i practicii politice.
Evident, c succesele ob inute de tiin a politic moldoveneasc ar fi mult
mai modeste, dac nu ne-am sprijini pe colaborarea interna ional , care se
manifest prin participarea la conferin e na ionale i interna ionale, publicarea articolelor tiin ifice în revistele din str in tate, editarea peste hotarele rii a monografiilor, studiilor efectuate. Colaborarea tiin ific se manifest
prin realizarea proiectelor comune tiin ifice i de înv mânt, prin ridicarea
calific rii cadrelor tiin ifice, didactice i administrative, prin delegarea peste
hotare în calitate de profesori sau cercet tori tiin ific invita i, prin elaborarea
programelor de studii, a standardelor etc. În acest plan au fost stabilite rela ii
bune de lucru cu multe centre universitare i tiin ifice din România, Rusia,
Ucraina, SUA, Germania, Fran a, Belarusi, din alte ri. Un ajutor considerabil în realizarea acestor proiecte îl acord TACIS, fondurile „Soros-Moldova”, Ebert (Germania), Shumann (Fran a) .a. O experien pozitiv a fost
acumulat la Academia de Administrare public de pe lâng Pre edintele
Republicii Moldova, la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de tiine politice i Rela ii interna ionale, Universitatea Liber Interna ional din
Moldova, Institutul de Stat de Rela ii interna ionale.
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În încheiere vom men iona, c Republica Moldova se afl la începuturile
propriei func ion ri de dezvoltare i promovare a imaginii sale în rândurile
popula iei, elitelor politice i puterii din Republicii Moldova, implement rii
în practica social-politic a rezultatelor cercet rilor tiin ifice. În prezent guvernul, conducerea Academiei de tiin e întreprinde m suri concrete în vederea îmbun irii finan rii, întineririi cadrelor tiin ifice i de cercetare, coordon rii i monitoriz rii proiectelor tiin ifice, colabor rii tiin ifice interna ionale.
Con tientiz m faptul, c acesta este un proces de lung durat i deloc
or, îl sus inem i îl aprob m. Dac ne dorim ca tiin a politic s se dezvolte realmente, acest proces este unul necesar i oportun. De realizarea lui depinde în mare parte consolidarea statului nostru independent, integrarea lui reaîn comunitatea democratic interna ional .
Prezentat la redac ie
la 20 martie 2007
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human resources involved in the administrative process. Even if perfect from
the point of view of institutional and functional aspects, public administration
is not able to function properly without qualitative public service.
The issue of public service is under discussions in the Republic of Moldova, however, it is often overlooked because of other major problems that
public service is faced with and the subject of public service is approached in
the micro context that refers to the circumstances or some technical aspects
of institutionalization and functioning. The reforms of public service, sometimes very significant, have been realized since the beginning of 90s; however, they still have not referred to the fundamental of the Moldovan public
service and its defining dimensions.
Until present the reform in public service did not refer to the delimitations between public officials and political officials. Moldovan public service
is politicized. This fact excludes or essentially diminishes the professionalism
of public officials and influences their ability to exercise efficient administration.
The need for creation of political administrative relations in the Republic
of Moldova is evident, although difficult. The difficulties refer to the problems of launching political administrative reform and of its implementation.
Insufficient development of political culture of the citizens creates serious
obstacles in the way of launching and implementation of the reforms.
Serviciul public reprezint un element esen ial al sistemului administrativ. El exprim calitatea acestuia i se identific în resursele umane antrenate
în procesul administrativ. F un serviciu public de calitate administra ia public , perfect sub aspecte institu ional i func ional, nu este capabil s realizeze o presta ie la nivel.
În Republica Moldova problema serviciului public este pus în discu ie,
îns , deseori, aceasta face abstrac ie de principalele probleme cu care se confrunt serviciul public i abordeaz subiectul într-un context micro, legat de
circumstan e sau de careva aspecte tehnice al institu ionaliz rii i func ion rii. Reformele serviciului public, uneori semnificative, realizate de la începutul anilor ’90 pân în prezent nu s-au referit la fundamentul serviciului public
moldovenesc i la dimensiunile definitorii al acestuia.
Reforma serviciului public, pân în prezent, nu s-a referit la delimitarea
func ionarilor publici de func ionarii politici. Serviciul public moldovenesc
este unul politizat. Acest fapt exclude sau diminuieaz esen ial din profesionalismul acestuia i din capacitatea de a realiza o administrare eficient .
Semnifica ia rela iilor politico-administrative
17

Designul institu ional al guvern rii poate fi structurat în dou mari moduri. Primul, cel totalitaro-autoritar, în care administra ia public nu este divizat de puterea politic . Cel de a-l doilea, democratic, în care exist o divizare în cadrul guvern rii între politic i administrativ. În aceast ordine de idei,
serviciul public poate fi fie politizat, fie nu. B.G.Peters i J.Pierre definesc
no iunea de politizare, cu referire la serviciul public, ca “substituirea de c tre
criteriile politice a criteriilor bazate pe merit în selectarea, men inerea, promovarea, premierea i disciplinarea membrilor serviciului public.”2
Institu ionalizarea separ rii pozi iilor politice de cele administrative decurge din exigen ele democratice fa de sistemul politic. Sistemul politic democratic este bazat pe contrabalansarea reciproc o institu iilor i componentelor puterii i evitarea concentr rii puterii. Din alt punct de vedere, pluralismul i alegerile libere care provoac schimbarea partidelor de guvern mânt
necesit existen a unui mecanism care ar asigura stabilitatea3 i continuitatea
sistemului politic i a statului ca principala institu ie politic .
Politicienii i func ionarii publici au diferite roluri i func ii în cadrul guvern rii. Func ia principal a politicienilor const în reprezentarea i promovarea intereselor diferitor grupuri sociale. Politicienii se caracterizeaz prin
urm toarele: se pronun referitor la problemele importante ale societ ii; formuleaz scopurile dezvolt rii societ ii; trebuie s dispun de du mani politici; are voin i un caracter dur al comportamentului, politicianul fiind un
lupt tor; utilizeaz demagogia, pune la îndoial ideile i ac iunile altor politicieni. Func ionarii publici din contra au scopul de a reprezenta interesul i
binele comun al societ ii. Ei se caracterizeaz prin: inexisten a dreptului la
opinie proprie referitor la problemele importante ale societ ii; nu are dreptul
pun la îndoial ac iunile conducerii; reprezint nu interesele particulare,
dar cele generale; elaboreaz nu scopurile, ci mijloacele de atingere a acestora; lupt nu cu oponen ii politici, ci cu circumstan ele; trebuie s fie tehnocrat, pentru func ionar este inacceptabil demagogia.4
M.Weber aprecia birocra ia prin câteva caracteristici definitorii, printre
care i unele ce intr în contradic ie cu politizarea acestora – selectarea candida ilor în baza calific rii speciale ale acestora, remunerarea se concretizeaz
în forma b neasc , func ia este unica sau cel pu in activitatea principal a

2

Peters B. G., Pierre J. (eds.) Politicisation of the Civil Service in Comparative Perspective: The
Quest for Control. – London, New York: Routledge Studies in Governance and Public Policy,
2004, p.2.
3
Tanas R. Stabilitatea social-politic a Republicii Moldova. // Republica Moldova la începutul
mileniului III: realit i i perspective. / Coord. V.Mo neaga. – Chi in u: USM, 2001.
4
.
. //
, 1999, nr.2, p.48.
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persoanei ce o ocup , cre terea în carier în baza superiorit ii sau a meritelor. 5
Indiferent c abord m serviciul public în contextul statului weberian sau
în cel al Noului Management Politic (NMP), sau prin prisma altor viziuni referitor la administra ia public contemporane în curs de afirmare, delimitarea
politicului de administrativ este strict i vital necesar. NMP mai mult ca statul
weberian insist asupra realiz rii acestei delimit ri, ea fiind una din principiile fundamentale ale acestuia.6
Inexisten a delimit rii dintre politicieni i birocra i este periculos pentru
stat i societate din mai multe considerente. Profesionalismul serviciului public este pus la îndoial în cazul politiz rii acestuia. Obiectivitatea, impar ialitatea i profesionalismul exist doar în cazul în care ei sunt independen i i
proteja i de presiuni politice excesive. O problem important const în faptul
în acest caz principiul neutralit ii politice a serviciului public profesional
este violat. Ca rezultat politicile publice nu sunt coerente i previzibile. Planificarea carierei func ionarilor publici este dificil i are o influen nefast
asupra capacit ii administrative, din perspective acumul rii experien ei i
îmbun irea managementului i m iestriei. Politizarea excesiv creeaz impedimente introducerii unui management al resurselor umane unificat în sectorul public, ca rezultat exist o evaluare subiectiv a performan elor func ionarilor publici. Func ionarilor publici nu li se ofer garan ii printro protec ie
legal de la o interven iile în activitatea lor profesional sau contra concedierea pe motive politice, fapt ce negativ influen eaz atractivitatea i profesionalismul serviciului public.
În cazul politiz rii administra iei publice, pentru func ionari mai pu in
conteaz responsabilitatea în fa a cet enilor, ci în primul rând are importan
atitudinea conducerii politice, în acest caz loialitatea ar putea fi mai important ca profesionalismul i respectarea cet enilor.
O deficien care se manifest intens în cadrul societ ilor aflate în transformare este cea c administra ia public nu poate func iona eficient în condiiile transform rilor, inclusiv a celor politice. Dependen a administra iei de
politic pericliteaz stabilitatea statului, mic oreaz capacitatea administrativ
a acestuia i mic oreaz calitatea serviciilor publice. Ori serviciul public trebuie s asigure stabilitate i flexibilitate administra iei publice, capacitatea de
a fi receptiv la cerin ele societ ii.

5

6

.
.–
:
, 1997, p.24.
Spanou C. Abandonner ou renforcer l’état webérien? // Revue française d’administration publique, 2003, nr.1-2, (nr.105-106).
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Din contra, delimitarea dintre pozi iile politice i administrative creeaz
premise pentru un nou tip de rela ii dintre politicieni i birocra ie i asigur o
nou percepere a profesionalismului func ionarilor publici. Necesitatea cre rii unui serviciu public profesionist i neangajat politic este cauzat de câteva
considera ii. În primul rând, reprezint o modalitate eficient de combatere a
corup iei. Nu doar a corup iei sub aspect financiar, dar i a celei politice. În
rândul al doilea, aceasta asigur continuitatea, mai ales în situa iile când exiso instabilitate guvernamental . Noul guvern poate începe activitatea imediat f
a pierde mult timp pentru formarea echipei i cu un grup de func ionari competen i s înceap a implementa politica. În rândul al treilea, se asigur continuitatea structurii de expertiz , dispare necesitatea angaj rii de fiecare nou guvern a noilor exper i, prin existen a deja a acestora. În rândul al
patrulea, exist cunoa terea modalit ii de func ionare a sistemului statal pentru realizarea dorin elor noului guvern. În rândul al cincilea, este contrabalansarea analitic al entuziasmului politic al mini trilor. Politicienii deseori aplic politicile sale, chiar i în situa iile în care realitatea i factorii presupun o
modificare a acestora. Serviciul public constructiv i loial poate asigura o expertiz a noilor idei a guvernului i a preîntâmpina realizarea unor activit i
deficiente, imperfecte, utopice sau de a le corecta i de a le perfec iona.7
Astfel, delimitarea func iilor politice de cele administrative în cadrul serviciului public este o condi ie indispensabil edific rii statului democratic i a
func ion rii eficiente a statului, a administra iei publice.
Coordonatele reformei serviciului public
din perspectiva rela iilor politico-administrative
În baza experien ei europene a reformei administrative, reforma serviciului public în direc ia cre rii unui serviciu public independent necesit câteva
condi ii indispensabile. Dezbaterea public a problemei delimit rii politicoadministrative în cadrul serviciului public este prima condi ie strict necesar .
Aceasta are câteva semnifica ii. Legitimarea i câ tigarea încrederii i sus inerii cet enilor prin demonstrarea necesit ii acestei reforme este un element
care asigur suportul societ ii din perspectiva resurselor i consecin elor reformei. Un alt aspect, deloc neglijabil, al discu iilor publice este elaborarea în
comun de c tre for ele politice i sociale a unui model politico-administrativ
optimal al serviciului public. Pentru realizarea reu it a reformei serviciului
public este necesar, în mod identic cu reforma administrativ în totalitatea sa,
un consens al for elor politice privind necesitatea existen ei în stat a unui ser7

Mountfield R. Senior civil service appointments: impartiality and political neutrality in democratic transitions. // Democratic Transition: Senior Civil Servants and the Political–Administrative Interface. Ed. S.Sokolyk. – Kyiv: K.I.S. Publishers, 2005, p.40.
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viciu public independent i con tientizarea acestui lucru de c tre liderii politici.
Condi ia fundamental a reformei serviciului public este, înainte de toate,
o baz juridic solid , care ar stipula clar delimitarea celor dou componente
ale guvern rii i mecanismele de interac iune dintre acestea. Obligatorie este
i creare unei institu ii independente în domeniul serviciului public (comisii
sau consiliu) care ar fi separat de guvern i ar garanta neutralitatea serviciului
public. De competen a acestei institu ii trebuie s fie supravegherea numirii
func ionarilor publici i, ar fi bine, ca ea s reprezinte i o curte de apel pentru serviciul public în cazul interven iei politice.
Pentru realizarea cu succes a transform rii serviciului public reforma trebuie s vizeze i aspectele cultural-educa ionale care ar asigura func ionarea
eficient a noului serviciu public a noii administra ii publice. Aceasta necesieforturi din partea institu iilor de înv mânt în domeniul administra iei publice.
Constituirea i existen a unui spirit corporativ al func ionarilor publici
privind rolul, func iile i limitele i modelele comportamentului s u joac nu
un ultim rol în realizarea cu succes a reformei serviciului public. În primul
rând, dezicerea con tient i real la dreptul de a avea activitate politic . În aspect empiric, pentru statele aflate în proces de transformare realizarea acestui
deziderat necesit , totu i, o schimbare masiv a corpului func ionarilor publici prin înlocuirea celor cu o con tiin învechit cu birocra i noi. Aceasta desigur va afecta la început calitatea serviciului public, prin faptul c cei cu un
stagiu mare sunt experimenta i. Desigur acest pas necesit o voin i o clarviziune politic i, indiscutabil, resurse semnificative.
Reforma serviciului public ca o parte component a reformei administraiei publice necesit validarea func ionarilor publici existen i. Aceasta este
necesar pentru a p stra doar pe acei care sunt loiali i constructiv pentru diferite guverne. Aceast validare trebuie realizat f implicarea puterii politice
de stat, a mini trilor. Din componen a comisiei pot face parte reprezentan i ai
sectorului privat, a sindicatelor, a bisericii, a cercurilor academice i a ONGurilor. Recrutarea noilor func ionari publici trebuie realizat în conformitatea
cu acelea i cerin e.
Promovarea i demiterea func ionarilor publici la fel necesit reformare,
pentru crearea unui serviciu public depolitizat. Aceste ac iuni trebuie supravegheate sau chiar vizate de o institu ie independent exterioar autorit ii
administra iei publice. Aceasta este o problem dificil . Pe de o parte, ministrul sau func ionarul politic în calitatea de ef al autorit ii publice cunoa te
cel mai bine aptitudinile i eficien a func ionarului, pe de alt parte, decizia
puterii politice poate fi sau chiar este politizat . Mecanismul demiterii trebuie
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modelat în a a fel ca el s nu condi ioneze men inerea în serviciul public a
func ionarilor inap i i incompeten i.8
Exemplul Poloniei este elocvent pentru ilustrarea unei transform ri radicale i reu ite a serviciului public. În Polonia în perioada de tranzi ie au fost
adoptate dou Legi ale serviciului public în 1996 i 1998. Ultima stipuleaz
reguli stricte al competi iei pentru recrutarea în serviciul public, fa de candida ii ce doreau de a deveni func ionari publici, cu interdic ia de a face parte
din partidele politice. Garantul serviciului public profesionist i independent
este i Consiliul serviciului public. Ea este compus din reprezentan ii tuturor
partidelor i din exper i în domeniul administra iei publice. Ace tea din urm
la fel reprezint diferite forma iuni politice, au preferin e politice i au fost
implica i în activitatea administrativ în perioada diferitor guverne. Recrutarea se bazeaz exclusiv pe competi ie. Politicienii joac un rol doar la etapele
ini iale de selectare prin specificarea profilului func iei i descrierea func iei.
În cazurile în care ministru categoric nu accept persoana selectat de c tre
Consiliu, acesta analizeaz i propune o alt candidatur pentru func ia respectiv . Func ionarii publici care aplic pentru un post administrativ superior
trebuie s sus in examene i s abandoneze calitatea de membru al partidului
politic. Un rol important în crearea noului serviciu public l-a avut coala Naional de Administra ie Public .9
Organismele interna ionale recomandau statelor aflate în proces de transformare urm toarele con inuturi ale reformei serviciului public în vederea realiz rii delimit rii politico-administrative: „identificarea i publicarea unei liste complete a pozi iilor care se consider de natur politic ; proceduri clare
de recrutare i promovare, garantarea transparen ei în procesul select rii i includerea contrabalan elor în cazul ac iunilor arbitarare; limitarea prerogativelor politicienilor în procesul select rii (elaborarea unei liste a candida ilor trebuie s fie unica responsabilitate a grupului select rii pluraliste); un cod de
conduit care subliniaz neutralitatea politic i loialitatea func ionarilor publici (adic ei execut i sus in politica guvernului); garan ii constitu ionale i
juridice (Legea serviciului public) în eviden ierea drepturilor candida ilor pentru o func ie public (ne politic ), f o discriminare din cauza sexului, originii etnice, opiniilor sau condi iilor politice, economice, religioase, filozofice, culturale i sociale.”10
adar, reformarea serviciului public din perspectiva politico-administrativ nu poate fi realizat la ini iativa unui singur actor. Aceast problem tre8

Ibidem, p.40.
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buie con tientizat de întreaga societatea. Acest lucru depinde de treapta de
evolu ie a societ ii i nu apare în mod arbitrar pe ordinea de zi a societ ii.
Realizarea reformei serviciului public din perspectiva politico-administrativ ,
pentru a fi reu it , necesit un efort concentrat al întregii societ i, dar i a exper ilor interna ionali.
Perspectiva reformei serviciului public în Republica Moldova
în contextul rela iilor politico-administrative
În Republica Moldova, pân la moment, opinia public nu are o atitudine
referitor la acest subiect. Societatea moldoveneasc , în majoritatea sa, nu cotientizeaz necesitatea delimit rii componentei administrative de cele politice în cadrul serviciului public.
Politizarea birocra iei existent în perioada sovietic mai persist , cu o
diferit intensitate în dependen de perioad , i în serviciul public actual.
Din punct de vedere politico-administrativ aceast situa ie era neevident , în
mare parte, pân în 2001. Aceasta a fost cauzat de continuitatea (relativ ) a
guvern rii în perioada 1990-1998 când puterea a apar inut PDAM. Guvernarea PDAM se baza pe aceea i birocra ie veche care- i p stra statusul. Conflictul dintre Pre eden ie i Parlament în perioada 1995-1996 nu a periclitat
mult caracterul rela iilor politico-administrative. Aceea i situa ie a fost i în
perioada 1996-1998 când centrul de putere trece de la Parlament la Pre edinte. Guvernarea coali ionist i instabilitatea guvernamental din 1998-2001 a
revigorat i perturbat pu in serviciul public, dar f
a crea probleme politice
serioase. În acele contexte, inexisten a unui centru de putere unic provoca o
lup , tacit sau manifest , în domeniul func iilor publice. Capacitatea de a angaja în serviciul public a reprezentan ilor i simpatizan ilor s i, f cea ca principalele partide politice s accepte starea de lucruri.
Prin guvernarea unipartidist a PCRM din 2001 situa ia din domeniul serviciului public devine mai dificil din punctul de vedere al rela iilor dintre
politic i administrativ, PCRM monopolizând numirea în func ii în serviciul
public. Este greu de presupus c sus inerea candidatului V.Voronin în alegerile preziden iale din 2005 de c tre câteva partide politice a schimbat aceast
situa ie.
În Republica Moldova în pofida faptului c Constitu ia Republicii Moldova prevede c „oric rui cet ean i se asigur , potrivit legii, accesul la o funie public ”,11 Legea serviciului public nu stipuleaz nediscriminarea candida ilor la func iile publice în baza preferin elor politice. În Republica Moldova Legea serviciului public prevede doar 4 categorii de func ionari publici ca11

Constitu ia Republicii Moldova, art.39, alin.(2). // http://gov.md/index.php?lng=ro&i=36 (Extras pe 24 mai 2007)
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re au o semnifica ie politic i care pot fi demi i în cazul schimb rii puterii.
În aceast categorie intr consilierii, ajutorii, func ionari ai serviciului de prei secretarii.12
În Republica Moldova a existat i situa ii când rela iile politico-administrative ar putut fi create. În cadrul Proiectului de asisten al Uniunii Europene
„Perfec ionarea cadrelor i modernizarea func ion rii administra iei publice
în Republica Moldova” se propunea crearea func iei de Secretar de Stat care
ar fi separat func iile politice de cele administrative i ar fi asigurat, al turi de
alte mecanisme, impar ialitatea angaja ilor.13
Statele est-europene au schimbat componen a corpului func ionarilor publici, în special a celor superiori, odat cu c derea regimurilor comuniste i
destr marea URSS. Noile elite politice aveau nevoie i de noi func ionari publici. În Republica Moldova schimbarea elitei nu a avut loc,14 respectiv i birocra ia sovietic a r mas în noul stat independent Republica Moldova.
În sistemele nedemocratice nu exist necesitatea asigur rii continuit ii la
nivelul serviciului public din cauza existen ei continuit ii la nivel politic. Situa ia este identic în sistemele unipartidiste i în derivatele acesteia. Actualmente în Republica Moldova exist tendin a afirm rii unui sistem partidist cu
un partid dominant15 ceea ce condi ioneaz necointeresarea puterii în realizarea reformei în domeniul rela iilor politico-administrative. Aceast reform
poate fi lansat în cazul unor coali ii guvernamentale i a unei perioade lungi
de timp în care are loc perindarea diferitor partide la putere. Una din condi ii
este i existen a partidelor puternice i durabile.
Un anumit rol în demararea reformei serviciului public îl poate juca Uniunea European . Aceasta opereaz cu cerin e destul de clare în domeniul serviciului public. Inten ia de integrare european sau de apropiere de Uniunea
European poate fi factorul de ini iere a delimit rii politico-administrative în
administra ia public . Existen a unor servicii publice profesionale este o ceria UE. Serviciul public profesional, deci performant, capabil s interiorizeze normele UE, s aplice principiile i s realizeze „capacitatea administrati”.
12

Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995, art.14, alin.(8). //
http://gov.md/index.php?lng=ro&i=36 (Extras pe 27 mai 2007).
Sîmboteanu A. Reforma administra iei publice în Republica Moldova. – Chi in u: Museum,
2001, p.163-165.
14
Margarint A. Transformarea elitei politice din Republica Moldova. // Republica Moldova la
începutul mileniului III: realit i i perspective. / Coord. V.Mo neaga. – Chi in u: CAPTES,
2001.
15
.
:
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ). Partea XXIII.
– Chi in u: USM, 2003, p.39.
13
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Pentru a avea un „serviciu public modern, constitu ional în democra ie”
SIGMA 27 enumer urm toarele condi ii: „separarea între sfera public i
sfera privat ; separarea între politic i administra ie; dezvoltarea responsabilit ii individuale a func ionarilor publici prin procese decizionale comune;
protec ia muncii, stabilitate, nivel de plat , drepturi i atribu ii bine definite
pentru func ionarii publici; recrutarea i promovarea bazate pe merit.”16
O alt problem , în afar de cea de ini iere a reformei serviciului public,
ine de realizarea reformei politico-administrative. În Republica Moldova criza identitar a societ ii moldovene ti i conflictul identitar17 creeaz impedimente serioase realiz rii cu succes a acestei reforme. În aceast situa ie asigurarea loialit ii func ionarilor publici fa de guvern este dificil de realizat.
In cazul în care guvernul va fi format de partidele plasate pe toate pozi iile
ichierului politic iminent vor ap rea caren e de loialitate la func ionarii
publici. Viziunile etno-politice i civiliza ionale în societatea moldoveneasc
sunt contradictorii, finalit ile evolu iei societ ii i statalit ii moldovene ti
sunt radical opuse, chiar i în situa ia cursului oficial al Republicii Moldova
de integrare european .18 În aceast situa ie este evident c politicienii prefer
ca anturajul s u i personalul care execut ordinile acestora s împ rt easc
acelea i viziuni politice.
Realizarea departaj rii politico-administrative este necesar s se realizeze
la dou nivele – la cel central i la cel local. În Republica Moldova accentul
se pune exclusiv pe administra ia public central . O reform a serviciului
public doar la nivelul central este deficient i periculoas . Delimitarea politico-administrativ la nivelul puterii locale prin crearea i aici a unui corp profesional de func ionari publici ar asigura acea calitate a administra iei publice
de care are nevoie Moldova.
adar, necesitatea cre rii rela iile politico-administrative în Republica
Moldova este evident , dar dificil . Dificult ile se refer la problemele demar rii reformei politico-administrative i la cele ale realiz rii acestei reforme. Dezvoltarea insuficient a culturii politice a cet enilor i a liderilor politice vor crea impedimente serioase atât în ini ierea reformei, cât i în realizarea ei.

16

European Principles for Public Administration. OECD/SIGMA, 1999, nr.27, p.21.
Moldova între Est i Vest. Identitatea na ional i orientarea european . / Coord. V.Mo neaga. – Chi in u: Captes, 2001.
18
A se vedea „Barometrele de opinie public ” realizate de Institutul de Politici Publice
(www.ipp.md).
17
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Concluzii
În situa ia actual este dificil de a asigura o presiune asupra puterii politice pentru a realiza reforma serviciului public, ea poate fi realizat doar sub
presiunile externe. Dar i în cazul demar rii reformei politico-administrative
ea poate avea un caracter de jure i care ar fi pu in sau foarte pu in realizat
în practic . Clientelismul i patronajul caracteristic perioadei sovietice persisîn societatea moldoveneasc , inclusiv i în primul rând, în administra ia
public . Ideea care exist la majoritatea cet enilor i a elitei politice este necesitatea de subordonare total a administra iei publice partidului / partidelor
aflate la putere pentru ca acestea s i poate îndeplini promisiunile f cute aletorilor i s realizeze o guvernare eficient . La starea culturii politice i juridice actuale delimitarea celor dou componente ale guvern rii reprezint o
afinitate neevident pentru majoritatea societ ii, iar în cazul plas rii acesteia
în ordinea de zi a societ ii chiar periculoas , din punctul ei de vedere, pentru
stat i societate.
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Many centuries „the security” represented the most important preoccupation of a one political entity, taking about an empire, a kingdom or a statenation. From foreign studies about the security to the Conception of the national security of the Republic of Moldova, this concept supported and supports a variety of definitions. But we will mention the fact that with reference
at the notion of security there are concepts as: threatening, risk and danger.
The diversity of the sources’ insecurity of a one state has various forms of occurrence, and between them it is hard to make a clear distinction. That is why
the present study proposes for itself to identify parameters of impact of foreseeable effects (in economical, financial, political, social, cultural and military plan) on the national security of the Republic of Moldova.
In the evaluation of risks and threats of the national security we have to
realize that these one are not independent and can influence each other. In19
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crease or decrease of importance of each one depends on complex of external
elements and especially on the geopolitical situation of Republic of Moldova,
where the interest of Big Powers in zone and European security system will
be established. Is hard to imagine how will influence the risks under our security in conditions of non-integration and isolation. Republic of Moldova
became from the “consumer” of stability in source of instability and regional
insecurity because of lack of security strategy and geopolitical orientation in
framework of regional security process and mechanisms. This is determined
and by the fact that Republic of Moldova has no economic and natural resources potential for adequate economic development and its integration in economic globalization process.
Devenind un stat independent, în 1991, Republica Moldova trebuia s înfrunte mai întâi de toate mai multe provoc ri (geopolitice, economice, politice, sociale, etc.) la adresa securit ii sale na ionale i se ciocnea cu trei grupuri a factorilor de risc. În primul rând, este vorba de pericolul constituirii
sau rena terii unor structuri cu caracter suprimatoriu-imperial i r mânerea
spa iului nostru în afara sistemelor universale de colaborare i securitate. Era
vorba de existen a unui mediu regional, nu întru tortul favorabil pentru Moldova, marcat de o conjunctur economic foarte deprimat i de o zon de instabilitate politic (toat regiunea Europei de Sud-Est). Pe de alt parte, Republica Moldova este plasat nemijlocit în spa iul de interes al Federa iei Ruse. În al doilea rând, exista pericolul men inerii i reactiv rii unor tensiuni cu
caracter etnico-separatist ce pot genera conflicte. În cazul Republicii Moldova este vorba de conflictul din partea stâng al Nistrului. În al treilea rând,
sunt tensiunile sociale interne ca urmare a dificult ilor tranzi iei economice.
Tranzi ia Moldovei spre economia de pia , în compara ie cu alte ri, a fost
una de durat , caracterizat de perioade de crize i instabilitate. Ca urmare
decalajele economice dintre Republica Moldova i rile Europei Centrale i
CSI s-au aprofundat [Vezi, Graficul Nr.1, Tabelul Nr.1].
Tot aici putem men iona i povara mentalit ii i deprinderilor mo tenite
din epoca sovietic . Toate acestea au determinat vulnerabilitatea extrem a
Republica Moldova cât prive te securitatea economic . Acest aspect este condi ionat de faptul c toate tipurile de securitate nu pot fi realizate, în m sur
total , f
securitatea economic . Aceast interdependen este determinat
de acel fapt, c securitatea în contextul procesului de globalizare presupune
„protec ia necesit ilor evidente, fiziologice, social-economice, spirituale i
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situa ionale în resurse, tehnologii, informa ii i idealuri morale, necesare pentru activitatea vital i dezvoltarea popula iei”20.
Astfel, în ultimii ani a devenit evident c factorul economic este cel decisiv pentru securitatea na ional i dezvoltarea durabil a rii. Numai stabilizarea i cre terea economiei rii va putea satisface interesele cet enilor,
societ ii i statului, va solu iona problemele referitoare la deficien a resurselor necesare stabiliz rii situa iei, astfel rezolvând probleme legate de securitatea na ional . În domeniul economic se eviden iaz , în mod special, ameninri interne, care se manifest , în primul rând, prin e ecul posibil al reformelor liberale i democratice din motivul incapacit ii elitelor politice de a asigura în Republica Moldova o tranzi ie ferm spre economia de pia . Principala dificultate provocat de tranzi ie i mai pu in de procesul globaliz rii este faptul c liberalizarea economic a fost prea brusc , deoarece ea n-a fost
înso it de respecializarea economiei na ionale, de sus inerea ramurilor competitive21. În acela i timp privatizarea dubioas este rezultatul existen ei unor
institu ii necompetente i mai pu in oneste, care transform , conform lui
D.Moldovanu, economia de pia într-un „capitalism s lbatic”22. În al doilea
rând, este vorba de erodarea bazei economice a securit ii na ionale prin declinul produc iei, accentuarea dezechilibrului balan ei comerciale, cre terea
infla iei, m rirea deficitului bugetar, etc. În al treilea rând, dar nu ultimul,
aceste amenin ri se manifest i prin rolul crescând al economiei tenebre, a
guvern rii corupte i ca rezultat, men inerea unui stat slab i ineficient în toate expresiile sale institu ionalizate.
Astfel, anii 1991-2000, au fost marca i de o recesiune acut , determinat
de transform rile sistemice i erorile de politici economice. De i în martie
1995 revista britanic „The Economist” afirma: „Moldova reprezint un model al reform rii corecte, iar faptul c ea este o ar mic i compact fac din
ea un laborator perfect pentru reforme”23. De fapt aceste estim ri erau în
oarecare m sur supraapreciate, dar au fost sus inute în acea perioad i de
rapoartele anuale ale FMI, Banca Mondial
i BERD, când se f cea
compara ie cu România, Ucraina i Bulgaria24. De exemplu, putem men iona
20

Toma A. Globalizarea: provoc ri, riscuri i pericole. - Chi in u, 2005, p.108.
Not : Este vorba de transform rii sitemice realizate dup logica „terapiei de oc”, care a fost
completat cu criza financiar din Rusia din august 1998.
22
Moldovanu D. Economia Moldovei în capcana globaliz rii i tranzi iei. - Chi in u, ARC,
2004, p.53.
23
Moldova în tranzi ie. Privire economic , nr.2. - Chi in u, Centru de investiga ii startegice i
Reforme, noiembrie, 1998.
24
A se vedea: Republica Moldova i Uniunea European ca parteneri. // Proiectul „Implementarea Acordului de Parteneriat i Cooperare Republica Moldova i Uniunea European ”. –
Chi in u, CISR / TACIS, 2002, p.23.
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sistemul social-economic al Ucrainei, cu resurse naturale i umane,
industrie, ie ire la mare, etc., nu era un exemplu de urmat. În continuare,
J.E.Stiglitz, analizând situa ia rilor în tranzi ie sus inea c declinul cel mai
spectaculos este cel al Moldovei: produc ia sa ast zi (2000), este aproape de o
treime fa de cea înregistrat cu zece ani în urm 25. Aceasta este determinat
i de faptul c tranzi ia a condi ionat mari dezechilibre economice, care a
determinat modific ri substan iale în structura veniturilor popula iei ce au dus
inevitabil la o explozie masiv a s ciei, special în localit ile rurale, despre
care vom vorbi în contextul securit ii sociale. C ci, în evaluarea
fenomenului s ciei trebuie luat în considera iei caracterul ei multilateral,
care se manifest atât prin aspect economic, cât i social, comportamental,
cultural etc.
Îns , începând cu anul 2001 în Moldova, cât i în Ucraina a avut loc o
cre tere economic 26 relativ înalt (5-7%), dar, dup cum recunosc i speciali tii din domeniu, aceasta a fost o cre tere economic f
dezvoltare27.
Acest fapt este confirmat i de apari ia frecvent pe agenda public a
Republicii Moldova în 2006 a problemei „dezvoltarea economic f
bun stare social ”. Acest subiect face parte din lista problemelor identificate
în cadrul Studiului de analiz „100 cele mai presante probleme ale Republicii
Moldova” efectuat de IDIS „Viitorul”. Cre terea economic stabil din 2000
pân în prezent nu a adus cre teri esen iale în via a cet enilor. Un factor
esen ial care s-a aflat la originea cre terii sunt veniturile din munca remise de
peste hotare de emigran ii moldoveni care în 2005 au atins 30% din PIB28 i
care au cauzat o cre tere considerabil a pre urilor pe pia a imobiliar din
Moldova.
Cre terea economic este afectat i de acel fapt, c o mare parte din
economia rii este situat pe malul stâng al Nistrului, teritoriu necontrolat de
guvernul Republicii Moldova. În acela i timp, vom men iona c conform Raportului Na ional de Dezvoltare Uman a Republicii Moldova, dac nu ar fi
fost recenta criz în rela iile comerciale cu Federa ia Rus (introducerea interdic iilor la importurile de produse vegetale, animaliere i a produc iei alcoolice din Moldova), în 2006-2007 Moldova ar fi revenit la nivelul de produc ie
i venituri ob inut în 1993. Sectorul agricol reprezint o bun parte din economia Moldovei: a patra parte din PIB i 38% din export, i este în mare parte
25

Stiglitz J.E. La grande désillusion. - Paris, Fayard, 2002, p.202.
Not : de regul , prin cre terea economic se are în vedere procesul de cre tere a
capacit ilor productive ale unei economii i a Produsului s u Intern Brut (PIB).
27
A se vedea: Moldovanu D. Economia Moldovei în capcana globaliz rii i tranzi iei. Chi in u, ARC, 2004, p.47.
28
Conform estim rilor B ncii Mondiale, Republica ocup locul doi dup ponderea în PIB a veniturilor provenite din activitatea cet enilor ce lucreaz peste hotare.
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dependent de Federa ia Rus i Ucraina. Iar competitivitatea interna ional a
exporturilor este foarte redus , deficitul comercial atingând cote greu de menionat. Structura i dinamica capacit ii de concuren a rii determin caracterul comer ului extern al Republicii Moldova. Republica Moldova spre deosebire de rile Europei Centrale i de Est, a r mas destul de dependent de
pie ele CSI i a fost foarte lent în diversificarea comer ului s u [Tabelul
Nr.2].
Astfel, principalele premise care au favorizat derularea insecurit ii economice sunt nu numai de origine intern , dar i extern . În acest context vom
men iona: incapacitatea de plat a datoriilor externe i izolarea financiar a
Republicii Moldova; limitarea posibilit ilor de export i de desfacere a m rfurilor moldovene ti, ceea ce a accentuat dependen a economic a Republicii
Moldova de Federa ia Rus (chiar dup criza din 1998 nu au fost adoptate
strategii eficiente care s reduc expunerea rii la riscurile comerciale, iar
barierele comerciale introduse în 2005-2006 fa de vinurile i alte produse
moldovene ti demonstreaz c crizele respective sunt i de natur politic ;
existen a unor încerc ri de aservire i punere sub control str in a unor sectoare economice strategice; contrabanda, traficul ilegal de m rfuri.
În acela i timp, factorului energetic exercit o influen semnificativ
asupra securit ii economice a Republicii Moldova, care demonstreaz vulnerabilitatea sporit a economiilor dependente. Conform Analizei situa iei din
complexul energetic al Republicii Moldova confirm starea critic a acestuia
i faptul c nu face fa cerin elor de baz ale securit ii energetice a republicii29 i aceasta în pofida faptului c în perioada sovietic , Republica Moldova
ap rea în calitate de exportator al energiei electrice, în special spre Bulgaria30.
Conform interpret rilor Consiliului Mondial pentru Energetic , securitatea energetic este certitudinea c în condi iile economice concrete va exista
necesarul de energie de calitatea cerut , i vom ad uga cu un impact minim
asupra mediului. Îns , în cazul Republicii Moldova nu este vorba numai de
calitate, dar i de pre urile acceptabile (unde se va lua în calcul capacitatea real de plat a popula iei i a sferei social productive) în condi ii excep ionale
a deficitului de resurse, c ci bilan ul energetic este acoperit în temei pe contul
29

Analiza situa iei din complexul energetic al Republicii Moldova i asigurarea securit ii energetice. / Academia de tiin e ale Republicii Moldova. Institutul de energetic . Întreprinderea
de stat „Mold-electricitate”. – Chi in u, 2001, p.124.
30
Not : acest lucru a fost posibil gra ie centralei termoelectrice de la Dnestrovsk, era cea mai
mare din sud-estul Europei. Dar aceast central termic func iona datorit c rbunelui importat din Ucraina. Astfel dup destr marea URSS a ap rut problema combustibilului, dar cel
mai mare impact a avut conflictul de pe malul stâng al Nistrului, teritoriu controlat de separati ti.
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importului. Republica Moldova a semnat mai multe tratate i acorduri(Cartea
European a Energiei31, acordul de colaborare în domeniul energeticii al rilor din regiunea M rii Negre, acordul interguvernamental privind func ionarea în paralel a sistemelor energetice ale rilor CSI, observator la Comunitatea Energetic European , o serie de acorduri privind participarea la proiecte
comune privind crearea de gazoducte magistrale i de alte obiecte pentru asigurarea tranzitului de combustibil i energie), care îi permit s participe la colabor ri regionale i interna ionale în domeniul energeticii, totu i ea nu profiîn m sur maxim de aceste oportunit i pentru aprovizionarea divers a
rii cu energie. C ci a a cum sus ine V.Arion, o strategie de securitate energetic este mai pu in îndreptat spre cre terea autonomiei energetice, ea orientându-se spre reducerea riscurilor legate de dependen a energetic extern 32.
Îns , Republica Moldova are nevoie de surse alternative de aprovizionare cu
petrol i gaze, la fel ca toate statele regiunii. De exemplu, UE este într-o dependen ascendent de importul resurselor energetice (în 2003 – 50%), îns
UE de ine 16% din capacit ile globale de prelucrare a petrolului i 16% din
capacit ile de produc ie ale electricit ii. Deaceea i statele UE i NATO au
aceea i problem , consolidarea podului energetic din Azerbaidjan via Georgia pân la Giurgiule ti este absolut necesar . În cadrul GUAM se eviden iavariantele transportului de energie alternativ din Kazahstan, Turkmenistan i Azerbaidjan.
Crizele energetice din vara anului 1998 i prim vara anului 2000 au demonstrat o dat în plus vulnerabilitatea Moldovei pe segmentul energetic.
Prezen a monopolului rusesc în sectorul energetic al Republicii Moldova crete dependen a fa de Rusia (resurse primare de energie se import în propoie de 95-97%) i nu putem identifica pa i reali ai conducerii Republicii Moldova în vederea elimin rii problemei dependen ei energetice. Aceasta este
determinat i de faptul c nu exist un mecanism de negociere a pre ului la
gaz. Problema dat , este frecvent reflectat în pres , care conform Studiului
de analiz „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” constituie un subiect de interes deosebit pentru dezvoltarea Republicii Moldova cu
intensitatea de 3.5 (unde 5 este max.)33. Deaceea pentru a mic ora riscurile de
întrerupere în aprovizionarea cu resurse energetice din import, care în cazul
31

32
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Not : în martie 2002, Comisia European a mai luat o decizie în domeniul energeticii i anume de a crea Pia a regional a electricit ii din Sud-Estul Europei. Ca urmare în noiembrie
2002, a avut loc Conferin a de la Atena unde Republica Moldova a luat parte în calitate de
observator.
Arion V. Strategii i politici energetice (Uniunea European i Republica Moldova). – Chi iu, 2004, p.145
Munteanu I., Mocanu Gh., Ioni V., Sinchevici I. Studiu de analiz “100 cele mai presante
probleme ale Republicii Moldova în 2006”. - Chi in u, IDIS “Viitorul”, 2006.
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Republicii Moldova este cauzat de fluctua ia crescând a pre urilor i dependen a energetic , cea mai bun solu ie de asigurare a securit ii energetice este men inerea unei diversific ri a importului, dezvoltarea surselor de energii
regenerabile, promovarea eficien ei energetice i reducerea consumurilor
(economisirea).
Pentru Republica Moldova, în contextul procesului de globalizare, este
foarte important afirmarea diploma iei economice, care prezint i un moment-cheie al noii redac ii a concep iei politicii externe. A a cum a men ionat
A.Buruian34, este faptul c o intensificare tot mai evident a rolului factorului
economic în determinarea atât a parametrilor de putere a statelor, cât i a contururilor i direc iilor politicii externe. Este important , în acest context, cooperarea intens a Republicii Moldova cu institu iile financiare interna ionale,
în special, cu FMI, institu ie menit s asigure stabilitatea macroeconomic în
sistemul interna ional valutar i financiar i Banca Mondial , care- i consacr
activitatea programelor de dezvoltare i de reforme structurale, de reducere a
ciei etc., probleme care r mân actuale i pentru Republica Moldova. Cooperarea cu aceste institu ii are drept scopul de a contribui la prevenirea crizelor financiare care sunt capabile s amenin e stabilitatea i securitatea na ional , cât i la adaptarea Republicii Moldova la sistemul financiar global, care
de fapt i este cauza vulnerabilit ii economice a majorit ii rilor cu valute
instabile.
În acela i timp, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Organiza iei Mondiale a Comer ului în anul 2001. Datorit acestui fapt,
statul nostru beneficiaz de un acces preferen ial, în conformitate cu principiul na iunii celei mai favorizate pe pie ele rilor aderente la aceast institu ie.
În cadrul negocierilor de aderare la OMC, Republica Moldova a ob inut în
primul rând un nivel mediu al taxelor vamale la import de 12,5%, ceea ce constituie o majorare de 2,5 ori a mediei taxelor înregistrate în perioada precedent ader rii, în al doilea rând se creeaz condi ii nediscriminante, stabile i
prev toare pentru dezvoltarea comer ului i a altor forme de activitate extern . Acest moment poate fi semnificativ i cu o rezonan mare în aplicarea
surilor de protec ie a sectoarelor de producere din agricultur i industrie.
De i sistemul mondial al comer ului nu este chiar perfect, dac lu m în considerare încerc rile statelor membre de a purta negocieri dup aderare pentru
revizuirea regulilor existente, îns cei antrena i în acest sistem sus in c e mai
bine s fii în cadrul OMC decât în afara lui (în afara sa acordurile bilaterale
sau multilaterale nu sunt suficient de cuprinz toare)35. Aderarea Republicii
34
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Moldova la OMC nu schimb politicile economice ale rii, cum ar fi agrar ,
comercial , financiar etc., îns m surile luate au impact direct asupra elementelor legate de comer în domeniile respective.
Actualele deficien e economice ale Republicii Moldova sunt în mare parte determinate i de reticen ele pe care le manifest clasa politic în a se orienta spre modelul geoeconomic al rela iilor economice externe care î i au originea în vechiul sistem sovietic centralizat. Astfel de surse de risc afecteaz
grav securitatea economic a statului i influen eaz în mare m sur i celelalte surse de risc din domeniul politic, social i cultural. De exemplu, revenirea
comuni tilor la vechea structur administrativ-teritorial (raioanele) demonstreaz mai curând ni te motive politice i strategice, decât ra ionamente economico-financiare.
Dac ne referim la riscurile din domeniul politic, atunci ele sunt considerate cele mai variabile. Factorul politic este cel mai incert i determin definirea intereselor na ionale. Situa ia politic din Republica Moldova în perioada
1991-2001 a fost determinat de confrunt rile elitelor politice. Subiec ii acestor confrunt ri urmau ob inerea puterii politice sau un grad de influen cât
mai mare asupra acesteia pentru rezolvarea problemelor de ordin personal. Ca
apogeu a acestor confrunt ri trebuie s prezent m criza parlamentar din
2000 i schimbarea mecanismului de alegere a pre edintelui rii36. Atitudinea insuficient i deseori superficial fa de interesele na ionale i fa de
securitatea acestora condi ioneaz fragilitatea i vulnerabilitatea întregului organism statal. Astfel, identific m urm toarele riscuri politice ale securit ii
na ionale care diminueaz afirmarea statalit ii noastre: instabilitatea politic ,
în sensul c aproape fiecare schimbare de guvern a fost înso it de o deplasare spre stânga a mesajului reformator intern i de o orientare c tre Moscova a
celui extern; lipsa consensului politic asupra problemelor majore ale Republicii Moldova; proliferarea intereselor de grup i nedefinirea clar a interesului
na ional; politici de secesiune teritorial ; ruinarea spa iului spiritual unic, iar
dezintegrarea economic i diferen ierea social provoac cre terea tensiunilor în rela iile dintre regiuni i centru, creând o amenin are real la adresa orânduirii republicane37. Riscul politic este totdeauna imens, atunci când luptele
politice nu au limite i nici vreo moral .
Problemele de natur politic în Republica Moldova sunt cauzate i de
dezvoltarea economic joas . Pentru c într-o ar cu o economie dezvoltat
36
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cet eanul nu este economic dependent de stat într-o m sur atât de decisiv ,
unde exist un segment larg de cet eni cu venituri mai mult sau mai pu in
bune, care s le permit o existen decent . Atunci când exist acest segment
de cet eni, el este implicat mai mult în activitatea i problemele comunit ii,
la nivel local, regional i na ional. Aceasta este baza societ ii civile puternice. Cet eanul s rac nu- i poate permite s rup din timpul s u liber pentru a
face ni te activit i de voluntariat, care vin s rezolve unele probleme ale comunit ii, c ci gândul lui permanent este la subexisten . De i exist dreptul
de a participa la alegeri, pasivitatea electoratului i absenteismul politic este
un lucru caracteristic pentru Republica Moldova, c ci nu exist mecanisme
eficiente de rela ii dintre cet eni i stat. Societatea civil este la etapa embrionar , unde pasivitatea este determinat de lipsa tradi iei democratice i de
nivelul sc zut de trai (majoritatea ONG activeaz datorit stimulente financiare din exterior, care i dezvoltat societatea civil din ar ).
În acela i timp, din complexele probleme legate de consolidarea statului
i securit ii acestuia face parte i politica extern a Moldovei, menit s lanseze ara în eficiente i multiple rela ii cu statele str ine i s promoveze statul pe arena interna ional . Cu toate acestea, imaginea Moldovei i a moldovenilor r mâne a fi alterat . Când asemenea amenin ri sunt percepute, pot fi
puse în cauz pe de o parte, identitatea colectiv , specificul cultural sau coeziunea na ional , iar pe de alt parte se eviden iaz riscurile din domeniul
psihologic (sl birea coeziunii psihice a societ ii moldovene ti ca urmare a
consum rii energiilor în preocuparea de adaptare la procesele tranzitorii în
desf urare; diminuarea încrederii popula iei în institu iile statului, care se
manifest i prin neparticiparea la alegeri, insuficienta preocupare pentru cunoa terea i valorificarea poten ialului psihic al poporului în dep irea dificult ilor perioadei pe care o parcurgem).
În domeniul social-cultural al securit ii, ca i în cel economic, pe parcursul perioadei de tranzi ie Republica Moldova a atins linia critic . Amintim
securitatea social este starea de protec ie de diverse pericole, care ameniinteresele vitale importante ale persoanei i rela iile dintre grupuri sociale
cu privire la situa ia lor i locul în societate. Iar unul din criteriile de baz al
securit ii sociale este gradul stabilit ii sociale a rii38. În Republica Moldova este vorba mai curând de o instabilitate social , caracterizat prin: amplifi-
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carea costurilor sociale generate de tranzi ia spre economia de pia ( omaj,
insuficienta protec ie social , nivel de trai în sc dere etc.), care pot favoriza
amplificarea unor fenomene i acte antisociale (crima organizat , corup ia
etc.); lipsa preocup rii pentru reconstruirea i buna func ionare a societ ii civile; emigra ia ilegal , derivat din omajul exorbitant i stagnarea social i
economic a rii; calitatea redus a protec iei sociale, a asisten ei medicale,
disfunctionalit ti ale sistemului educa ional, migra ia intern , deprecierea valorilor na ionale, perturba iile demografice (îmb trânirea popula iei, sc derea
ratei natalit ii i cre terea celei a mortalit ii, sc derea ratei popula iei active
etc.), reducerea nivelului moral i spiritual al societ ii.
Acestea sunt principalele procese care au condi ionat cre terea pericolului securit ii sociale în ar . Iar programele reformelor sociale elaborate au
purtat un caracter declarativ; ele fiind coordonate insuficient cu posibilit ile
financiare ale rii, iar ritmurile de reformare a sferei sociale nu sunt îmbinate
cu veniturile reale ale popula iei39. Iar singurul document care se refer la
probleme ce implic securitatea social este concep ia politicii na ionale, adoptat în 2004. Referitor la aceast concep iei, V.Ciubotaru consider c acest
document prezint pericol pentru securitatea na ional a Moldovei, c ci el este plasat într-un cadru politic, i nu în cadrul asigur rii securit ii sociale a
statului40.
De i Republica Moldova, ca participant la consf tuirea mondial de cel
mai înalt nivel pentru dezvoltarea social (Copenhaga, martie, 1995), i-a
asumat obliga ia nr.1 de creare a situa iei favorabile, care s asigure cet enilor s i condi ii de dezvoltare social 41, îndeplinirea acestei obliga ii în condiiile actuale este o problem dificil pentru a fi solu ionat . În Constitu ia Republicii Moldova g sim urm torul deziderat „economia Republicii Moldova
este o economie de pia , de orientare social , bazat pe proprietate privat i
pe proprietate public , antrenate în concuren liber ”42. i România, ca i alte ri ex-socialiste, a ales drept scop al transform rilor sistemice crearea unei
economii de pia social i a ob inut succese cu mult mai mari decât ara
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noastr . Unul din aspectele negative este invocat faptul c în contextul procesului de globalizare politica organiza iilor economice interna ionale au fost
dominate de paradigma neoliberal , pentru care problemele sociale n-au constituit o prioritate. În acela i timp D.Moldovanu sus ine c în condi iile globaliz rii, concuren a interna ional distruge f
nici o mil temelia „economiilor de pia de orientare social ”. Îns am completa aici c nu este vorba de
faptul c sistemul dat nu este eficient, dar mijloacele de implementare în Republica Moldova sunt mai curând la nivel de declara ii, f
a realiza condi ii
de utilizare a bra elor de munc (este vorba i de rezultatul dezindustrializ rii
rii cauzat mai curând de destr marea URSS, decât de accentuarea procesului de globalizare), un sistem real de protec ie social etc. în condi iile procesului de globalizare, unde constituirea pe ii globale este înso it de o concurei cu o mobilitate de capital i m rfuri. Aceasta ar avea un impact mai mare asupra rilor dezvoltate cum ar fi Germania, Fran a. De exemplu, în cazul
în care automobilele „Mercedes” sau „BMW” vor putea fi produse peste hotare, de exemplu în Republica Moldova, cu cheltuieli de zeci de ori mai mici,
atunci veniturile statului nu vor reu i s i onoreze func ia de asigurator al
solidarit ii sociale. În acest context, vom invoca rolul întreprinderii turce ti
din satul Congaz (Comrat), care produce pentru companii cu renume pe pia a
mondial . Acesta este un cadru pozitiv al procesului de globalizare pentru
Republica Moldova, având efecte benefice asupra problemei locurilor de munc (2000 de locuri de munc create i un salariu mediu de 1800 de lei).
Dac revenim la situa ia Republicii Moldova în domeniul s ciei, atunci
vom eviden ia faptul c exist de fapt problema împ irii în cadrul societ ii
în foarte s raci i foarte boga i, este vorba de tr turi ale modelului latinoamerican. Aceast polarizare se datoreaz dispari iei clasei de mijloc, care în
rile avansate prezint stabilitate politic i consensul social i în rezultat – o
societate cu valori democratice. În Republica Moldova nemul umirea fa de
nivelul de trai, migra iile în mas au dus pe cale legal la guvernare partide
de orientare comunist . În perioada de cre tere economic a sc zut nivelul s ciei de la 67,8% în 2000 la 26,5% în 2004, evaluate la pragul na ional a s ciei. Dar exper ii vorbesc de sc derea s ciei monetare i aceasta datorit
veniturilor remise de cet enii moldoveni ce muncesc peste hotarele rii (conform datelor b ncii mondiale din 2005, dup ponderea în PIB a veniturilor
provenite din activitatea cet enilor pleca i peste hotare, Republica Moldova
ocup locul doi în lume43). Îns datorit nivelul înalt al s ciei în zonele rurale, în 2005 (29%) inciden a s ciei a crescut din nou. Inegalitate în distribuirea veniturilor în ar influen eaz mobilit ile sociale, care în starturile in-
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ferioare este destul de limitat, ceea ce contribuie la mo tenirea s ciei din
genera ie în genera ie. Copii din familii asigurate, inclusiv p rin ii c rora au
un nivel de studii mai mare, de regul , ob in succese mai mari44.
Dup p rerea lui A.Ghiddens, rilor s race sunt necesare ni te strategii
noi i nu numai un salt cibernetic45. Doar s cia i subdezvoltarea este rezultatul politicii neconsecvente macroeconomice i a politicii în domeniul industrial, distribuirea neeficace a veniturilor, care în oarecare m sur se eviden iaîn contextul procesului de globalizare. Totu i exist tentative de a îmbun i situa ia atât la nivel social cât i la nivel de guvernare. Este vorba în primul rând de Strategia de Cre tere Economic i Reducere a S ciei i în al
doilea rând de Planul de Ac iuni Uniunea European – Republica Moldova.
Aceste dou documente cuprind toate strategiile de dezvoltare pe sectoare a
rii pe termen mediu i de fapt sunt complimentare. Îns SCERS se refer
mai curând la dezvoltarea social-economic a rii, iar Planul de Ac iuni mai
pune accentul pe dialogul i reforme politice în contextul cooper rii cu UE.
Este important de men ionat c în ambele documente solu ionarea diferendului transnistrean reprezint o prioritate major .
În contextul securit ii sociale se eviden iaz i riscuri externe, care de
fapt în oarecare m sur sunt cauzate de problemele interne ale rii: adoptarea
de m suri restrictive la adresa Moldovei, în sensul limit rii liberei circula ii a
cet enilor în statele occidentale; traficul de fiin e umane, înr cinat adânc
în criza social i economic , precum i în dezvoltarea activit ilor transfrontaliere ilegale, destabilizarea demografic a regiunii sud-est europene, globalizarea culturii, penetra ia cultural , tendin a de discreditare sau înlocuire a
unor valori autentice autohtone; presiuni culturale (filme, c i, cântece etc.).
În acela i timp, schimb rile intervenite în orient rile valorice i ac iunile sociale ale indivizilor din spa iul social al Moldovei au fost determinate i de
migra iunile în mas a popula iei. De fapt se manifest o dorin , de i latent ,
a unei mari p i a popula iei, orientat spre „occidentalizare” i o „europenizare”, care îmbin în acela i timp o profund nostalgie cu privire la timpurile
sovietice, în care lumea o ducea mai bine. Este de remarcat faptul c mentalitatea constituie un factor care nu poate fi neglijat nici în cadrul globaliz rii.
În acela i timp, dezvoltarea tehnologiilor, Internetul, schimbul informa ional rapid ofer oportunit i pentru cet enii Republicii Moldova. Este de meionat, în acest context c 48% din popula ia rii apreciaz , conform sondajelor efectuate în anul 2006 de Gallup International, procesul de globalizare
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ca un fenomen pozitiv. Conform Diagramei 1 putem vedea c i în comparaie cu al i actori regional cet enii Republicii Moldova sunt mai optimi ti în
ceea ce prive te efectele procesului de globalizare. Aceasta este determinat în
primul rând de faptul c popula ia g se te mai multe oportunit i în exterior,
ci statul nu-i avantajeaz , ceea ce de fapt a condi ionat i migra ia în mas ,
dar pe de alt parte popula ia nu percepe anumite influen e semnificative ale
globaliz rii.
Analiza factorilor de risc enumera i trebuie s porneasc de fiecare dat
de la faptul c , în anumite condi ii, ace tia se pot transforma în pericole iminente, veritabile amenin ri sau chiar în agresiuni. Cre terea sau descre terea
importan ei fiec ruia va depinde de un complex de factori externi, în special
de evolu ia situa iei geopolitice a Republicii Moldova, unde interesele marilor puteri privind aceast zon i sistemul de securitate european vor fi determinante.
În general, influen a spa iului geopolitic asupra st rii de securitate ale
Republicii Moldova este o problem complex i important ca pentru orice
alt stat. Pentru Moldova procesul alegerii vectorului geopolitic este foarte dificil în toate domeniile, îns calea istoric de dezvoltare a Moldovei, ca stat
european, este legat de integrarea european . În noua arhitectur a Europei,
locul Republicii Moldova este determinat de amplasarea sa, aflându-se la
confluen a a trei regiuni politico-geografice: Europa Central , Europa de
Sud-Est i Europa de Est. Dup destr marea Uniunii Sovietice Moldova nu a
întrerupt rela iile cu fostele republici sovietice din motive economice, pentru
a p stra pie ele externe de desfacere i a se asigura cu resurse energetice i
materie prim . Astfel, alegerea vectorului de integrare a Moldovei cu rile
Uniunii Europene sau cu Rusia depinde de orient rile i interesele geoplitice
ale acestor actori, cât i de dependen a Republicii Moldova de sursele energetice externe.
Abordarea problemei integr rii Republicii Moldova în Uniunea European presupune aflarea r spunsurilor la mai multe întreb ri. Prima i cea mai
important întrebare este dac în Republica Moldova orientarea strategic este cu adev rat pro-european . Practic, ca i majoritatea rilor ex-socialiste,
Moldova i-a declarat în calitate de politic prioritar aderarea la procesul de
integrare european . Cu toate c în 1995 a fost adoptat Concep ia politicii
externe, ce asigura prevederile declarate anterior, Moldova greu s-a definitivat orient rile sale. Actualul guvern urm re te strategia „pa ilor mici”, ceea
ce permite adaptarea la noile condi ii, dar le permite sa controleze procesele
din interiorul statului, astfel promovând interesele sale sub presiunea factorilor externi.
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Totu i, vulnerabilitatea „noilor vecini” ai UE pune sub semnul întreb rii
i reu ita Politici Europene de Vecin tate, dac UE nu va g si remedii adecvate în sprijinul obiectivelor sale trasate în Politica de securitate i ap rare.
Cursul noii politici energetice a produs fisuri în raporturile Rusiei cu UE.
Criza gazelor a dezgolit la maxim riscurile pe care dependen a de materiile
prime ruse ti le poate avea pentru UE i politica sa de securitate i ap prare.
Într-adev r, stabilitatea politic intern , politicile energetice i comerciale,
problema transnistrean au devenit mult mai dependente de comportamentul
Rusiei i Ucrainei. În acela i timp, partenerii occidentali ai Republicii Moldova, care pot influen a comportamentul acestor ri, se v d tot mai mult nevoi i s r spund unor noi sfid ri în regiuni ale lumii de un interes mult mai
mare pentru ei. Aceasta este determinat i de rolul Ucrainei ca actor economic regional pe teritoriul c ruia se afl c i energetice spre Europa, în timp ce
teritoriul Republicii Moldova traverseaz numai o conducta de gaz.
Interesele geopolitice ale Federa iei Ruse se rezum la restabilirea statutului de putere politico-militar în spa iul ex-sovietic. P strarea acestui statut
în Europa, va însemna tendin a Rusiei de a restabili posibilitatea de control
asupra situa iei din Europa Central i de Est, în acela i timp îi va permite s
men in influen a militar i politic asupra rilor din „vecin tatea apropia”, doctrin ce trebuia s protejeze rile membre ale CSI de influen e externe. În cursul strategic ale Federa iei Ruse cu rile-membre ale Comunit ii
Statelor Independente se prevede c „pe teritoriul spa iului CSI sunt concentrate interesele noastre principale, vitale în domeniul economic, de ap rare,
de securitate, iar ap rarea i asigurarea drepturilor cet enilor de origine rus ,
constituie baza securit ii na ionale a rii”. În continuare se men ioneaz c :
„De aceea, în rela iile cu rile ter e i organiza iile interna ionale este de a
ob ine în elegerea lor, c aceast regiune este în primul rând zona de interes a
Rusiei”46. Aceast doctrin , conform lui Z.Brzezinski s-a dovedit a fi o „iluzie geopolitic ”47, unde Rusia continue s i p streze influen a sa asupra Moldovei, guvernatorii moldoveni fiind foarte pruden i în declara iile lor, i, sigur, în ac iunile lor, pentru a nu provoca nemul umirea Rusiei. De fapt, din
acest punct de vedre, influen a Federa iei Ruse în regiunea M rii Negre, în
Asia Central sau Caucaz nu este numai un scop în sine, îns un mijloc de
globalizare a politicii sale48. Astfel, sunt eviden iate preten iile de dominare
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în aceast regiune, unde colaborarea i integrarea Republicii Moldova în
structurile euro-atlantice i rezolvarea conflictului din estul republicii va prezenta un obstacol în realizarea intereselor men ionate ale Rusiei.
În acela i timp, în Republica Moldova nu se dezvolt nici perspectiva de
integrare în structurile euro-atlantice pentru asigurarea securit ii na ionale,
de i mecanismele, acordurile i tratatele multiple semnate în cadrul CSI-ului
nu sunt efective pentru colaborarea regional în domeniul securit ii. Îns integrarea Moldovei în structurile europene depinde i de rolul ce îi este atribuit de Europa în contextul de fortificare a securit ii europene. Ast zi, a devenit tradi ional fraza c „Republica Moldova este un stat important în contextul securit ii i stabilit ii în Europa” sau c este „un focar de instabilitate regional ”49. În acela i timp, pe parcursul ultimilor ani, situa ia din regiunea
transnistrean , controlat de for ele separatiste pro ruse, a devenit o provocare la adresa intereselor de securitate i a valorilor democratice ale comunit ii
Euro-Atlantice l rgite. Faptul ader rii României, stat vecin, ca membru cu
drepturi depline la Alian a Nord-Atlantic , precum i declara iile anterioare
ale Ucrainei privind aderarea sa la NATO p reau s fi schimbat formatul geopoliticii regionale. În acest context, nu putem trece cu vederea specificul de
securitate politic i militar ce decurg din amplasarea geografic a Ucrainei.
Fiind o putere regional , Ucraina poate contribui la schimb ri în cadrul sistemului european de securitate, în caz de un eventual conflict dintre aceasta i
Rusia. În m sur egal i eventuala integrarea Ucrainei i Rusiei pot duce la
o destabilizare a situa iei pe continentul european, iar poten ialul acestui stat
poate, în oarecare m sur , s schimbe balan a de putere, ce s-a creat între
NATO i Rusia.
Rolul Ucrainei în cadrul securit ii regionale este imens. Îns nu putem
conta pe Ucraina, pentru c ceea ce are loc în Ucraina este vorba de o situa ie
instabil . Orientarea geostrategic a Ucrainei nu este constant , societatea
ucrainean nu a g sit un consens în orientarea geostrategic . Iar evenimentele ce au avut loc în Ucraina ne spun c noi nu putem conta pe sprijinul Ucrainei în integrarea în UE sau în aderarea la NATO sau chiar în rezolvarea
conflictului Transnistrean.
Desigur c interesele geopolitice ale Moldovei i Ucrainei nu au acela i
suport i acelea i posibilit i vis-a-vis de continuarea promov rii reformei i
asigur rii securit ii na ionale sau contracararea riscurilor la adresa acesteia.
De exemplu, Ucraina are ansele de a parcurge tranzi ia mai pu in anevoios,
dispune de resurse naturale, de un poten ial uman relativ înalt. Republica
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Moldova, îns , este preponderent agrar , depinde întru totul de factorul energetic din exterior. Aflându-se mereu în cercul vicios al reformelor cu instabilit i sistemice i cu înalte pre uri sociale, Republica Moldova nu poate face
fa tentativelor, presiunilor politice, economice i militare asupra statului,
care prezint un pericol pentru securitatea na ional .
În concluzie putem spune, c evaluarea riscurilor i amenin rilor asupra
securit ii na ionale trebuie s inem cont de faptul c ele nu sunt independente, ci intercondi ionate, ele se influen eaz reciproc, rezultând o diversitate
de scenarii posibile. De exemplu, analizând factorii politici, economici sau
geopolitici de risc, se identifica i pericole în sfera interna ional (ac iuni ale
altor state ce d uneaz consolid rii rii noastre), cu caracter economic, politic, cultural etc., care au drept scop limitarea influen ei în exterior, lezarea intereselor na ionale i reducerea influen ei ca stat (cum ar fi, crearea în spa iul
postsovietic a unor zone de criz dirijate, menite s împiedice sau s frâneze
procesele de integrare în structurile interna ionale - altele decât CSI; manipularea politic a conflictelor teritoriale i etnice cu scopul de a men ine instabilitatea i incertitudinea situa ional , precum i pentru a antaja conducerea
Republicii Moldova; insecuritatea c ilor i a infrastructurii de transport al resurselor energetice, care sunt pân în prezent conectate la re ele controlate de
forma iunile separatiste, din aceasta rezultând o posibil blocad energetic
ini iat de Rusia pentru a face presiuni asupra Republicii Moldova).
Precum s-a men ionat, într-un anume mod vor evolua factorii de risc la
adresa securit ii na ionale, dac Republica Moldova va accede în structurile
de securitate europene i euro-atlantice, dup cu totul alte coordonate i dac
se va bloca accesul în aceste structuri. Este greu de imaginat cum vor evolua
riscurile asupra securit ii rii noastre în condi iile neintegr rii i r mânerii
în „zona gri" . Îns , indiferent de situa iile prefigurate în cadrul acestui studiu,
este cert c la etapa actual au crescut i continu s creasc riscurile i pericolele de natur intern , care le poten eaz alarmant pe cele externe. Pericolele i amenin rile la adresa securit ii na ionale constituie, în majoritatea lor,
consecin e directe sau indirecte ale destr
rii URSS, îns apreciem c tabloul surselor de insecuritate se supune unei dinamici proprii, în care rolul esenial revine includerii Moldovei în una din schemele de securitate viabile în
contextul procesului de integrare european . Republica Moldova întârzie cu
reac iile la acele oportunit i pe care ni le ofer configura ia geopolitic a
Europei. În compara ie cu succesele altor ri ex-socialiste (spre exemplu rile Baltice i România), Republica Moldova nu are o strategie coerent de
securitate na ional , de consolidare i dezvoltare a unui proces stabil de democratizare. Un lucru este cert c cele mai multe din pericolele existente aszi trebuie c utate în organizarea ubred a institu iilor de stat, în corup ia i
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abuzul de putere, în institu iile slabe i în responsabilitatea limitat a oficialilor pentru obliga iile lor, ceea ce erodeaz calitatea administr rii în stat i alimenteaz insecuritatea individual i regional . Astfel, sunt trei principii de
baz care pot reduce amenin rile de securitate în cazul statelor slabe, cum
este Republica Moldova, i anume: democra ia, buna guvernare i suprema ia
legii.
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ANEXE
Graficul 1. PIB al Republicii Moldova în context regional, 1990=100%

Sursa: Republica Moldova: Raport Na ional de Dezvoltare Uman 2006.
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Diagrama 1. Cum crede i, globalizarea este un lucru bun, r u sau nici
bun, nici r u pentru ara Dvs.?
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Sursa: adaptat de autor conform sondajelor efectuate de Gallup
International.

Tabel 1. Dinamica poten ialului Republicii Moldova în perioada de
tranzi iei (1990-2004)
Indicatorii macroeconomici
1990
1995
2000
2004
Produsul intern brut, %
100,0
67,2
37,8
41,2
Capitalul fix%
100,0
71,4
38,2
39,6
Produc ia industrial ,%
100,0
55,1
31,8
38,2
Produc ia alimentar ,%
100,0
56,2
34,7
38,4
Locuri de munc ,%
100,0
57,7
38,4
39,1
Ocuparea, %
100,0
44,2
41,6
42,3
Ponderea exportului în PIB, %
9,1
8,2
6,3
6,8
Sursa: adaptat de autor conform datelor BNS.
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Tabelul 2. Structura comer ului extern pe arii geografice i ri, %
1997
2000
2001
2002
2003
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Export-total
69,6
58,6
60,9
54,5
53,6
CSI
58,2
44,5
43,7
37,1
39,0
Rusia
5,7
7,5
10,1
9,5
7,1
Ucraina
4,1
4,6
5,3
6,1
5,2
Belarus
13,4
26,3
24,9
26,6
26,7
UE
3,7
7,7
7,1
7,2
7,1
Germania
2,7
7,7
8,0
8,8
10,4
Italia
8,0
8,8
7,5
9,6
12,4
ECE
6,7
8,0
6,7
8,8
11,4
România
9,1
6,3
6,7
9,3
7,3
Restul lumii
Sursa: comer ul extern www.statistica.md

2004
100,0
51,0
35,9
6,6
5,9
30,1
7,2
13,9
10,7
10,0
8,2

2005
100,0
50,5
31,8
9,2
6,5
29,7
4,3
12,2
11,1
10,2
8,7

2006
100,0
45,0
23,1
11,7
6,8
31,5
4,2
11,3
15,5
14,0
8,0

Prezentat la redac ie
la 15 martie 2007

FINAN AREA PARTIDELOR POLITICE ÎN
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This article contains the analysis of the political issues concerning Moldovan socio-political reality. The content elucidates the behavior of political
parties within the political, economic and social powers system, providing a
broader view on the issues in discussion. In addition to that, the article focuses on issues that haven’t benefited from a previous thorough study by local
political scientist.
It stresses the study and the analysis of: definitions, concepts, methodology and theories concerning the prospective, challenges and forms of manifestation of political parties within the political power versus economic’ relationship. These two phenomena are decisive in the following research, their
separate analysis as well as comparison being included in chapter one.
Finan area partidelor politice reprezint un subiect de maxim importan pentru orice sistem de partide, dar îndeosebi pentru unul în devenire cum este cel din Republica Moldova. Tematica în cauz , de i este
una foarte des mediatizat , totu i r mâne în continuare extrem de controversat . Se tie c o bun parte (dac nu majoritatea absolut ) din membrii militan i ai partidelor politice nu dispun de informa ii referitoare la
sursele de finan are. Cu atât mai pu in versate în aceast problem sunt
cercurile tiin ifice care, fiind nep rtinitoare, nici pe aproape nu sunt admise de a lua cuno tin de astfel de probleme. Pentru a face anumite concluzii cu referire la partidele politice moldovene ti, ar fi firesc i necesar s analiz m practica interna ional în domeniu.
Finan area partidelor politice din partea statului a c tat o r spândire masiv în deceniul al aptelea al sec.XX 51. Treptat, odat cu cre terea
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rolului finan elor în activitatea politic , cre te i importan a factorului
economic în evolu ia partidelor politice. Acest proces a fost determinat
de mai multe condi ii.
În primul rând, ne referim la cre terea dependen ei partidelor politice de campaniile electorale foarte costisitoare. Se ajunge la un paradox
atunci când liderii de partid se orienteaz mai mult spre cheltuirea banilor pentru publicitate în mass-media decât pentru remunerarea membrilor
de partid implica i în campania electoral . Are loc o „comercializare” a
acestor campanii, în particular, i a activit ii de partid, în general. În varianta extrem , campania politic se transform într-un spectacol. Consultantul politic joac un rol mai important decât militantul care promoveainteresele forma iunii.
În al doilea rând, dac anterior coeziunea partidului era asigurat de
ideologia i doctrina sa, atunci leg turile actuale din interiorul partidului
sunt mai mult clientelare decât ideologice. Partidele sunt, dup cum se
tie, liantul dintre electorat i puterea politic . Ele sunt acea punte care-l
poate lansa pe cet ean în rândurile clasei conduc toare. Astfel, cap
spândire fenomenul vânz rii locurilor eligibile din listele partidelor contra anumitor sume financiare ce va permite desf urarea cu succes a campaniei electorale, de exemplu. În a a fel, apar surse ilegale de finan are, despre care majoritatea absolut a membrilor partidului sau nu este
informat , sau nu are acces la ele. Cre terea rolului unor astfel de surse
ilegale (netradi ionale) de finan are are loc pe fundalul sc derii rolului
jucat de sursele tradi ionale de finan are a partidului: cotiza ii de membru, dona ii, vânzarea de publica ii i edi ii periodice etc. Fenomenul este
specific i partidelor socialiste (comuniste), care tradi ional sunt catalogate drept de mas i sursele s-ar constitui din cotiza ii de membru. În
cazul partidelor politice moldovene ti, nu este un secret faptul c nici liderii organiza iilor teritoriale nu sunt la curent cu valoarea cotiza iei ce
trebuie achitat .
În fine, un al treilea argument în favoarea necesit ii sus inerii partidelor din partea statului se refer la sistemele de partide evoluate, unde
apar a a-numitele „partide-cartel”. Acestea sunt forma iuni institu ionalizate, care treptat concresc cu statul. Membrii lor sunt pu in la num r, iar
activitatea de partid devine pentru ei o ocupa ie profesional . Aceste aspecte înc nu sunt de actualitate pentru sistemul de partide din Republica
Moldova. Din aceste i alte motive nu mai pu in importante, ne vom concentra aten ia asupra primelor dou explica ii privind cre terea rolului
factorului economic în activitatea partidelor.
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Cre terea costurilor campaniilor electorale i vânzarea locurilor din
listele pentru alegerile na ionale sau locale sunt o realitate i pentru Republica Moldova. Acest fenomen este extrem de negativ, dar nu trebuie
tratat în termeni nihili ti. Aceasta din cauza c sunt extrem de r spândite
i comune chiar pentru cele mai institu ionalizate sisteme de partide. i
aici apare întrebarea: este oare finan area din partea statului o solu ie eficient ? Problema dat este una de maxim importan pentru Republica
Moldova, din momentul când s-au propus i s-au efectuat un ir de modific ri legislative în acest sens. Pân a trece la cazul sistemului de partide
moldovenesc, se mai impun câteva explica ii de ordin general.
Practica interna ional în domeniu demonstreaz c în ceea ce privete finan area partidelor din partea statului, pe primele pozi ii se situeaz
Finlanda, Germania i Suedia52. Finan area din partea statului este o practic recunoscut i de unele state din Europa Central i de Est53, precum ar fi, spre exemplu, Bulgaria, Cehia, Ungaria sau Letonia. Îns aici
finan ele ce vin din partea statului nu joac un rol hot râtor în formarea
puterii financiare a partidelor, din simplul motiv c statul nu este în stare
le între in .
În tiin a politic contemporan nu exist o opinie comun cu privire
la rolul sus inerii financiare din partea statului asupra poten ei i vivaciii partidelor politice. Unii critici sunt de p rere c partidele de guvermânt, fiind ele însele parte a statului, pot folosi mecanismele de sus inere financiar în interese proprii. O parte din ei v d în politica de sus inere financiar a partidelor cu cel mai mare suport electoral nedorin a de
a admite formarea de noi partide. O alt parte din critici consider c finan area din partea statului „leneve te” partidele, care nu trebuie s se
chinuie s caute noi membri pentru a- i m ri cota-parte a cotiza iilor.
În cele ce urmeaz va fi supus dezbaterii problema finan rii partidelor politice din sistemul de partide moldovenesc. În ara noastr principalul act normativ care stabile te limitele finan rii partidelor este Legea
privind partidele i alte organiza ii social-politice din 17 septembrie
199154. Actul în cauz con ine un compartiment aparte cu privire la reglementarea problemelor ce in de finan area partidelor. Din acest punct de vedere, legisla ia autohton se înscrie în practica juridic interna ional , care
consfin te existen a a trei surse principale de finan are a partidelor: intern ,
52
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din surse private i finan area din partea statului (art.12, 18 i 22). Este interzis categoric finan area din surse str ine a activit ii partidelor politice din
Republica Moldova.
În acest context, vom încerca s analiz m în detaliu referitor la con inutul prevederilor în cauz . Finan area intern a partidelor, conform legisla iei
în vigoare, este o surs primordial de sus inere material a activit ii partidelor politice. În categoria dat se includ, în special, achitarea cotiza iilor de
membru, sus inerea conferin elor de c tre membri, publicarea etc. Sus inerea
financiar a partidelor se realizeaz în baza dona iilor din partea persoanelor
fizice i juridice din Republica Moldova. Aceste dona ii urmeaz s fie monitorizate de c tre organele de stat de control competente. Un ultim compartiment se refer la finan area din partea statului, care este una destul de curioa, în sensul c finan are din partea statului propriu-zis nu exist . Este prezent o finan are doar a partidelor, în calitate de concuren i electorali, dar i
atunci sub form de împrumut care urmeaz s fie rambursat f
achitarea
unei anumite dobânzi. Cazurile, condi iile i modurile de sus inere material
a concuren ilor electorali sunt specificate în articolele 37 i 38 ai Codului
Electoral55. Din legisla ia în vigoare se observ c statul nu este implicat activ
în finan area partidelor politice. Sursele principale, din punct de vedere legislativ, sunt cele de natur intern i privat . De facto, îns dona iile care deseori nu sunt înregistrate oficial, sunt principalele surse de venituri ale forma iunilor social-politice.
În mod normal, virarea sumelor de bani sub form de dona ii ar trebui s
fie transparent , atât pentru organele de stat abilitate cu control financiar, cât
i pentru însu i membrii partidului, care doresc s cunoasc situa ia din forma iunea, interesele c reia le promoveaz . Un element indispensabil al oric rei campanii electorale este colectarea fondurilor pentru realizarea acestei campanii. Cunoscut sub denumirea de „fundraising”, aceast campanie, mai
ales în SUA, dar i, în general, în Occident, este una public i transparent ,
având într-adev r caracteristicile unei campanii56. În Republica Moldova nu
putem vorbi despre o astfel de campanie de colectare, ci doar despre o colectare, adesea nelegitim , a fondurilor necesare. Încrederea redus în institu ia
partidelor politice i sl biciunea financiar a electoratului, egocentrismul par-
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tidelor i a cet enilor fac ca concuren ii electorali s nu s se orienteze la aletorii de mas pentru colectarea fondurilor57.
În cadrul prezentului legislativ al rii noastre se aud voci din ce în ce
mai insistente despre necesitatea unei implic ri mai active a statului în activitatea partidelor politice. Un moment aparte este implicarea din perspectiva
sprijinirii financiare a acestui actor politic. Aceast tendin , în opinia noast, poate avea o explica ie obiectiv : tendin ele de cre tere a interconexiunii
între stat i partide politice (fenomene dezb tute în literatura de specialitate)
înregistrate în practica partidist contemporan , precum i explica ii de ordin
subiectiv, ce se rezum la dorin a partidelor de a dispune de o surs suplimentar de finan are sigur . În calitate de materializare a dolean elor respective
poate fi analizat proiectul unei noi legi privind partidele politice, care a trecut
deja de prima lectur (decembrie 2006) i este înaintat spre monitorizare institu iilor europene competente.
Con inutul proiectului de lege în cauz presupune in ir de modifiri de ordin calitativ substan ial, comparativ cu actuala lege organic .
Pentru studiul de fa sunt importante chestiunile de ordin economico-financiar, dar vom insista i asupra unor momente de ordin general. Astfel,
din titlul proiectului se degaj importan a acordat no iunii de “partid”.
Sintagma “ i alte organiza ii social-politice” este omis . Fapt ce, pe de o
parte, ridic importan a conceptului în cauz , dar, pe de alta, nu love te
deloc în structurile de partid cu denumiri ce nu con in no iunea în cauz ,
ca, de exemplu, Mi carea social-politic “Ravnopravie”. Important este
ca în conformitate cu articolul 14, aliniatul 2 al proiectului în cauz :
“statutul partidului politic s prevad în mod expres forma organizatorico-juridic a acestuia – partid politic”58. Interesant i controversat , în acela i
timp, este stipula ia din articolul 4, aliniatul 2 cu privire la faptul c “Denumirea integral , denumirea prescurtat i simbolurile trebuie s se deosebeasc clar de cele ale partidelor înregistrate anterior în Republica Moldova, inclusiv de cele ale partidelor radiate din Registrul partidelor politice”. Fapt ce,
în opinia noastr , este un aspect destul de discutabil.
Dincolo de importan a i noutatea acestor i altor momente de ordin
conceptual i organizatoric, primordiale pentru studiul de fa se prezint
chestiunile de ordin financiar. De altfel, articolul 5 prevede în mod expres necesitatea i importan a sus inerii multilaterale (inclusiv financiar )
57
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din partea statului a partidelor politice cu scopul eficientiz rii activit ii
acestora.
Sursele de finan are a partidelor politice sunt prev zute prin articolul
28, ce în aliniatul 1 stipuleaz exclusivitatea urm toarelor surse de finanare a partidelor politice moldovene ti:
- cotiza iile membrilor de partid;
- dona ii;
- activit i de colectare a fondurilor;
- subven ii de la bugetul de stat.
O parte din con inutul acestor stipula ii sunt dezvoltate în articolele
ce urmeaz : 29-33. În ceea ce prive te dona iile, este l udabil faptul c
sunt prev zute limite, atât pentru persoane fizice, cât i pentru persoane
juridice. Dar i mai important este limitarea în ansamblu a acestora, reieindu-se din cifra de venituri a bugetului de stat (s nu dep easc echivalentul a 0,05%). Ipotetic, reie ind din datele preconizate, dona iilor li
se acord un rol destul de mare, fapt confirmat i de con inutul alineatelor urm toare a articolului 29, privind dona iile. Înc o noutate, care, în
opinia noastr , este rezonabil , se refer la caracterul confiden ial al dona iilor: “În cazul constat rii primirii de dona ii anonime sau confiden iale,
în termen de 10 zile, partidul politic respectiv este obligat s verse în bugetul
de stat aceste sume. Aceste mijloace vor fi transferate în fondul prev zut pentru finan area partidelor politice din bugetul statului”.
O a doua modalitate de finan are a partidelor, ce i-a g sit o ampl
desf urare în cadrul proiectului de lege analizat, se refer la finan area
partidelor din partea statului (articolele 32, 33). De altfel, acest subiect
este cel mai discutat i mediatizat. Îns , pe lâng aceast modificare,
sunt i multe altele, care necesit i ele o analiz aparte atât din partea
clasei politice, cât i a mediului academic i a societ ii civile. Articolul
32 prevede, printre altele, mecanismul, cotele de finan are i restric iile
finan rii partidelor din partea statului. O prim idee se refer la suma
total a finan rii, care coincide cu plafonul propus pentru dona ii –
0,05% din totalul acumul rilor la bugetul de stat pentru anul respectiv.
Aceast sum este repartizat partidelor în dependen de presta ia electoral atât la alegerile na ionale (parlamentare), cât i la cele locale. Suma este divizat în jum tate.
În acest sens, trebuie de specificat dou momente. În primul rând, de
dreptul de a fi finan ate se vor bucura partidele care nu numai c au reprezentan i în parlament, ci au i reu it s formeze frac iuni parlamentare.
Acest fapt într-o anumit m sur favorizeaz ideea prezent rii individuale la alegeri i nu doar în cadrul unei alian e. Iar repartizarea resurselor
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se va efectua propor ional cu num rul de mandate ob inute. În al doilea
rând, suma preconizat pentru partidele participante la alegeri locale se
va distribui în dependen de num rul de voturi ob inute la alegerile locale generale. Se impune i un anumit prag: cel pu in 20 de mandate cucerite în organele reprezentative ale unit ilor administrativ-teritoriale de
nivelul doi. Num rul mandatelor de primar nu va conta i faptul c accentul se pune pe alegeri în organele reprezentative i deliberative (consilii), favorizeaz partidele, din considerentul c decisive sunt listele de
partid.
Referitor la prevederile articolului sus-numit, se poate spune c sunt
destul de reu ite i, totodat , în mare parte exhaustive, în special, din perspectiva partidelor politice. Problema este în ce m sur aloca iile de la
stat vor reu i s acopere cheltuielile partidelor. Ideea independen ei financiare a partidelor de diferite grupuri de interes este una foarte bun , înpot ap rea anumite dubii referitoare la caracterul suficient al sumelor
preconizate. S nu s se primeasc situa ia ca i în alte state, mult mai
democratice decât Republica Moldova (Bulgaria sau Ungaria), unde clasa politic recunoa te c subven ionarea din bugetul de stat nici pe de
parte nu acoper cheltuielile partidelor. Se poate ajunge la situa ia în care partidele vor folosi resurse financiare din bugetul de stat, dar vor continua i practicile anterioare ilegale, dar des mediatizate, ca, de exemplu,
vânzarea de locuri eligibile pe liste. În general, ideea i con inutul legislativ al acestui articol este unul destul de reu it. Altceva, dac a sosit timpul realiz rii lui practice.
Plus la toate, din con inutul stipula iilor despre finan area partidelor
se observ o partinitate fa de partidele cu frac iuni parlamentare. Ideea
este c în campania electoral forma iunile politice nu vor fi pe picior de
egalitate. Cele parlamentare actuale vor fi avantajate. Dar faptul c în calcul urmeaz s fie luate i alegerile locale, atenueaz acest decalaj. Pe
de asupra, legislatorul poate invoca i articolul 5 al prezentului proiect
de lege, ce prin aliniatul 5 invoc faptul c „finan area diferen iat a partidelor politice, bazat pe criteriul reu itei i performan elor acestora la scrutinele electorale, nu se consider discriminare”.
Continuând gândurile de ordin critic, merit de aten ionat legislatorul asupra slabei trat ri a unor astfel de surse de finan are prev zute de
prezentul proiect de lege, cum ar fi cotiza iile membrilor de partid i activit ile de colectare a fondurilor. În cazul cotiza iilor situa ia pare a fi
simpl : partidele în mod individual urmeaz s stabileasc m rimea acestora i mecanismul de colectare. În cazul colect rii de fonduri apar o
multitudine de semne de întrebare. Ca de exemplu: care este suma maxi54

ce poate fi colectat ?; ce înseamn activitatea de colectare a fondurilor?; nu se suprapune aceast activitate cu cea de colectare a dona iilor?;
este vorba de acea colectare de fonduri ce asigur resurse financiare pentru candida i în perioada campaniilor electorale (ca dup exemplul Statelor Unite ale Americii)? etc. Din perspectiva stipula iilor despre finan are, consider m aceste sc ri drept fundamentale.
Dincolo de toate aceste probleme de ordin juridic, trebuie s fim cotien i de faptul c principala problem este, în definitiv, cea a legaliz rii mijloacelor disponibile i a fondurilor cheltuite. În cazul în care va
exista transparen
i corectitudine, doar atunci toate aceste momente juridice (deseori destul de reu ite) vor fi cu adev rat utile.
În concluzie, partidele politice din Republica Moldova se afl în plin
proces de institu ionalizare. Proces ce pe lâng toate celelalte componente,
mai presupune i o independen financiar a acestora. Modific rile legislative preconizate de a fi operate, corespund procesului de institu ionalizare i
modernizare a sistemului de partide moldovenesc. Ba mai mult chiar, cadrul
legal îl putem considera ca fiind cu un pas înaintea realit ilor social-politice.
Este important ca modific rile operate s permit partidelor s nu depind de
fluxurile financiare tenebre i ilegale din partea anumitor grupuri de interese.
Doar în aceste condi ii partidele vor reu i s fac fa preten iilor din partea
aleg torilor, ce în majoritatea sa in de segmentele sociale cu venituri mici i
mijlocii.
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This article is focussed on the theory and practice of the state of law,
which is considered as the supreme form of realisation in practice of the
state. In the article is spent the idea that the state of law is not just conditioned a society, and first of all, process of its ability to live. The authors consider that the state of law is not just a simple presence of any political institutes at a society, and interdependence and interconditionality of his core, fundamental principles in practical activities of the state.
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On the example of Republic of Moldova it is shown how step by step the
state of law by reforms and transformations of social attitudes and education
of citizens is under construction. For Republic of Moldova the state of law –
the main vector of the development of the society, an ideal to which it moves.
And though, the results are not so impressive, nevertheless, they show ireversibility of democratic development.
Problema statului întodeauna s-a g sit în epicentrul gîndirii politice.
Acest interes nu este înt mpl tor. Statul realizeaz rolul de institu ie centraa sistemului politic i se caracterizeaz printr-o structur complex institu ional cu func ii specifice, cu anumite particularit i tipologice i form
de guvernare. Teoria general a statului, elaborat c tre sf itul secolului
XIX define te parametrii principali ai statului contemporan ca elemente
constitutive importante – teritoriul (indivizibil, inviolabil, exep ional i
inalienabil) ca fundament material al statului; popula ia (constituit din
autohtoni, indivizii cu dubl cet enie i apatrizi), identificat cu poporul în
dreptul interna ional; puterea suveran ca universal i absolut , suprem
i excep ional , institu ionalizat i decizional . Din aceast perspectiv
statul este o form special de organizare a puterii politice în societate, care
se caracterizeaz printr-o deplin suveranitate, de inînd monopolul legitim
de constrîngere al popula iei i dispun nd de un aparat special de conducere
al societ ii 60. Fiind un fenomen istoric, statul apare ca un r spuns la pericolul permanent al dezordinii în societate, ca un instrument special, a c rui
func ie rezid în men inerea acestei ordini pe toat întinderea teritoriului
locuit de societate, ca un frenator al entropiei sociale, asumîndu- i
dreptul de a vorbi i activa din numele societ ii.
O nou etap în conceperea statului o constituie contribu ia esenial adus de c tre T.Hobbes, J.Locke, .L.Montesquieu, E.Kant F.Hegel
i al ii, care vorbesc despre statul de drept, statul fundamentat pe lege. Formulînd idea diviz rii puterii în stat, ei tot odat au demonstrat, c puterea
trebue s fie organizat în a a mod ca s apere drepturile i libert ile cet enilor de f delegile i samovolnicia puterii. Puterile legislativ i executiv nu trebuie s fie concentrate în mîinile unui i aceluia i om sau instituie, deoarece în caz contrar, cei care de in puterea sînt i cei care adopt legile, convenabile doar lor. Montesquieu socotea, c i puterea judiciar trebue s fie independent de cele dou i limitat doar de lege. Explicînd necesitatea diviz rii puterii de stat, el sublinia, c combinarea puterii executive cu cea legislativ duce la lichidarea libert ii, a a cum monarhul sau Se60
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natul vor elabora legi, convenabile doar lor. În caz de combinare a puterii
judiciare cu cea legislativ via a i libertatea cet enilor vor fi dominate de
delege, deoarece judec torul este i lejuitor în acela timp. Dac s
unim puterea judiciar cu cea executiv , judec torul poate deveni i asupritorul. Importan a-cheie în aceast schem o prezint delimitarea fix a prerogativelor ramurilor puterii. Mai mult decît atît, Montesquieu arat , c pentru a elimina posibilitatea de a face abuz de putere e necesar a a o ordine,
în care cele trei ramuri de putere ar putea s se controleze reciproc i s se
echilibreze una pe alta. Kant, analizînd statul ca uniune de oameni supus
legii, formuleaz idea imperativului categoric, în eles ca o lege universa, obligatorie, de esen moral , pe care to i oamenii trebue s-o respecte,
indiferent de provenien a sau statutul lor social i care impune un comportament corespunz tor legisla iei generale. Doar voin a unificat a tuturor indivizilor (poporului), dup el, poate fi izvorul legii în statul fundamentat pe
drept. Practic, majoritatea cercet torilor v d sensul statului de drept în societatea contemporan în constituirea unei astfel de sistem social , care ar
proteja drepturile i libert ile cet enilor, ar asigura egalitatea tuturor în faa legii.
Ideea statului de drept se constitue într-o concep ie integr doar la începutul secolului al XIX-lea, structurînduse ca ansamblu de principii fundamentale:
Suprema ia legii ne apare ca I-ul principiu fundamental al statului
de drept. Legea, adoptat de puterea suprem în condi iile respect rii procedurilor constitu ionale, trebue s fie obligatorie pentru to i, echitabil , umanitar , s fortifice drepturile inalienabile ale omului.
De aici logic reiese cel de al 2-lea principiu – caracterul nestr mutat
al drepturilor i libert ilor, al demnit ii i probit ii personalit ii, al
protec iei i garant rii lor. Acestea-s drepturi cei apar in omului de la na tere. Ele nu sînt d ruite individului de stat, statul trebuie doar s le garanteze. Într-un stat de drept toate actele legislative sunt coordonate cu drepturile
omului. O simpl declara ie a drepturilor i libert ilor cet anului înc nu
înseamn c ele sînt respectate în practic .
Deacea al 3-lea principiu fundamental al statului de drept presupune prezen a unor forme efective de control i supraveghere a respect rii
drepturilor i libert ilor cet anului.
- Divizarea puterii de stat în legislativ , executiv , judec toreasc cu
condi ia c ele se înfrîng i se echilibreaz reciproc în limita legii este al 4lea principiu al statului de drept. E necesar de a face acest lucru pentru a
re ine puterea de la posibilile abuzivit i a a cum puterea corupe, iar marea
putere corupe absolut.
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Al 5-lea principiu fundamental al statului de drept este responsabilitatea reciproc a cet anului i statului. Omul devine centrul, în jurul i interesul c ruia func ioneaz întreg mecanismul social. Statul, adoptînd legile, î i asum obliga iuni concrete fa de cet eni, îns drepturile presupun
i anumite îndatoriri (a respecta legile, drepturile i libert ile altora, a
achita impozitele etc.).
Teoria statului de drept trece anumite etape în dezvoltarea sa. Dac la
început ea se limiteaz la caracterul declarativ al drepturilor i libert ilor
personalit ii, neamestecul în economia de pia , ceea ce a dus la o mai
profund stratificare a societ ii i s cire mai pronun at a maselor largi
de oameni, atunci la cea de a doua etap de evolu ie statul de drept trece la
o anumit reglare a economiei cu scopul de a neutraliza i modera conseciele negative ale pe ii pentru societate i în a a mod, de a stimula progresul economic i social al tuturor cet enilor. La aceast etap statul, c tînd caracter social pronun at, tinde s asigure fiec rui cet an condi ii decente de existen , s garanteze protec ia social i aproximativ acelea i posibilit i pentru to i. Generalizînd experien a constituirii statului social de
drept în cele mai dezvoltate ri capitaliste, vom constata c acest proces
este complex, durabil, contradictoriu, care se realizeaz doar în prezen a
anumitor condi ii:
a) statul social de drept se constitue nu ca un rezultat arbitrar, ci în baza unei politici bine definite;
b) constituirea lui necesit realizarea statului de drept ca fundament
normativ, economic i democratic;
c) fiind un proces con tient, planificat, realizat în numele binelui omului, trebue s fie orientat spre o putere politic deschis , spre pacea civil i
consensul social, spre echitate i larg protec ie social .
La începutul celui de al III-lea mileniu multe state independente, care
au ap rut în rezultatul destr
rii URSS, Iugoslaviei, lag rului socialist,
tind s construiasc statul social de drept. Aceast problem pentru ele este
complicat at t dup caracterul ei, cît i prin condi iile în care se desf oar
acest proces. Dac în forma sa clasic devenirea statului bun st rii sociale
i avea fundamentul în prezen a statului de drept, societ ii civile, economiei dezvoltate, atunci circumstan ele în rile posttotalitare sînt de alt natur . Aici se realizeaz ca proces de constituire concomitent a statului de
drept cu cel social. Inmaturitatea societ ii civile i pierderea valorilor morale de c tre oameni este un satelit inevitabil al societ ii în tranzi ie, fapt
care frîneaz procesul de democratizare al societ ii.
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Totu i popoarele acestor ri con tientizeaz - unicul drum posibil de
realizare a societ ii libere este edificarea statului de drept, realizarea statului bun st rii sociale.
2. Organele puterii de stat în Republica Moldova
Declarîndu- i suveranitatea i independen a Republica Moldova a întreprins modific ri revolu ionare atît de caracter legislativ cît i institu ional.
Procesul devenirii statalit ii moldovene ti s-a conceput ca c utarea unei
forme de guvern mînt adecvate, alegerea de orînduire statal corespunz toare i crearea unor condi ii ce-ar asigura i garanta drepturile i libert ile
omului.
Vis-à-vis de forma de guvernare, majoritatea cercet torilor pun la îndoial poten ialul democratic al sistemelor preziden iale i constat , c dup
cel de al doilea r zboi mondial în lumea democratic devine norm parlamentarismul61.
În anii ‘80-90 ai sec.XX noile democra ii din America Latin , Asia,
Europa de Est i regiunea fostei URSS, cu rare excep ii, aleg republica preziden ial ca form de guvernare. Politologii privesc cu neîncredere rezonabilitatea acestei alegeri, aducînd ca suport urm toarele argumente. Între anii
1973-1989 în 77 de ri din cele 168 au existat m car pe parcursul unui an
regimuri democratice. Dac s excludem din componen a lor cele 24 de ri
cu vechi democra ii, atunci r mîn 53 de ri dintre care 28 erau republici
parlamentare i 25 preziden iale. Pe parcursul acestei perioade au r mas democratice 17 ri din 28 republici parlamentare (67%) i doar 5 din 25 republici preziden iale (20%). Deci, gradul de suprave uire a democra iilor parlamentare e de 3 ori mai mare decît a celor preziden iale. Aceea tendin
se manifest i în via a celor 93 de ri care au c tat independen a între
anii 1945-1989. A a, în anii ‘80 ai sec.XX doar 15 din ele puteau fi clasificate ca ri stabil democrate i toate ele întrau în componen a celor 41 de
ri, care la momentul cuceririi independen ei au ales forma parlamentar
de guvernare. Printre cele 52 de ri, care au ales alte forme de guvernare
nici una n-a atins nivelul de democra ie stabil . A a destine diferite politologii le explic prin priorit ile sistemelor parlamentare: caracterul deschis,
mobil, dinamic; guvernul care se sprigin pe majoritatea politic parlamentar ; poten ialul înalt de conducere în condi iile pluripartidismului, care permite formarea carierelor politice durabile.
Înc nu putem spune c ara noastr a realizat principalele exigen e ale
statului de drept, care se g se te în procesul de devenire. Statul de drept nu
61
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înseamn numai prezen a anumitor institu ii în via a social a comunit ii.
El necesit desf urarea unor m suri speciale, chemate s asigure implimentarea corect a indica iilor legislative de c tre organele de stat, s realizeze
legea astfel, ca s nu contravin drepturilor i libert ilor fundamentale ale
personalit ii, s atrag cet enii la participarea activ în procesul de elaborare i implimentare în practic a legilor.
Istoria devenirii statalit ii moldovene ti se caracterizeaz prin lupta
permanent pentru întîetate între cele dou ramuri de putere – legislativ i
executiv 62. Chiar de la bun început statul, orientînduse spre republica parlamentar , sub influen a circumstan elor (conflictul militar din stînga Nistrului din prim vara-vara anului 1992, ambi iile liderilor elitei politice) î i
schimb orientarea. Constituirea institutului preziden ial în structura puterii executive i adoptarea Legii despre alegerea Pre edintelui prin vot direct
de c tre întreg poporul, de fapt realizeaz forma preziden ial de guvernare
i înzestrarea prezidentului cu împuterniciri enorme. Îns evolu ia de mai
departe a evenimentelor i adoptarea noii Constitu ii la 24 iulie 1994 esenial limiteaz împuternicirile lui, reflectînd astfel, frica elitei politice vis-avis de concentrarea puterii în mînile unei persoane, unei institu ii politice,
fixînd în a a mod, reorientarea republicii spre forma semipreziden ial de
guvernare.
Modific rile f cute la 5 iunie 2000 în Constitu ia Republicii Moldova
definitiv a determinat, c forma de guvernare este republica parlamentar .
Articolul 60 al Constitu iei 63 prevede, c Parlamentul este unicul organ legislativ suprem al rii, care reprezint voin a poporului. Principiul separ rii puterilor în legislativ , executiv i judec toreasc ca unul fundamental
al statului de drept nu înseamn c exist i trei centre independente de luare a deciziei în stat, ci doar eviden iaz , c exist o specializare func ional
a puterii pe trei categorii de baz , fiecare din ele avînd ale sale prerogative
specifice, controlîndu-se i echilebrîndu-se reciproc.
Articolul 69 al Constitu iei fixeaz c Guvernul asigur realizarea politicii interne i externe a statului, conducerea general a adminisrta iei publice i este responsabil în fa a Parlamentului, care-i controleaz activitatea
i poate s -l demisioneze. Pre edintele Republicii ca element de baz al
puterii executive are drepturi i posibilit i de-a influen a Parlamentul. Constitu ia subliniaz , c Pre edintele poate adresa Parlamentului mesaje cu
62
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privire la principalele probleme ale na iunii, definind, astfel, direc iile principale de activitate ale lui. Prezidentul poate chiar s dizolve Parlamentul în
cazul bloc rii procedurilor de adoptare a legilor timp de trei luni sau imposibilit ii form rii Guvernului. Pre edintele este comandant suprem al for elor armate, realizeaz promulgarea legilor, de ine imunitate i nu poate fi
atras la r spundere juridic pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. În cazul în care s vîr te o infrac iune sau oricare alt fapt , ce contravine Constitu iei, Pre edintele poate fi înl turat din func ie de c tre Parlament cu dou treimi de voturi din num rul deputa ilor ale i, iar legislativul
poate lua decizia de deschidere a procesului penal împotriva Pre edintelui
Republicii Moldova (procedura impicimentului). În corespundere cu legea,
dezbaterile judiciare într în competen a Cur ii Supreme de Apel. În acest
caz Pre edintele este înl turat din func ie chiar din ziua declar rii sentin ei
de acuzare.
A treia ramur de putere – autoritatea judec toreasc - e chemat s
asigure suprima ia Constitu iei. Instan ele judec tore ti nu trebue s adopte
hot rîri decît în corespundere cu legea, iar legile s fie adoptate de Parlament doar în corespundere cu Constitu ia. Se creaz impresia, c puterea judec toreasc este una subordonat Parlamentului. Nu-i chiar a a. Activitatea tuturor celor trei ramuri de putere trebue s se desf oare în limita legii.
Legea este egal i obligatorie pentru toate ramurile de putere. Suprima ia
legii ca rezultat al activit ii legislativului nu presupune, c Parlamentul are
dreptul de a activa în afara legii i nu înseamn subordonarea ierarhico-organic instan elor executive i judec tore ti Parlamentului.
Capitolul cinci al Constitu iei reglamenteaz sanc ionarea necorespunderii Constitu iei legilor ca un important mecanizm juridic în realizarea statului de drept. În art.135 al Constitu iei se fixez , c corespunderea legilor
Constitu iei este determinat de Curtea Constitu ional ca unicul organ
constitu ional al justi iei din ar , independent de oricare alt putere, subordonat doar Constitu iei i chemat s asigure suprema ia ei. Legile i alte acte normative sau anumite p i ale acestora î i perd for a de ac iune din momentul lu rii deciziei de c tre Curtea Constitu ional , decizii care sunt definitive i nu pot fi atacate (art.140 alin.2). Curtea Constitu ional se compune din 6 judec tori - 2 propu i de Parlament, 2 - de Guvern i 2 - de Consiliul Superior al Magistraturii, (fapt ce ne vorbe te despre egalitatea i
echilibrul puterilor), fiind ale i pe un mandat de 6 ani, fiind inomovabili,
independen i i care se supun numai Constitu iei.
Capitolul doi al Constitu iei este consacrat unei reglament ri desf urate a drepturilor i libert ilor cet enilor – exigen a chee a statului de drept.
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Aceste drepturi sînt consolidate prin libert ile care le asigur realizarea eficient a a ca pluralismul politic, legitimitatea opozi iei, alegerile libere etc.
Putem constata, c pe lîng rezultatele dobîndite de Republica Moldova în perioada de tranzi ie, exist înc multe sarcini ce necesit timp, eforturi i voin politic , suport financiar i uman.
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This article concerns the problems regarding the future of human society. It deals with those problems and contradictions, which our country faces
during some social transformations. The author analyses some aspects of the
postindustrial society, so they should be taken into consideration in the elaboration of some recovery strategies of our country. In this regard the author
presents a succinct characteristic of the term ,,postindustrial society” and the
analysis of social-economic essence of this social model. It is mentioned that
it is a society which supposes the automation of production processes, computing and introduction of some new biotechnologies.
In this article the author analyses the transformation processes of work
character which turned out to be the consequences of a personal computer
creation which supposes the increase of human potential in different activity
fields. As a result, the necessity to work becomes incompatible with its alienated character. The economic transformations create such premises which,
at length, become a character, first of all for the personality self-accomplishment.
The author tries to realize a bundle between the development of economic processes and the formation of the unproductive sphere, of human capital. A great role within this process is played by the family and education.
The fields which consolidate considerably the man’s social relations and his
manifestation possibilities are politics, social and administrative self-running, that’s why the author pays a great attention to these problems.
In the context of this analysis, there are some references to our country’s
situation and its problems. The author tries to determine the stage of its social evolution.
În gîndirea filozofic i sociologic contemporan un loc important revine concep iilor despre dezvoltarea viitoarelor societ i. Aceste probleme de64
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vin deosebit de actuale în epocile de cotitur din istoria societ ilor respective. ara noastr deasemenea parcurge o perioad de alegere productiv , perioad în care concureaz idealurile de orientare liberal , conservatist .a.
Ideologia neoconservatist , spre exemplu, mizeaz pe proprietate privat
i pe libera concuren , fundamenteaz , tot odat , necesitatea de dena ionalizare i deetatizare a propriet ii în rile occidentale contemporane. Tangen e
cu neoconservatizmul, g sim la neoliberalizm, ideologii c ruia consider liberalizmul drept cea mai înalt etap a evolu iei sociale. Renumita concep ie
a convergen ei i-a pierdut i ea actualitatea gra ia faptului, c în fostele ri
ale democra iei populare au fost întreprinse serioase schimb ri social-politice.
rile postsocialiste, ca urmare a transform rilor social-economice i
politice într-o nou calitate a lor, se integreaz în sistemul rilor industrial
dezvoltate. În prezent din ce în ce mai des se vehiculeaz ideea precum c reformele, care se realizeaz în ara noastr , vor permite alinierea Moldovei la
cele mai prospere ri, mai mult ca atît, se va realiza integrarea ei în familia
rilor europene. Odat cu acestea nu ne p se te senza ia c retr im o perioad plin de indetermin ri economice i dezorient ri politice. Strategii concrete nu g sim nici în doctrinele opozi iei i nici în concep iile na ional-patrioilor.
Indeterminarea caracteristic perioadei prin care trece ara noastr este
alimentat i de faptul c în func ionarea ei se îmbin elemente ale capitalismului prematur de acumulare a capitalului ini ial cu tr turi ale capitalismului civilizat i deasemenea tr turi a unei societ i bazate pe un stat birocratic-totalitar cu tr turi a unei societ i bazate pe principii democratice i
umaniste. Cumularea elementelor, care apar in diferitor forma ii social-economice, ne permit s determin m societatea noastr drept un „sistem conglomerant” în cadrul c ruia în mod eclectic coexist dezvoltare extensiv i dezvoltare intensiv , metode administrativ-birocratice în gestiune i elemente de
autogestiune economic i administrativ , mentalitate inert i mentalitate ce
sugereaz activit i eficiente, creative. S-a dereglat deasemenea i sincronizarea în realizarea unor m suri cu caracter social, de exemplu, s-a format o mare discrepan între „liberalizarea” pre urilor i transform rile care se cereau
realizate în sfera rela iilor de produc ie. Acest proces a mai fost alimentat i
de faptul c în politic deasemenea nu întotdeauna prevaleaz cele mai costructive i mai progresiste tendin e.
Laturile atarei simbioze sunt incompatibile cu func ionarea normal a
unui sistem integru social, ceea ce în final confer instabilitate societ ii noastre. Prin urmare, este necesar s înl tur m eclectismul, starea de conglomeran i s creem un socium, în care elementele vie ii sociale nu pur i simplu
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ar coexista, ci în mod organic s coreleze între ele, conferindu-i sistemului un
anumit dinamizm i definitivare.
Acest proces trebuie s fie axat pe un anumit suport teoretic. O asemenea
doctrin , care evident nu va fi unic , dar gra ie faptului c va fi realist , fundamentat va fi perceput de cele mai largi p turi sociale din societate. i, dao bun parte a societ ii noastre aspir spre liberal - democra ie, atunci
apare necesitatea stringent de studiere a sistemelor sociale celor mai avansate ri, astfel încît de unele particularit i a dezvolt rii lor s se in cont în
elaborarea strategiilor de redresare a Republicii Moldova. Aceste particularii ne sugereaz c în aceste ri se formeaz societatea postindustrial , unele
aspecte ale c reia voi încerca s le analizez în aceast lucrare.
Termenul „societate postindustrial ” a ap rut în SUA în anii ’50 ai secolului trecut (D.Risman, D.Bell) cînd a devenit limpede c între capitalismul
american de la mijlocul secolului trecut i modelul capitalist de pîn la marea
criz din anii 1929-1933 a ap rut o mare discrepan . La început societatea
postindustrial era conceput drept un sistem social, care se deosebe te printr-un nivel avansat în dezvoltarea economic , în tehnizarea muncii ce condi ioneaz la rîndul s u cre terea nivelului de trai i reducerea timpului de mun.
De la sfîr itul anilor ’60 termenul „societate postindustrial ” se completeaz cu un nou con inut (A.Turen anii 1968-1969, D.Bell anii 1971-1973).
Au fost eviden iate noi tr turi – r spîndirea larg a muncii intelectuale, creterea volumului investiga iilor tiin ifice i informa ionale în sfera producti, predominarea cu preponderen în structura economiei a sferei de deservire, a înv mîntului, tiin ei i culturii asupra industriei, agriculturii, ce în
consecin duce la schimb ri în structura social .
La începutul anilor ’70 ai secolului trecut unii savan i i publici ti considerau societatea postindustrial o alternativ a capitalismului industrial tardiv.
În lucr rile sociologilor A.Toffler (SUA), M.Poniatovski (Fran a), Y.Masuda (Japonia) din anii ‘80-90 ai secolului XX, societatea postindustrial este
analizat ca o etap calitativ nou în dezvoltarea nu numai a rilor occidentale, dar i a întregii omeniri. Este o societate ce presupune o automatizare lara sferei productive, folosirea celor mai avansate tehnologii, procese ce genereaz la rîndul s u anumite consecin e sociale. Automatizarea proceselor
de produc ie, computerizarea în mas i informatizarea, introducerea noilor
biotehnologii – sunt, cu siguran , importante forme de manifestare a postindustrializ rii, dar numai exteriorizate. Cu toate acestea, civiliza ia tehnogen
a putut s se realizeze numai prin intermediul ra ionaliz rii i regl rii activit ii umane.
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În 1976 în ora ul San-Hose (California) doi ingineri, S.Djobs i S.Vozniac, au creat primul computer personal „Apple”. Dezvoltarea producerii ma inilor electronice de calcul (genera ia a treia, a patra, a cincea) presupunea
sporirea poten ialului lor în prelucrarea, memorarea, transmiterea informa iei
i mic orarea respectiv a cheltuielilor energetice, a sinecostului produc iei,
ceea ce permitea utilizarea tot mai larg a lor în diverse domenii de activitate.
Aceast inova ie este important , f
îndoial , pentru progresul social,
dar i mai important este faptul, c în computerul personal s-au întruchipat
multe din ideile radicalizmului de stînga expuse de H.Marcuze înc în 1967.
Munca pentru Marcuze este o necesitate vital a existen ei umane, dar în acela i timp, era conceput de el în spiritul lui .Furie ca o joac , ca o modalitate
a inspira iei. Prin urmare, necesitatea de a munci este incompatibil cu caracterul ei înstr inat.
De pe pozi iile radicalizmului de stînga, munca trebuie s se transforme
dintr-un mod de ”a avea”, într-un mod de „a fi” – sfer de autorealizare a capacit ilor individului. Noile necesit i postmateriale a intelectualit ii i a
„noii clase muncitoare”, inclusiv i cele ce in de exprimarea i de
autorealizarea personalit ii, dup Marcuze, se manifest nu neap rat ca ni te
necesit i individuale, ci ca o for de produc ie, ca o necesitate social , care
în final determin organizarea i tendin ele lor de dezvoltare. Noile necesit ii
vitale impulsioneaz tehnizarea total a societ ii, provoac deasemenea
transform ri a sferei productive, care, la rândul s u, genereaz anihilarea
celor mai monstruoase tr turi ale capitalismului (industrializ rii,
comercializ rii).
Concluzia lui Marcuze, stranie la prima vedere, nu este lipsit de temei.
El sublinia c ideea emancip rii economice, ideea despre înstr inarea muncii,
ideea eliber rii omului de necesitatea inevitabil de a- i cî tiga bucata de
pîine în sudoarea frun ii – considerate pe timpuri utopice, au toate premizele
pentru a fi traduse în practic în cele mai prospere ri din punct de vedere
economic i social-politic.
Prin urmare, „noile necesit i vitale” pot fi realizate numai prin
intermediul unei largi tehniz ri, proces, care la rîndul s u determin
dezvoltarea tehnologiilor informa ionale. Împ ia tehnicii – este o form
deosebit a existen ei, ea îl oblig pe om s i revizuiasc locul i
perspectivele activit ii sale. În acest context, tehnica nu poate avea impact
negativ asupra omului, reprimînudu-l. Consider necesar studierea
consecin elor pozitive i negative a computeriz rii societ ii cu scopul de a
valorifica pe primele i a le înl tura pe cele din urm .
Schimb rile survenite în existen a uman necesit un grad superior al
con tiin ei individuale al corectitudinii în comportament, al responsabilit ii
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persoanei, al culturii generale i profesionale. Computerul îndepline te
opera iile creerului uman cu o exactitate i cu o rapiditate sporit , oferindu-i
omului posibilitatea s i economiseasc timpul. Anume din necesitatea de
autoexprimare, de modelare a activit ii creative a fost creat computerul lui
Djobs i Vozniac. i nici de cum de tendin a de a c ta profit i de a se
îmbog i. Investitorii, banchirii respectabili erau oca i de manierele
aschetice a creatorilor „Apple”, nec tînd la realiz rile lor considerabile în
acest business.
a dar, postindustrializarea este legat de transformarea procesului
muncii, a majorit ii popula iei, într-o varietate a activit ii creatoare, într-o
modalitate de autorealizare, din care rezult înl turarea unor forme de
înstr inare caracteristice societ ii industriale.
i dac comunismul lui C.Marx, considerat utopie, promova tiin a drept
for productiv a societ ii i dezvoltarea imanent a capacit ilor umane –
ceea ce în final se transform în idealul dezvolt rii sociale, atunci societatea
postindustrial se caracterizeaz cu asemenea care de fapt denot sfîr itul
acestei utopii. În acest sens, nu mai are nici o importan cine anume Marx sau contemporanul nostru, japonezul Masuda, subliniaz c aceasta este
societatea , în care omul este cuprins de dorin a s se realizeze pe sine însu i.
Instaurarea societ ii postindustriale este un proces ce denot adînci
transform ri în sfera economic , tehnologic , social i spiritual . Nucleul
acestor procese este formarea unui nou individ social i a unui nou caracter
al rela iilor sociale. Dac cu 40-50 ani în urm activitatea omului în cadrul
sociumului era determinat de apartenen a lui de clas , în primul rînd i
numai în rîndul doi de capacit ile lui personale i profesionale, în societatea
postindustrial îns exist toate premizele de a-i oferi omului posibilit i de
alternativ : a fi angajat sau a- i promova propria afacere. Anume aceste
schimb ri au generat lichidarea acuit ii de clas caracteristic pentru epoca
capitalizmului industrial i a adus la transform ri esen iale în structura social
a acestor societ i.
Societatea postindustrial , în aspectul stabilirii ei, se caracterizeaz prin
existen a i func ionarea în acela i timp a dou sectoare în economie: sectorul
de producere a bunurilor materiale sectorul de “producere a omului”, de
formare a factorului uman. Mai mult ca atît, acumularea capitalului uman din
ce în ce mai mult determin structura pie ii, dinamismul dezvolt rii
economice i capacitatea de concuren a rilor în lume. Deaceea, o condi ie
absolut necesar a instal rii societ ii postindrustriale este dezvoltarea
considerabil a sferei neproductive – sistemului protec iei sociale, ocrotirii
ii, înv mîntului, culturii. În acest sens un rol aparte revine tuturor
treptelor înv mîntului i a rolului familiei în acest proces.
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Proprietatea intelectual în societatea postindustrial se formeaz în
rezultatul unor eforturi colosale în vederea educa iei copiilor în familie, a
eforturilor depuse de copii i studen i cu scopul însu irii valorilor tiin ifice i
culturale a societ ii în care tr iesc. Eforturile morale sunt întregite de
cheltuelile fondurilor particulare a familiilor i a celor statale pentru
înv mânt.
Abordând aceast problem nu putem s nu men ion m c în no iunea de
proprietate intelectual se mai includ i acele eforturi morale i materiale pe
care le depune omul pentru sus inerea s
ii, a capacit ii de munc i nu
în ultimul rând, consumul de mijloace pentru protec ia i restabilirea mediului
inconjur tor65.
Ree ind din calculele economi tilor americani, c tre începutul anilor 90,
pentru cre terea i educarea unui copil pîn la vîrsta majoratului (18 ani),
inclusiv înv tura în ultimele dou clase ale colii generale i primii doi ani
de studiu în colegiu, o familie necesit de la 58 pîn la 98 mii de dolari. La
ace ti indici se adaug pierderile salariale ale mamelor ce au abandonat
serviciul pentru perioada de îngrijire a copiilor. Prin urmare, cheltuielile
totale pentru educarea în cadrul unui sistem instructiv organizat i formarea
unui muncitor calificat, calculate pentru începutul anilor 90 ai secolului
trecut, variaz între limitele 151-287 mii dolari. Iar preg tirea unui specialist
cu studii superioare pentru anumite specialit i se ridic pîn la cifra de circa
un milion de dolari.
Mai mult ca atît,economi tii francezi i americani au constatat c
acumularea capitalului uman dep
te în mediu de 3 ori acumularea
capitalului în forma lui material (inclusiv investi iile din asigurare i
afacerile bancare).
In condi iile rii noastre este foarte dificil s calcul m consumul de
mijloace b ne ti pentru toate treptele de înv mînt. Fenomenele negative, pe
care le retr im ast zi în acest domeniu, sunt consecin ele principiului
rezidual, care întotdeauna a fost propriu sferei neproductive.
Formarea capitalului uman î i are suport în toate treptele înv mîntului
,unde un rol deosebit de important îi revine familiei. In societatea postindustrial familia este o parte component a acestui proces i deaceea institutul
familiei se plaseaz într-o postur calitativ nou .
De i familia la ora actual trece prin fenomene de criz , pentru con tiin a
social devine din ce în ce mai limpede faptul c munca în familie (în special
în educarea copiilor) se echivaleaz cu munca din produc ie.
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Cre terea num rului de divor uri i num rul acelor oameni, care din anumite motive nu întemeiaz c torii – sunt cele mai frecvente manifest ri ale
crizei prin care trece familia contemporan . Aceast criz este condi ionat în
primul rînd, de faptul c rela iile familiare vin în contradic ie cu tendin ele de
autorealizare a omului societ ii postindustriale, în al doilea rînd, familiile nu
pot frecvent suporta povara cheltuielilor legate de acumularea capitalului
uman.
O mare importan în autorealizarea personalit ii în societatea postindustrial o are politica, autogestiunea administrativ i social – domenii ce considerabil l rgesc raporturile sociale ale omului i posibilit ile lui de manifestare. Înc în anii ’80 ai secolului trecut sociologii occidentali considerau c
cultura, tiin a, informa ia sunt un bun public. “Nici un muncitor, nici o forma iune corporativ nu poate monopoliza sau proteja prin patent cuno tin ele
teoretice... Ele sunt o proprietate a lumii intelectuale”66. tiin a, informatizarea, valorile culturale nu se înstr ineaz nici de creatorul lor i nici de cei ce
le utilizeaz . Prin urmare, aceast proprietate social în acela i timp este i
individual . Aceast tr tur a societ ii postindustriale ne aminte te de
ideea lui Marx despre unitatea dintre proprietatea individual i social
(nestatal !).
Tehnologiile informa ionale penetreaz din ce în ce mai mult procesul de
produc ie. Gestiunea automatizat a proceselor tehnologice, produc ia în
mas a automobilelor dup comenzi individuale, accesibilitatea po tei
electronice nu mai sunt ast zi ni te fenomene atît de rare.
Prognozînd adîncirea de mai departe a proceselor de privatizare a
economiei, D.Bell, cu toate acestea, considera c pia a de m rfuri i de
servicii prestate va disp rea, deoarece toate opera iile de vinzare-cump rare
se vor realiza prin re eaua computerizat , în care se va ine cont de cerere i
ofert de nivelul pre urilor, de cheltuielile de produc ie i altele, prin urmare
pia a va fi substituit printr-un schimb organizat. Apare îns problema de
reglare a pie ei, de a ine cont de raporturile dintre necesit ile mereu
crescînde ale oamenilor i ofert . Teoriticienii postindustrialismului sus in
ideea substituirii pie ii printr-un nou sistem de reglare (cu excep ia celor
statal) a produc iei sociale. Unul din argumentele lor în favoarea unor astfel
de ra ionamente este tendin a de cre tere a sferei neproductive –
înv mântul, tiin a, cultura, informatizarea – i sc derea respectiv a cotei
celor ocupa i în produc ia material . Acela i D. Bell considera c c tre anii
2025-2030 în industria prelucr toare a S.U.A. va fi ocupat numai 3% din
toat for a de munca .
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Remunerarea înalt a muncii nu este cel mai prioritar motiv al activit ii
economice în societatea postindustrial ; motiva iile dominante în acest sens
devin perspectiva perfec ion rii profesionale, climatul psihologic în
colectivul de munc , posibilit ile de autorealizare a participantului la acest
proces. Toate acestea sunt o parte indespensabil a democra iei economice, a
particip rii celor implica i în procesul de produc ie la gestiunea lui, la
realizarea unor m suri în vederea umaniz rii muncii. In acest aspect
”cercurile calit ii” de la unele întreprinderi japoneze,”brig zile autonome”
de la uzinele concernelor „Volvo”, „grupele de exprimare a opiniilor” de la
unele întreprinderi franceze reprezint pa i considerabili în restructurarea
rela iilor în cadrul proceselor de produc ie în vederea umaniz rii i
democratiz rii lor.
Transform rile care au loc în caracterul muncii i în structura for ei de
munc , rolul informatiz rii în procesele de produc ie genereaz inevitabil
schimb ri în structura social a societ ii. Anihilarea hotarelor dintre clasele
sociale dicteaz formarea unei societ i civile bazate pe acumularea
capitalului uman, ce se caracterizeaz , la rîndul s u, prin apari ia a noi straturi
sociale, ce confer structurii sociale dinamizm i heterogenitate. Baza
diferen ierii sociale este determinat nu atît de hotarele propriet ii private, cît
de gradul de accesibilitate la cuno tin e, cultur , informa ie.
Procesul postindustrializ rii a cuprins deocamdat nu toate aspectele
vie ii sociale, dar în cele mai dezvoltate ri (S.U.A, Japonia, Germania,
Elve ia) observ m clare tendin e de formare a societ ii postindustriale.
Evident c în limitele unui articol nu pot fi analizate toate aspectele
acestei probleme. Nivelul dezvolt rii economice i sociale a rii noastre nu
poate fi raportat la transform rile ce se petrec în rile, în care se observ
tendin e v dite pentru postindustrialism. inînd cont de toate perturba iile
istorice prin care a trecut Moldova, este extrem de complicat s determin m
în mod exact etapa evolu iei sociale. Transform rile din societatea noastr se
desf oar în condi ii concrete, specifice i con in unele tr turi exteriorizate
a dezvolt rii civilizate. Asemenea tr turi sunt prezente nu pentru c de
societatea noastr au fost create premize obective de apari ie ale lor, ci numai
pentru c Moldova este parte component a culturii general-umane i în mod
inevitabil se afl în cîmpul de influen a lumii civilizate.
În general retr im perioada de trecere de la civiliza ia industrial la cea
postindustrial , ce se caracterizeaz prin pluralism, prin complicarea
proceselor sociale, prin accentuarea totodat a specificului rii date, dar i
prin integrarea în acela i timp în condi iile unei lumi interdependente, dar ]n
acela i timp, ne face s fim cît mai re inu i în aprecierea perioadei prin care
trece ara noastr , fenomenele legate de starea de lucruri din economie, de
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faptul c foarte mul i oameni practic munca manual i sunt supu i
exploat rii, c exist copii ne colariza i, de faptul c suntem ara cu una din
cele mai înalte rate de emigra ie a popula iei, ce în mod direct influen eaz
institutul familiei .a.
Pentru ca forma ia social s devin adecvat scopurilor civiliza iei
postindustriale, este absolut necesar s ne d m seama de faptul c f
s
return m economia i politica spre Om, nu poate fi vorba de atingerea unui
nivel avansat de dezvoltare, cu atît mai mult, de alinierea societ ii noastre la
familia rilor europene. Iar unul din paradoxurile istoriei const în faptul c
ideile, de la care s-au gr bit s renun e mul i din acei lideri care au stat la
cîrma gestion rii cu cele mai profunde procese din societatea noastr de la
începutul perioadei de tranzi ie, au fost confirmate de practica social (fie i
nu în cea mai mare m sur ) în unele din cele mai civilizate ri ale lumii.
Atunci problema poate fi nu atît în idei, cît în liderii care asemenea
predecesorilor lor nu vor s le observe.
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Community development integrates the elements of modern civic culture
edification, based on the understanding of each citizen of the role he plays in
society, on the understanding of the importance of responsibility assuming in
daily activity and the manifestation of personal attitude towards real problems.
The experience of countries that have implemented the principles of community development proves that a central element of their development was
helping citizens think freely, inoculation of self-confidence, the promotion of
the spirit of participatory democracy. The most relevant example’s the United
States of America.
Data showing how the phenomenon of community development has evolved in United States of America is a chronology of assertion of the roles that
community members, community organizations, educational institutions and
government play, showing their influence on the development of the country
at regional and national levels. This experience is of a real use, in the context
of the realities of our country.
Dup cum men iona Max Weber, spiritul întreprinz tor al omului i doria lui nest vilit de a ob ine în via un statut social avansat, o reputa ie favorabil , satisfac ie moral , dar i bun stare material s-au manifestat în toate
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epocile, în toate rile lumii, pretutindeni, unde pentru aceast aspira ie a existat i exist , într-un fel sau altul, posibilitatea obiectiv 68. O astfel de posibilitate, în mod efectiv, ofer implicarea cet enilor în procesul dezvolt rii comunitare. Acest proces se manifest prin participarea benevol a cet enilor
la identificarea necesit ilor comunit ii c reia îi apar in, participarea lor actiîn luarea deciziilor, cooperarea eforturilor i eficientizarea aportului personal la solu ionarea problemelor emergente.
Dezvoltarea comunitar înglobeaz plenar elementele de edificare a unei
culturi civice moderne, bazate pe con tientizarea de c tre fiecare cet ean a
rolului ce îi revine în societate, pe în elegerea profund a importan ei asum rii responsabilit ii personale în activitatea cotidian i a manifest rii propriei
atitudini fa de problemele reale. Prin consecin ele social-politice pe pe care
le comport , fenomenul „dezvolt rii comunitare”, dezvoltîndu-se în albia tradi iilor deja încet enite în Occident, apare marcat de un sens profund al acelei valori fundamentale pe care o reprezint în via a societ ii democra ia. Am
putea afirma c dezvoltarea comunitar , a a cum este ea interpretat la noi,
dar nu numai la noi, poart în sine un germene necesar al democra iei. Este
evident c afirmarea l starilor democratici nu este simpl . Iat de ce ni se pare firesc a eviden ia, în contextul evolu iei democratice, orice manifestare a
spiritului participativ care este esen ial pentru dezvoltarea societ ii. Tocmai
spiritul participativ este cel care marcheaz con tientizarea de c tre individ a
condi iei sale sociale i contribuie la dep irea stereotipiei comportamentale,
a psihologiei dependen ei, a aspira iilor paternaliste, promovate, prin tradi ie
i iner ie, în raport cu statul.
Acest spirit este antonimul apatiei sociale i, în definitiv, al apatiei politice, al acelei apatii care determin lipsa de interes a omului fa de chestiunile
care-l privesc în modul cel mai nemijlocit. În acest sens, antrenarea cet enilor în via a societ ii, atît la nivel local, cît i la nivel na ional, este, a adar,
esen ial pentru afirmarea principiilor democratice. De remarcat, c teoria general a democra iei nu a neglijat niciodat participarea, conceput ca o implicare personal , activ , calificînd-o drept „esen a microdemocra iilor”.
Dac cei mai reputa i politologi actuali g sesc în democra ia participatiun însemn sigur al “implic rii civice i al sociabilit ii”69, interpretînd angajamentul civic, implicarea civic drept premis a particip rii politice, dac
mai mul i autori notorii arat c procesele democra iei participative comport
decizii mai bune, o moralitate mai bun , un grad sporit de autoactualizare a
individului (care într-un alt regim era tratat în mod disicriminator), o eficien
mai pronun at , o colaborare organiza ional dezvoltat , dac prin intermedi68
69

Weber M. Etica protestant i spiritul capitalismului. – Bucure ti: Humanitas, 1993, p.8.
Putnam R.D. Cum func ioneaz democra ia? – Ia i: Polirom, 2001, p.167.

74

ul particip rii este promovat o “logic a egalit ii”70, în acest fel, principiile
i idealurie unei democta ii (respectarea demnit ii persoanei, protec ia minorit ilor în fa a unor decizii arbitrare) g sindu- i o exprimare adecvat , atunci
eventualele prejudicii ce ar putea s-o înso easc nu- i g sesc confirmare.
Democra ia participativ apare, astfel, nu atît ca o alternativ a democraiei representative, ci, mai degrab , o completare a acesteia, o surs importan, capabil s -i imprime mai mult substan . Prin democra ie participativ ,
spunzînd exigen elor democratice, se produce antrenarea societ ii civile în
desf urarea politicilor publice. Asocierea reprezint motorul ac iunii de participare a cet enilor, un vehicol al solidariet ii i al responsabilit ilor asumate în comun. Democra ia participativ este viabil atunci, cînd se integreaîntr-un esut democratic civil, capabil s fac din asociere liber un protagonist al dialogului - dialogul reprezentînd cel mai important instrument al
democra iei - (dar i, dup caz, al conflictului) cu administra ia public , care
ob ine, astfel, la rîndul s u, o energie fortificat i renovat de impulsul participativ. Asocierea participativ nu rezid , bineîn eles, doar în asociere politico-partidic , fundamental pentru procesele institu ionale, ci se configureaz
în calitate de o dimensiune deosebit , axat pe promovare social , cultural ,
ecologic etc., i pe extinderea drepturilor i garan iilor sociale. Caracteristicile democra iei participative, în fond, apropie via a institu ional de nevoile
cet enilor, contribuie la optimizarea eficacit ii sferei publice, la consolidarea leg turii i stabilirea unei rela ii mai directe dintre cet ean i administraia public . A a cum baza democra iei participative este una de ordin local,
avem toate temeiurile ca s-o consider m o resurs important în via a unei
comunit i pentru dezvoltarea local , educa ia civic i coeziunea social .
Corect în eleas , participarea semnific , în viziunea unui clasic al tiin ei
politice, Giovanni Sartori, “a lua parte personal într-un mod voit” la o ac iune. În explica ia elementar a politologului, participare nu înseamn doar “a
fi parte din (simplul fapt de a fi implicat într-o împrejurare oarecare) i cu atît
mai pu in, o stare involuntar de “a fi f cut parte din”. Participarea este o
autopunere în mi care, fiind astfel chiar opusul lui “a fi pus în mi care” (prin
voin a altcuiva), adic opusul mobiliz rii71. Tocmai într-un astfel de context
se îngem neaz cunoscutele atribu ii ale particip rii, cum sînt autocontrolul,
autoîmplinirea i autoeducarea. În fond, participarea trebuie considerat un
element inerent al oric rei societ i care pretinde s se defineasc drept democratic , de rînd cu alte valori universal recunoscute. Desigur, aceast participare, la care ne referim (individual sau realizat în cadrul unui grup), nu
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presupune inciden direct i imediat asupra proceselor decizionale publice,
în lipsa prerogativei de traducere direct în acte de ordin juridic, importan a
ei rezid îns în influen a care se produce asupra proceselor de luare a deciziilor, venind „de jos” i asigirînd o mai mare eficien ac iunii autorit ilor.
Experien a statelor care au sus inut i au implementat principiile democra iei participative prezint dovezi incontestabile ale faptului cît de benefic
pentru dezvoltarea acestor ri a fost sprijinirea desc tu rii gîndirii cet enilor, inocularea încrederii în for ele proprii, promovarea spiritului democra iei
participative. Fenomenil devolt rii comunitare în Statele Unite ale Americii
ofer argumente incontestabile în acest sens.
Datele care fixeaz calea parcurs de dezvoltarea cominitar în America,
de la primele eforturi de autoajutorare prin intermediul organiz rii comunitare i a ac iunilor de ordin social pîn la starea actual , reprezint o cronologie
a afirm rii rolurilor ce revin membrilor comunit ii, organiza iilor ob te ti,
institu iilor educa ionale, guvernului, relevînd influen a acestora asupra dezvolt rii rii atît la nivel local, cît i în ansamblu, în definitiv. Aceast experien este de un real folos pentru preluarea ei, în termenii ce in cont de contextul realit ilor existente în ara noastr .
Spre deosebire de Republica Moldova, dezvoltarea comunitar este parte
a culturii americane. Cele mai timpurii comunit i din America, de fapt, au
fost conduse în mod autoritar, obiectivul primar fiind supravie uirea. Cu toate
acestea, în 1830, cînd Alexis de Tocqueville a f cut înconjurul rii, aici erau
deja evidente însemnele democra iei. Astfel, Tocqueville ofer dovezi despre
via a comunitar , interpretat dintr-o perspectiva filosofic i social , observînd c americanii, indiferent de vîrst , condi iile de trai, nivelul de preg tire,
au fost întotdeauna creatori de asocia ii. Ei deveneau membri nu doar ai asocia iilor comerciale i industriale, ci i a miilor de asocia ii religioase, foarte
generale sau foarte specifice, extrem de mari sau foarte mici. Tocqueville a
remarcat faptul c americanii se adun pentru a organiza s rb tori, fonda seminare, construi biserici, distribui c i i trimite misionari la antipozi. În
acest mod iau fiin spitale, coli, institu ii penitenciare .a. Astfel, dac în
Fran a în diriguirea oric rei ini iative se angajeaz guvernul, în Anglia - vreun magnat teritorial, în SUA acest lucru i-l asum o asocia ie72.
Crearea Comisiei Via a Rural , instituit de Roosvelt în 1908, a fost rezultatul recunoa terii necesit ii de a îmbun i condi iile de trai în mediul
rural. Preocup rile Comisiei se axau pe caracterul inadecvat al st rii comuniilor rurale. Recomand rile din partea acesteia au motivat Departamentul
SUA pentru Agricultur i colegiile din domeniul respectiv s se implice mai
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activ în via a americanilor de la ar , în anul 1914 fiind organizat Serviciul de
Extensiune Cooperativ , care a avut o influen benefic asupra dezvolt rii
comunitare, în special în regiunile rurale. Programele bazate pe necesit ile
locale s-au bucurat de sprijin pe întreg teritoriul SUA, astfel, explicîndu-se
cre terea num rului de proiecte comunitare realizate.
Implicarea localnicilor în identificarea necesit ilor i în elaborarea programelor de satisfacere a acestora s-a dovedit a fi esen ial pentru ob inerea
progreselor. Totodat , a fost realizat c pentru mobilizarea comunit ii este
important cooperarea activ a liderilor locali i implementarea proiectelor
bazate anume pe comunitate.
Mi carea comunitar organizat î i are începuturile în Mississippi, extinzîndu-se treptat i asupra altor state din sudul Americii. În anii ’20 aici au fost
create primele cluburi comunitare, orientate spre cre terea bun st rii oamenilor nu doar din anumite comunit i, dar i din vecin tate. Cluburile comunitare alegeau liderii locali, elaborau planurile de activitate, colectau fonduri, organizau evenimente publice etc.
De i de la bun început Serviciul de Extensiune Cooperativ a acordat
mult aten ie dezvolt rii comunitare, abia la mijlocul anilor ‘50 ai secolului
trecut au fost întreprinse ac iuni reale pentru institu ionalizarea dezvolt rii comunitare ca program de importan na ional .
Comisia Via a Rural a stabilit c una dintre problemele popula iei rurale
era lipsa de organizare. Ca urmare, mai multe state [Georgia, Mississippi, Missouri, New York, Carolina de Nord, Virginia .a.] au întreprins ac iuni de organizare comunitar , utilizînd formulare speciale pentru a m sura i aprecia
eforturile comunitare. Multe dintre activit i erau facilitate de sociologii sferei rurale, sensibili la necesit ile de îmbun ire a regiunilor rurale din punct
de vedere social, i erau sus inute financiar din granturi oferite de Agen ia pentru Dezvoltare a SUA.
Este semnificativ faptul c una dintre primele c i consacrate dezvolt rii
comunitare a fost scris de cercet torul american Frank Farrington (1915).
Lucrarea purta titlul „Dezvoltarea comunitar : s facem dintr-un ora mic un
loc mai bun pentru trai i afaceri”. Aceast carte, în care locul central revenea
problemei ini iativei locale, a fost conceput ca un manual i ghid în organizarea comunitar , accentele plasîndu-se pe aspectele economice, organizarea
de afaceri, activitatea comercial , rolul i importan a cluburilor prestatoare de
servicii, i a fost adresat locuitorilor ora elor cu o popula ie mai mic de 10
mii locuitori. Ideile expuse aici s-au dovedit a fi îns utile i pentru ora e mai
mari (fire te, din perspectiva viziunilor de azi, considera iile lui Farrington
asupra dezvolt rii comunitare apar destul de înguste).
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Un punct de cotitur pentru America rural a fost mecanizarea agriculturii i rezultatul acesteia, exprimat în migrarea lucr torilor de la ferme, în special dup cel de-al doilea R zboi Mondial. Deoarece ora ele mici i districtele au pierdut din popula ie, men inerea serviciilor de baz s-a dovedit a fi dificil , iar f aceste servicii era imposibil dezvoltarea afacerilor i a industriei. Migra iunea persoanelor care plecau în c utarea unui loc de munc era
foarte înalt . În situa ia creat , Departamentul pentru Agricultur din SUA i
Serviciul de Extensiune Cooperativ au recunoscut oficial în 1956 necesitatea
legifer rii muncii de dezvoltare rural , ca fiind o func ie oficial . Fonduri
speciale au fost direc ionate pentru angajarea agen ilor de dezvoltare rural în
districtele pilot din întreaga ar .
Din anul 1961, dezvoltarea rural a consituit unul din punctele de reper
ale administra iei pre edintelui Kennedy. Resursele financiare i educa ionale, necesare în acest scop, au fost asigurate, iar una din condi iile de acordare
a granturilor pentru implementarea proiectelor comunitare i regionale, a fost
elaborarea de c tre comitetele cet ene ti locale i oficialii guvernamentali a
planurilor de dezvoltare.
În 1967 dezvoltarea comunitar devine unul dintre cele patru programe
majore ale Serviciului de Extensiune Cooperativ . Totodat , au început s fie
promovate mai insistent conceptele dezvolt rii comunitare. În 1994 Serviciul
de Stat de Cercetare Cooperativ i Serviciul de Extensiune Cooperativ au
fost contopite în Serviciul de Stat pentru Cercetare, Educa ie i Extensiune
Cooperativ , unul din domeniile prioritare de activitate la nivel na ional r mî73
nînd, astfel, familiile, tineretul i comunit ile .
cînd o trecere în revist a istoriei dezvolt rii comunitare în SUA, nu
putem trece cu vederea ac iunile similare, produse în alte ri ale lumii, care
au avut o anumit influen asupra eforturilor depuse în America. În 1908, de
exemplu, poetul indian Tagore a îndemnat tinerii s conlucreze pentru bun starea satului, iar în 1914, cu ajutorul englezului Leonard Elmhurst, Tagore a
creat Institutul rural, sus inut de guvern i de agen iile guvernamentale. La
începutul anilor ‘20, guvernul colonial indian a întreprins prima opera iune de
dezvoltare rural . Aceste încerc ri au dus la dezvoltarea programelor na ionale de dezvoltare comunitar în India i în alte colonii britanice.
Apari ia dezvolt rii comunitare în multe regiunii ale Africii, la fel, a fost
influen at de coloniile britanice. Guvernul britanic i cel francez au ini iat
dezvoltarea comunitar în satele din Africa, promovînd în teritoriile sale alfabetizarea i conceptul de autoajutor.
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Pentru a defini scopul i sensul activit ilor de dezvoltare a satului, coloni tii britanici au organizat în 1948 Conferin a de la Cambridge [despre administrarea Africii] i au conferit dezvolt rii comunitare statut de termen oficial.
Aceast conferin a definit dezvoltarea comunitar ca o mi care menit s
promoveze condi ii de via mai bune pentru întreaga comunitate cu participarea activ i, dac este posibil, din ini iativa comunit ii, iar în cazul în care
o astfel de ini iativ nu survine spontan, cu utilizarea tehnicilor de stimulare a
acesteia. Totodat , a fost men ionat i faptul c dezvoltarea comunitar cuprinde toate formele de îmbun ire, include întregul spectru de activit i de dezvoltare, fie ele întreprinse de guvern sau de organe neoficiale. La o alt Conferin a, cea de la Ashridge, aceast defini ie a fost precizat , ap rînd în formula: „o mi care ce promoveaz condi ii de via mai bune pentru întreaga
comunitate i participarea activ din partea comunit ii”74.
Mai tîrziu, Administra ia pentru Cooperare Interna ional a SUA a propus propria defini ie a dezvolt rii comunitare, r mînînd esen iale, în formularea ei, îmbun irea condi iilor de trai i ini iativa local , la ele ad ugîndu-se
resursele externe i cele din partea guvernului.
Dup cum a fost men ionat mai sus, în SUA este r spîndit pe larg implicarea numeroaselor asocia ii în dezvoltarea comunitar . Una dintre cele mai
influente organiza ii în acest sens a fost Asocia ia pentru Extensiune a Universit ii Na ionale. Printre liderii Asocia iei erau reprezentan ii mai multor centre universitar-academice: McClusky [Universitatea Michigan], Ogden
[Universitatea Virginia], Brownell [Universitatea Montana] .a. La prima conferin a Asocia iei, în 1915, a fost accentuat importan a serviciilor comunitare neformale, iar în 1919 a fost recunoscut termenul de comunitate uma, dep indu-se cadrul fizic sau geografic limitat. Începînd cu anul 1924, termenul dezvoltare comunitar este folosit în dezbaterile universitare.
În anul 1948, în cadrul Asocia iei a fost creat un comitet de organizare
comunitar , care, în 1955, a fost succedat de sec ia Dezvoltare Comunitar .
În 1960, printre membrii asocia iei erau universit ile Michigan, Wisconsin,
Indiana, Nebraska, Washington, Utah, Minnesota, Statul Michigan, Statul Pennsylvania, Purdue, Statul Kansas, Michiganul de Nord i Illinois de Sud.
Un efect de mare r sunet l-a avut, în istoria dezvolt rii comunitare, studiul efectuat de c tre Brownell, axat pe determinarea poten ialului de revitalizare a ora elor pe cale de dispari ie în regiunea de nord-vest a rii la sfîr itul
anilor 1940. Rezultatele studiului au fost generalizate în cartea „Rena terea
ora elor mici” de Poston75, consacrîndu-l pe autor drept expert în domeniul
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dezvolt rii comunitare. Una din constat rile acestei c i releva faptul c , de i
grupurile de discu ie în ora ele vizate nu erau organizate pentru ac iune, ele
au întreprins totu i activit i care au salvat localit ile lor de la dispari ie inevitabil .
Mai tîrziu, Poston a fost invitat s conduc Biroul Dezvoltare Comunitadin cadrul Universit ii din Washington, unde a realizat un program tiinifico-practic vast, bazat pe experien a consultan ilor ce lucrau în comunit ile
mici de pe întreg teritoriul statului. Abordarea dezvolt rii comunitare era îndreptat spre elucidarea chestiunilor legate de participarea cet eneasc la identificarea i implementarea proiectelor, care determinau via a comunitar . La
sugestia colaboratorilor Biroului, mai multe proiecte implementate în comunit i au inclus i conota ii de dezvoltare economic .
În 1959, în cadrul Universit ii Illinois de Sud a fost creat Institutul de
Dezvoltare Comunitar , iar în 1974 a demarat Programul lui Biddle la Colegiul Earlham din Richmond [Indiana]. Studiile post-universitare în domeniu
au început a se axa pe experien a comunitar practic , s-a recurs pe larg la
implicarea universit ilor în instruirea persoanelor implicate nemijlocit în
procesul de dezvoltare comunitar . La începutul anilor ‘60, un alt colegiu –
Colegiul Springfield din Massachusetts a instituit un Program de masterat în
Liderismul comunitar i dezvoltare, accentul fiind plasat aici pe problemele
activit ii în grup, pe organizarea comunitar i dezvoltarea comunitar .
Un program de sprijin al dezvolt rii comunitare, promovat de Universitatea Missouri, a fost lansat la mijlocul anilor ‘50 ai secolului trecut. Primii trei
agen i de dezvoltare rural au fost plasa i în teritoriu în 1956, cu finan are din
partea Agen iei pentru Dezvoltare a Statelor Unite. În 1960, num rul persoanelor din teritoriu a fost extins pîn la 10. În acela i an, a fost creat Centrul
Dezvoltare Comunitar în Columbia, denumirea c ruia a fost schimbat apoi
în Departamentul de Afaceri Regionale i Comunitare din cadrul noii coli de
Servicii Sociale i Comunitare. În 1975, în urma extinderii, aceast coal s-a
transformat în Colegiul de Servicii Publice i Comunitare. Schimbarea de
structuri i denumiri reflect dinamica dezvolt rii comunitare din acea perioa. Ast zi un num r impun tor de institu ii propun studii i grade universitare
în dezvoltarea comunitar , domeniul fiind în continu c utare de cuno tin e
noi i de aplicare în practic a principiilor deja cunoscute. Contribu ia colegiilor i universit ilor americane const în faptul c ele s-au axat pe dezvoltarea uman ca mijloc de realizare a dezvolt rii comunitare.
O alt direc ie de amplificare a dezvolt rii comunitare a fost utilizarea
colilor pentru activit i extra colare, începînd cu tradi ionala educa ie a adulilor, activit i de recreare i pîn la implicarea cet enilor în solu ionarea
problemelor comunitare. Prin granturile acordate de funda iile Kellogg i
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Mott, servicii de acest tip au fost instituite pentru prima dat în cinci comunii mici din Michigan, unde oamenii au încercat s utilizeze procesul educaional pentru solu ionarea problemelor locale. Prin activit i educa ionale ei
i-au identificat i au folosit ra ional resursele naturale, umane, tehnologice i
institu ionale76.
Ideea implic rii colii în dezvoltarea comunitar s-a r spîndit rapid.
Timp de aproape 10 ani, din 1945 pîn în 1953, Funda ia Kellogg a subven ionat un proiect de cercetare în aceast direc ie. Mai tîrziu, i Funda ia Mott a
sprijinit activit i similare. De remarcat c , cu suportul acestei funda ii, i în
Republica Moldova func ioneaz 5 coli comunitare, programul urmînd a fi
extins în urm torii ani. În 1974, în SUA a fost adoptat Legea cu privire la
Dezvoltarea Educa iei Comunitare, legiferînd astfel suportul financiar, acordat pentru educa ie comunitar departamentelor de stat pentru educa ie i sistemelor colare locale.
O alt mi care caracteristic pentru America, denumit casa comunitar ,
se refer mai mult la interac iunea dintre organizarea comunitar i activitatea
social . Ea a avut importan pentru ora ele mari. Prima cas comunitar din
lume a fost creat într-o regiune aglomerat a Londrei în 1884, iar în 1887 a
fost fondat o cas comunitar similar în ora ul New York, i mai apoi – faimoasa Hull House din Chicago. Casele comunitare aveau menirea de a-i ajuta
pe imigran i s se integreze în societate. Una dintre priorit i era „americanizarea” prin oferirea cursurilor de limb englez , servicii de îngrijire i de recreare, acces la biblioteci, centre i cluburi comunitare etc. Odat cu reducerea
num rului de imigran i, rolul caselor comunitare s-a diminuat.
La începutul anilor ‘50, proiecte de amploare în Chicago, Rochester, Kansas City, California de Sud .a. au fost implementate de Funda ia Alinsky,
care a desf urat activit i de ajutorare a persoanelor, lipsite de puterea de a
influen a luarea deciziilor care le priveau nemijlocit. A fost o încercare de a
elucida situa iile prin recurgere la no iunile de conflict sau confruntare. Eforturile depuse au fost orientate spre încurajarea oamenilor s participe la luarea deciziilor, spre c utarea c ilor de asumare a puterii de c tre grupurile de
persoane lipsite de drepturi. În lucr rile sale Saul Alinsky a insistat asupra
faptului c puterea de decizie poate fi ob inut prin participare organizat .
Principiile dezvolt rii comunitare rurale s-au extins treptat i asupra localit ilor urbane. Primul ora din SUA, care a creat în 1943 o sec ie de Dezvoltare Comunitar pentru a combate delicven a juvenil i care mai tîrziu s-a
transformat în ini iatorul sus inerii particip rii cet ene ti, a fost Kansas City
din Missouri. Actualmente multe ora e au departamente similare, ele, de fapt,
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atribuindu- i rolul de agen ii de gestionare a surselor financiare oferite de diverse programe guvernamentale i a granturilor acordate în sfera dezvolt rii
comunitare (participarea cet eneasc este una din cerin e pentru ora ele care
primesc finan are federal ).
Multe din programele propuse pentru solu ionarea problemelor din comunit ile urbane au f cut îns „lucruri mai mult pentru oameni, decît cu oamenii”77. Ele s-au materializat în blocuri enorme de locuin e, a ezate pe terenuri pustii i pline pîn la refuz de oameni, care nu doreau s tr iasc acolo.
Cunoscutul proiect Pruitt-Igoe, realizat în anii 1953-1955 în St. Louis, a fost
etichetat drept cel mai nereu it bloc locativ din SUA, i la mijlocul anilor
1970 a fost demolat. Gre eala a constat în direc ionarea acestor programe
spre solu ionarea unor probleme, f a fi luat în seam oportunitatea lor, interesele popula iei i implicarea activ a comunit ii, societatea fiind considerat impersonal , egocentric i steril . Îmbun irea comunitar îns , „solicit resurse i implicarea tuturor grupurilor comunitare”78.
i administra ia Pre edintelui Johnson a venit la putere cu un set de
programe federale, care ofereau asisten comunit ilor, primul program na ional major fiind lupta împotriva s ciei. Agen iile de ac iune comunitar au
fost create pe întreg teritoriul rii, iar bugetul Oficiului Oportunit i Economice se estima la mai multe miliarde de dolari. Numai în 1969, circa 27 miliarde de dolari au fost utiliza i de c tre 10 agen ii guvernamentale pentru programe na ionale urgente, orientate, în particular, spre instruirea resurselor
umane, planificarea familial , ocrotirea s
ii mamelor i copiilor, combaterea polu rii aerului i apei, cercet ri în domeniul educa iei .a., prezentînd
deci o avansare de la eforturile de eradicare a s ciei la implementarea unor
programe vaste de creare a serviciilor sociale i comunitare. Aceasta a provocat o concuren mare între agen ii, care luptau pentru a ob ine controlul asupra unui sau altui program. Agen iile de ac iune comunitar îns n-au reu it
men in controlul local, iar Oficiul nu doar i-a pierdut sprijinul majorit ii, ci i ponderea federal . Programele cu finan are major au fost transferate
altor oficii i departamente. Succesorul Oficiului Oportunit ilor Economice a
fost Administra ia Serviciilor Comunitare.
Priorit ile na ionale pe parcursul anilor ‘60 s-au schimbat. Cheltuielile
guvernului federal în perioada anilor 1959-1969 au crescut de la 92 la 186
miliarde de dolari, inclusiv pentru locuin e i dezvoltarea comunitar - de la
30 milioane dolari în 1959 la 1,4 miliarde dolari în 1969. Aceasta a fost era
„marilor cheltuieli guvernamentale”, cînd unele agen ii pu in cunoscute s-au
77

Biddle W.W. The community development process: the rediscovery of local initiative. - New
York: Holt, Rinehart & Winston, 1965, p.184.
78
Idem, p.185.

82

transformat în institu ii cu opera iuni de miliarde de dolari79. De asemenea, în
timpul administra iei lui Johnson, a fost promovat Legea cu privire la Educa ia Superioar , ce stipula acordarea granturilor pentru dezvoltarea comunitar institu iilor de înv mînt superior.
În primul catalog al Programelor Federale de Asisten Na ional , publicat la mijlocul anilor ‘60, au fost identificate peste 1100 programe care ofereau finan are pentru diverse proiecte comunitare. Proliferarea programelor de
granturi aproape c a în bu it capacitatea guvernelor locale de a le utiliza eficient. Mai mult ca atît, programele de granturi, acordate strict pe categorii, au
creat situa ii cînd fondurile locale, care ar fi trebuit s fie utilizate pentru necesit ile prioritare, erau folosite în scopul ob inerii granturilor pentru proiectele ce erau finan ate în mod expres. Aceasta a servit drept motiv pentru guvernele locale i grupurile de cet eni de a solicita schimbarea procedurilor de
finan are. Adoptarea Legii cu privire la divizarea veniturilor a permis administra iei locale s se concentreze mai insistent asupra propriilor priorit i. Aceasta a favorizat sporirea num rului de programe de dezvoltare comunitar .
Multe ora e au creat departamente de dezvoltare comunitar pentru administrarea programelor de granturi, iar aproape toate statele - comisii sau consilii
de guvern, responsabile de planificarea regional .
Ca r spuns la necesit ile aprofund rii dezvolt rii comunitare, în 1969 a
fost creat Societatea de Dezvoltare Comunitar , organiza ie promotoare a
cercet rilor în teren, a îmbog irii practicii existente, împ rt irii cuno tin elor i experien ei acumulate. Societatea ofer i în prezent posibilit i pentru
schimb de idei i experien , pentru publicarea i diseminarea informa iei despre dezvoltarea comunitar , pentru burse i cercet ri, ac iuni de advocacy în
cadrul programelor comunitare, activit i de promovare a intereselor cet ene ti, toate acestea fiind considerate esen iale pentru o dezvoltare comunitar
eficient .
Exemplul SUA, astfel, demonstreaz probant faptul c dezvoltarea comunitar a ap rut ca o resurs fundamental a evolu iei democratice a rii, a
avans rii fenomenului particip rii democratice. Politicile sociale i economice din SUA au influen at tocmai în aceast direc ie rela iile dintre institu iile
publice i organiza iile nonprofit, în consecin , serviciile au devenit bazate
pe comunitate. Respectiv, activitatea social se dezvolt în sensul asum rii
unei responsabilit i semnificative în determinarea rolurilor schimb toare ale
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sectoarelor public i nonprofit, bizuindu-se pe participarea în grup i pe procesele comunitare, unind necesit ile private i publice80.
În acest context, este judicioas ideea c studierea la nivel interna ional
i preluarea interven iilor sociale inovative “a devenit o necesitate”81. În urma
studierii exemplelor interna ionale pot fi ob inute o serie de beneficii majore,
eviden iate, dup cum urmeaz :
în elegerea mai bun a sistemelor economice, politice i de bun stare
social de alternativ ;
aprecierea mai pronun at a diverselor culturi;
expunerea unor op iuni alternative a abord rii problemelor economice
i sociale;
posibilit i sporite pentru inova ie i schimbare în practic i educaie82.
Extragerea din experien a SUA a elementelor rezonabile pentru a fi implementate i în spa iul nostru apare, astfel, drept un imperativ al timpului.
Procesul de dezvoltare comunitar în Republica Moldova se afl într-o faz
ini ial . Societatea în ansamblu începe a deprinde s identifice problemele
stringente cu care se confrunt , s ierarhizeze necesit ile, s i planifice activit ile, s i coopereze eforturile, s utilizeze ra ional resursele locale, s g seasc finan atori externi, aplicînd diverse propuneri de proiecte etc. Atît experien a pozitiv , cît i cea negativ , acumulat în localit ile republicii, urmeaz s fie studiat cu aten ie i adus la cuno tin a unui num r cît mai mare de oameni. Actualmente, pe lîng Consiliile Raionale func ioneaz Centre
de Resurse pentru Gestionarea Investi iilor, de competen a c rora ine facilitarea dezvolt rii comunitare, monitorizarea procesului de implementare a
proiectelor locale, diseminarea practicilor pozitive prin intermediul mass media etc. Înv mintele experien ei acumulate în SUA în domeniul dezvolt rii
comunitare pot fi utile în optimizarea acestei activit i.
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Dans cet article les auteurs ont essayé d ´arriver à certaines generalisations hypothétiques sur unes des plus controverses parties de la communication politiques - les Relations Publiques «noires» ou les relations publicques d‘alternative. Les auteurs traitent des exemples d’utilisation des Relations Publiques «noires» en proposant diverses technologies «sales». L’article
propose aussi des cas d’application des technologies des Relations Publiques
«noires» dans plusieurs pays - tels que les Etats Unis, Roumanie, France,
Moldavie et aussi l’impacte de celles–ci sur l’image publique des leaders politiques. Les courses qui inspirent les Relations Publiques «noires» restent
toujours la corruption, le non-respect des programmes politiques.
Les technologies «sales» font leur apparition dans les dernières quinzaInes de la campagne électorale. Dans certains cas les Relations Publiques
«noires» sont lancées dans le contexte de certaine crise d’autorité et de prestige de l ´élite au pouvoir. Les Relations Publiques «noires» comportent aussi
certains risques; elles peuvent causer l’effet bumerang, déceptionant l’électorat de l’acteur politique qui mise sur l’application des technologies «sales».
PR vs PR „negru”: defini ia, analiza lexicologic
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i structural .

Rela iile publice reprezint dintre cele mai de valoare abilit i ale
comunit ii umane. Spre sfâr itul secolului XIX aceast activitate a c tat
contururi clare, impunând o serie de strategii i tactici de func ionare.
Pre edintele unei agen ii americane de PR consider îns c „practica de a
trimite echipa care s preg teasc totul înaintea c toriei unui demnitar sau
a uni politician nu a fost inventat nici de Hary Truman i nici de Richard
Nixon. Sfântul Ioan Botez torul însu i a f cut o treab foarte bun , preg tind
venirea lui Hristos din Hazareth...”84
Ast zi practicienii de PR utilizeaz diverse forme de comunicare pentru a
influen a comportamentul uman. S începem cu analiza defini iei Rela ii Publice (PR). Printre pionerii institu ionaliz rii Rela iilor Publice au fost Edvard
L.Bernays, Sam Black, Leon Baxter, Ivy Ledbetter Lee. Defini ia clasic a
PR-ului a fost propus Sam Black în cartea sa „ Ce este PR?”. PR-ul, constat
autorul, este o art i o tiin despre atingerea armoniei cu mediul ambiant.,
datorit unei bune în elegeri reciproce fundamentat pe adev r i informa ie
complet . Unii cercet tori consider îns aceast defini ie prea idealist . Pornind de la ipoteza c nu întotdeauna exist „o în elegere reciproc ”. De aceea
Edvard L.Bernays deplaseaz pu in accentele, fiind de p rerea c „PR-ul reprezint totalitatea eforturilor îndreptate spre schimbarea convingerilor i atitudinii societ ii, precum i activit ile legate de armonizarea intereselor unei
organiza ii cu cele ale publicului, ale societ ii i viceversa.”
Ivy Ledbetter Lee85 consider c scopul fundamental al PR const în a
trezi la oameni credin a în scopurile nobile, oneste ale corpora iei, de a demonstra modelul c ut rii unor rela ii de încredere cu publicul, cu societatea.
Acest scop poate fi atins prin utilizarea unei informa ii veridice, exacte, binevoitoare ce porne te de la institutul social furnizor de astfel de informa ii i
care opereaz cu fapte veridice i irepro abile.86 Anume aceste principii au
fost puse la baza cunoscutei „Declara ii de principii”, care avea s influen eze substan ial evolu ia de mai departe a rela iilor publice.
Oportunitatea PR-ului politic.
Rela iile Publice în sfera politic reprezint o gam de activit i, legate
de organizarea i gestionarea campaniilor politice. Un teren fertil pentru utili84
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zarea PR-ului politic îl reprezint , ineluctabil, campaniile electorale, ca fiind
un amplu proces socio-cultural. Din aceste considerente deseori PR-ul este
confundat cu tehnologiile electorale i considerate no iuni similare. În consecin , conceptul de PR politic de cele mai dese ori este redus la diversitatea
activit ilor de formare a staff-urilor electorale, elaborarea textelor de publicitate i agita ie electoral , diversele activit i organizatorice i de mobilizare
pe teritoriu. Din punctul nostru de vedere, PR-ul politic reprezint o form
specific de organizare a procesului de comunicare în mas , adic o component a managementului comunica ional, în sfera politicii.
Partidele politice din spa iul post-sovietic, abia din anii '90 au realizat
oportunit ile industriei PR în competi iile electorale.87 PR-ul a devenit, în
consecin , o parte esen ial a proceselor i transform rilor politice. Spre deosebire de PR comercial sau cel institu ional, PR-ul politic este mai spectaculos i miza care se pune pe el - mai mare. În general, construc ia unui brand
de imagine începe cu PR-ul. O campanie PR d con inut, verbalizeaz brandul, explicându-l i încurajând mass-media s scrie despre „produs”. PR-ul î i
propune ca mesajele lansate s ajung la liderii de opinie care mai apoi vor
influen a segmente electorale importante. Spre deosebire de publicitatea politic , PR-ul este mai ieftin.88 În sfâr it, PR-ul este creativ: presa scrie despre
ceva nou, nu despre ceva „mai bun”89.
PR, punând în aplicare canalele media, i spre deosebire de publicitatea
politic , se bucur de o mai mare credibilitate. Nu în z dar, PR-ul mai este
supranumit în unele surse „arma prezentului”. Asta pentru c descrie „realitatea” a a cum este ea. PR politic reprezint totalitatea tehnicilor de promovare
a „produsului” politic. Spre deosebire de publicitate, pentru atingerea unui
obiectiv, PR are nevoie de o strategie pe termen lung, de aceea un principiu
fundamental al campaniei de PR politic îl constituie coeren a: pasul 1, pasul
2, pasul 3 etc.
PR „negru” în sfera politic .
Cercet torul rus A.Ciumikov lanseaz o defini ie foarte realist i pragmatic : „PR-ul reprezint un set de activit i informa ional – analitice i organiza ional-tehnologice, ce au ca obiectiv armonizarea rela iilor multilaterale în cadrul unui proiect, precum i a raportului dintre membrii acestui proiect
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i mediul social în vederea implement rii cu succes a proiectului în cauz .
Prin urmare, determinantele no iunii devin 2 elemente: armonizarea (1) i activit ile informa ional-tehnologice (2). PR-ul este o activitate bine gândit i
cu reguli „de joc” stabilite din start. Din acest considerente unii politologi
manifest un sentiment de reticen fa de termenul PR „negru”. Or, aceasta
sintagm respinge din start calificativele de „art ”, „ tiin ”, „armonie”, inerente PR clasic.
încerc m s analiz m înc rc tura semantic a cuvântului „negru” în
construc ia lexicologic PR „negru”. E lucru tiut, c majoritatea frazeologizmelor care con in adjectivul „negru” au o înc rc tur emo ional negativ .
De exemplu, „ mar ea neagr ”, „gaur neagr ”, „magie neagr ”, „gânduri negre”. Totodat , sunt cunoscute i unele îmbin ri de cuvinte cu adjectivul „negru”, dar care au un sens pozitiv: „aur negru”, adic petrolul sau „patratul negru” - tabloul lui Malevici.90 De asemenea, au intrat în uz lexicologic expresiile „munci negre” sau „intrare neagr ” etc., care con in unele detalii vizavi
de un obiect, dar nu provoac o percep ie negativ la auz. Prin urmare, r mâne doar s constat m c mentalul uman reac ioneaz la cuvântul negru, în primul rând, ca la un fenomen negativ.
Structura PR „negru”.
adar, ce în elegem prin „PR negru”?91 Care este structura PR-ului „negru”? Acesta reprezint , în primul rând, un set de tehnologii electorale „murdare”, utilizate cu scopul demoraliz rii contracandidatului i crearea imaginii
negative a acestuia. Metodele pe care le utilizeaz speciali tii în PR negru
sunt lipsite de etic i vin în contradic ie chiar cu normele morale ale societ ii. Actualmente cele mai uzuale sunt urm toarele dou metode:
- lansarea materialelor compromi toare despre concurentul X pe piaa mediatic ;
- „cump rarea „jurnali tilor, care fac mai apoi partizanat politic, amplaseaz informa ia favorabil „clientului”- contraplat , deplaseaz p rtinitor
accentele, profocând confuzie în mediul electoral, care nu mai poate s distinîntre materialele autentice i cele „comandate”, a a-numita „djinsa”92.
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Aceste informa ii au drept scop compromiterea reputa iei omului politic93. Prin urmare, am putea spune c PR negru este acela i PR, dar cu înc lcarea normelor de etic comunica ional i juridice.
Clasicul PR „negru” este considerat americanul Sam Black. Conform
acestuia, o tehnic a PR „negru” este i propaganda - „alb ”, „gri” pân la cea
„neagr ”94. De asemenea, PR „negru” este o provocare i „o sp lare de creieri”, termen lansat în SUA. Dar a a cum PR are ca sarcin crearea unei imagini pozitive pentru o institu ie, persoane, idei, atunci PR „negru” ar putea fi
definit ca o totalitate de tehnologii „murdare”, „negre” electorale i informa ionale, dar nici de cum ca o variant de PR, - consider Andrei Biriukov, director PR „Niccolo M”.95
Printre cele mai practicabile, actualmente, tehnologii „murdare” sunt considerate urm toarele:
• utilizarea resurselor administrative (acestea pot asigura suplimentar aproximativ 10% din sufragii);
• „schimbarea s ge ii indicatoare” – expunerea unui alt personaj pentru
mesajele critice, men inând departe de scandalurile mediatice adev ratul vinovat de cele întâmplate;
• „por ile verzi” – electoratul este pus în fa a dilemei: „vota i cu noi sau
vota i în favoarea concuren ilor no tri compromi i”;
• „pl cinta din multe foi” – lansarea în cursa electoral a unor qwasi-concuren i, care au sarcina de a înclina „balan ” în favoarea „st pânului” i de
a „rupe” cât mai multe voturi de la principalul concurent al „st pânului”. De
exemplu, Alexandr Lebedi pentru Boris. El in în alegerile preziden iale din
1996, Rusia; Anatol Plugaru, Maricica Levi chi i Iuliana Gore-Costin –
pentru Petru Lucinschi în alegerile preziden iale din 1996, Moldova;
• „altoirea” – se pune miz pe anticiparea mesajelor critice din partea
oponen ilor, pentru a le „prinde”, a le opri astfel i a lipsi de con inut chiar i
lozincile lor politice;
• „contuzie informa ional ” – lansarea oric ror promisiuni, care din start
sunt f
de acoperire, concuren ii uit de ele imediat dup întâlnirile cu aletorii (demagogia electoral );
• „clonarea” – înregistrarea candida ilor – dublori (deseori, persoane care au acela i nume), cu scopul de a deruta electoratul i a duce la scindarea
lui, respectiv, reducerea procentajului de voturi;
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• „partizanatul”, respingerea zvonurilor prin lansarea altora i mai absurde – o serie de provoc ri, care ar fi lansate, chipurile, de favoritul electoralei;
• „scurgerea de informa ii” – are loc, de regul , în ultima s pt mân a
competi iei electorale, are scopul de a compromite favoritul campaniei electorale.96
Punerea în practic a tehnologiilor de PR „negru” reprezint tendin a de
expansiune a manipul rii opiniei publice în societ ile contemporane. Ar fi,
astfel, profund eronat s afirm m c manipularea este un element al comunirii politice emergent sistemelor totalitare. Fenomenul manipul rii persist
i în societ ile democratice, mai preponderent - în timpul competi iilor electorale, în special, care includ pe agenda politic i aceste tehnologii reprobabile.
În aceste cazuri este bine dac echipa electoral anticip laturile vulnerabile ale candidatului lor, care devin mai apoi inta PR „negru”, astfel încât s
poat s lanseze un set de activit i PR ce ar minimaliza efectul p ilor negative ale candidatului. Cercet torul rus, directorul Centrului de Tehnologii Politice din Moscova, I.Bunin, men iona în cadrul programului de dezbateri la
canalul de Televiziune Ren TV „Pentru i contra” [10 aprilie 1998]: „În cazul unor alegeri preziden iale în Rusia, sunt evidente cusururile pre edintelui
El in, împotriva c rora trebuie s lupte echipa: dependen a de anturaj; b trâne ea; dependen a de alcool.
De regul , campania negativ , atacând oponentul, îl prezint ca fiind incompetent, inconsecvent, un escroc, persoan care nu este capabil s reprezinte i s apere interesele oamenilor simpli. La baza strategiei de creare a
imaginii negative se afl concep ia, potrivit c reia candidatul care este apreciat de c tre opinia public cu not negativ în mediu de 30-40%, ese pierdant
din alegeri.97 O campanie negativ de PR i imagine, respectiv, se întemeiaz ,
de regul , în baza bârfelor, ipotezelor inargumentabile i nu a doctrinelor.
Drept subiecte pot servi afacerile ilicite, anumite activit i ce in de lumea interlop , corup ie, amante, unele hobby-uri. PR „negru” poate fi „alimentat” i
dintr-o simpl dezinformare. Dezinformare, de regul , este rezultatul unor
zvonuri – agresive sau bizare sau chiar al minciunilor, multiplicate prin massmedia.98 În acest context, televiziunea este considerat „paradisul dezinforrilor”.99
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Se consider un exerci iu de PR negru i zvonul despre implicarea lui Robert Kennedy în asasinarea vedetei de cinema Merlen Monrlo. Analistul politic rus Valentin Zorin este convins de
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Republica Moldova.
PR „negru” a cunoscut o expansiune strategic , mai ales, în timpul alegerilor preziden iale din noiembrie-decembrie 1996 prin implicarea celor dou
echipe de consiliere a principalilor candida i la func ia suprem în stat – Mircea Snegur i Petru Lucinschi. Principala „ int ” a tehnologiilor „murdare” a
fost, desigur”, pre edintele în exerci iu Mircea Snegur. Care au fost laturile
vulnerabile ale candidatului Snegur i care subiecte, respectiv, au devenit aplicabile în cadrul strategiei de PR „negru”? Acestea au fost urm toarele: 1.
problema salariilor i pensiilor; 2. conflictele dintre institu iile puterii ca urmare a dependen ei pre edintelui Snegur de anturaj s u; 3. problema conflictelor etnice – r zboiul de pe Nistru i imaginea omului „cu mâinile în sânge”100. Culmina ia PR „negru” îns s-a produs în studioul Televiziunii de Stat
Moldova-1. În cadrul emisiunii de sintez s pt mânal „Geneza” din 8 noiembrie, care în timpul campaniei a fost mai „tolerant ” cu candidatul independent Petru Lucinschi, a fost pus pe post con inutul unei convorbiri telefonice, interceptate ilegal, dintre dou personalit ii din anturajul pre edintelui
Snegur – deputatul N.Andronic i ambasadorul Republicii Moldova în Germania A.Buruian. Acest material cu v dit tenta ie electoral avea drept scop
demonstreze aleg torilor, care cu lunile nu- i ridicau pensiile i salariile
mediul „corupt, cu interese înguste, egoiste” în care coabita pre edintele Snegur.101 Cazul a fost sesizat la Procuratura General .
Chi in u – 2003:
Urechean – „deliciul” campaniei negative. Una dintre cele mai dinamice
campanii negative i lipsite de orice scrupule, în spa iul politic autohton s-a
produs în timpul alegerilor locale din 2003, în timpul „b liei” pentru municipiul Chi in u. De remarcat, c întreaga campanie anti-Urechean s-a desf urat sub genericul: „Prim ria capitalei – Bastilia corup iei.” Astfel, candidatul Blocului Electoral „Alian a Moldova noastr ” ,Serafim Urechean, a fost
faptul c acest zvon avea ca scop discreditarea lui Kennedy în campania preziden ial de la
1962. [NTV Post-factum – program s pt mânal de sintez politic .]
99
Cathala H.P. Epoca dezinform rii. – Prahova, Antet, 1999, p.18-26.
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vezi ziarul „S pt mâna”, 1996, 29 noiembrie.
101
În 20 noiembrie 1996 în presa autohton a ap rut Declara ia Pre edintelui Republicii Moldova, dlui Mircea Snegur cu privire la uzurparea puterii legislative de c tre Pre edintele Parlamentului: „Reac ia conducerii legislativului fost perfid i iresponsabil . În edin a din 11
noiembrie majoritatea membrilor lui a respins cererea mea de a examina acest caz, hot rând
convoace edin a plenar respectiv abia în ziua de 20 noiembrie...../ (adic dup
scrutinul din 17 noiembrie). edin a din 20 noiembrie a fost amânat în mod samovolnic de
tre Pre edintele Parlamentului Petru Lucinschi.../” vezi, „Moldova Suveran ”, 1996, 22
noiembrie.
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inta unui veritabil r zboi imagologic, declan at de staff-ul electoral al candidatului stângii comuniste, Vasile Zgardan. În consecin imaginea public a
primarului de Chi in u urma s fie ce de „edilul ho ”. Puterea a recurs la toate pârghiile administrative de care dispunea, în special, accesul nelimitat la
Televiziunea Public , pentru erodarea imaginii publice a primarului anti-comunist.
Un argument în plus în constatarea gestion rii unei lupte electorale premeditate împotriva lui Urechean este i „scurgerea de informa ii” din sediul
pre edin iei - document ap rut în publica ia independent „Mo
” din 12 aprilie 2003: „Planul surilor speciale pentru discreditarea lui Serafim Urechean”.
Opera iunea – „Grom”.
adar, grupul „Anti-Urechean” recomand
crearea a patru echipe de lucru, fiec reia revenindu-i o sarcin concret :
Echipa „X": „racket telefonic”, „telefonul-co mar”, „producte alterate”, „dineu cu mu ti” /discreditarea unor mese de binefacere/, „ap poluat
în consum”, „chef în timpul ciumei” /Urechean surprins la chefuri cu capii
lumii interlope/, „conducerea municipal î i construie te case în zonele de
agrement ale ora ului”.
Echipa ”Y”: „ spânde te zvonuri despre propriet ile primarului, despre modul luxos de trai /în Occident/ al membrilor familiei Urechean, despre o
iminent majorare de impozite i a pre urilor la serviciile comunale dac înving tor ese Urechean.
Echipa „Z”: „organizarea m surilor de sabotare a întâlnirilor cu electoratul; „declan area unei campanii - „personalit i notorii împotriva primarului”; „Urechean – sus inut de personalit i cu reputa ie dubioas ”.
Echipa „G”: opera iunea „puci tii”, Ro ca – rud apropiat primarului,
Urechean - agent al serviciilor secrete din Israel, SUA, România, Urechean
– „rusofob”.
Costul un asemenea proiect se estima la circa 220 mii de dolari SUA.
Termenul de realizare – 2 luni.102 Campania anti-Urechean a provocat, îns , o
reac ie negativ din partea electoratului, fiind considerat lipsit de fair-play.
Campania de imagine negativ a mers prea departe, ajungând pân la suspectarea candidatului de omucidere. Presa partizan îi incrimineaz lui Urechean leg turile sale cu lumea criminal . „Urechean – na ul asasinilor?” –
titreaz „Moldova Suveran ”. Acest lucru s-a produs dup ce în toiul campaniei electorale a decedat în rezultatul unor circumstan e neelucidate, pre edintele Centrului pentru protec ia drepturilor consumatorilor, un oponent învederat al lui Urechean, - Gheorghe Benderchi. Într-un interviu acordat ziarului
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„Moldova Suveran ” Benderschi a declarat: „Acum trei zile, primarul Urechean m-a telefonat la mobil, cerându-mi într-o form categoric i ultimativ
renun la activitatea mea: „Nu uita c tu locuie ti la un c min i circuli cu
transportul urban. Dar frâna la troleibuze câte odat nu mai ine.”103
Ca o sintez a retoricii anti-Urechean, lansat de echipa Zgardan, survine
i declara ia mobilizatoare a pre edintelui Vladimir Voronin: „Ora ul degradeaz pe zi ce trece. Tarifele pentru serviciile comunale sânt atât de mari, încât numai oamenii foarte boga i sânt în stare s le achite ... Ora ul are nevoie de un adev rat gospodar, dar nu de un boier care s împart pomeni pe la
rb tori. Ca locuitor al capitalei, ca cet ean, eu voi vota împotriva lui Serafim Urechean!”
Ro ca – jertfa PR „negru” sau omul f
de masc ?
Iurie Ro ca este un politician cu experien . Pe pia a politic moldoveneasc este exponentul brandului de imagine a liderului „profi”. În pofida
acestui fapt, imaginea liderului PPCD a fost grav afectat ca urmare a unor
PR informa ii amplu mediatizate despre a a-zisele activit ile „tenebre” ale
acestuia. În timpul campaniei electorale din februarie 2001 în presa autohton
a fost publicat , „fi a de agent secret” al KGB N12335 a lui Iu.Ro ca, pseudo-numele” predvoditeli”.” ”Predvoditeli” „cu mâinile curate” s-a f cut cu
vile, automobile, tipografii, edi ii periodice. Naivii fra i-români s-ai prins în
mrejele KGB i sponsorizeaz în to i ace ti ani cu exces de zel agentul cu
nr.12335.” - scria presa controlat de Partidul Rena terii i Concilierii din
Moldova.104 La acela i subiect, este amplasat i filmul-spot de contra-publicitate „Opri i-l pe Iuda!”105, în care Iu.Ro ca este acuzat de faptul c a fost infiltrat în rândurile Mi rii de Eliberare Na ional d c tre KGB pentru a o
distruge din interior.
Acesta a fost r spunsul fostei Alian e pentru Democra ie i Reforme la
votul anti-Sturza al frac iunii PPCD din legislativ în ziua de 12 noiembrie
1999. PPCD care f cea parte pân la acel moment din ADR, constituit dup
alegerile parlamentare din 1998, i-a argumentat votul pentru demiterea guvernului Sturza prin faptul c ”prea mul i membri ai acestui guvern deveniseeroi ai unor rapoarte ale Cur ii de Conturi, ale diverselor comisii de anchet . Acum mul i dintre mini trii „cu tampil ” (pe fotografiile celor implica i în afaceri dubioase i publicate în ziarul „Flux” sunt aplicate tampile)
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Peru A. Comunicarea electoral în spa iul public al Republicii Moldova. // MOLDOSCOPIE
(Probleme de analiz politic ). 2005, Nr.4 (XXXI), - Chi in u, USM, 2005, p.105.
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vor figura pe listele electorale. P stra i acest „iconostas” pân în ziua de 25
februarie i el v va ajuta s nu gre i în ziua alegerilor parlamentare.106
În martie 2007 Iu.Ro ca s-a pomenit iar i pe „e afodul” PR „negru”. În
cadrul unei emisiuni la postul de televiziune PRO TV senatorul român, fostul
de inut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ila cu, l-a acuzat din
nou pe Iu.Ro ca: „Acest Budulai, care a tr dat mi carea de eliberare na ional
din Moldova”. Mai mult, în leg tur cu controversatele zvonuri pe marginea
declara iei lui Iu. Ro ca despre preg tirea – la comanda lui Valeriu Pasat i
cu participarea nemijlocit a lui Ila cu - a „asasinatului politic a lui Ro ca” în
timpul unor mi ri de protest ce urmau s fie organizate dup scrutinul din 6
martie 2005, acesta din urm a infirmat, spunând c sunt minciuni: „M-am
întâlnit la Bucure ti cu Pasat, dar nici n-am pomenit numele lui Ro ca.”107 În
acest fel, am putea accepta ipoteza c , pentru a dezbate opinia public de la
discu iile acuzatoare despre votul pro-Voronin al frac iunii PPCD în 4 aprilie
2005, liderul cre tin-democrat a încercat s i creeze imaginea unui lider
„martir”. „Martirii” sunt îndr gi i de electorat f multe argumente.
Braghi contra lui Voronin.
Ultimul timp ca o tehnologie de PR „negru” este utilizat i a a-numitul
gen epistolar, adic scrisorile deschise adresate oponen ilor politici. Con inutul acestor scrisori reprezint , de regul , o acuza ie public pentru activitatea
politic ineficient . Adresantul în consecin , trebuie s fie „inculpat” de c tre opinia public pentru ul general de care se face vinovat acesta – problemele sociale nesolu ionate, ideologie autoritar , economie vulnerabil , politiextern agresiv sau lingu itoare etc. O confirmare a celor men ionate mai
sus este i „Scrisoarea deschis a pre edintelui Partidului Democra iei Sociale, Dumitru Braghi , c tre Pre edintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin”, difuzat în ajunul s rb torilor de Pa ti prin cutiile po tale. Scrisoarea în
cauz se reduce la ideea culminant – demisia Pre edintelui, subsemnatul ajungând la urm toarele concluzii:
1. Republica Moldova a ajuns cea mai s rac i înapoiat ar din Europa.
2. Politica social este, de fapt, una anti-social .
3. Moldova a devenit „o Moldov de cazarm ”, unde nu este respectat
principiul separ rii puterilor în stat, iar puterea este uzurpat de Voronin.
4. Politica extern este construit pe principiul confrunt rilor i cre rii
du manului din exterior.
106
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Iat de ce, pre edintele PDSM se adreseaz c tre V.Voronin cu urm torul
îndemn: „Da i-v demisia, domnule Voronin! Poporul a obosit. A obosit de
dumneavoastr personal, de minciunile comuniste. ... Pleca i! Mai r u nu va
fi! Pentru c mai r u nu poate fi.”
Acest gen de comunicare politic denot , de fapt, prezen a mai multor tipuri de crize în societate. În primul rând, criza de credibilitate i prestigiu ale
elitei guvernatoare i, în al doilea rând, criza de credibilitate a mass-media,
controlat integral de putere. În acest fel, actorul politic a g sit modalitatea de
a sensibiliza electoratul, evitând canalele media oficiale.
Controversele PR-ului „negru”.
Practica a demonstrat deja c nici o campanie electoral nu este lipsit de
aplicarea unor tehnologii „murdare”, care au drept scop demoralizarea oponeilor politici i „ruperea” electoratului fluid de la ace tia. Strategia elabor rii
imaginii negative se bazeaz pe identificarea punctelor slabe ale adversarului
politic, ce urmeaz a fi atacate cu mult hot râre în timpul întâlnirilor electorale, cît i prin intermediul mass media. Este important s se tie, c o campanie negativ nu va pune miz pe „nucleul dur„ de votan i ai unui subiect electoral. Acesta oricum nu d crezare informa iilor de acest gen i r mâne fidel
„vechiului„ st pân. De regul , autorii campaniilor negative pot miza pe urm toarele avantaje:
- devierea contracandidatului de la discursul ini ial;
- propria popularizare i posibilitatea men inerii în aten ia electoratului o
perioad mai îndelungat ;
- posibilitatea reducerii credibilit ii adversarului.
Nu sunt excluse îns nici riscurile PR-ului negativ. Deseori descurajarea
electoratului indecis prin aplicarea tehnicilor „murdare” ofer un rezultat
opus celui a teptat. „Mersul prea departe”, dep irea bunului sim , poate starni simpatie fa de cel incriminat. În sfâr it, vor remarca i faptul c orice
competi ie electoral cu aplicarea tehnologiilor de PR „negru” reflect nu numai spiritul politic al unei societ i, op iunile i antipatiile acesteia, dar reprezint i o oglind , o unitate de m sur a eticii i moralei care mai are imunitate în acest mediu social.
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REFORMA MILITAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
PRIN PRISMA PLANUL INDIVIDUAL DE AC IUNI AL
PARTENERIATULUI „REPUBLICA MOLDOVA –
NATO”108
Valeriu PLE CA
Republica Moldova, Chi in u
Ministerul Ap rii
al Republicii Moldova
Ministru
The real problems, to witch we confront in our days – terrorism, aggressive separatism, organized crime, human trafficking, corruption, contraband
– represent a threats to the democracy in our country and can be solved only
with common efforts. In the European framework the extensions process is
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the adequate response to the new challenges and its results depending of the
collaborations capacity of the Europeans states.
In 2007 Republic of Moldova became a neighbor of the European Union
countries and this will have substantial impact to the stability and security in
the region. For efficient collaboration on the regional and international levels the Republic of Moldova has to realize the military reform, to elaborate
the concept of national strategy, which will guarantee the protection of the
independence, sovereignty and integrity of the state. The military reform in
Moldova include the modernization and reformation of the defense sector according to the modern standards and contain concrete tasks of all structures
of the security sectors till 2014.
Participation in the “Partnership for Peace” program and realization of
the Individual Partnership Action Plan Republic of Moldova – NATO (IPAP)
will deepen the relationship with NATO and represent a big opportunity to
join the international effort for establishing international security system in
Euro-Atlantic area and to create a stabile world.
Ast zi lumea a intrat într-o faz principial nou a rela iilor interstatale stadiul spargerii mai multor stereotipuri persistente ale secolului trecut. În condi iile globaliz rii, cooperarea constituie piatra de temelie a viitorului european i mondial. Procesele de extindere sunt un r spuns adecvat la noile sfiri ale timpului i reu ita lor depinde în primul rând de capacitatea de colaborare a statelor comunit ii interna ionale.
Extinderea Alian ei Nord Atlantice i a Uniunii Europene spre Est, pân
la frontierele Republicii Moldova, i-a demonstrat din plin efectul benefic
asupra stabilit ii i securit ii în regiune, precum i asupra proceselor politice
i economico-sociale în întregul spa iu euro-atlantic. Confruntându-se cu grave probleme de securitate, Republica Moldova nu poate r mâne în afara acestor procese. Mai mult, evolu iile politice pozitive interne favorizeaz o apropiere continu a rii de structurile europene i euro-atlantice.
Pentru Republica Moldova participarea la activit ile Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic i ale Programului „Parteneriat pentru Pace”109 nu este un „exerci iu academic”. Problemele reale cu care ne confrunt m – terorismul, separatismul agresiv i intransigent, criminalitatea organizat , traficul de
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fiin e umane, corup ia, contrabanda – reprezint o amenin are la esen a democratic a statelor noastre i pot fi solu ionate numai în comun. Cooperarea cu
NATO constituie pentru Republica Moldova cea mai bun modalitate de a se
al tura eforturilor interna ionale vizând crearea unui sistem comun de securitate în spa iul euro-atlantic i consolidarea stabilit ii în lume.
Republica Moldova dore te s valorifice la maximum poten ialul de cooperare oferit de c tre „Parteneriatul pentru Pace” i Consiliul Parteneriatului
Euro-Atlantic i, totodat , s sporeasc dinamica rela iilor sale cu NATO.
Dup lansarea declara iei Pre edintelui Republicii Moldova, Comandant Suprem al for elor Armate, Vladimir Voronin, la 7 iunie 2005, privind inten ia rii de a avea un IPAP cu NATO a avut loc evolu ia procesului de elaborare i
aprobare a documentului respectiv. În aceste condi ii, noi am aflat din propria
experien realit ile contextului complicat al rela iilor interna ionale i al angajamentelor i în elegerilor reciproce, condi iile unui stat european modern
pentru solu ionarea unor probleme complexe, de natur economic , social ,
politic , etc. în condi iile libert ii, transparen ei, particip rii masive a cet enilor la procesul de adoptare a deciziilor de stat.
Republica Moldova nu are, deocamdat , o concep ie scris a securit ii
na ionale, constituirea statalit ii i dezvoltarea sistemului s u na ional de securitate desf urându-se într-un mediu geopolitic si geostrategic în continu
schimbare. În prezent îns , necesitatea elabor rii unui concept na ional privind securitatea devine tot mai evident . Obiectivul principal al politici de securitate a rii îl constituie protejarea independen ei, suveranit ii i integrit ii sale teritoriale. Aceast politic este promovat în baza eforturilor diplomatice i militare pe plan intern i extern, inând cont de statutul de neutralitate a Republicii Moldova.
Moldova nu are inamici declara i, se bucura de rela ii pa nice cu vecinii,
iar probabilitatea apari iei din exterior a unei amenin ri majore directe la adresa securit ii a diminuat considerabil. Cu toate acestea, mi carea separatist ,
instabilitatea regional poate determina accentuarea riscurilor pe termen
scurt.
Reie ind din aceste considerente sunt stabilite priorit ile în domeniul
ap rii. Pe plan regional, Republica Moldova tinde s dezvolte rela ii bilaterale i multilaterale de prietenie cu alte state, în special în contextul Pactului
de Stabilitate pentru Europa de sud-est, s promoveze transparen a i încrederea reciproc în probleme militare, precum i asisten tehnic . Pe plan na ional, ea î i propune scopul de a- i dezvolta o capacitate de ap rare care s -i
asigure integritatea teritorial în caz de agresiune pân va putea primi asistendin partea comunit ii interna ionale. inând cont de aceste concepte în
2002 a fost elaborat i adoptat de c tre Parlamentul Republicii Moldova
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Concep ia reformei militare, care prevede modernizarea i reformarea sectorului de ap rare, conform standardelor moderne pân în 2014110.
Pentru realizarea eficient a prevederilor reformei în baza hot rârii Parlamentului, Guvernul Republicii Moldova, (prin hot rârea sa nr.1663 din 23
decembrie 2002) a adoptat planul de implementare a prevederilor reformei
militare, cu sarcini concrete a tuturor structurilor ce au atribu ii la asigurarea
securit ii militare ale rii111. În baza planului guvernamental a fost elaborat
planul de m suri al Ministerului Ap rii privind traducerea în via a prevederilor Concep iei reformei militare.
Concep ia cuprinde trei faze i se refer nu numai la for ele armate, ci i
la alte ministere i structuri contribuitoare la domeniul securit ii, inclusiv
Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justi iei, Serviciul de informa ie i securitate i prevede o
majorare a bugetului ap rii de la 0.7% la 2.5% din PIB în perioada men ionat . Pentru fiecare etap se elaboreaz planuri separate cu o detalizare mai
minu ioas a principalelor ac iuni. A a a fost la prima etap , care s-a desf urat în perioada anilor 2002-2004, a a s-a procedat i când s-a trecut la cea dea doua etap , care cuprinde perioada anilor 2005-2008.
Prima etap a fost concentrat asupra problemelor organizatorice i a bazei legislative pentru realizarea reformei. Ea a stabilit priorit ile, a determinat structura i tipul de for e, a identificat nivelul resurselor necesare pentru a
restructura i reînzestra for ele armate. Aceast faz a reexaminat, totodat ,
sistemul de comand i control, procesul de instruire, sistemele de gestiune a
personalului i a mobiliz rii în conformitate cu noua structur a for elor armate. Concep ia a cuprins i instituirea unui sistem de planificare armat . În
afar de aceasta, a fost acordat prioritate preg tirii unit ilor capabile s participe în opera iunile de men inere a p cii. Ca rezultat a fost creat Batalionul
22 de men inere a p cii „c ti albastre”, efectivul c ruia împreun cu cadrele
militare din alte unit i ale armatei a participat sau particip la opera iunea
post-conflict de restabilire a Irakului, la opera iuni de men inere a p cii sub
egida ONU sau OSCE în diferite teatre de opera ii ale globului112.
Planul aprobat de Guvern pentru cea de-a doua etap cuprinde trei compartimente ce in de construc ia i dezvoltarea componentelor For elor Armate – Armata Na ional , Trupele de Carabinieri i Gr niceri.
Primul compartiment se refer la Armata Na ional i con ine sarcini i
suri privind reformarea ei, perfec ionarea sistemului de conducere i infrastructurii militare, reînzestrarea unit ilor cu unele sisteme de tehnic i arma110
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ment, etc. Accentul de baz , ini ial, se pune pe restructurarea statelor unit ilor i institu iilor armatei în corespundere cu standardele europene, lucru care
nu necesit cheltuieli considerabile. Odat cu realizarea acestui obiectiv vom
trece, în func ie de capacit ile economico-financiare ale statului, la modernizarea tehnicii i armamentului. La compartimentul respectiv deja a fost realizat unul din obiectivele propuse – modernizarea sistemului de transmisiuni
militare, care ne-a permis nu numai economisirea unor surse financiare considerabile, dar i aducerea genului respectiv de arme la standardele armatelor
europene, lucru demonstrat practic în cadrul exerci iului „Cooperative Longbow / Lancer” desf urat în premier pe teritoriul Republicii Moldova în toamna 2006.113 Celelalte dou compartimente ale planului se refer la m surile
organizatorice de reformare a Trupele de Carabinieri i Gr niceri.
Planul adoptat de Guvernul Republicii Moldova a fost elaborat de c tre
Ministerul Ap rii în colaborare cu alte ministere i departamente de stat duo analiz minu ioas a poten ialului economic al republici i este un document viabil, care constituie un pas esen ial în direc ia atingerii obiectivelor finale stipulate în Concep ia reformei militare.
Perioada respectiv de construc ie militar vizeaz restructurarea i opera ionalizarea sistemului de for e la nivelul cerin elor minime, impuse de necesit ile asigur rii unei capacit i defensive pentru a contracara riscurile la
adresa securit ii na ionale. Documentul prevede i realizarea obiectivelor
Armatei Na ionale asumate de Republica Moldova în cadrul Programului
„Parteneriat pentru Pace” i Organiza iei Na iunilor Unite:
a preg ti o subunitate pentru opera iuni de men inere a p cii sub egida
ONU;
a oferi personal militar medical pentru opera iuni de men inere a p cii;
a oferi aerodromul M rcule ti pentru aterizarea i parcarea avioanelor
în conformitate cu activit ile „Parteneriatului pentru Pace”, opera iuni de
men inere a p cii, opera iuni de asisten umanitar ;
a pune la dispozi ie pentru instruire i manevre tactice în cadrul „Parteneriatului pentru Pace”, centrul de instruire “Bulboaca”;
a pune la dispozi ie pentru activitatea în cadrul „Parteneriatului pentru
Pace” un avion-cargou i dou elicoptere de transport.
Obiectivul de baz al acestui Plan este ca în perioada anilor 2005-2008,
prin restructurarea trupelor, c tre 1 ianuarie 2009 s cre m for e armate capabile s execute misiuni pe timp de pace i în situa ii de criz , cu cheltuieli
adecvate posibilit ilor statului. Planul stabile te un ir de sarcini în fa a con113
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ducerii armatei, practic, la toate compartimentele – reformarea structurii de
state, inclusiv a aparatului central în direc ia mic or rii lui, a sistemului de
conducere i înzestrare a trupelor, construc iei infrastructurii militare, etc. Ca
rezultat, c tre 1 ianuarie 2009, în urma realiz rii complexului de activit i,
stipulate în acest document, trebuie s fie stabilite definitiv, num rul de efectiv i tehnic militar , a trupelor terestre, a unit ilor de avia ie i ap rare antiaerian , precum i atribu iile i misiunile unit ilor i subunit ilor de asigurare de lupt .
Realizarea proiectelor programate la etapa a doua de reformare tindem ca
tre 1 ianuarie 2009, când va fi încheiat procesul de restructurare, în organele centrale de conducere vor activa doar 3,79 la sut din num rul total al Armatei Na ionale. Cele mai numeroase, dup efectiv, vor fi trupele terestre
(50,34%) i unit ile asigurare de lupt (18,97%).
Experien a i rezultatele pozitive ale cooper rii în cadrul „Parteneriatului
pentru Pace”, extinderea Alian ei pân la hotarele Republicii Moldova, semnarea Planului de ac iuni „Republica Moldova – UE”, cre terea dimensiunii
politice în activitatea NATO – toate acestea dicteaz necesitatea trecerii la o
nou etap a dialogului politic i cooper rii dintre Republica Moldova i Organiza ia Atlanticului de Nord.
Semnarea Planului individual de ac iuni al parteneriatului "Republica
Moldova - NATO" constituie o nou etap în participarea Republicii Moldova la Programul „Parteneriat pentru Pace”.114 IPAP ne permite individualizarea, sistematizarea i concretizarea rela iilor, precum i intensificarea dialogului i consult rilor între Moldova i NATO la nivel interstatal i interministerial, cuprinzând ac iuni i activit i, care se concentreaz asupra necesit ilor i aspira iilor republicii noastre. IPAP-ul prevede expunerea clar a prioriilor de cooperare ale Republicii Moldova i permite asigurarea corespunderii întocmai a diferitor mecanisme a acestor priorit i. În particular, IPAP-ul
se concentreaz , în mare m sur , asupra reform rii sectorului de securitate i
ap rare al rii.
Implementarea IPAP va avea un impact pozitiv asupra for elor armate
ale Republicii Moldova. Gra ie reform rii sectorului de ap rare i securitate
conform standardelor NATO, instruirii militarilor Armatei Na ionale dup
programe acceptate de Alian , introducerii controlului civil asupra For elor
Armate, aceast sfer va fi modernizat considerabil. Ca rezultat al implement rii IPAP, Republica Moldova va fi compatibil cu statele-membre ale NATO nu numai sub aspect politic i social-economic, dar i militar, deoarece
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unul dintre obiectivele IPAP este de a asigura interoperabilitatea for elor noastre armate cu cele ale Alian ei. Astfel, va spori capacitatea Republicii Moldova de a contribui, al turi de NATO i statele-membre, la combaterea terorismului interna ional, la neproliferarea armelor, la prevenirea i lichidarea situa iilor civile de urgen . Moldova se va transforma într-un partener mai credibil, capabil s contribuie la consolidarea securit ii interna ionale i regionale. Imaginea rii va avea numai de câ tigat.
Acest fapt, la rândul s u, va l rgi spectrul institu iilor guvernamentale i
non-guvernamentale implicate în Programul „Parteneriat pentru Pace”. La realizarea IPAP-ului, vor fi implicate practic toate institu iile statale responsabile de asigurarea securit ii i ap rii statului. Va spori, de asemenea, i nivelul de participare al societ ii civile la proiectele comune realizate cu NATO sau în cadrul Programului „Parteneriat pentru Pace”. Un exemplu elocvent în acest context poate servi i lansarea în 2007 a proiectului de nimicire
pe teritoriul Republicii Moldova a pesticidelor i substan elor chimice inutilizabile stocate pe teritoriul rii în cantit i impun toare de pe timpul URSS.
Planul individual de ac iuni nu este o activitate pornit de la „zero”. Fiind un mecanism de baz al Parteneriatului, IPAP-ul include în sine toate
acele programe i obiective stipulate în cadrul PfP i la care Republica Moldova deja particip sau în care este implicat , este un Plan continuu, care va
fi permanent evaluat i adaptat la noile necesit i ale rii.
Pentru a realiza toate aceste scopuri i a asigura o evolu ie consecvent a
evenimentelor în aceast direc ie, la Ministerul Ap rii, în urma transform rilor efectuate, a fost creat o sec ie special - cooperare interna ional i integrare Euro-atlantic , care organizeaz raporturile noastre cu NATO, le sistematizeaz , armonizeaz i ierarhizeaz prin stabilirea priorit ilor i a limitelor de timp pentru atingerea obiectivelor concrete.
În final un lucru foarte important, remarcat i de Pre edintele Republicii
Moldova, Comandant Suprem al For elor Armate, Vladimir Voronin, - la elaborarea i realizarea IPAP-ului se va ine cont de necesit ile i viziunea Republicii Moldova asupra obiectivelor sale în domenii de interes comun cu
NATO. Prin urmare, Planul individual de ac iuni al parteneriatului „Republica Moldova – NATO” nu este un document impus de Alian a Nord Atlantic
i nu afecteaz statutul actual al nostru de stat neutru.
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This article exposes the acts of political manipulation in the Eastern regions of the Republic of Moldova. Their influence on the solution process of
the transnistrian conflict is great and negative by nature. The manipulation
with public opinion is realized through different methods. The transnistrian
authorities spread the information according to their interests, they use the
scientific publications to argue the existence of the “transnistrian nation”,
and they make young people and youth organizations to support them. That’s
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why they succeeded in changing the psychological climate in Transnistria. In
fact, many people believe in a happy future of the self-proclaimed republic,
even they are citizens of the Republic of Moldova. The consequences of the
political manipulation should be a warning for the Moldovan political actors; they should stop this process in the proper sense of the word.
Faptul apari iei Republicii Moldova în calitate de stat independent a fost
înso it de un ir de procese politice: de transformare, consolidare, dar i de
dezechilibrare, deformare. Separatismul transnistrean la etapa actual , la fel
ca i acum 15 ani, se manifest drept un factor eroziv ce dezechilibreaz situia Republicii Moldova pe plan na ional i interna ional. R zboiul de pe Nistru din 1992 i consecin ele acestuia reprezint o problem vulnerabil , ceea
ce determin fluxul permanent de analize, propuneri i solu ii. În cadrul cercet rilor efectuate deseori se invoc cauzele conflictului, ra ionamentele p rilor conflictuale, atitudinea i pozi ia comunit ii interna ionale, dar deocamdat slab se analizeaz situa ia intern din zona de conflict, atît pe plan politico-economic, cît i social-cultural, cu prioritate psihologic-spiritual. Anume
deficitul de aten ie vis-a-vis de aceast latur a situa iei, de cercetarea procesului conflictual de aici serve te drept un factor favorabil autorit ilor separatiste care, pe parcursul a 15 ani, prin propagand , dezinformare i manipulare,
au reu it s schimbe climatul psihologic în regiune. În aceast perioad cel
mai eficient remediu de influen a separatismului transnistrean asupra popula iei locale a fost i r mîne manipularea politic . În cazul raioanelor de Est
ale Moldovei acest remediu corespunde pe deplin canoanelor tiin ei politice,
conform c rora manipularea este definit drept manevrarea unei situa ii în a a
fel încît ea s devin avantajoas 116 sau un proces de influen asupra opiniei
publice i a comportamentului politic pentru canalizarea acestora spre o direie necesar anumitor structuri ale puterii 117.
În ce m sur manipularea politic tergiverseaz solu ionarea conflictului
transnistrean? Exist oare vre-o posibilitate de a stopa acest proces i de a-l
direc iona într-o alt albie? R spunsul la aceste întreb ri este pe cît de complicat i oportun, pe atît de contradictoriu.
Este cunoscut faptul c autorit ile autoproclamatei republici au creat un
mediu favorabil pentru a supune popula ia b tina f
dificult i ac iunilor
de manipulare politic , folosind în acest scop „tehnici care distorsioneaz inten ionat adev rul, l sînd îns impresia libert ii de gîndire i decizie”118. Re116
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gimul anticonstitu ional de aici realizeaz o zombare, o supunere total a opiniei publice în favoarea interesului declarat drept „comun”.
Dup cum se remarc în literatura de specialitate sistemul administrativ
de comand format în regiune este alc tuit din rude apropiate i prieteni apropia i ai liderului transnistrean I.Smirnov, care ocup func iile cheie în puterea
executiv , structurile de for , business i mas-media119. Acest sistem se bazeaz în special pe mas-media, pe manipularea opiniei publice i nu admi e
opozi ia politic nici fa de regimul autoritar, nici fa de lider i „familia”
sa.
În aceast ordine de idei, mass-media a devenit un instrument foarte eficient pentru a manipula opinia public , pentru a provoca o „psihoz colecti”f
a recurge la tehnici mai complicate de manipulare. De i articolul 12
al Constitu iei autoproclamatei republici declar c statutul de limb oficial
se acord limbilor moldoveneasc , rus i ucrainean , pe teritoriul acestei regiuni nu se editeaz nici o revist sau ziar în limba „moldoveneasc ”. Fiecare
num r al oric rui ziar nu este privat de tratarea unilateral a problemei nerecunoa terii republicii, denegrarea vinova ilor de acest fapt, dar totodat i de
persisten a promisiunilor, laudelor, meritelor „m re ei republici Transnistria”
i sus in torilor existen ei acesteia.
În ziarul „
” din 30 martie 2006 se declar c „guvernarea
Republicii Moldova refuz crearea unui stat comun cu Transnistria”, iar în
cadrul discu iei despre aderarea Ucrainei la NATO, presa transnistrian recunoa te c „Transnistria este un hotar al intereselor Rusiei care va fi greu de
trecut chiar i pentru americani, dac Rusia î i va înt ri pozi iile în acest teritoriu. Este de ajuns dorin a Kremlinului pentru a transfera pe teritoriul Transnistriei sta iuni pentru prevenirea atacului militar „Dnepr”. Vecin tatea Transnistriei cu NATO este imposibil fiindc „poporul transnistrean este parte a
poporului rus”. Deci, Rusia este prezentat drept o for m rea protectoare
i sus in toare a regimului separatist. Prin mass-media se infiltreaz în con tiin a popula iei faptul c „frica nu e specific poporului transnistrean”, acesta,
prin urmare, trebuie s manifeste deschis ura fa de cei ce le limiteaz libertatea.
„Sîntem întotdeauna cu Rusia” este un slogan de frunte, expus practic
permanent de c tre liderul transnistrean Igor Smirnov. De fapt, pîn la introducerea a a-numitei „blocade economice” de c tre autorit ile ucrainene i
moldovene ti, un slogan frecvent utilizat era „Sîntem întotdeauna cu Ucraina”. Situa ia i atitudinea s-au schimbat radical dup faptul „tr rii poporu119
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lui” de c tre un aliat important – Ucraina. La etapa actual , pe ling rubrica
” în ziarele din regiune a ap rut rubrica „
”.
Manipularea politic , realizat foarte u or prin intermediul presei, a devenit un instrument eficient axat nu atît pe „introducerea în con tiin a informa iei sub form … veridic , cît pe influen a asupra punctelor slabe ale con tiin ei”120. În acest caz se ac ioneaz la nivelul trebuin elor umane, în special
la cel al asigur rii protec iei propriei persoane de c tre stat. Se afirm cu glas
tare c la etapa actual „ca niciodat o importan major o are pozi ia, atitudinea fiec rui transnistrean în ceea ce prive te unitatea i consolidarea socieii în jurul principiilor i idealurilor pe baza c rora s-a format republica.”
Liderii separati ti afirm c numai în cazul unit ii i consolid rii statului transnistrean se garanteaz protejarea total a popula iei. Prin urmare, tot la autoprotec ie se revine.
Manipularea politic în raioanele de Est ale Moldovei se realizeaz mai
eficient în cazul monopoliz rii mass-media, prin excluderea mesajelor alternative sau opuse, ceea ce a fost evident mai ales înainte de 2003, cînd nu exista nici un ziar care ar analiza critic ansamblul de ac iuni sau inac iuni a conducerii. Dup anul 2003 apare „
” i„
”,
pe paginile c rora se public materiale mai mult sau mai pu in obiective.
În literatura de specialitate se consider c „principalele tehnici de manipulare prin pres sînt selectarea tirilor i orientarea acestora încît publicul
are acces doar la unele segmente ale circuitului informa ional, influen area
prin plasarea tirilor, prin titluri i selec ia fotografiilor”121. În acest context
credem c un caracter de manipulare îl are i televiziunea, deoarece ea ac ioneaz prin ideologia de informare sau mai bine zis de dezinformare. S-a stabilit iluzia c a vedea înseamn a în elege, ceea ce provoac „fascina ia pentru imagini turnate în direct”, astfel cererea încurajeaz oferta de informa ii false, manipul ri i mistific ri.
Este important a penetra pe deplin acel adev r c autorit ile transnistrene au reu it sa- i dezvolte re elele de difuzare a emisiunilor televizate pe întreg teritoriul, ceea ce permite o manipulare maxim cu con tiin a maselor printr-un efort minimal. E cazul alegoriei pe care o face Serge Moscovici în lucrarea „Epoca maselor”: „Se întîmpl ca i cum un doctor, în loc s hipnotizeze un pacient care îl vede i îl aude, ar hipnotiza prin scrisori i fotografii sute
de pacien i care nu îl cunosc i pe care nu îi cunoa te”122.
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Manipularea prin televiziune are un efect maximal, deoarece din pachetul standard de posturi au fost excluse acelea care permit transmiterea direct
a informa iei obiective, r mînînd doar posturile transnistrene, cele ruse ti i
BBC World. Ultimul post con ine informa ii interesante i veridice, dar se difuzeaz în limba englez , fiind inaccesibil pentru majoritatea popula iei.
Este o „tendin natural a puterii de a- i ascunde gre elile, de a- i masca
inten iile i posibilit ile reale”123, dar nu în cazul absolutiz rii acestui fapt.
Dezinformarea este numit de c tre H.P.Cathala „arm care asigur puterii
acele mecanisme care sl besc posibilit ile individului de a gîndi corect i îl
determin sa- i piard încrederea, s se obi nuiasc s tr iasc în eroare i dezordine”124.
Deseori, oamenii de tiin i profesorii sînt folosi i de c tre dezinformatori ca instrumente, intermediari sau agen i de influen . Oamenii de tiin
realizeaz cercet ri, iar dezinformatorii le folosesc în scopuri proprii. Astfel,
în revista anual „
” se descrie boia istoriei i culturii acestui plai, se pune accent pe fenomenul statalit ii
transnistrene, pe evenimente, fapte, procese i personalit i. Aceste informa ii
sînt utilizate pentru a demonstra c exist „poporul transnistrean” care are toate drepturile asupra acestui teritoriu. Mai mult, se apeleaz la serviciile unor
anali ti, politologi din Rusia, care încearc s „argumenteze tiin ific” existea „poporului transnistrean”.
Expresia „popor transnistrean” este des utilizat în discursurile liderului
autoproclamatei republici, Igor Smirnov. El î i exprim siguran a c transnistrenii vor rezista în fa a „agresorilor moldavi” i spune ferm: „republica noastr s-a realizat, noi declar m din ce în ce mai sigur despre existen a de facto a
statului nostru”125. Evident c aceste cuvinte sînt preluate i difuzate, devenind un gînd al popula iei, gînd ce fondeaz sus inerea regimului existent.
H.P.Cathala afirm c „o carte adecvat poate ea singur s modifice notabil o opinie sau un comportament, ceea ce face din ea un instrument deosebit de eficace pentru propaganda pe termen lung”126. Exist o serie de c i
care vizeaz situa ia conflictual din regiune, dar modul de abordare al evenimentelor are acela i caracter unilateral i manipulativ.
O.Godîmo, deputat al Sovietului Suprem, apreciind cartea lui G.B.Komarni ki „
” afirm c „titlul c ii este foarte
sugestiv, deoarece semin ele na ionalismului românesc sem nate pe teritoriul
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Basarabiei au exploadat, f rîmi înd Uniunea Sovietic în p i. Transnistria sa realizat ca stat i are viitor, dar nu în cadrul Republicii Moldova”127.
Alte dou c i „
” i„
”,
ultima scris de c tre Igor Smirnov, relateaz i descriu cititorului evenimentele în urma c rora a ap rut r.m.n., încercîndu-se, totodat , s se demonstreze
existen a poporului, na iunii transnistrene. Urmeaz enumerarea totalit ii de
succese ob inute pe parcursul anilor de independen . Se afirm cu mîndrie c
s-a atins nivelul spiritualit ii, cre terii economice i stabilit ii sociale dorite,
s-a protejat dreptul oamenilor la via prin crearea republicii care nu a permis
„p trunderea otravei na ionaliste în sufletul poporului transnistrean”.
Igor Smirnov dedic un capitol întreg al c ii sale dezvolt rii tehnicilor
de informare în mas . El recunoa te faptul c în timpul r zboiului din 1992,
conducerea Transnistriei a reu it „s difuzeze adev rul despre ac iunile agresorilor, ceea ce a schimbat climatul moral-psihologic în Moldova, iar în Transnistria a consolidat con tiin a drept ii luptei pentru patrie, a realizat unirea
oamenilor tuturor na ionalit ilor”128. Astfel, liderul transnistrean acord un
rol major difuz rii informa iei, garantînd veridicitatea i obiectivitatea evenimentelor difuzate. I.Smirnov a ales un mesaj convenabil cu care vine în popor, mesaj ce-l prezint drept salvator i protector al na iunii. Popula ia din
regiune, fiind izolat de alte mesaje care ar motiva c utarea adev rului, îi recunoa te pozi ia. Mijloacele de informare în mas „sporesc în mod fabulos
puterea conduc torilor, întrucît ele concentreaz la un pol prestigiul, iar la celalt admira ia”129.
Drumul spre putere i recunoa tere trece prin controlul strict asupra culturii i ralierea intelectualit ii. Educa ia i cultura sînt deschise ideologiilor
expansioniste i dezinformatoare. Astfel, dezinformatorul se va str dui s i
fac din dasc li intermediarii s i. De i, propaganda în institu iile de înv mînt este interzis , ea se realizeaz sub diferite pretexte. Recent, într-o coal
din Tighina a avut loc o lansare de carte „
”. Autorul acestei c i i-a construit discursul în a a mod, încît pe lîng faptul prezent rii c ii, a adus argumente forte care îndrept esc ac iunile autorit ilor
transnistrene i care le legitimeaz pozi ia. Cî iva ani în urm , în zilele de 2325 octombrie Uniunea Scriitorilor din Federa ia Rus a organizat la Tiraspol
„un plen în desf urare”. La plenar au participat scriitori din peste 70 de regiuni ale Federa iei Ruse. Ei au adresat un apel c tre poporul transnistrean în
care au elogiat conducerea r.m.n. pentru c a reu it „s opun rezisten extremi tilor proromâni, care doresc s subjuge poporul transnistrean iubitor de
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libertate”. Este evident c prin aceste ac iuni se încearc „reeducarea i sp larea creierelor”130 pentru a nu permite devierea de la linie. Se realizeaz ac iunea psihologic asupra tinerei genera ii, un r zboi psihologic ascuns sub masca scopului educativ.
Conducerea „republicii fantome” con tientizeaz c trebuie s i asigure
sus inerea în rîndurile tinerilor. Pentru realizarea acestui scop a fost creat
mi carea de tineret „Prorîv”. Tineretul este energic, dinamic, persuasiv, în concluzie un instrument cu un grad înalt de eficien în domeniul manipul rii
politice. Tineretul este capabil s mobilizeze acele structuri care nu se las a fi
dirijate de c tre oficilali. „Prorîv” ac ioneaz eficient prin afirma ii simple
care, dup Gustave Le Bon „constitue un mijloc sigur de a face s p trund o
idee în spiritul mul imilor. Cu cît afirma ia este mai concis , mai lipsit de
probe i de demonstra ie, cu atît ea are mai mult credit”131. Afirma ia î i dobînde te realmente influen în cazul repet rii ei în aceea i termeni, ceea ce
determin „încrustarea în zonele cele mai profunde ale incon tientului, unde
se elaboreaz motivele ac iunilor noastre”132. Nu numai ideea verbalizat se
incrusteaz profund în incon tient, dar i cea expus în imagini, simboluri.
Ast zi, teritoriul autoproclamatei r.m.n. poate fi comparat cu un „muzeu al
socialismului”. Prin predominarea simbolurilor comuniste, atît pe plan oficial, cît i cotidian, autorit ile transnistrene reu esc s i supun o categorie de
oameni pentru care nostalgia pentru trecut are o valoare primordial .
Ac iunile de manipulare politic sînt u or identificabile în ajunul unor
evenimente importante. E cazul perioadei înainte de referendumul din 17 septembrie 2006 din partea stîng a Nistrului. S-a realizat o activitate impun toare de propagand , ini iat cu formularea manipulatorie a expresiei: „Referendumul pentru independen a Transnistriei”. A urmat difuzarea în cantit i enorme a materialului de propagand . Foile volante nu con ineau doar informa ii
despre desf urarea referendumului, dar i explica ii privind organizarea buletinului de vot i formularea întreb rilor. Este interesant c spa iul destinat
pentru semnul care ar identifica alegerea participantului la referendum era
ocupat deja. Se ar ta demonstrativ care trebuie s fie alegerea corect , excluzînd o alt variant posibil . Agita ia continua cu un slogan frecvent utilizat
,
.
!” Militan ii mi rii de tineret „Prorîv” ar tau trec torilor cum s noteze
„da” la prima întrebare i „nu” la a doua pe buletinul de vot, apoi au defilat la
Tiraspol scandînd „Sîntem ru i!” Punctul culminant l-a constituit difuzarea
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modelelor de pa aport al Federa iei Ruse, mesajul fiind urm torul: „Dac dori i ca numele vostru s fie în acest spa iu, vota i numai a a!”.
Posibil aceste ac iuni nu s-ar fi atribuit automat domeniului manipul rii
cu opinia public , dac ar fi existat material de agita ie de alt natur , care ar
reflecta o alt posibilitate de vot. Îns acesta lipsea. S-a eviden iat acut monopolul pe care-l de ine conducerea r.m.n. asupra mediului informativ, dar problema const în faptul c majoritatea popula iei din regiune nu observ , nu
percep c sînt dezinforma i i aprig manipula i.
Care a fost dar rostul spuselor lui Igor Smirnov la adresa popula iei din
regiune: „Gîndi i-v cum ve i r spunde la întreb rile puse în cadrul referendumului. Aminti i-v ce a i v zut din partea Moldovei i ce v-a dat Rusia.”
Ra ionamentul e descifrabil: a pretinde la libertatea i juste ea desf ur rii referendumului. De i, referendumul a fost condamnat de c tre majoritatea statelor, sus inerea Federa iei Ruse a constituit o for motiva ional pentru continuarea politicii existente.
Este larg r spîndit opinia c rezultatele referendumului au fost falsificate pentru c este imposibil pronun area majorit ii popula iei pentru independen a r.m.n.. Cunoscînd situa ia i climatul din regiune, se poate men iona cu
siguran c chiar i în cazul nefalsific rii rezultatelor, majoritatea participanilor la referendum s-ar fi pronun at pentru independen a r.m.n. i alipirea ei
ulterioar la Rusia. Aceast concluzie este determinat de persisten a mai
multor factori care, prin combina ie, împart popula ia din regiune în 4 categorii:
Sus in torii regimului. Ei recunosc conducerea autoproclamatei republici i cred în existen a i viitorul independent al ei.
Conformi tii, care ac ioneaz conform „ordinelor” doar din fric , din
dorin a de a tr i în pace, de a avea o via stabil .
Indiferen ii. Ei nu iau nici o pozi ie, ac ioneaz doar cînd rezultatele le
satisfac necesit ile.
Adep ii integrit ii Republicii Moldova, ace tia încearc s i fac concluzii obiective, s ac ioneze în vederea stop rii procesului de manipulare.
Cu p rere de r u, ultima categorie de persoane este în minoritate, scade
i va sc dea cantitativ i în continuare. Chiar i cei care ast zi au o pozi ie
proprie, adecvat fa de situa ia din regiune, mîine vor fi supu i activit ii
sistematice de infiltrare a unor idei, teze favorabile unui grup anume. „Adepii integrit ii teritoriale care locuiesc pe malul stîng sînt tot mai demoraliza i
din cauza lipsei oric rui progres în direc ia solu ion rii conflictului. Puterea
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constitu ional de la Chi in u nu e în stare s le rezolve nici o problem i nu
poate s -i apere”133.
Faptul neacord rii aten iei acestui complicat proces manipulativ ac ioneaz i va ac iona pe viitor în defavoarea Republicii Moldova. S-a demonstrat
autorit ilor transnistrene nu le pas de nerecunoa terea autoproclamatei
republici pe plan interna ional. Ei consider c aceast republic deja un deceniu i jum tate exist de facto, fapt ce-i face mereu s tind spre recunoa terea de jure. Probabil, guvernarea Republicii Moldova este sigur c populaia din zona de conflict este pro-Moldova. În acest caz, Republica Moldova
are de pierdut foarte mult,deoarece climatul psihologic se schimb radical contra-Moldova. Chiar i mul i din cei ce nu sus ineau ini ial separatismul, s-au
împ cat cu gîndul c locuiesc într-un stat real, mai real pentru ei decît Republica Moldova.
Republica Moldova trebuie s adopte i s promoveze o pozi ie ferm ,
stabil i consecvent fa de situa ia creat în zona de conflict, altfel se va
realiza o reac ie în lan : popula ia din regiune va face apel la dreptul de a tr i
i a constitui un stat suveran i independent pe acest teritoriu, iar conducerea
autoproclamatei republici va face apel la recunoa terea ei ca stat existent i
viabil de c tre popula ia transnistrean .
Actorii procesului decizional din Republica Moldova trebuie sa- i ini ieze m surile i ac iunile lor de la elemente esen iale pentru a încetini, a stopa
procesul de manipulare politic i pentru a realiza schimb ri substan iale la
nivel psihologic atît de ordin individual, cît i colectiv:
suri de observare a diferen elor de atitudine, cît i de con tientizare
a evolu iei acestora pe parcursul a 15 ani.
suri de estimare a climatului psihologic-spiritual la etapa actual .
suri de actualizare a domeniului educa ional, de asigurare a dreptului la înv are în limba matern .
suri de demonopolizare a mass-media.
suri de motivare a organiza iilor neguvernamentale de a activa în
regiunea de conflict. Acestea ar contribui la restabilirea încrederii reciproce
în rîndurile popula iei i ar explica c „nu trebuie s ne limit m la preluarea
pasiv a tirilor, ci trebuie s adopt m obi nuin a de a le c uta i, pe cît posibil, de a le controla prin toate mijloacele avute la dispozi ie”134 , deoarece fiecare trebuie s se simt personal implicat în problemele care-l vizeaz .
Dac conducerea Republicii Moldova, cît i popula ia republicii nu vor
acorda o aten ie adecvat faptului manipul rii cu opinia public în zona de
133
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conflict, mai mult, vor ignora acest fapt, exist riscul c nu se va realiza niciodat unitatea Republicii Moldova, cauza fiind protestul nou-creatului „popor
transnistrean”, acesta va dori s i apere realiz rile i independen a. În asemenea caz, de obicei, voin a poporului este mai presus decît orice decizie la
nivel oficial.

.
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De la bun început consider m necesar a insista asupra unor delimit ri
terminologice ce vor u ura ulterior comprehensiunea materialului euristic de
mai departe. Conceptul de „putere de stat” este unul polivalent, din care caudeseori sintagma se utilizeaz atât la plural, cât i la singular. Utilizarea sintagmei „putere de stat” desemneaz o viziune integrativ asupra obiectului
de studiu. Puterea de stat este analizat în calitate de fenomen integru, drept
un caz aparte al puterii politice. Când se vorbe te despre „puterile de stat” sau
„puterile în stat”, accentul se plaseaz pe structura i componentele puterii de
stat, care este analizat prin prisma componentelor sale tradi ionale i clasice:
puterea legislativ , puterea executiv i puterea judec toreasc .
În teoria i practica politic i cea juridic (în special, constitu ional ) termenii putere, stat i politic sunt foarte des utiliza i i din aceast cauz necesit o delimitare ini ial 136. În opinia majorit ii absolute a speciali tilor în
domeniu (politologi, juri ti sau sociologi), puterea politic i puterea de stat
sunt dou no iuni ce se întretaie continuu137. Ele pot evoca acelea i realit i,
îns pot fi folosite i pentru a nominaliza realit i politico-juridice distincte.
Astfel, dac termenul „politic” desemneaz caracterul social (general, complex) al puterii, atunci sintagma putere politic se refer la puterea poporului,
a na iunii. Termenul „politic” poate desemna, de asemenea, caracterul puterii
unor forma iuni, partide sau grupuri de interese. Pentru ca aparatul categorial
care este preconizat s fie utilizat în continuare s fie cât mai clar, preciz m
sintagma „putere politic ” este folosit pentru a desemna puterea poporului, a na iunii, ea având o arie de cuprindere mai larg decât sintagma „putere
de stat”, care este forma institu ionalizat a puterii politice. Puterea de stat reprezint forma oficial constituit a puterii politice, forma politic sub care se
organizeaz i func ioneaz aceast putere. De aici i ideea c puterea de stat
este un caz particular al puterii politice, rela ia fiind analizat prin prisma construc iei teoretice, de tipul „întreg - parte”138.
Din perspectiva considera iilor teoretice expuse mai sus, puterea de stat
este o form de organizare statal a puterii poporului. Dac aceast organizare se realizeaz prin mai multe grupuri (categorii, autorit i, puteri) de organe
de stat, cu func ii i împuterniciri clar delimitate, care, pe de asupra, mai sunt
caracterizate prin autonomie organizatoric i func ional , precum i prin echilibru reciproc i colaborare, suntem martorii separa iei / echilibrului puterilor de stat. Dac îns organizarea i func ionarea acestor organe de stat sunt
136
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caracterizate prin centralism i concentrare, suntem în prezen a unicit ii puterii, stare specific regimurilor politice autoritare i totalitare. În acela i
timp, puterea de stat i societatea se afl într-o rela ie de influen reciproc .
Dac puterea de stat se realizeaz ca autoritate în societate i fa de ea, societatea ac ioneaz , de asemenea, asupra puterii de stat. Astfel, orice societate
polarizeaz interesele generale în jurul unor valori pe care puterea de stat nu
le poate ignora (de exemplu, ideologia democratic , liberal i pluralist ).
Ansamblul rela iilor economice ale societ ii, inclusiv rela iile de proprietate,
influen eaz , de asemenea, organizarea puterii de stat i func iile ei (cum ar
fi, de exemplu, economia liberal comparativ cu cea socialist ). Circumstanele istorice i tradi iile (constituirea unor state în procesul decoloniz rii, tradi iile monarhice sau republicane) prefigureaz puterea i mai apoi contribuie
la cristalizarea ei.
În Constitu ia rii noastre sintagma „putere de stat” se întâlne te îns nu
foarte des, fapt ce se explic prin aceea c , pentru a desemna ramurile puterii
de stat ale statului Republica Moldova, sunt utilizate concepte sinonime. Sintagma „putere de stat” este atestat în Constitu ie la singular, iar pentru a desemna ramurile puterii sau pluralismul acestora, este utilizat i conceptul de
„autoritate”. Despre putere de stat se vorbe te în articolele 2 i 6. Ulterior înîn legea fundamental nu se folose te conceptul de „putere de stat”, ci acel
de „autoritate”, c ci pe parcursul legii puterile de stat sunt analizate prin intermediul autorit ilor sale: parlament, guvern, pre edin ie, instan e judec tore ti, toate împreun formând sistemul autorit ilor publice.
Înainte de a realiza un studiu de caz privind starea de fapt în Republica
Moldova, este necesar trecerea în revist a tr turilor puterii de stat139:
- puterea de stat este o putere de constrângere. În realizarea voin ei lor
de in torii puterii politice apeleaz la un întreg arsenal de mijloace, printre
care un loc deosebit apar ine coerci iei. Elementul de constrângere este definitoriu, deoarece din momentul în care dispare constrângerea, dispare însu i
statul. Constrângerea este particularitatea ce deosebe te puterea de stat de alte
puteri sociale;
- puterea de stat are un caracter suveran, tr tur ce presupune suprema ia i independen a puterii în exprimarea i realizarea voin ei guvernan ilor
ca voin de stat. Aceast particularitate se analizeaz sub denumirea de putere de stat pentru a fi deosebit de suveranitatea poporului i suveranitatea naional ;
- ca putere oficial puterea de stat î i are legitimarea într-un sistem de
norme, de reguli, având ca obiect guvernarea. Convertirea puterii politice înt-
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r-o putere de stat semnific nu doar legitimitatea ei ca ordine legal , dar i validarea ei ca factor de comand social . Autoritatea puterii de stat se exprim
printr-un sistem de prerogative atribuite institu iilor guvern rii, iar nu guvernan ilor însu i, ceea ce asigur continuitatea i permanen a puterii. Legitimitatea puterii de stat este asigurat mai întâi de toate prin intermediul partidelor politice care ofer o fa uman guvern rii;
- puterea de stat se înf eaz ca putere a întregii societ i, chiar dac
ea, prin formele ei concrete de manifestare i de realizare, este p rtinitoare
pentru un anumit grup sau o categorie social . Aceast particularitate vine din
teoria suveranit ii dedus de Montesquieu, în detrimentul principiului suveranit ii lansat de Rousseau;
- caracterul organizat al puterii statale. Ea persist numai ca o putere organizat sub forma unui aparat, mecanism, autorit i, sistem de organe. Organizarea puterii statale pe principiul echilibrului i a conlucr rii prezint incontestabile avantaje în exerci iul democra iei;
- puterea de stat, perceput ca un ansamblu unitar al institu iilor i rela iilor de putere reglementate juridic, nu acoper i nici nu absoarbe multitudinea i diversitatea institu iilor i raporturilor de putere în societate (corpul
electoral, partidele politice, sindicatele, organiza iile religioase etc.);
- unicitatea puterii de stat este, de asemenea, o tr tur definitorie, întrucât aceasta deriv din faptul apartenen ei la un titular unic i exclusiv – poporul. Unicitatea puterii nu exclude, ci chiar implic realizarea ei prin diferite
categorii de organe ale statului corespunz tor unor func ii specifice i relativ
autonome. Aceast diviziune a func iilor puterii i a numirii în cadrul aparatului de stat nu semnific pluralitatea i divizibilitatea puterii care este i nu
poate fi decât unic .
De problema exercit rii puterii de stat este strâns legat cea de separa ie
a puterilor în stat140. Am considerat necesar a insista i asupra acestei chestiuni, pentru o mai bun în elegere a materialului ce va fi expus în continuare,
precum i pentru a argumenta, o dat în plus, rolul important al partidelor în
sistemele democratice actuale.
Discu ia cu privire la separa ia puterilor nu a început odat cu teoriile lui
Montesquieu. Ea î i are originile în antichitatea greceasc , continuând i pe
perioada evului mediu. Montesquieu îl urmeaz în unele privin e pe J.Locke
(1632-1704), care a formulat multe din ipotezele incluse mai târziu în propriile teorii. Montesquieu (1689-1755) a avut îns meritul de fi impus odat pent-
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ru întotdeauna ideea separa iei puterilor, fiind gânditorul la ale c rui teorii a
apelat de cele mai multe ori posteritatea.
Opinia vehiculat în mod curent, conform c reia Montesquieu ar fi prezut o autonomie total a tuturor celor trei puteri (legislativ , executiv i
juridic ) nu este justificat . Dimpotriv , în lucr rile sale apar multe reglement ri care vin s treac de la o putere la alta sau s corespund tuturor puterilor. Montesquieu confer , de exemplu monarhului, ca purt tor al puterii executive, drept absolut de veto împotriva deciziilor legislativului, pentru a preveni astfel ca acesta s devin prea “despotic”. Parlamentului Montesquieu îi
dreptul de a veghea retroactiv la aplicarea corect a legilor de c tre executiv. În plus, Parlamentul mai are i dreptul s aduc mini trii i func ionarii
regali în fa a legii dac ace tia ignor litera legii. Un ultim exemplu: Montesquieu acord Camerei Superioare, pe lâng competen ele legislative, i competen e juridice. Nobilii nu trebuie judeca i de tribunale obi nuite, ci de Prima
Camer a Parlamentului pentru ca sentin ele s fie date nu de invidio i, ci de
egalii lor. Montesquieu este, de fapt, mai degrab un sus in tor al limit rii puterilor i al amalgam rii acestora decât un teoretician al separa iei puterilor141.
De pe timpul lui Montesquieu i pân în zilele noastre, teoria separa iei
puterilor a constituit o surs permanent de conflicte în discu ia cu privire la
o structurare cât mai potrivit a sistemelor politice. Sintetizând teoria clasic
a separa iei puterilor, trebuie s re inem c în orice societate organizat în
stat, dar mai cu seam într-un stat de drept, exist trei func ii ale acesteia i
anume: de editare de reguli juridice sau func ia legislativ , de executare a
acestor reguli sau func ia executiv i de judecare a litigiilor sau func ia jurisdic ional . Fiec rei func ii îi corespunde o putere: puterea legislativ , puterea
executiv , i, respectiv, puterea jurisdic ional 142. Fiecare putere este conferiunor organe distincte: putere legislativ adun rilor reprezentative; puterea
executiv efului statului, eventual efului de guvern i mini trilor; puterea
judec toreasc organelor juridice.
Toate regimurile politice cunosc o diviziune între organele guvernamentale, fiecare fiind mai mult sau mai pu in specializat într-o func ie. În acest
sens, consider m c , de fapt, separa ia puterilor nu înseamn numai diviziune, ci i independen a autorit ilor guvernamentale. Aceast independen se
fondeaz pe existen a unor func ii fundamentale distincte prin natura lor i
care pot fi exercitate numai separat. În mod firesc, statul apare natural divizat
în mai multe puteri, termenul desemnând, totodat , func ia i organul.
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Trecerea timpului, iar cu acesta i transform rile înregistrate în via a politic au determinat multe critici la adresa teoriei clasice. De exemplu, I.Muraru sus ine c fa de Locke i Montesquieu, care au definit cei dintâi aceste
puteri, teoriile care au urmat, precum i cele actuale s-au îndep rtat pu in.
To i autorii consider îns c separa ia puterilor este, în realitate, o justificare
ideologic a unui scop politic foarte concret: sl birea puterii guvernan ilor în
ansamblu, limitându-i unii pe al ii143. Pentru a exemplifica, noi vom utiliza
exemplul sistemului de putere din Marea Britanie, unde cabinetul concentreaîn mare m sur puterea pentru c el dispune, în principiu, de majoritatea
absolut în Camera Comunelor (de altfel, adev rata putere o de ine comitetul
dirigent al partidului înving tor în alegeri).
Asemenea exemple se pot g si i în alte sisteme constitu ionale democratice, în care lupta pentru putere se d , de regul , între dou partide politice144.
Consider m, c trebuie privit cu rezerve ideea c , pretutindeni i permanent,
legislativul ar fi o stavil eficient în fa a eventualelor excese ale executivului. Un asemenea impediment exist numai în regimurile preziden iale autentice pure, dar asemenea regimuri constitu ionale sunt foarte rare. În regimurile parlamentare, în care guvernul r spunde în fa Parlamentului, aceast r spundere trebuie v zut prin realitatea c guvernul este al majorit ii parlamentare i este pu in probabil (dar nu imposibil) ca proiectele sale s nu fie adoptate. De i prin excelen reprezentativ Parlamentul nu este considerat ca o
garan ie solid pentru guvernan i145.
“Îmb trânirea” teoriei separa iei puterilor este explicat prin aceea c a
fost elaborat într-o perioad în care nu se înfiin aser înc partidele politice
i când principalele probleme puse de putere erau de ordin institu ional.
Apari ia partidelor politice, rolul lor deosebit în configurarea institu iilor juridice i politice, determin ca ast zi separarea sau echilibrul s nu se realizeze
între Parlament i Guvern, ci între o majoritate, format dintr-un partid sau
partide înving toare în alegeri i care dispun, în acela i timp, de parlament i
de guvern i o opozi ie, care a teapt urm toarele alegeri pentru „a- i lua revan a”.
Principiului separa iei puterilor i s-au adus o serie de critici de c tre unii
autori, el fiind considerat fie dep it, fie învechit, fie reflectând o anumit
etap a dezvolt rii constitu ionale. To i criticii separa iei puterilor omit intenionat sau neinten ionat faptul c separa ia puterilor nu a fost niciodat conceput , nici m car de teoreticienii s i, ca o separare ori o izolare artificial între
143
144
145

Muraru I. Drept constitu ional i institu ii politice. – Bucure ti: Editura Actami, 1997, p.268.
Vezi: Ibidem, p.271.
Duculescu V., C linoiu C., Duculescu G. Crestoma ie de drept constitu ional. Vol.I. – Bucure ti: Lumina Lex, 1998, p.45.

120

puterile statului. Din multitudinea de studii actuale efectuate pe aceast tem
rezult ideea, conform c reia „separa ia puterilor a reprezentat i reprezint o
garan ie împotriva acapar rii puterii de c tre for e totalitare i un mijloc de a
asigura echilibrul între puterile statului”146. Dup cum remarc I.Muraru,
„manifestându-se rezerve fa de teoria clasic a separa iei puterilor, nu trebuie s se interpreteze c ea i-a pierdut din importan i actualitate i c
deci r mâne o teorie a trecutului, marea for a teoriei separa iei puterilor const în fantastica sa rezonan social , politic i moral ”147. Ea a intrat în cotiin a mul imilor care au acceptat-o ca pe cea mai eficient re et contra despotismului i în favoarea libert ii i democra iei. Aceasta este motiva ia prezen ei explicite sau implicite a separa iei puterilor în toate constitu iile democratice contemporane.
În unele constitu ii principiul separ rii puterilor în stat nu este înscris expres, dar modul în care sunt echilibrate puterile vorbe te de existen a lui. De
exemplu, în Constitu ia SUA primele trei articole acord puterea legislativ
federal Congresului, puterea executiv – Pre edintelui, iar puterea judec toreasc – tribunalelor148. De altfel, în sistemul rela iilor de putere american
arareori se vorbe te despre separa ia puterilor (“separation of powers”). În sistemul politic al Statelor Unite se promoveaz mai degrab principiul “checks
and balances”, plasând elementele de amalgamare a puterilor la acela i nivel
cu cele de separa ie a puterilor. Vorbind despre amalgamare, se are în vedere
interac iunea i colaborarea puterilor de stat.
Unele constitu ii îns prev d expres principiul separ rii în stat în legislativ , executiv i judec toreasc (Republica Moldova, Elve ia, România etc.).
Alte constitu ii nu divizeaz autorit ile în puteri i nu folosesc termenul „separarea puterilor”, îns realizeaz echilibrul autorit ilor care exercit puterea. Constitu ia Republicii Moldova, prin articolul 6 „Separa ia i colaborarea
puterilor” stabile te în mod expres c „în Republica Moldova puterea legislativ , executiv i judec toreasc sânt separate i colaboreaz în exercitarea
prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor constitu ionale”. Prevederile
în cauz , în opinia autorilor, sunt întâi de toate o respectare a tradi iei constitu ionalismului democratic. Prin acestea dorindu-se de a ar ta ata amentul
statului Republica Moldova fa de principiul originar al democra iei moderne. Pe parcurs îns legislatorul, în conformitate cu realit ile politico-administrative contemporane, insist mai mult asupra concep iilor de „autoritate”.
De altfel, întregul text al Constitu iei rii noastre, cu referin la activitatea
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puterilor de stat, se supune unei logici simple i eficiente. În primul rând, de a
ar ta faptul c autoritatea judec toreasc (puterea judec toreasc ) trebuie s
fie i este independent de celelalte dou puteri (de natur politic ) – legislativ i executiv . În al doilea rând, se insist asupra leg turii i interdependeei fire ti existente între puterea legislativ i cea executiv . Raporturile în
cauz sunt strict reglementate, deoarece din prevederile constitu ionale reiese,
în mare parte, caracterul parlamentar al regimului politic moldovenesc. Totodat , prevederile constitu ionale se refer , în special, la interac iunea dintre
Parlament i Guvern (capitolul VII).
Concluzia ce poate fi dedus din con inutul Constitu iei Republicii Moldova, din punctul de vedere al principiului separa iei puterilor în stat, este c
ea se conformeaz regulilor democratice de activitate a puterilor de stat. Pe
de o parte, aceasta porne te de la recunoa terea importan ei principiilor clasice, iar pe de alta, ine cont de toate schimb rile i modific rile politice contemporane.
Revenind la analiza corela iilor dintre puterile de stat, prin prisma activiilor partidelor politice, subliniem ideea numit mai sus c separa ia dintre
puteri este necesar între ramurile politice ale puterii de stat – legislativ ,
executiv i judec toreasc . Dac primele dou puteri exercit , în linii mari,
aceea i func ie – de exercitare a puterii politice, atunci puterea judec toreasc
trebuie s fie cu adev rat autonom i s situeze de asupra intereselor politice. Pân la urm , acest lucru, ce în teorie este u or de înf ptuit, în via a politieste destul de dificil de transpus. Aceast observa ie pe deplin se refer i
la cazul Republicii Moldova. Societatea moldoveneasc se afl înc în proces
de democratizare i multe momente deocamdat nu corespund rigorilor impuse de standardele general-acceptate. Explica ia în cauz este una de ordin obiectiv, la care se adaug i faptul c separa ia total este imposibil . De altfel,
din capitolul IX „Autoritatea judec toreasc ” al Constitu iei rii noastre se
observ c la completarea cu cadre necesare instan elor judec tore ti particinemijlocit a a structuri politice ca Pre edin ia sau Parlamentul. Pre edintele i deputa ii îns , fiind reprezentan i ai anumitor partide sau for e politice,
în mod nemijlocit pot fi ghida i de interesele anumitor segmente sociale. Pe
de alt parte, exist totu i a a instan ca Consiliul Superior al Magistraturii,
care i propune candidaturile respective. Este curios faptul c despre independen a sau autonomia acestei structuri jurisdic ionale legea fundamental nu
spune nimic. Un indice totu i a pu inei impar ialit i, în anumite cazuri, sunt
multiplele procese pierdute de Republica Moldova la Curtea European pentru Drepturile Omului (CEDO).
Vom eviden ia înc un moment important la capitolul interac iunea dintre puterile de stat, referindu-ne la cazul Cur ii Constitu ionale. La prima ve122

dere, aceast autoritate jurisdic ional face parte, prin defini ie, din puterea
judec toreasc . Îns , conform Constitu iei Republicii Moldova (articolul 134,
aliniatul 2), „Curtea Constitu ional este independent de orice alt autoritate
public i se supune numai Constitu iei”, iar în articolul 137 este prev zut ,
în mod expres, independen a acestei autorit i: „Judec torii Cur ii Constitu ionale sunt inamovibili pe durata mandatului, independen i i se supun numai
Constitu iei”. De altfel, aceast prevedere nu a fost de g sit în situa ia puterii
judec tore ti. Pân la urm îns nu putem ridica la grad de axiom i aceast
stipula ie, fiindc , spre exemplu, partidele joac , de asemenea, un rol definitoriu la numirea în func ie a judec torilor Cur ii Constitu ionale. Aceasta considera ie se refer , în special, la partidele politice majoritare, care prin intermediul Parlamentului i Pre edin iei, pot desemna candidaturile considerate
oportune.
O alt concluzie, ce reiese din stipula iile Titlului V al Constitu iei „Curtea Constitu ional ”, este atribuirea institu iei în cauz a rolului de putere de
stat distinct , venind astfel s completeze celelalte trei existente deja (vezi:
articolul 134, aliniatul 2 al Constitu iei Republicii Moldova). Analiza acestor
i altor probleme dep
te obiectivul i sarcinile stipulate la începutul studiului dat, aprecierile noastre fiind posibile în cercet rile ulterioare.
Revenind la cazul celor dou puteri, puterea legislativ i cea executiv ,
existen a i func ionalitatea c rora este imposibil de imaginat în condi iile
standardelor democratice actuale i deci în afara activit ii partidelor politice,
observ m o tendin general – cea de cre tere a importan ei puterii executive149. Observa ia dat aste perfect valabil pentru toate sistemele de partide,
precum i pentru toate tipurile de regim politice, cu condi ia c atât în primul
caz, cât i în al doilea trebuie s fie vorba de reguli de joc democratice. De
aceea trebuie s avem în vedere faptul c democra iile occidentale de ast zi
se caracterizeaz printr-o putere superioar , mai mult sau mai pu in evident ,
a guvernelor fa de parlamente.
Un rol definitoriu în aceast muta ie este jucat de partidele politice. În
particular, ne referim la partidele politice majoritare care de in majoritatea în
legislative i în baza c rora se formeaz i executivele. Importan a guvernelor
este i mai sesizabil în sistemele de partid dualiste, unde partidele politice
câ tig toare se bucur de o majoritate stabil i durabil , iar pre edintele sau
liderul neformal al forma iunii de guvern mânt ocup prin tradi ie func ia de
prim-ministru. În sistemele de partid pluraliste tendin a cre terii importan ei
executivului la fel este una manifest . Îns ea nu exist în aceea i m sur ,
datorit flexibilit ii sprijinului parlamentar, având în vedere c coali iile de
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guvernare (care sunt o regul în regimurile pluripartidiste) nu se bucur întotdeauna de stabilitate. Totodat , i guvernele pot u or „c dea” în rezultatul
schimbului de for e în parlament.
Sistemul politic moldovenesc de la 2001 încoace este, mai degrab , o excep ie de ideile stipulate mai sus. În pofida caracterului pluralist al sistemului
de partide, coraportul de for e în legislativ este propriu unui sistem de partide
pluralist, dar cu partid dominant. Respectiv, forma iunea de guvern mânt î i
poate permit constituirea unui cabinet ministerial durabil i de durat . Nu în
dar, actualul prim-ministru al Republicii Moldova, V.Tarlev, este cel mai
longeviv în aceast func ie.
In plan general, o dovad cert a acestei cre teri a puterii guvernelor sunt
subdiviziunile guvernamentale (sec ii, birouri, direc ii, servicii) de propor ii,
care înlocuiesc i dep esc comisiile parlamentare, precum ar fi cazul SUA,
unde Congresul beneficiaz de cea mai mare sus inere decât multe alte parlamente occidentale. Argumentele care vin în favoarea unei separ ri mai riguroase a puterilor atrag aten ia asupra faptului c guvernul, ca cea mai puternic institu ie din sistem, este protejat de interven iile parlamentului.
Ipotetic, un parlament, c ruia nu i se permite s participe i s ia decizii
în ceea ce prive te politica extern sau planificarea politic i care este limitat
la func ia de ratificator al deciziilor guvernamentale, nu mai dispune, într-un
sistem parlamentar, nici m car de posibilitatea de a contesta aceste decizii,
pentru c majorit ile parlamentare sus in guvernul150. Aici nu este vorba doar de a proteja cât mai bine puterea de decizie a guvernului în diferite domenii de politic extern sau intern , de eventualele interven ii ale parlamentului
care ac ioneaz în virtutea principiului separa iei puterilor. Este mai important îns de a constitui o contragreutate cât mai eficient la puterea de inut
de guvern, acest lucru fiind posibil doar dac hot rârile cele mai importante
sunt luate la comun de guvern i de parlament.
În plus, electoratul este cel care alege, dar nu între parlamentul i guvernul dintr-un sistem politic anumit, ci, a a cum este logic, între majoritatea parlamentar i guvern, pe de o parte, i opozi ie, pe de alt parte. În cazul multor decizii importante, aleg torului i se pun la dispozi ie alternative clare.
Majoritatea parlamentar i guvernul sus in, s zicem, o reform a sistemului
fiscal, pe când partidele o contest . Aleg torii v d foarte bine cine poart r spunderea pentru aceast reform , ei având posibilitatea (în cazul în care atitudinea partidului pe care l-au preferat pân în acel moment nu reu te s îi
conving ) s penalizeze acel partid la urm torul scrutin.
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Atribuirea responsabilit ii este, în mod firesc, un proces cu mult mai complicat în sistemul preziden ial, spre exemplu, al SUA, marcat mai puternic
de elementele tributare principiului separa iei puterilor151. Însu i sistemul preziden ial este o cauz important a faptului c reprezentan ii din Congresul
american voteaz ne inând cont de grani ele dintre partide. Deciziile politice
sunt luate de majorit i de fiecare dat diferite. În sistemul de partide din Statele Unite electoratul nu poate trage la r spundere democra ii sau republicanii
pentru o anumit decizie. El nu se poate orienta atunci când î i exprim op iunea decât dup felul în care s-a comportat reprezentantul circumscrip iei la
luarea unor hot râri importante. De aceea nu este întâmpl tor faptul c discuiile cu privire la reformele necesare unei mai bune delimit ri a responsabiliii politice, începute în anii ’50 ai secolului trecut în Statele Unite, mai continu i ast zi.
Pentru arhitectura rela iilor de putere din Republica Moldova este important de a analiza cazul separa iei puterilor în regimul democratic parlamentar.
Sistemul parlamentar nu aduce nici o atingere autonomiei parlamentului. Ideea care se afl la baza tuturor teoriilor despre separa ia puterilor, precum unui
parlament autonom i se opune un guvern independent de acesta, nu este întru
totul în pas cu realitatea politic actual . Liniile de demarca ie politic (dup
cum s-a men ionat i mai sus) nu se mai situeaz între parlament i guvern, ci
între guvern i majoritatea parlamentar , pe de o parte, i opozi ie, pe de alt
parte, majoritatea c reia îi revine ast zi asumarea guvern rii i nominalizarea
primului ministru. În fond, dac majoritatea parlamentar ar refuza s coopereze cu premierul, pe care însu i l-a desemnat, ea ar recunoa te c a f cut o
gre eal i deci a ales liderul nepotrivit.
Partidele politice constituie puntea de leg tur care une te majoritatea
parlamentar cu guvernul din sistemul parlamentar curent. Acest fapt nu înseamn , neap rat, c guvernul i majoritatea parlamentar sunt o entitate absolut unitar . Intensitatea diferit a rela iilor dintre aceste organisme depinde în
primul rând de num rul partidelor necesare pentru formarea unui guvern:
Identitatea deseori invocat dintre guvern i majoritatea parlamentar se
poate produce mai ales atunci când nu exist decât un singur partid care desemneaz guvernul. Acest lucru se întâmpl , de regul , în sistemele bipartidiste, dar poate ap rea, în anumite cazuri, i în sistemele pluripartidiste. Dar chiar i atunci când un singur partid cap dreptul s formeze guvernul, vor exista pozi ii diferite între partidul de guvern mânt i guvernul efectiv. Ele vor
încerca s î i ascund diferendele de ochiul opiniei publice, ceea ce nu le va
scuti de dispute. Guvernul se poate baza pe fidelitatea sus in torilor s i. În
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fond, el, ob inând majoritatea voturilor, nu trebuie s abuzeze prea mult de
aceasta dac nu dore te s provoace vreo revolu ie de palat.
Lipsa acordului dintre guvern i majoritate, înso it de o cooperare relativ bun între cele dou p i, este caracteristic pentru situa iile în care mai
multe partide formeaz guvernul, tiindu-se înc în preajma alegerilor care
vor fi partidele preg tite s i asume la comun responsabilitatea form rii guvernului152. Prin acordurile stabilite înainte de alegeri, partidele î i asum responsabilitatea în fa a electoratului, ceea ce le amenin statutul lor dac pe
perioada legislaturii nu sunt capabile s i respecte promisiunile.
Într-un sistem pluripartidist, unde înaintea alegerilor nu se poate da un
pronostic clar cu privire la partidul care î i va asuma guvernarea, opozi ia clasic dintre parlament i guvern este cea mai probabil . Când sunt necesare
mai mult de trei partide pentru a forma guvernul, partidele se vor delimita în
mod logic înc în preajma scrutinului, pentru ca nu cumva s împiedice din
start formarea ulterioar a guvernului. De altfel, cu cât mai contrastant este
pozi ia dintre parlament i guvern, cu atât mai instabil va fi i sistemul respectiv.
În cazul Republicii Moldova problema instabilit ii politice este una irelevant , la moment. Aceasta datorit faptului c un partid de ine majoritatea
în legislativ, ce-i permite s formeze i s controleze guvernul. Îns în anii
’90 ai sec.XX problema în cauz avea o alt conota ie. În urma ob inerii independen ii de c tre Republica Moldova s-a început construc ia anevoioas a
unui sistem politic democrat. Un rol hot râtor în sistemul rela iilor de putere
de tip nou, urma s fie rezervat puterilor de stat. Reformarea acestora era posibil doar cu concursul direct al partidelor politice. În opinia noastr , lucrul
acesta în mare m sur a reu it, fiindc , din punctul de vedere al dezvolt rii
democratice a institu iilor politice, Republica Moldova se afl pe prima poziie din totalul statelor Comunit ii Statelor Independente153. Un rol aparte în
aceste performan e institu ionale a sistemului politic moldovenesc revine partidelor politice, care, la rândul lor, s-au dezvoltat în virtutea sistemului propoional utilizat în cadrul alegerilor parlamentare.
Respectiv, pentru a în elege cât mai corect dinamica interac iunilor dintre
ramurile politice ale puterii de stat, este necesar de a ine cont de cel pu in dovariabile extrem de importante: pe de o parte, este vorba de tipologia sistemului de partide, iar pe de alt parte, de tipul regimului politic. În cazul
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sistemului politic moldovenesc, dac s ne conducem de tipologia clasic a
lui G.Sartori, avem un pluripartidism moderat154, sistem de interac iuni ce se
caracterizeaz prin rolul activ a cinci – ase forma iuni politice. Pe de alt parte, dup cum am subliniat mai sus, la moment, sistemul de partide moldovenesc se caracterizeaz prin prezen a unui partid dominant, ce reu te s dirijeze i s direc ioneze procesul politic de unul singur. Acest fapt nu exclude
posibilitatea unor alian e politice, care ar etala o mai larg reprezentativitate a
puterii de stat. În cazul nostru, colaborarea dintre PCRM i PPCD, cu implicarea sporadic a PDM-ului, reprezint un exemplu de asigurare de c tre partide a unei mai mari legitimit i a puterii de stat. În felul acesta se argumenteaz o dat în plus caracterul pluralist i democratic al sistemului politic moldovenesc. Pluralismul politic face ca guvernul s depind mult de parlament.
Ceea ce, în opinia noastr , este un moment benefic, fiindc nu uzeaz i rutinizeaz rolul forului legislativ, ca în cazurile sistemului de partide dualist.
În ceea ce prive te regimul politic, atunci dup reformele constitu ionale
din vara anului 2000, el este unul parlamentar. Tipul regimului politic este
foarte important pentru stabilitatea i colaborarea puterilor de stat155. Practica
politic moldoveneasc a anilor ’90 a demonstrat c în cazul semipreziden ialismului existent la acel moment colaborarea dintre ramurile puterii a fost „o
misiune gen imposibil ”. Problema era de natur dubl : pe de o parte, este
vorba despre divizarea prerogativelor, iar pe de alt parte, se are în vedere
chestiunea responsabilit ii. În aceste sens era foarte des întâlnit situa ia,
când pre edintele se afla în conflict cu parlamentul. Aceasta din cauza c nu
se cuno tea cine are mai multe atribu ii i unde se finisau atribu iile unei puteri, i se începeau a celelaltei. În final, fiecare putere explica greut ile i haosul politic i economic din ar prin faptul c nu i se permite s activeze. Un
alt factor negativ era constituirea partidelor în mod for at – de sus în jos – pentru a sprijini pre edintele în exerci iu. În acest sens, trecerea de la semipreziden ialism la parlamentarism a reprezentat un pas decisiv i favorabil dezvolrii principiului separa iei i colabor rii puterii. De asemenea, au fost fortificate i mai mult pozi iile partidelor politice în societate. Problema îns const
în faptul c nu s-a mers pân la cap t, s-a lucrat doar cu jum i de m sur .
Se are în vedere c institu iei preziden iale i s-a p strat un ir de atribu ii, ce
în regimurile parlamentare clasice nu se întrev d. Este vorba întâi de toate de
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dreptul la ini iativ legislativ , de atribu ii în domeniul ap rii i securit ii
etc.
Încercând s comas m informa ia teoretic ini ial cu observa iile vizavi
de sistemul de partide i regimul politic existent, pot fi deduse unele concluzii. În Republica Moldova, ca i în majoritatea statelor democratice sau în
curs de democratizare avansat din lume, teoria clasic a separa iei puterilor a
suferit o modernizare, datorit rolului jucat de partidele politice. Se are în vedere c nu poate fi vorba de o separa ie strict dintre ramurile executiv i legislativ . Ca i în majoritatea statelor citate, este vorba de o separa ie i colaborare între partidul sau partidele de guvern mânt (majoritare) i opozi ie. Înîn virtutea caracterului pluripartidist a sistemului de partide acest fenomen
(de comasare a puterilor în stat) nu trebuie de absolutizat. Dimpotriv , rolul
forului legislativ r mâne a fi unul extrem de important, în care pot fi discutate
i dezb tute chestiuni atât de c tre partidele de guvern mânt, cât i de c tre
cele de opozi ie. În Republica Moldova, spre deosebire de unele state cu sistem bipartidist, parlamentul nu s-a transformat într-un apendice al executivului. Principiile separa iei la nivel de atribu ii i colabor rii la nivel de func ionalitate sunt o realitate, fapt ce nu poate fi apreciat decât satisf tor. În acela i timp, nu trebuie de negat dinamica general de cre tere a rolului executivului, prezent i în cazul sistemului politic moldovenesc.
Despre rolul puterii executive, în persoana guvernului Republicii Moldova, m rturise te i caracterul actelor emise. Astfel, dup modelul majorit ii
democra iilor contemporane, unde principiul separa iei puterilor nu cunoa te
o rigiditate accentuat , Parlamentul Republicii Moldova a investit Guvernul
i cu institu ia deleg rii legislative – ordonan ele. Acest pas fiind un rezultat
firesc a moderniz rii raporturilor dintre autorit ile publice. Conform articolului 102 al Constitu iei Republicii Moldova, Guvernul adopt hot râri, ordonan e i dispozi ii. Pentru studiul de fa primordiale sunt ordonan ele156. Ele
se emit în conformitate cu legea special de abilitare, în condi iile procedurii
deleg rii legislative157. În acest fel executivul este în drept pe o perioad limitat (definit în timp) s participe la activitatea de legiferare. Totu i practica
politico-administrativ în domeniu este destul de s rac , în sensul c procedura de legiferare în Republica Moldova r mâne a fi o prerogativ a Parlamentului rii.

156

Vezi: Legea Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului i ale altor autorii ale administra iei publice centrale i locale, nr.317-XV din 18 iulie 2003. // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 208-210 / 783 din 3 noiembrie 2003.
157
Vezi: Legea Republicii Moldova privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan e, nr.304XV din 11 iulie 2003. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.163-166 / 660 din 1
august 2003.
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În ceea ce prive te rolul nemijlocit al partidelor în constituirea i activitatea puterilor legislativ i executiv , vom enun a c el este unul fundamental.
Concluzia respectiv rezult din faptul c puterile în cauz sunt în primul
rând de natur politic , i doar dup aceea administrativ sau legislativ . Cât
prive te Parlamentul, atunci, de la sine în eles, c componen a sa este aleas
în cadrul unui scrutin electoral. Conform legisla iei electorale moldovene ti
(în special, al Codului Electoral), partidele politice sunt principalii concuren i
electorali. Nu este mare secret faptul c legisla ia electoral a Republicii Moldova favorizeaz partidele politice, în detrimentul candida ilor independen i.
Aici se includ a a variabile ca pragul electoral, care poate fi considerat drept
unul discriminatoriu pentru candida i independen i – 3%, în condi iile în care,
matematic vorbind, unui deputat din forul legislativ al Republicii Moldova îi
revine un procent din voturile aleg torilor. Totodat , candida ilor independen i le este impus condi ia de a colecta semn turi în sus inerea sa. În fine,
un rol hot râtor îl are tipul scrutinului utilizat – cel propor ional, care, prin
defini ie, avantajeaz partidele politice.
Drept consecin , activitatea Parlamentului se desf oar cu concursul
direct i exclusiv (în istoria politic Republicii Moldova nu au existat situa ii
când candida ii independen i ar reu i s dep easc pragul electoral) al partidelor politice. Altceva, c deja dup alegeri anumi i deputa i pot p si forma iunile politice ce i-au promovat i astfel s devin deputa i independen i
sau neafilia i politic. Faptul c Parlamentul se constituie în baza partidelor este un lucru firesc i general acceptat în practica electoral i politic democratic contemporan . Avantajul principal este c deputa ii ale i pe liste de partid sunt ghida i în mod ordonat de anumite idei i, respectiv, activitatea parlamentului este una mai ordonat i efectiv .
Rolul partidelor politice în învestirea guvernului la fel este unul definitoriu. Conform articolului 98, aliniatul 1, al Constitu iei Republicii Moldova,
procedura de formare a Guvernului demareaz prin consultarea frac iunilor
parlamentare, care, la rândul lor, în baza legisla iei se formeaz din partidele
ce au trecut pragul electoral. Ulterior, investirea i activitatea cabinetului ministerial va depinde categoric de votul de încredere din partea forului legislativ. Acela i articol stabile te c „încredere Guvernului se acord cu votul majorit ii deputa ilor ale i” (prin majoritate absolut ). Paralel, potrivit articolului 106, aliniatul 1 „Parlamentul la propunerea a cel pu in o p trime din deputa i, î i poate exprima neîncrederea în Guvern, cu votul majorit ii deputa ilor”. Pe lâng aspectele de ordin politic, consider m c legislatorul ar fi trebuit s concretizeze în textul aliniatului citat, despre ce fel de majoritate se
vorbe te: absolut – majoritatea deputa ilor ale i, sau relativ – majoritatea
deputa ilor prezen i. Concluzia noastr este c partidele au un rol important
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nu doar în formarea cabinetului de mini tri, ci i în activitatea acestuia. La
acest capitol, nu trebuie de uitat despre o tr tur fundamental a regimului
politic parlamentar – r spunderea Guvernului în fa a Parlamentului.
În aceea i consecutivitate a concluziilor i deducerilor semnalate mai
sus, se înscrie i rela ia partide politice – Pre edintele Republicii Moldova.
Odat cu modific rile constitu ionale din 2000, persoana Pre edintelui este
dependent de votul partidelor politice parlamentare. În acest fel, Pre edin ia
devine o continuare a politicii promovate de o anumit (sau anumite) forma iune (i) politic (e). Conform articolului 78 al Constitu iei Republicii Moldova, Pre edintele statului este ales de c tre deputa ii din Parlament, cu votul a
trei cincimi din totalul celor ale i. În ceea ce prive te procedura de demitere,
atunci ea la fel este ini iat de c tre deputa i. Dar aici mai intervine i Curtea
Constitu ional , fiindc demiterea este posibil în cazul s vâr irii unor fapte
prin care se încalc prevederile Constitu iei. Respectiv, în mod inten ionat –
temei juridic, Pre edintele nu poate fi demis, chiar dac exist un num r
suficient de deputa i ce doresc demiterea acestuia (dou treimi din num rul
deputa ilor ale i).
De aici se poate de dedus, c dac în cazul Guvernului pentru exprimarea
votului de neîncredere este necesar doar propunerea deputa ilor, atunci pentru demiterea Pre edintelui mai este necesar i o motiva ie – înc lcarea de c tre acesta a Constitu iei. În acest caz, se cere interven ia ter ei p i – Curtea
Constitu ional , care conform articolului 135, aliniatul 2, punctul (f) „constacircumstan ele care justific (…) demiterea Pre edintelui Republicii Moldova”. În lipsa acestora deputa ii nu exist nici un motiv de a ini ia procedura
de demitere a Pre edintelui. Plus la toate, dac votul de neîncredere acordat
Guvernului este echivalat cu majoritatea deputa ilor, atunci pentru a demite
Pre edintele sunt necesare voturile a dou treimi din num rul deputa ilor ale i
(un num r de voturi mai mare decât cel necesar alegerii autorit ii vizate).
Concluzia este c Pre edintele Republicii Moldova se bucur de o mai larg
autonomie fa de Parlament ( i implicit fa de partidele politice), decât Guvernul.
Din cele expuse mai sus am putea enun a urm toarele concluzii ce reies
din con inutul problemei discutate. Constitu ia Republicii Moldova consfin ete dezvoltarea societ ii moldovene ti în conformitate cu principiile i standardele democratice contemporane: este prev zut separa ia puterilor în stat,
sunt reglementate mecanismele i limitele constitu ionale ale colabor rii între
cele trei puteri de stat clasice: legislativ , executiv i judec toreasc . De meionat, c un rol aparte în sistemul rela iilor de putere statale este atribuit
Cur ii Constitu ionale, care nu se înscrie în nici una din ramurile puterii menionate i se supune doar Constitu iei rii.
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Partidele politice joac un rol fundamental în realizarea puterii statului.
Ele se situeaz la baza form rii i func ion rii puterilor statului de natur politic : legislativ i executiv . În pofida faptului c datorit partidelor politice
teoria clasic a separa iei puterilor nu mai are con inutul s u de alt dat , acestea nu ai tirbit definitiv diferen ele de prerogative i responsabilitate între legislativ i executiv. Acest fenomen poate fi observat în baza exemplului sistemului politic din Republica Moldova, unde în virtutea regimului parlamentar
existent i a pluralismului de partide, rolul Parlamentului, în raport cu Executivul, nu a sc zut în m sura în care aceast tendin a s-a prefigurat în sistemele
de partide dualiste. În ara noastr forul legislativ i reprezentativ continu s
joace un rol primordial în activitatea puterilor de stat, ceea ce i este firesc
pentru o societate democratic i reprezentativ .
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COMPARTIMENTUL
RELA II INTERNATIONALE
158

.
,
,

Suspendarea existen ei Uniunii Sovietice a pus bazele etapei de determinare a locului s u în sistemul rela iilor interna ionale pentru toate repub-licile sovietice foste. Rusia i Moldova, pe parcursul unei perioade istorice
mari, se dezvoltau în condi ii asem toare, de aceea, în situa ia actual ,
acestea au toate punctele de plecare pentru dezvoltarea intensiv a leg -turilor favorabile. Prezen a tradi ional a Rusiei în spa iul postsovietic european se explic prin interesele sale în Europa, adînci i de lung durat . Aszi rolul Rusiei în sistemul rela iilor interna ionale trebuie în eles inîndu-se
cont de urm rile geopolitice actuale de existen
i dezvoltare a spa iului
postsovietic. Interesele de înt rire a siguran ei na ionale determin necesitate de creare a zonei rilor prietene. Rusia i Moldova intr în num rul
acestor state, deoarece toate acestea sunt cerute de spa iul lor geopolitic
unic care prezint importan strategic pentru ambele ri.
The USSR collapse initiated the period of the determination of one’s place in the system of international relations for all post soviet republics. Russia
and Moldova during the long historical period were developing in similar conditions, that is why at present they have all premises for the intensive development of mutually beneficial relations. The traditional presence of Russia
on the post soviet area is explained by it vital and long term interests in
Europe. The role of Russia in today’s system of international relations should
be taken in considering the modern geopolitical consequences of post soviet
area presence and development. The interests of national safety and security
158

–
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consolidation define the need for the range of friendly countries. Russia and
Moldova are included in the number of these countries, as is required by
their interconnected geopolitical area that is of strategic importance for both
countries.
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MOLDOVA SI FRANTA:
15 ANI DE RELATII DIPLOMATICE180
Andrei NEGU A
Republica Moldova, Chi in u
Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene
Reprezentant Permanent al Republicii Moldova
pe lîng Consiliul Europei,
ex-Ambasador al Republicii Moldova în Republica Francez ,
doctorand la catedra Politologie i Educa ie Civic
a Universit ii de Stat din Moldova
L’année 2007 marque le 15ième anniversaire de la reconnaissance officielle de la République de Moldova par la France. Cet anniversaire est une bonne occasion pour entamer une nouvelle réflexion sur les possibilités à explorer pour renforcer le potentiel de collaboration entre nos deux pays. L’éloig-
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Recenzent – doctor habilitat în tiin e politice, profesor Valeriu MO NEAGA
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nement géographique qui existe entre eux ne peut être un obstacle aux sentiments et au respect réciproque.
Les relations entre Moldaves et Français datent depuis très longtemps.
La France a été surtout connue dans notre région par ses idées politiques
modernes qu’elle y avait promues et les ouvrages de ses intellectuels, particulièrement appréciés dans notre aire géographique. Beaucoup de jeunes
Moldaves ont fait leur études à Paris. De multiples dates et événements apportent la preuve des interférences pluriséculaires et contemporaines entre la
Moldavie et la France.
La coopération politique, économique, culturelle, scientifique et technique entre la Moldavie et la France est en permanente ascension. L’Organisation Internationale de la Francophonie, dont la Moldavie fait partie depuis
1997, est un instrument important de la consolidation des relations et du dialogue bilatéral moldo-français.
La coopération au niveau interrégional et local, le jumelage entre les villes moldaves et françaises, l’activité des associations d’amitié franco-moldave deviennent une composante de plus en plus importante des liens économiques et culturels entre nos deux pays.
L’histoire des relations diplomatiques entre la Moldavie et la France
montre que nos pays peuvent être amies et agir ensemble, qu’elles ne se perçoivent pas avec indifférence. A présent, nos pays cherchent un nouveau dessein pour nos relations, nous avançons dans la direction d’un vrai partenariat. Il existe une certaine régularité dans le dialogue entre les présidents de
nos pays, entre les ministère, les parlementaires.
Les relations franco-moldaves deviennent de plus en plus serrées à travers les prises de position communes de nos pays à l’égard des problèmes
majeurs du développement européen et mondial, à travers leurs actions coordonnées sur le plan international. Nous assistons à un élargissement du diapason et à l’intensification des relations bilatérales dans une grande diversité de domaines. L’expérience de l’interaction, accumulée jusqu’à présent, la
sympathie réciproque entre les peuples moldave et français, l’activité commune dans le cadre de l’Organisation Internationale de la Francophonie,
d’autres organisations régionales, européennes et internationales, laissent
augurer des perspectives favorables pour le partenariat moldo-français.
Anul 2007 este deosebit pentru rela iile dintre Republica Moldova i Republica Francez , fiind anul unei duble anivers ri. Cu 15 ani în urm , la 7
ianuarie 1992, Fran a recuno tea oficial Republica Moldova, iar pe 13 martie
al aceluia i an, stabilea pentru prima dat rela ii diplomatice cu ara noastr .
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Aceste anivers ri de 15 ani constituie un bun prilej pentru a face anumite
totaluri i a evalua calea parcurs , dar i pentru a examina noile posibilit i de
consolidare i valorificare a poten ialului de colaborare, direc iile de perspectiv ale acestuia.
Ast zi rela iile noastre au un caracter constructiv, sunt orientate spre viitor. În afar de valorile comune, ce sunt caracteristice comunit ii europene,
la baza rela iilor contemporane moldo-franceze se afl coinciden a elementelor-cheie care determin politica extern a ambelor ri. Aceasta se confirm
prin dialogul intensiv i cu con inut ce are loc între ministerele de externe, alte ministere, Parlamente.
rile noastre se afl geografic departe una de alta, nu au frontiere comune. Or, distan a nu este o piedic sentimentelor i stimei reciproce. Mul i moldoveni i francezi au remarcat nu o singur dat c unele caractere i obiceiuri ale popoarelor noastre sunt similare.
Se observ cîteva perioade în apropierea Moldovei i Fran ei – în epoca
medieval , în perioada domina iei otomane, pe durata afl rii Moldovei (Basarabiei) sub influen a Imperiului Rus, în timpul existen ei Republicii Sovietice
Socialiste Moldovene ti (RSSM) i în perioada contemporan , dup declararea independen ei Republicii Moldova.
Rela iile dintre moldoveni i francezi sunt str vechi. Fran a a promovat
dintotdeauna în regiunea noastr idei politice moderne, iar operele intelectualilor francezi au fost bine cunoscute în aria noastr geografic . Rela iile franco-moldave s-au intensificat i gra ie comercian ilor francezi care au c torit
în Moldova. Mul i tineri din Moldova i-au f cut studiile la Paris, ob inînd
cuno tin e vaste i idei moderne de schimbare a vie ii politice.
Urm toarele date i evenimente, prezentate cronologic, sunt dovada interferen elor multiseculare i contemporane dintre Moldova i Fran a:
1. Marele c rturar al epocii sale i Domnitor al Moldovei Dimitrie Cantemir scrie „Istoria Imperiului Otoman”. Reie ind din însemn tatea ei (cre terea i descre terea cur ii otomane, posibilit ile popoarelor asuprite de a- i
cuceri libertatea), lucrarea a fost tradus în limba francez i alte limbi europene181.
2. Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie Cantemir, autor de ode satirice, fabule i epigrame, a fost Ambasadorul Rusiei la Paris, cunoscîndu-i personal
pe Diderot, Voltaire, Montesquieu (din Montesquieu i Fontenelle a i tradus); moare i este înmormîntat în 1744 la Paris182.

181
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3. Nicolae N. Bantî -Kamenski, nepot de la var al Domnitorului Dimitrie Cantemir, a tradus în 1760 din francez prima parte a c ii lui Voltaire
„Petru cel Mare”183.
4. Scriitorul chi in uian Alecu Russo a scris majoritatea lucr rilor sale
în limba francez , o perioad de timp fiind stabilit la Paris (1848-1851). În lucr rile sale scrie despre cei dintîi tineri moldoveni reveni i de la studii din
Fran a, care au pus în mi care societatea i au c utat s r spîndeasc o prim
i slab scînteie de lumin 184.
5. Scriitorul basarabean Constantin Stamati-Ciurea (fiul marelui scriitor
Constantin Stamati) a activat în calitate de diplomat în ambasada Rusiei la
Paris.
6. Poetul fabulist basarabean Alecu (Alexei) Donici s-a inspirat i a tradus din fabulele lui La Fontaine.
7. Podul peste rîul Prut dintre Ungheni i Ia i, construit în 1872 pe baza
proiectului lui Gustave Eiffel, autorul renumitului Turn Eiffel de la Paris, este
ast zi un simbol al leg turilor de prietenie.
8. În 1908, la Paris, chi in uianul Ivan Zaikin, evoluînd pentru Rusia,
devine campion mondial la luptele greco-romane.
9. Scriitorul, regizorul, actorul, cînt re ul moldav Leon Donici (n scut la
Chi in u în a. 1887) i-a publicat în Fran a romanul „Noul seminar”, iar în
anii 1924-1926 a editat la Paris ziarul „Basarabia”.
10. Prietenia moldo-francez a fost consolidat i de compatrio ii no tri
care, în componen a Armatei Sovietice, au luptat împotriva armatei fasciste.
O parte din cei care au reu it s evadeze din prizonierat au f cut parte din Micarea de rezisten francez . Cei ce au murit în lupta comun cu agresorul
sunt înmormînta i la cimitirul din ora ul Noye-sur-Seine i alte localit i.
11. În prezent, chi in uianca Elmira Scripcenco evolueaz pentru Fran a
la turneele interna ionale de ah, este multipl campioan a Fran ei.
12. Scriitorul i actorul moldovean Victor Voinicescu-So chi, stabilit în
prezent la Paris, public c i în limba francez .
Ast zi, limba francez este un mijloc de comunicare i integrare culturala nivel european. Poe ii moldoveni Nicolae Esinencu i Arcadie Suceveanu sunt prezen i cu poeziile lor traduse în francez pe pagina internet „La Poésie prend langue(s): Poètes d’Europe”185, iar poetesa Irina Nechit-Popa, prin
poeziile sale traduse în limba francez de Alain Paruit i Odile Serre, face le-
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tura între Chi in u i Paris, pe care îl consider centrul spiritual al Europei186.
13. Începînd cu 1997, timp de un deceniu deja, Republica Moldova este
membru al Organiza iei Interna ionale a Francofoniei, din care fac parte 61
de ri, „motorul” c rora este Fran a. Autorit ile franceze sus in Moldova în
realizarea inten iei de a g zdui Summit-ul Francofoniei din 2012 la Chi in u.
14. Constitu ia Republicii Franceze a servit ca baz pentru elaborarea
Constitu iei Republicii Moldova din anul 1995. La baza Moldovei moderne
se afl o component fran uzeasc la nivel institu ional, legislativ, cultural,
precum i în via a cotidian .
15. În Fran a se afl în prezent mul i moldoveni (conform datelor MAE
francez, la 1 ianuarie 2007, 6000 cet eni moldoveni ob inuser actele necesare pentru o activitate legal în Fran )187. Pe mul i dintre ei îi cunosc, am
observat elanul lor, dorin a de a se face remarca i i necesari în aceast ar
extraordinar , servind astfel indirect interesele Moldovei i promovînd imaginea unei ri bogate în talente i oameni muncitori.
Prin ce se explic marele interes al Moldovei pentru Fran a? Ce reprezinFran a, care sunt caracteristicile ei?
Voi prezenta cîteva cifre, pe care le consider foarte elocvente:
Popula ia Fran ei reprezint 1% din popula ia mondial (63 mln. locuitori). Fiind ara cu cel mai vast teritoriu din Europa de Vest, Fran a se num
printre membrii fondatori ai Organiza iei Na iunilor Unite (ONU) i cei 5 membri permanen i ai Consiliului de Securitate ONU i este membru fondator al
Uniunii Europene. Fran a este o democra ie organizat ca stat unitar i republic semi-preziden ial . Este o na iune dezvoltat , avînd în anul 2006 cea de-a
6-ea economie mondial , fiind al 5-lea exportator, a 4-a ar în domeniul investi iilor str ine, al 3-lea exportator de servicii, a doua ar exportatoare de
produse agro-alimentare188.
„Fran a este o na iune înfl rat i independent , ea reu te s i menin rangul, ...afirmîndu- i locul s u în lume”189. Acest loc în lume a fost dobîndit prin eforturile francezilor, prin capacitatea lor de adaptare, prin gustul
pentru inovare i spiritul întreprinz tor.
Rela iile dintre Moldova i Fran a g sesc sus inere în rîndurile popula iei
republicii, 2% din participan ii la sondajul organizat în cadrul serviciului
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«OMNIMAS» din noiembrie 2006 au indicat c Fran a este ara care poate s
ajute cel mai mult Republica Moldova s devin membru cu drepturi depline
al Uniunii Europene (cel mai înalt rezultat, egal cu Germania, din rile Europei, membre ale UE)190.
Fran a sus ine Moldova în calea pe care a ales-o, îi sprijin n zuin a de a
se apropia de Europa i dore te s dea un nou impuls rela iilor politice, economice, culturale, tiin ifice, dintre Moldova i Fran a191.
Dup ob inerea independen ei Republicii Moldova, rela iile moldo-franceze s-au dezvoltat considerabil, s-au multiplicat vizitele oficiale i de lucru,
s-a creat un parteneriat politic, economic i cultural. Fran a a sus inut eforturile Republicii Moldova de aderare la Consiliul Europei i alte organiza ii regionale i europene. Perioada de dup anul 1991 poate fi numit istoria nou
a rela iilor dintre rile noastre.
Cadrul juridic al rela iilor moldo-franceze cuprinde 8 acorduri i convenii care reglementeaz cooperarea bilateral în plan politic, economic, cultural, tiin ific i alte domenii. Cel mai important este Tratatul de în elegere,
prietenie i cooperare dintre Republica Moldova i Republica Francez , semnat la Paris la 29 ianuarie 1993 i ratificat de Parlamentul Moldovei (nr.85XIII din 28 ianuarie 1994)192.
Cooperarea cultural , tiin ific i tehnic este determinat de acordul dintre Guvernele rilor noastre, semnat în noiembrie 1994 i intrat în vigoare
la 1 iulie 1995193. Cooperarea în domeniul agriculturii i dezvolt rii rurale are
loc conform protocolului de în elegere dintre ministerele de specialitate, care
este în vigoare din octombrie 1997194. Condi ii favorabile pentru oamenii de
afaceri au fost asigurate prin intrarea în vigoare la 3 noiembrie 1999 a acordului dintre guvernele rilor privind încurajarea i protejarea reciproc a investi iilor i, la începutul anului 2007, a acordului dintre Guvernele rilor cu
privire la evitarea dublei impuneri i prevenirea evaziunii fiscale cu referire la
impozitele pe venit i proprietate.
Cooperarea economic moldo-francez este în permanent ascensiune. În
stimp de 10 ani, volumul comer ului exterior al Moldovei cu Fran a a crescut de 9 ori, evoluînd de la 9,5 mln. dolari SUA195 la 86,5 mln. dolari în
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2006196. Totu i, Fran a r mîne un furnizor modest pentru Republica Moldova
i se situeaz pe locul 10. i Moldova ocup o pozi ie slab în schimburile
comerciale ale Fran ei, fiind al 128-lea client i al 134-lea furnizor. Structura
exportului moldav în Fran a reflect structura economiei – primele dou sunt
produsele agricole (64%) i textilele. În total, volumul schimburilor comerciale a progresat în 2005 fa de anul precedent cu 16.4%, cu un excedent comercial pentru Fran a de 21.5 mln. euro.
În domeniul investi iilor directe în Moldova, Fran a ocup locul 7 (2.1%)
cu 18 mln. de dolari SUA. Domeniile privilegiate sunt urm toarele: telecomunica iile – France Telecom este ac ionar majoritar în capitalul operatorului
de telefonie mobil Voxtel; materialele de construc ie – grupul Lafarge a privatizat uzina de ciment din Rezina; sectorul agro-alimentar – Lactalis, Via
Lacta (produse lactate), Bargues Agro Industrie (prelucrarea nucilor) i Beten
(plante aromatice).
Anii 2005-2006 au permis concretizarea unor proiecte de anvergur .
Grupul francez Lactalis a achizi ionat o uzin de lapte i 2 uzine de brînzeturi, care însumeaz 1.400 de angaja i. Investitorii francezi au devenit majoritari în grupul Via Lacta, specializat în fabricarea lactatelor i a înghe atei. Filiala turc a grupului francez Areva a primit un credit al B ncii Mondiale de
5,5 mln. de euro pentru un proiect ce va fi realizat în Moldova în domeniul
energetic. Grupul Sagem Défense Sécurité va activa în domeniul c ilor de
identitate biometrice, Alcatel va furniza furnitur pentru telecomunica ii, banca francez Société Générale a cî tigat tenderul la vînzarea unui pachet unic
de 5 mln. de ac iuni (70,57%) ale b ncii moldave Mobiasbanca în sum de
18,4 mln. euro. Societatea francez Schneider negociaz în prezent participarea sa la construc ia unei sta ii electrice197.
Num rul întreprinderilor cu capital francez sau mixt a crescut de la 21 în
a.1996 pîn la 113 (la 1 ianuarie 2007).
Este adev rat c cifrele ce caracterizeaz rela iile economice moldo-franceze sunt modeste, dar e îmbucur tor faptul c dinamica lor este pozitiv , ascendent .
Reformele economice îndr zne e pe care le promoveaz Guvernul conform Programului s u de modernizare a rii, adoptarea de acte normative noi
i modificarea celor existente în domeniul economic de c tre Parlamentul
Moldovei vor permite investitorilor str ini, inclusiv francezi, s fie mai numero i pe pia a moldoveneasc i s investeasc sume mai consistente.
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Un important instrument de consolidare a rela iilor i a dialogului bilateral moldo-francez îl constituie Organiza ia Interna ional a Francofoniei
(OIF), care reune te 61 de state ale lumii sau circa o treime din comunitatea
mondial , cu un total de 131 milioane de locuitori sau 2.5% din popula ia lumii.
Republica Moldova a devenit membru al OIF în anul 1997 la Summit-ul
efilor de state i guverne de la Hanoi, Vietnam, i ast zi menifest entuziasm
i adeziune pentru limba francez i programele de cooperare economic , cultural i lingvistic .
Întrevederile periodice ale conduc torilor rii i diploma ilor moldoveni
cu Secretarul General al OIF dl Abdou Diouf i mai ales cele de la sfîr itul
anului 2006 – începutul anului 2007 ale dlui Marian Lupu, Pre edintele Parlamentului Republicii Moldova, i dlui Andrei Stratan, viceprim-ministru,
Ministru al Afacerilor Externe i Integr rii Europene, au permis intensificarea
dialogului rii cu Organiza ia.
În acest domeniu, Cooperarea Guvernului francez cu Moldova se efectueaz prin intermediul Alian ei Franceze, o institu ie puternic , cu o bogat experien i cadre calificate. Doar în anul 2006, 57 de cet eni ai rii au beneficiat de burse franceze în diferite domenii – de studii, de doctorat, de cerceri tiin ifice, de stagiu pedagogic, lingvistic, tehnic, artistic, agricol.
Au devenit tradi ionale rela iile Universit ii de Medicin din Chi in u
cu Universitatea din Nantes, ale Universit ii Agrare din Moldova cu Liceul
agricol din Magnac Laval, ale Universit ii de Stat din Moldova cu Universiile din Paris, Grenoble, Strasbourg.
Pentru speciali tii moldoveni din domeniile chimiei, medicinii, literaturii, informaticii, dreptului, perfec ion rii lingvistice, cre terii animalelor, agronomiei, partea francez utilizeaz de asemenea posibilit ile institu iilor de
înv mînt din Saint-Etienne, Bourgogne, Clermont-Ferrand, Toulouse, Besançon.
Studen ii filierelor francofone din Moldova g sesc de asemenea sprijin la
reprezentan ii din Moldova ai Agen iei Universitare a Francofoniei, care organizeaz serate de prezentare a stagiilor profesionale, a concursurilor interactive etc.
În cadrul OIF activeaz de asemenea Asocia ia interna ional a primarilor francofoni, care reprezint o re ea de ora e i asocia ii na ionale care tind
promoveze buna guvernare municipal i de sus inere a primarilor în politica lor urban . Din Asocia ie face parte i municipiul Chi in u.
În prezent, Republica Moldova candideaz pentru dreptul de a g zdui în
2012 la Chi in u organul suprem al OIF – Conferin a efilor de State i de
Guverne. Summit-ul de la Chi in u poate intensifica propagarea idealurilor
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Francofoniei în ara noastr , care în drumul s u spre democra ie i dezvoltare
va avea rela i mai bune i mai eficiente cu lumea francofon .
O component din ce în ce mai important a leg turilor economice i culturale devine cooperarea la nivel interregional, local. Exemple de leg turi directe active este cooperarea dintre ora ele B i i Lyon, C ra i i Villefranche, Chi in u i Grenoble.
De asemenea, s-a majorat substan ial rolul societ ii civile în dezvoltarea
rela iilor dintre rile noastre. Una dintre tendin ele zilei este crearea asocia iilor de prietenie moldo-francez . În prezent, num rul acestora este de aproximativ 30, cele mai active dintre ele fiind „Les Moldaviens” din Bordeaux,
Asocia ia cultural France-Moldavie din Dijon, „Passerelle Alsace-Moldavie” din Haguenau etc.
În opinia mea, prezint interes examinarea rela iilor moldo-franceze i
prin prisma construc iei europene. Republica Moldova a semnat la 22 februarie 2005 Planul de Ac iuni cu Uniunea European , tinde s i armonizeze legisla ia cu standardele europene, dore te s ob in sus inerea Fran ei în calea
dificil i lung de integrare în UE.
Fran a, împreun cu Germania, constituie „motoarele” comunit ii europene, vocea ei în multe probleme continentale este determinant , si cu toate
acestea Fran a a fost primul stat membru al UE care a spus „Nu” proiectului
Constitu iei Europene (a doua a fost Olanda) la referendumul na ional din
mai 2005. Înseamn aceasta o contradic ie, este bine determinat strategia
Moldovei de a miza pe Fran a în ascensiunea ei spre structurile europene?
spunsurile la aceste întreb ri le g sim în discursurile conduc torilor
Fran ei. Dominique de Villepin, prim-ministrul Fran ei, consider c francezilor nu le este fric de Europa, ei vor doar s tie încotro ea merge. „L rgirea
rapid a continentului i-a surprins pe compatrio ii no tri. Ei în eleg legitimitatea i necesitatea istoric a acestui proces, avînd în acela i timp temeri privind consecin ele economice i sociale pe care le implic l rgirea Europei. S
ne acord m timpul necesar pentru a ne cunoa te mai bine i a construi împreun cu noile state”198.
Pre edintele Fran ei Jacques Chirac este de aceea i p rere i consider c
refuzul proiectului Constitu iei Europene, exprimat de francezi i olandezi, a
scos la iveal multiplele întreb ri pe care le ridic calea urmat de construc ia
european i capacitatea unei Uniuni mai vaste i mai diverse de a-i face pe
cet enii s i, în special pe cei mai vulnerabili, s se simt în siguran într-o
perioad în care tendin ele mondialiste se fac din ce în ce mai sim ite. „Vreau
v împ rt esc convingerea mea: construc ia european , n scut din recon198
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cilierea franco-german , este una dintre cele mai importante realiz ri din istoria contemporan . Continuarea ei este vital pentru Fran a, pentru securitatea
noastr , pentru dezvoltarea noastr economic i pentru locul care ne revine
în lume. Pentru a r spunde îngrijor rii legitime exprimate de concet enii notri, am decis s refacem spiritul de încredere, dînd prioritate Europei proiectelor i restabilind echilibrul dintre obiectivele l rgirii i cele ale aprofund rii”199.
La propunerea Fran ei i altor membri ai comunit ii, Europa tinde s
ajung la un nou consens, care ar deschide calea pentru noi decizii privind
ameliorarea func ion rii Uniunii, iar pentru a ajunge la un nou acord, vor fi
utilizate posibilit ile pre edin iei în UE a Germaniei i Portugaliei în 2007 i
a Fran ei în 2008.
Istoria rela iilor diplomatice dintre Moldova i Fran a demonstreaz c
rile noastre pot prieteni i ac iona împreun , ele nu se percep indiferent. i
Moldova este necesar Fran ei, aceasta am sim it-o în activitatea mea la Paris,
în contactele avute, o observ i în prezent în timpul îndeplinirii func iei de
Reprezentant Permanent al rii pe lîng Consiliul Europei, la Strasbourg,
Fran a. Acum rile noastre caut împreun un nou desen al rela iilor, ne mi m în direc ia unui parteneriat adev rat. Exist o anumit regularitate în dialogul dintre pre edin ii rilor noastre, dintre ministere, parlamentari. Francezii ne cunosc mai bine. Totu i, rile i societatea civil nu particip înc suficient de activ la apropierea dintre Fran a i Moldova. De aceea, consider c
principalul nostru obiectiv trebuie s fie consolidarea colabor rii noastre la
nivel oficial, dar i „coborîrea” acesteia pe p mînt, pentru a deveni practic i
cotidian .
Moldova este situat la o r scruce strategic , în sînul Europei de SudEst, ceea ce poate facilita integrarea ei în structurile europene. Republica Moldova trebuie s devin o punte între Orient i Occident, între lumea mediteran i aria M rii Negre. Dac acest proiect politic va reu i, Moldova î i va
si locul ei în sînul Uniunii Europene, cu ajutorul Fran ei i altor ri moderne.
Concluzie
Rela iile moldo-franceze urmeaz o linie ascendent . Ele devin mai trainice prin pozi ia comun a celor dou ri în problemele cheie ale dezvolt rii
europene i mondiale, prin ac iunile lor coordonate pe arena interna ional .
Se l rge te diapazonul i se m re te intensitatea leg turilor bilaterale în cele
mai diverse domenii. Experien a interac iunii, acumulat pîn în prezent, sim199
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patia reciproc dintre popoarele Moldovei i Fran ei, activitatea comun în
cadrul Organiza iei Interna ionale a Francofoniei, alte organiza ii regionale,
europene i interna ionale, predetermin perspectivele favorabile de dezvoltare a parteneriatului moldo-francez.
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This article speaks about the genesis and functional rules of international system and european subsystem. The international system and its continental (geographical) manifestation under european subsystem, that in this study is European Union(EU), have a different genesis and a functional way,
though the both are „the produce” of the same continent – Europe.
The genesis and functional rules of both is analysed having as a theoretical-methodical suport systematic theories developed in international relations paradigms. The genesis of those two systems differ from the systematical
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component having a generator role – in one case the economic basis in other
one the politic suprastructure. Its function differ trough coercion role and distribution of the welfare in the system. Namely the function make tempted the
european subsystem for the other states, included the Republic of Moldova.
În elegem prin sistem ceea ce în elegea i Ludovic von Bertalanffy – o
totalitate de elemente care interac ioneaz reciproc201. Prin extensie, sistemul interna ional este o totalitate de elemente(unit i) în interac iune recipro, interac iune în continu dinamic care asigur integritatea sistemului i
condi ioneaz comportamentul fiec ruia dintre elemente pe scena interna ional . Subsistemul european este expresia continental (geografic ) a sistemului interna ional global i în contextul în care construc ia european înc nu a
evoluat spre o formul statal , care s ne permit s o trat m ca pe un sistem
politic intern, (sub)sistemul european analizat în acest studiu este Uniunea
European (UE).
Ipoteza fundamental a acestui studiu este c sistemul interna ional global i Uniunea European sunt dou sisteme cu o genez i func ionare diferite, de i ambele interac ioneaz reciproc(Uniunea European este parte a sistemului interna ional i este influen at i influen eaz , prin intr ri i ie iri, la
rândul s u, sistemul interna ional global) i au acela i „p rinte biologic” –
Europa. Prin urmare, încerc m în continuare s surprindem deosebirile în geneza i func ionarea celor dou sisteme având ca suport teoretico-metodologic teoriile sistemice dezvoltate în paradigmele rela iilor interna ionale.
1. Sistemul interna ional: teoretizarea conceptului
Conceptul de sistem este de origine greac (reunire a mai multor lucruri
într-un tot întreg) i intr în uzul tiin ific odat cu „desc tu area epistemologic ” din secolul trecut. Dimensiunea ontologic a conceptului este utilizat
înc de c tre Aristotel i se reg se te ulterior în opera multor min i luminate
de-a lungul timpului, care au f cut ca no iunea de sistem s fie una dintre cele
mai vechi în tradi ia gândirii europene. Dimensiunea epistemologic a conceptului, îns , a fost mult timp „camuflat ” în dezbaterea filosofic privind partea i întregul i doar în secolul al XX-lea se elibereaz de aceast tutel filosofic i cunoa te o dezvoltare dramatic gra ie a trei mari curente – structuralismul, structural-func ionalismul i teoria sistemic 202. Aceasta semnifica o
ruptur epistemologic revolu ionar , prin trecerea de la tiin a cartezian , ca-
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re pune accentul pe analiza componentelor, la o viziune integr asupra problemelor.
Conceptul de sistem interna ional nu a fost o excep ie i handicapul epistemologic l-a recuperat doar odat cu tendin ele dezvolt rii tuturor ramurilor
tiin ei. Termenul de sistem de state, o variant „neprelucrat ” a conceptului
de sistem interna ional, are o lung istorie i a cunoscut sensuri diferite înainte de a ajunge la cel actual. Hedley Bull ne trimite în istorie pân la juristul
german Pufendorf, care se pare c a utilizat pentru prima dat termenul în lucrarea De systematibus civitatum, publicat la 1675. Ulterior, termenul de sistem a fost aplicat statelor europene de c tre scriitorii din secolul al XVII-lea
precum Rousseau i Nettelbladt, iar cei din perioada napoleonian , ca Gentz
i Heeren, au dat termenului o larg utilizare203. Aceste percep ii sistemice
care s-au r spândit i în secolul al XIX-lea i s-au valorificat în paradigma realist tradi ionalist sau clasic , odat cu apari ia disciplinei rela iilor internaionale în secolul al XX-lea, au inut doar de dimensiunea ontologic a sistemului interna ional, f
s asigure i o acoperire teoretico-metodologic celuia din urm . Reali tii clasici ca Carr i Morgenthau au „voalat” paradigma
liberal (idealist ) în ceea ce mai târziu se va numi „prima mare dezbatere” i
au fost cei ce au pus bazele disciplinei. Reali tii clasici, îns , au neglijat acea
„frenezie sistemic ” care caracteriza tiin a la acea perioad . Ei au fost mai
mult preocupa i de autodeterminarea disciplinei decât de metodologia acesteia, lucru paradoxal de altfel, iar sistemul interna ional era utilizat dup cum
rturisea Bull: „doar pentru a identifica un gen particular de constela ie interna ional ”204.
Anii '50 i '60 au adus modific ri atât în evolu ia disciplinei cât i în studierea sistemului interna ional. Prin intermediul revolu iei behavioriste, care
domina tiin ele sociale, abordarea sistemic se infiltreaz i în disciplina rela iilor interna ionale, fapt care a suscitat „ce-a de-a doua mare dezbatere” a
disciplinei – reali ti (tradi ionali ti) vs. behaviori ti (moderni ti). Moderni tii
au criticat tradi ionali tii pentru lips de rigoare tiin ific i asump ii necritice i au încercat s aduc disciplinei demarca ie metotologic . Morton Kaplan era pionerul „aventurii sistemice” în cercetarea rela iilor interna ionale
prin lucrarea System and Process in International Politics (Sistemul i Procesul în Politica Interna ional ), ap rut la 1957. De i Kaplan a îmbr at ca i
David Easton, cel care punea bazele abord rii sistemice în politologie, versiunea cibernetic din teoria sistemic (cea a lui Ross Ashby), cercetarea sistemelor interna ionale i a celor politice-interne, a luat, în detrimentul ambelor
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disciplini, traiectorii diferite. Cei mai mul i moderni ti, inclusiv Kaplan, au
fost, totodat , i reali ti. Dezbaterea dintre ei fiind, prin urmare, doar în privia instrumentelor de cercetare, iar paradigma realist în ansamblu nu a suferit de pe urma acestei „discu ii de familie”. Astfel, în cadrul paradigmei s-au
dezvoltat i alte teorii sistemice inclusiv printre reali tii clasici ca Aron i
Hoffmann, care i-au adus propria contribu ie la dezvoltarea dimensiunii epistemologice a sistemului interna ional.
Mai mult, la sfâr itul anilor '70, realismul d na tere unei „noi” paradigme – neorealismul – care dezvolt în continuare carcasul teoretic al sistemului interna ional. Neorealismul este legat de numele lui Keneth Waltz i de lucrarea acestuia Theory of International Politics (Teoria Politicii Interna ionale), editat la 1979. Neorealismul, mai ales în interpretarea lui Waltz, î i propune modelarea unei teorii sistemice a politicii interna ionale. Waltz, dup
cum el se autoapreciaz , aduce o contribu ie dubl , epistemologic i metodologic . La nivel epistemologic, teoria lui Waltz se bazeaz pe o versiune
atenuat a falsifica ionismului. La nivel metodologic, teoria nu se bazeaz pe
echilibrul homeostatic al teoriei cibernetice, ci se îndreapt spre echilibrul piei din teoria neoclasic – un mediu concuren ial care respect anumite reguli205. Neorealismul a mai g zduit i alte teorii sistemice, desprinse de tiparele ortodoxe ale lui Waltz i dezvoltate de autori ca B.Buzan206 i G.Modelski207. Diferen a inter- i intra-paradigmatic existent între teoriile sistemice
tradi ionaliste, moderniste i neorealiste, conceptual nu este dramatic i nu
trebuie s ne duc în eroare multitudinea lor. Toate sunt forjate de acea „hart
realist ” l sat de Morgenthau, ceea ce ne permite s le aliniem într-un mare
curent realist al teoriilor sistemice.
Alt orientare teoretic major , dezvoltat autonom de cea realist , care
aduce un substan ial suport teoretic în studiul sistemului interna ional este paradigma neomarxist (teoria dependen ei). Contribu ia teoretic major a neomarxismului este de a cerceta baza economic cxapitalist a sistemului interna ional i dezvoltarea/subdezvoltarea economic , neglijate practic de teoriile
realiste. Testamentul teoretic l sat de opera lui Marx a permis autorilor neomarxi ti ca S.Amin, H.Cardosso i D.Harvey s surprind , poate cel mai bine,
ceea ce ultimul nume te „procese „moleculare” de acumulare de capital” i
dinamica capitalismului în general. Înc un reprezentant notoriu al paradig205
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mei este I.Wallerstein, care depisteaz sistemicitatea economiei capitaliste i
dezvolt o teorie sistemic în lucrarea The Modern World Sistem (Sistemul
Mondial Modern), unde î i expune principalele asump ii teoretice208.
Aceste dou mari curente teoretice – realismul i (neo)marxismul – au
inspirat alte dou paradigme cu v dite preocup ri sistemice care au încercat,
sub forme diferite, s g seasc un teren de cercetare de compromis între realism i (neo)marxism. Acestea sunt economia politic interna ional i teoriIle sistemice dezvoltate în cadrul colii sovietice de rela ii interna ionale.
Economia politic interna ional , înarmat cu unele concepte realiste
cum ar fi puterea, pledeaz în favoarea unor proiecte de cercetare care converg, în unele asump ii, cu economia politic neomarxist . Pionerii noii paradigme sunt pe bun dreptate considera i R.Gilpin i S.Strange. Legând bog ia i puterea în construc iile teoretice, economia politic interna ional integreaz preocuparea realist pentru securitate i preocuparea marxist pentru
produc ie într-o analiz mai cuprinz toare a sistemului interna ional bazat pe
un concept de putere structural . Criticând „geometria puterii” pur propus
de reali ti, Strange, spre exemplu, folose te perspectiva puterii structurale cu
privire la patru structuri ale economiei politice globale: structura securit ii
sau militar , ca la reali ti; produc ia, eviden iat de marxi ti; cunoa terea i
finan ele209.
Teoriile sistemice sovietice au fost pe nedrept neglijate în literatura specializat occidental . Pe terenul fertil al operei marxiste i alimentate metodologic de c tre salturile epistemologice ale timpului, se contureaz teoriile sistemice ale colii sovietice de rela ii interna ionale având reprezentan i de seaca Burla kii, Gantman, Bogaturov i Pozdneakov. Sovieticii i-au legat
cumva demersurile teoretice de dinamica capitalului i au p strat actorul-claca factor determinant în evolu ia sistemului interna ional, dar n-au ezitat
totu i, s pun în eviden , când a fost necesar, unele mecanisme machiavelice în func ionarea sistemului. F când abstrac ie de unele lacune conceptuale
sau mai curând ideologice, se poate spune c teoriile sistemice sovietice, în
special cea a lui Pozdneacov, au dep it metodologic multe dintre cele occidentale. Dezvoltate relativ autonom de cele occidentale, iar uneori ca reac ie
la cele din urm , teoriile sistemice sovietice i-au însu it un limbaj teoretic,
sprijinit pe un aliaj marxisto-realist, deloc neglijabil într-o abordare sistemic
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a rela iilor interna ionale. Totu i, asump iile teoretico-metodologice sovietice
au fost ignorate nu doar de c tre teoriile occidentale, dar chiar i de c tre noile tendin e sistemice în literatura de specialitate rus , unde se construiesc modele teoretice fidele mai mult realismului210.
2. Geneza sistemelor interna ionale
Acest carcas teoretic, descris succint mai sus, trebuie s ne aduc lumin
într-o dimensiune, biblic poate, a sistemelor analizate în acest studiu i anume – geneza. Din cauza c s-au inspirat mai mult din structuralism sau structuralism func ional, teoriile sistemice analizate mai sus nu au insistat prea
mult asupra genezei sistemului interna ional211. În teoriile sistemice realiste,
de cele mai multe ori se vorbe te despre sistemul de state westphalic care ia
fiin la 1648. Accept m, în ceea ce ne prive te, anul, îns aceasta este doar o
constatare care se leag mai mult de apari ia statelor moderne, punând accent
pe suveranitate i nu pe apari ia unui sistem interna ional cu o proprie logic
de func ionare. Înc mai pu in se insist asupra factorilor care au contribuit la
apari ia sistemului. Sunt teorii, ca cea a lui Modelski care ne orienteaz c tre
anul 1494 (anul invad rii Italiei de c tre Fran a) care reprezint o dat cu i
mai pu ine preten ii. Pentru a nu aminti despre teoriile lui Pozdneacov sau a
lui Waltz, care din mare respect pentru sincronic au ignorat în totalitate diacronicul în cercetarea sistemului. „Structurile interna ionale, – sus ine Waltz, –
se definesc pe baza unit ilor lor politice fundamentale dintr-o epoc , fie c
sînt ora e-stat, imperii sau na iuni”212.
Wallerstein, pe de alt parte, are o schem ampl în ceea ce prive te geneza sistemului capitalist, care are loc în lungul secol al XVI-lea, dar el descrie doar geneza bazei economice a sistemului interna ional i nu vorbe te nimic despre suprastructura lui politic . Mai grav, el chiar neglijeaz existen a
acesteia. Aceast „dezorientare genetic ” complic i mai mult sarcina cercetorului care î i propune s descrie procesele sistemului interna ional.
Geneza sistemului interna ional global contemporan ne îndreapt c tre
Europa occidental medieval . Începând cu secolul al XIV-lea feudalismul,
înso it de f râmi area politic european cu grani e aproximative, intr într-o
profund criz , iar Wallerstein ne relateaz o interesant discu ie privind cau-
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zele acesteia213. Distingem la rândul nostru, dou dintre acestea: una social
(organizarea produc iei i organizarea politic ) i cealalt geografic (clim ,
epidemologie, condi ii de sol). Dup o mie de ani de însu ire a surplusului într-un mod feudal, a fost atins un punct al veniturelor descrescânde, când cheltuielile crescânde ale clasei dominante au crescut povara suportat de
produc torii de surplus, pe fundalul unei productivit i stabile. Plus la
aceasta, r zboiul de o sut de ani (1337-1453) care a reorientat sistemele de
state europene c tre o economie de r zboi, a obligat produc torii surplusului
achite un impozit suplimentar. Au izbucnit r scoale
ne ti, devenite cronice în secolele XIII-XV. De cealalt parte, schimbarea condi iilor mete rologice (iernile aspre ale secolului al XIV-lea i ale începutului secolului al
XV-lea, precum i secetele) a fost de asemenea natur c a redus productivitatea solului i simultan, a sporit epidemiile care au redus cu o treime popula ia continetului.
La acestea se adaug o alt serie de factori. Este vorba, în primul rând,
de metalele pre ioase, care dup ce secole de-a rândul au inut drumul Asiei
au ajuns s fie deficitare în Europa. Ele erau c utate nu doar pentru export
spre China i India dar i pentru asigurarea bazei monetare a circula iei în
Europa. Paralela dintre criza feudalismului i deficitul de metale pre ioase o
face cel mai bine Engels când sus ine c : „m sura în care la sfâr itul secolului
al XV-lea, banii au erodat din interior sistemul feudal, o reflect acea foame
de aur care a cuprins în aceast perioad Europa Occidental ”214.
Din secolul al VIII-lea e.n. principalul furnizor de aur, pân la descoperirea Americilor, a fost Sudanul de Vest. În aceast perioad rezervele de aur
se epuizaser iar Imperiul Otoman începea s pun probleme în tranzitarea
lor. La fel s-a întâmplat i cu argintul. Serbia i Bosnia, care de pe la anul
1350 au devenit importante surse pentru Europa Occidental , au fost rupte de
pia a european , în secolul al XV-lea, odat cu invadarea lor de c tre Imperiul Otoman.
Pe de alt parte, Europa avea nevoie de cereale (în special grâu), a c ror
cantitate a fost redus din cauza factorilor climatologici, zah r i lemn. „Pe
lâng hran , – ne reaminte te Wallerstein, – o alt nevoie de baz a fost lemnul – lemnul pentru foc i lemnul pentru cor bii ( i construc ia de locuine)”215.
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Recesiunea economic i ostilitatea conjunctural f ceau din Europa un
candidat improbabil la modelarea i administrarea unui sistem interna ional
de dimensiuni globale. Se pare îns , c tocmai imensa presiune a acestei conjuncturi a fost acea care a f cut posibil transformarea Europei i, respecvtiv,
a lumii. Descoperirile geografice realizate sub pavilion spaniol i portughez
au constituit premisele acestor transform ri. Primul, i probabil cel mai important, efect al descoperirilor geografice asupra Europei, a fost afluxul de metale pre ioase din Lumea Nou . „Potrivit datelor – ne reaminte te M.Beaud –
optsprezece mii de tone de argint i dou sute de tone de aur au fost transferate din America în Spania între 1521 i 1660; dup alte estim ri, dublu”216.
Aceast abunden de metale pre ioase a dus la cre terea pre urilor i la
sc derea salariilor reale cu cca 50%.217 Imensa discrepan dintre pre uri i
salarii, provocat de infla ie, conjugat cu ceea ce Marx numea „separarea
produc torului de mijloacele de produc ie” i cu dezvoltarea ora elor au pus
bazele unui nou mod de produc ie – capitalist. Veniturile asigurate de jefuirea
Americii i infla ie au transferat o mare parte din capital dinspre consum spre
investi ie, iar profiturile nea teptat de mari au încurajat orientarea în continuare c tre întreprinderea capitalist .
Într-o prim instan , guvernan ii caut s împiedice aurul i argintul s
ias din regat (în aceste metale se m sura puterea regilor), iar dup e ecul
acestor tentative, rile de Jos, Anglia i, mai pu in, Fran a î i dezvolt un sistem manufacturier (cu prec dere industrie textil ) prin intermediul c ruia absorb treptat metalele pre ioase din Spania i Portugalia. Pe m sur ce aceste
state din nord-vestul Europi î i continu demersul capitalist, prin acea protoindustrializare manufacturier i orientarea tot mai mult a p mânturilor c tre
une(pentru satisfacerea necesit ilor crescânde de lân i cre terea cailor
pentru transport), se accentueaz necesitatea importurilor de cereale i alte
materii prime. Se produce, prin urmare, prima diviziune european a muncii,
în care Europa r ritean (estul Elbei, Polonia, Boemia, Silezia, Ungaria i
Lituania) devine parte complementar a unui sistem capitalist în devenire.
Europa de Est furniza cereale i alte materii prime, pe filiera baltic , i importa bunuri manufacturate. Cu acele state din nord-vestul continentului în centru i America Hispanic i Europa r ritean la periferie, se constituie baza
economic a sistemului mondial care a supravie uit pân ast zi. Sistemicitatea este reflectat de natura schimburilor comerciale din sistem, care nu mai
este un comer bogat, cu bunuri de lux, ci este un comer de mare volum i cu
produse vitale care a generat interdependen a economiilor implicate.
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Sistemul a facilitat apari ia economiilor na ionale, iar capitalul acumulat,
în special în statele din centrul sistemului, a permis salarizarea unui vast aparat birocratic, care s strâng taxele, i armatelor na ionale. Mai mult, pentru
a fi competitiv, acel capitalism negustoresc i manufacturier avea nevoie de
state puternice pentru a-l sus ine, deci capitalul se asocia perfect cu anarhia
multipolar care se articula. Astfel, sistemul mondial capitalist i-a însu it un
modul politic ca expresie fireasc a logicii func ion rii sale. Moa a suprastructurii politice a sistemului a fost r zboiul de treizeci de ani (1618-1648) i
Pacea de la Westfalia dup care sus ine N.Ciachir: „via a interna ional intr
sub imperiul unor legi politice, care cu unele întreruperi vor domina popoarele pân la apari ia Ligii Na iunilor”218. Prin urmare, baza economic capitalisa fost „p rintele” suprastructurii politice219. Nu putem, astfel, da dreptate
lui Kissinger care sus ine c : „Richelieu a fost p rintele sistemului statal modern”220. Richelieu, f ai contesta calit ile personale de invidiat, a fost doar
omul epocii sale.
Dinamica capitalismului i logica teritorial a extins sistemul intrna ional
i i-a sporit integritatea, ca p
la sfâr itul secolului al XIX-lea sitemul s
ajung la o dimensiune global , iar Europa i-a rezervat statutul privilegiat de
centru al sistemului.
Dac în constituirea sistemului interna ional rolul predominant a apar inut bazei economice, instituirea Uniunii Europene a apar inut prin excelen
suprastructurii politice, de i instrumentele au fost economice. Consecin a principal a repetatelor transform ri sistemice din prima jum tate a secolului al
XX-lea, care au culminat cu a doua conflagra ie mondial , a fost deplasarea
centrului sistemic dinspre Europa spre Statele Unite i Uniunea Sovietic .
Astfel, ostilitatea sistemului fa de continent, SUA i URSS demarau o competi ie global care se suprapunea în Europa, i vechile contradic ii interne,
legate în special de problema franco-german , au orientat statele europene c tre proiectarea unui sistem care s-a dovedit a fi diferit de cel ap rut pe continent cu câteva secole în urm . ase state (Fran a, RFG, Belgia, Olanda, Italia
i Luxemburg) au pus bazele acestui (sub)sistem original continental221.
Primele reliz ri practice au fost semnarea, la 1951, Tratatului instituind
Comunitatea European a C rbunelui i O elului (CECO) i Tratatele pentru
instituirea unei Comunit i Economice Europene (CEE) i a unei Comunit i
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Europene a Energiei Atomice (CEEA), semnate la 1957 la Roma. Etapele construc iei au trecut prin semnarea Actului Unic European (1986), Tratatului
Uniunii Europene (1992) i au culminat cu semnarea Constitu iei Europene,
uat cei drept în ratificare, la 29 octombrie 2004. Sistemul continental european s-a extins i el, ajungând la 1 ianuarie 2007 s cuprind 27 de state, i a
sporit în integritate, Uniune Vamal (1968), Pia Comun cu cele patru liberi de circula ie (1993) i Uniune Economic i Monetar încheiat la 1999,
odat cu introducerea monedei unice euro. Extinderea la fel ca i geneza diferen iaz , prin urmare, cele dou sisteme. Extinderea sistemului interna ional a
fost orientat spre „c utarea de periferie” i antrenarea ei în acel comr asimetric, iar instrumentele extinderii nu au fost cele mai ortodoxe. Statele sau teritoriile pe seama c rora s-a produs extinderea au fost înglobate în sistem, de
cele mai multe ori, f voia lor. Statele pe seama c rora s-a extins UE, de cealalt parte, au fost cele care au solicitat admiterea i, de regul , au fost obligate s fac fa unor criterii economice, politice i sociale pentru a demonstra c s-au încadrat parametrilor ceru i de acest „sistem elitar”.
III. Configura ia puterii i redristibu ia în func ionarea sistemelor
Aceste diferen e privind geneza, precum i extinderea, nu sunt nimic în
raport cu diferen a în privin a func ion rii celor dou sisteme. Func ionarea
este procesul cantitativ al sistemului care reflect modalitatea de interac iune
a elementelor sale. Teoriile sistemice realiste, care au descris o structur fundamental a sistemuluil (anarhia) i o structur distribu ional (num rul de
mari puteri sau poli în sistem), au descris func ionarea în termenii luptei pentru putere, iar legitatea principal a func ion rii – balan a de putere. Într-o
structur anarhic , statele(elementele) interpreteaz structura sistemului i
ac ioneaz pentru a- i asigura securitatea. Ac iunile in de echilibrarea puterii
statului sau coali iei mai puternice, prin alian a cu alte state. Astfel, dac un
element din sistem tinde s i asigure hegemonia, celelalte formeaz alian e
pentru a tempera preten iile celuia din urm . De i Hoffmann introduce dimensiunea vertical a sistemului (interac iunea centru-periferie), pe l ng cea
orizontal (interac iunea marilor puteri), teoriile sistemice realiste au r mas
ostatice a acestor preocup ri orizontale din func ionarea sistemului, legate de
competi ia marilor puteri pentru domina ie în sistem.
Teoriile sovietice, de i au adus critici dure celor occidentale, s-au inspirat „clandestin” de la ultimile, în ceea ce prive te func ionarea sistemului.
Doar c în locul balan ei de putere au utilizat termenul de echilibru dinamic,
esen a c ruia nu difer de cea a balan ei de putere.222
222
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Neomarxismul, pe de alt parte, supline te aceast „bre conceptual ”
sat de reali ti i se concentreaz pe analiza func ion rii verticale a sistemului. Dac marxismul ortodox a descris raportul dintre clase, neomarxi tii, p strând i aceast contradic ie dintre capital i for a de munc în studiul lor, extind contradic ia la macronivel, la nivelul sistemului interna ional. Astfel, dala reali ti structura fundamental este anarhia, la neomarxi ti sistemul este
obligatoriu ierarhic. Alte du categorii introduse de neomarxi ti sunt centrul
(statele sau regiunile unde este concentrat capitalul) i periferia (statele sau
regiunile exploatate de c tre centru). Wallerstein introduce i categoria de semiperiferie, care func ioneaz ca o curea de transmisie între centru i periferie. Aceasta presupune o diviziune mondial a muncii, lucru respins de
Waltz, spre exemplu. Legitatea func ion rii sistemului se rezum la exploatarea permanent a periferiei de c tre centru, prin intermediul corpora iilor transna ionale i a institu iilor financiare interna ionale. Astfel, profitul din periferie este treptat absorbit de c tre centru (absorb ia surplusului)223.
Poate paradoxal, pentru colile respective, ambele modele de func ionare
se reg sesc în func ionarea sistemului interna ional. Lupta pentru putere i
explicit balan a de putere au înso it dimensiunea orizontal a sistemului interna ional, iar anarhia a contribuit la declan area unor sângeroase r zboaie între
marile puteri. Balan a de putere a fost cea care a oprit Fran a, pe timpul lui
Ludovic al XIV-lea i a lui Napolen, sau Germania sub conducerea lui Hitler.
Marile puteri au modelat coali ii „echilibratoare” pentru a opri perturbatorii.
La fel de veridic este i tatonarea periferiei de c tre centru, care s-a accentuat i mai mult odat cu revolu ia industrial din secolul al XIX-lea, când capitalul industrial a intrat cu o nou for în periferie i a accentuat diviziunea
mondial a muncii existente.
Ast zi sistemul interna ional este institu ionalizat, prin Organiza ia Na iunilor Unite, i multe practici existente în trecut nu- i mai au rostul, din moment ce diploma ia multilateral mediaz interac iunea dintre elemente. Aceasta nu exclude, îns , din sistem darwinismul social, iar retorica neoliberal
nu trebuie s ne dezorienteze în perceperea politicii interna ionale. Este aderat c regimul sistemului interna ional s-a modificat considerabil, dar aceasta se datoreaz mai mult sporirii integrit ii sistemului(ceea ce tot mai des se
nume te globalizare) i factorului descurajator(arma nuclear ) decât slabelor
institu ii ONU sau renun area polilor sistemici la lupta pentru putere. Mai
mult, recentele evenimente care au loc în Orientul Mijlociu, Asia Central ,
Caucaz, Africa i America Latin ne demonstreaz c asist m la o rea ezare
geopolitic la nivelul întregului sistem, rea ezare la care particip activ toate

223

Vezi: Guzzini S., Op. cit., p.306-316.
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centrele de putere, f asentimentul ONU sau alte scrupule morale, i în primul rând hegemonul – Statele Unite. Dimensiunea vertical a sistemului a suferit la fel modific ri importante. Periferia este oficial independent iar ajutoarele umanitare care se îndreapt spre rile subdezvoltate, atât prin intermediul organiza iilor interna ionale (guvernamentale i nonguvernamentale) cât
i direct de la guvernele din centru, fac existen a periferiei mai tolerabil . Mai
mult, liberalizarea comer ului mondial i, în special, a pie elor de capital interna ionale, aduc mari beneficii unor state periferice prin scurgere de capital i
tehnologie de la centru. Investi iile str ine directe care intr în periferie sunt
cel mai gr itor exemplu în acest sens i bun starea este exemplificat de unele state asiatice i latinoamericane. Dar, totodat , periferia a devenit i mai
vulnerabil la capitalul speculativ, iar criza financiar asiatic din 1997-1998
este mostra vulnerabilit ii tot mai sporite fa de acest fenomen. Multe regiuni periferice r mân cu perspective sumbre asupra dezvolt rii într-un sistem
interna ional globalizat224. Pentru a nu aminti aici despre prerogativele asimetrice din sistemul ONU - marile puteri postbelice i-au rezervat dreptul la veto în Consiliul de Securitate.
De cealalt parte, (sub)sistemul european este la fel un sistem institu ionalizat. Dar institu iile c ruia (în special Comisia European , Parlamentul
European i Curtea European de Justi ie), au caracteristici suprana ionale,
statut ce le confer o alt putere de decizie decât celor ale ONU, de i este
adev rat înc limitat . Pe dimensiunea orizontal sistemul este tripolar, personificat în trei centre de putere i anume: Germania, Marea Britanie i Fraa. Pe lâng reprezentativitatea pe care i-au rezervat-o în institu iile Uniunii, unde au o scuz demografic , polaritatea european s-a observat cel mai
mult în timpul negocierilor cu Iranul, privind programul s u nuclear, în care
cele trei state au negociat în numele UE. Fiecare dintre cele trei state are propria viziune, sau cel pu in nu o are deloc, asupra viitorului Uniunii i s-ar complace în rolul de lider european. Echilibrarea reciproc între cei trei, la care
i-au activ parte state din e alonul doi ca Spania i Italia, are mult în comun cu
balan a de putere, îns este, totu i, o balan atenuat de putere. Modul cum
sunt gestionate conflictele în sistem, îl apropie pe acesta de ceea ce Buzan
numea „anarhie matur ” i de i dispute exist în sistem, i nu pu ine225, putem fi siguri c niciodat nu se va ajunge la un conflict militar în interiorul
UE.
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Func ionarea sistemului european difer i mai mult de cea a sistemului
interna ional pe dimensiunea vertical . Spre deosebire de sistemul interna ional unde surplusul este scos treptat din periferie i adus spre centru, în Uniunea European periferia este altfel tratat . Aici periferia recep ioneaz investi ii substan iale în infrastructur i în cei mai importan i factori de promovare a condi iilor favorabile produc torilor de bunuri i servicii. Capitalul este
orientat spre sporirea cererii în periferie pentru a sus ine prin aceasta diferite
sectoare industriale. Sistemul capitalist este unul care polarizeaz . În UE aceast polarizare este redus la maxim, atât la micronivel prin reducerea decalajului dintre cei boga i i cei s raci(chiar cu riscul de a sufoca capitalul), cât i
la macronivel, prin reducerea decalajului dintre centru i periferie, prin redistribu ie.
Redistribu ia sau coeziunea se realizeaz prin câteva mecanisme i s-a
accentuat pe m sura evolu iei Uniunii Europene226. Principalele instrumente
redistributive sunt puse la dispozi ie de a a numitele Fonduri Structurale, care
grupeaz laolalt Fondul European pentru Dezvoltare Regional (ERDFEuropean Regional Development Fund), Fondul Social European (ESFEuropean Social Fund) i Fondul European pentru Îndrumare i Garantare în
Agricultur (EAGGF-European Agricultural Guidance and Guarantee Fund).
Prin intermediul acestor fonduri, care mereu au crescut, au fost alocate cele
mai mari resurse statelor i regiunilor periferice (vezi tabelul 1).
Tabelul 1. Resursele financiare alocate prin intermediul Fondurilor
cturale, 1975-2006227.
Anul
Milioane ecu
Procentajul
/ euro
din bugetul UE
1975 (ecu)
257
1981 (ecu)
1.540
1987 (ecu)
3.311
1992 (ecu)
18.557
1998 (ecu)
33.461
2002 UE 15(euro)
30.865*
2006 UE 15 l rgit (euro)
41.250
Not : * La pre urile din 1999
226

Stru-

4,8
7,3
8,1
25,0
37,0
30,0
35,0

Pentru o analiz mai ampl a evolu iei i con inutului mecanismului redistributiv europea
vezi: Wallace H., Wallace W. (coord.) Procesul politic în Uniunea European . – Chi in u:
Arc, 2004, p.249-271; Tsoukalis L. Noua economie european revizuit . – Chi in u: Arc,
2000, p.194-216.
227
Sursa: Wallace H., Wallace H. Procesul politic în Uniunea European . – Chi in u: Arc,
2004, p.250.
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Un alt mecanism a fost Fondul de Coeziune, creat în 1992 pentru a pune
la dispozi ie fonduri suplimentare pentru cei “patru s raci” (Grecia, Spania
Portugalia i Irlanda), în special pentru sus inerea proiectelor de mediu. Aceste state trebuiau s primeasc prin Fondul de Coeziune cca 15 mlrd. de ecu
pân în 1999 i cca 18 mlrd euro pân în 2006.
La aceste fonduri se adaug Banca European de Investi ii (BEI) înfiin aprin Tratatul de la Roma i a c rui obiectiv este de a acorda împrumuturi
pentru investi ii, cu dobând sc zut , aprobate în vederea sus inerii obiectivelor UE. Iar în 1992 a fost creat i Banca European pentru Reconstruc ie i
Dezvoltare (BERD), care a fost creat pentru a sus ine, prin acordare de împrumuturi, reformele structurale din statele Europei Centrale i de Est.
Acesta este, în linii mari, mecanismul de tratare preferen ial a periferiei
în UE, care pare s dea peste cap teoriile dependen ei. Rezultatele acestui tratament, conjugate cu masivele investi ii în economiile statelor mai s race, ni
le demonstreaz doar câteva cifre. De la aderare pân în 2002, Spania a cunoscut o cre tere a PIB-lui pe cap de locuitor de la 71,7% la 82,2% a nivelului
mediu UE, iar Portugalia de la 54,5% la 74,6%. Pentru a nu aminti despre “tigrul european” Irlanda, care de la 58,8% în 1972 a ajuns la 125% în 2002228.
Iar statele din Europa Central i de Est, recent aderate, au cele mai mari ritmuri de cre tere economic din UE. Dreptul la veto, care s recunoa tem este
o grada ie între state, îl au toate statele din sistem, nu doar mai marii lui. S
ne amintim doar de blocarea de c tre Polonia a negocierilor contractuale cu
Rusia, înaintea ultimului summit UE – Rusia.
4. Concluzii
Prin urmare, Europa a g zduit apari ia a dou tipuri de sisteme interna ionale. Unul interna ionalist, care s-a extins asupra întregului glob, care are o
dinamic nu tocmai ortodox i este nemilos cu cei slabi. Cel lalt, de i aflat
în interiorul primului i supus presiunilor acestuia, are o logic diferit de func ionare în care este redus la maxim lupta pentru putere i redistribu ia boiei în sistem este benefic i pentru periferie. Doar c de data aceasta, cel
pu in deocamdat , Europa i-a rezervat noua crea ie doar pentru „uz intern”.
Reflec ia logic care se impune ine de plasamentul Republicii Moldova în
raport cu cele dou sisteme. Alternativele care sunt ast zi, ca s scoatem din
calcul alte perspective i mai sumbre, au fost descrise mai sus. Fie r mânem
în sistemul interna ional neproteja i de construc ia european , fie ne integr m
în acest „sistem elitist”, care are respect fa de periferie i îi stimuleaz dez228
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voltarea social-economic . Ar fi regretabil, mai ales dac lu m în calcul hazardul cu care sistemul interna ional a tratat Moldova de-a lungul evolu iei sale,
i inexplicabil pentru genera iile viitoare, dac am rata cea mai mare oportunitate sistemic care am avut-o pe parcursul istoriei!
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ACADEMIA DE TIIN E A MOLDOVEI
Academia de tiin e a Moldovei (A. .M.) reprezint unica institu ie public de interes na ional în sfera tiin ei i inov rii, este coordonator plenipoten iar al activit ii tiin ifice i de inovare - în calitate de cel mai înalt for tiin ific al rii - consultant tiin ific al autorit ilor publice ale Republicii Moldova.
Pe parcursul dezvolt rii sale A. .M. a devenit un veritabil for tiin ific de
consacrare, o institu ie de cercetare i de crea ie autentic . Actualmente corpul academic al Academiei de tiin e întrune te 47 de membri titulari (academicieni), 60 de membri coresponden i i 38 membri de onoare. În componena ei func ioneaz institu ii care realizeaz cercet ri tiin ifice fundamentale,
aplicative i activit i de inovare i transfer tehnologic, ale c ror rezultate
sunt materializate în cuno tinte tiin ifice noi, elabor ri tehnologice si thenice, pun în valoare patrimoniul na ional, promoveaz valorile tiin ifice i culturale pe plan na ional i mondial, preg tesc cadre tiin ifice de înalt calificare.
Direc iile principale ale activit ii Academiei de tiin e în calitate de institu ie public de interes na ional în sfera tiin ei i inov rii cuprind:
• elaborarea i promovarea strategiei dezvolt rii sferei tiin ei i inov rii,
realizarea politicii de stat i desf urarea activit ii conceptuale în sfera tiinei i inov rii;

174

• identificarea direc iilor strategice de dezvoltare a sferei tiin ei i inov rii;
• organizarea i realizarea cercet rilor tiin ifice fundamentale i aplicate,
elaborarea tehnologiilor avansate i a tehnicilor noi;
• organizarea elabor rii concep iilor, programelor i proiectelor de stat,
programelor tiin ifice i tehnico- tiin ifice interna ionale i a mecanismelor
de realizare a acestora, precum i a celor de stimulare a implement rii rezultatelor cercet rilor tiin ifice în economia na ional ;
• organizarea activit ii de elaborare a sintezelor privind tendin ele dezvolt rii social-economice, tehnologice i umane a rii, precum i a pronosticurilor dezvolt rii sferei tiin ei i inov rii;
• distribuirea aloca iilor bugetare conform direc iilor strategice ale sferei
tiin ei i inov rii;
• pregatirea cadrelor tiin ifice de înalt calificare, sus inerea i promovarea colilor tiin ifice autohtone, valorilor tiin ifice i culturale na ionale i
mondiale;
• sus inerea i promovarea rela iilor de colaborare tiin ific pe plan intern i extern, ac iunilor de cooperare i integrare în spa iul tiin ific european
i mondial.
Întru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale Academiei de tiin e institu iile de cercetare-dezvoltare î i desf oar activitatea spre atingerea rezultatelor scontate ce decurg din direc iile strategice ale dezvolt rii sferei tiinei i inov rii în anii 2005-2010:
• edificarea statului de drept i punerea în valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei în contextul integr rii europene;
• valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru dezvoltarea durabil ;
• biomedicina, farmaceutica, men inerea i fortificarea s
ii;
• biotehnologii agricole, fertilitatea solului si securitatea alimentar ;
• nanotehnologii, inginerie industrial , produse i materiale noi;
• eficientizarea complexului energetic i asigurarea securit ii energetice,
inclusiv prin folosirea resurselor regenerabile.
Infrastrucura sferei tiin ei i inov rii este totalitatea organiza iilor care
contribuie la desf urarea activit ii tiin ifice i de inovare. Academia de tiin e, alte organiza ii din sfera tiin ei i inov rii, institu ii financiare, fonduri
i agen ii de sus inere a activit ii în domeniu, business-incubatoare, parcuri
de inovare ( tiin ifice, tehnico- tiin ifice i tehnologice), întreprinderi i alte
organiza ii specializate.
Conducerea A M este reprezentat de c tre: pre edinte – Gheorghe Duca, academician; prim-vicepre edinte – Teodor Furdui, academician; vice175

pre edin i – Ion Tighineanu, profesor universitar, i Mariana lapac, doctor
habilitat; secretar tiin ific general – Boris G in , academician.
Asambleea A M este organul suprem de conducere al A M. Asmbleea
este constituit din: membri titulari; membri coresponden i; 78 de doctori habilita i, ale i pentru o perioad de 4 ani (dar cel mult pentru dou termene consecutive), de adun rile sec iilor, ce reprezint comunitatea tiin ific din Republica Moldova. Organul executiv al Asambleii este Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic .
M este strucurat în:
Conducerea A M;
Aparatul Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic ;
Direc ia politici în sfera tiin ei i inov rii;
Direc ia management în sfera tiin ei i inov rii;
Direc ia integrare european i cooperare interna ional ;
Direc ia personal i secretariat;
Direc ia juridic ;
Direc ia finan e i contabilitate;
Sec ia economie i finan e;
Direc ia logistic ;
Sec ia protec ia muncii;
Consiliul consultativ de expertiz ;
Consiliul sindicatului A M;
Centrul proiecte interna ionale.
Membrii titulari, membrii coresponden i, membrii de onoare, cercet torii
tiin ifici, precum i membrii institu ionali, membrii de profil i membrii afilia i ai Academiei de tiin e care activeaz în acela i domeniu al sferei tiinei i inov rii se reunesc în urm toarele sec ii:
Sec ia de tiin e Economice i Matematice;
Sec ia de tiin e Biologice, Chimice i Ecologice;
Sec ia de tiin e Fizice i Inginere ti;
Sec ia de tiin e Medicale;
Sec ia de tiin e Agricole;
Sec ia de tiin e Umanistice i Arte;
Alte structuri.
Pentru asigurarea logistic a activit ii din sfera tiin ei i inov rii A M
creeaz , reorganizeaz i lichideaz întreprinderi i organiza ii auxiliare care
au statut de persoan juridic i activieaz în conformitate cu regulamentele
aprobate de Asambleea Academiei de tiin e. O aten ie deosebit se acord
extinderii i aprofund rii rela iilor de colaborare cu universit ile din ar , cu
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ministerele i alte structuri administrative de profil, fiind încheiate acorduri
respective i diversificate formele de cooperare.
O prioritate strategic a activit ii A M reprezint dezvoltarea i consolidarea rela iilor tiin ifice interna ionale, între inerea raporturilor bilaterale cu
academiile de tiin e i organiza iile tiin ifice din multe ri, fiind încheiate
acorduri de colaborare tiin ific i promovate ac iuni de integrare în spa iul
tiin ific european, cu comunitatea tiin ific mondial . Institu iile Academiei
deleag anual în alte ri zeci i sute de cercet tori tiin ifici i primesc
oameni de tiin din str in tate. Se extinde colaborarea cu astfel de organisme interna ionale ca ALLEA, INTAS, UNESCO, Agen ia Interna ional de
Energie Atomic (IAEA), Comitetul tiin ific NATO etc.
În ultimul timp au fost încheiate i / sau reînnoite acordurile de colaborare cu Academia Român , Academiile de tiin e din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Federa ia Rus , Ucraina, Belarus, Academia de tiin e Agricole din Federa ia Rus , Academiile de tiin e Agicole i Silvice din România i Ucraina,
Fondul de Cercet ri Fundamentale i Fondul tiin ific Umanistic din Federaia Rus . A. .M. este membr a Asocia iei Interna ionale a Academiilor de
tiin e (IAAS) i a Consiliului Interna ional al Asocia iilor tiin ifice (ICSU).
La 4 aprilie 2007, Academia de tiin e a Moldovei i-a completat rîndurile cu 12 academicieni i cu 12 noi membri coresponden i, ale i în cadrul
Adun rii generale. Anterior, titularii au fost selecta i în cadrul concursurilor
desf urate în cadrul sec iilor de tiin e ale A M.
Astfel, noii academicieni sunt:
- Vladimir ARN UTOV, specialitatea Matematic ,
- Victor L CUST , specialitatea Fiziologia omului i animalelor,
- Ion TODERA , specialitatea Zoologie,
- Vitalie POSTOLATI, specialitatea Energetic ,
- Eva GUDUMAC, specialitatea Chirurgie pediatric ,
- Mihai POPOVICI, specialitatea Cardiologie,
- Gheorghe ÂBÂRN , specialitatea Oncologie,
- Boris G IN , specialitatea Tehnologia b uturilor alcoolice i nealcoolice,
- Anatol JACOT , specialitatea Genetic i ameliorare,
- Gheorghe RUSNAC, specialitatea tiin e politice,
- Andrei E ANU, specialitatea Istorie,
- Mihail DOLGAN, specialitatea Literatur .
Noii membri coresponden i ai A M au devenit:
- Grigore BELOSTECINIC, specialitatea Marketing i logistic ,
- Constantin GAINDRIC, specialitatea Informatic ,
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- Dumitru MOLDOVAN, specialitatea Economie mondial . Rela ii interna ionale,
- Aurelian GULEA, specialitatea Chimie,
- Maria DUCA, specialitatea Biologie,
- Ion TIGHINEANU, specialitatea Nanoelectronic i nanotehnologii,
- Leonid CULIUC, specialitatea Fizica st rii condensate,
- Alexandru DICUSAR, specialitatea Electrofizic i electrotehnologie,
- Stanislav GROPPA, specialitatea Boli interne,
- Gheorghe CIMPOE , specialitatea tiin e agricole,
- Andrei PALII, specialitatea tiin e agricole,
- Gheorghe MUSTEA, specialitatea Art muzical .
Ultimele alegeri a membrilor A M au avut loc acum 7 ani.
Informa ia prezentat
de Rodica RUSU,
magistru în tiin e politice

SPECIALI TII ÎN DOMENIUL TIIN ELOR POLITICE
– MEMBRI AI ACADEMIEI DE TIIN E A MOLDOVEI
Alexandru RO CA
Anul na terii: 1934, titluri onorifice: academician al Academiei de tiine a Moldovei din 2000 (membru corespondent al Academiei de tiin e a
Moldovei din 1992), membru asociat al Institutului Afacerilor Interna ionale
(Paris), membru de Onoare al Funda iei tefan cel Mare (Ia i), membru titular al Academiei Central-Europene de tiin i Art , „Om Emerit”. Este doctor habilitat, gradul stiintifico-didactic: conferen iar universitar. În prezent este academician coordonator al Sec iei de tiin e Socio-Umane i Arte.
Studii: 1962 – Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: Limba i
literatura, istorie; doctorantura 1967-1970, Universitatea de Stat din Moldova. Teza de doctor a fost sus inut în 1971 la Universitatea de Stat din Moldova.
Teza de doctor habilitat a fost sus inut în 1988 la Institutul de Filosofie,
Sociologie i Drept al Academiei de tiin e din Belarus, Minsk.
Domnia sa are la activ peste 300 articole tiin ifice i 4 monografii.
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A fost conduc tor i consultant tiin ific la 22 teze de doctor i teze de
doctor habilitat în tiin e politice i filosofice.
Este membru al colegiilor de redactie ale revistelor stiintifice: Buletinul
Universit ii Ecologice "Dmitrie Cantemir" (Ia i) (Interna ional); Revista de
Filosofie i Drept, Academia de tiin e a Moldovei (Na ional); Societatea i
economica (Moscova) (Interna ional).
Gheorghe RUSNAC
Anul na terii: 1942, doctor habilitat în tiin e istorice, academician al
Academiei de tiin e a Moldovei din 2007 (membru corespondent al Academiei de tiin e a Moldovei din 2000), gradul tiin ifico-didactic: profesor universitar. În prezent este rector al Universit ii de Stat din Moldova, profesor
universitar.
Studii: 1969 – Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: Istorie;
doctorantura 1971-1974, Universitatea de Stat din Moldova. Teza de doctor a
fost sus inut în 1975 la Universitatea de Stat din Moldova.
Postdoctorantura: 1984-1986 la Universitatea Pedagogic de Stat din
Moscova. Teza de doctor habilitat a fost sus inut în 1989 la Universitatea
Pedagogic de Stat din Moscova, Rusia.
În total Domnia sa are la activ peste 200 de articole tiin ifice publicate,
7 monografii.
A fost conduc tor i consultant tiin ific la 25 teze de doctor i teze de
doctor habilitat în tiin e politice, istorice i filosofice.
De ine Ordinul Republicii i Ordinul Gloria Muncii; Ordre National de
Legion D'Honneur (Franta). Este Doctor Honoris Causa al Universitatii Veliko-Tarnovo (Bulgaria), academician al Filialei din Moldova a Academiei Internationale de Informatizare de pe lang ONU (1996), academician al Academiei Interna ionale a Inv mîntului Superior (Moscova) (1998), membru
al Prezidiului Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic al
M, membru al Consiliului Asociativ al Agen iei Universit ilor Francofone (Montreal), membru al Academiei Interna ionale de tiin e în domeniul
Ecologiei i al Protec iei Activit ii Umane. Este men ionat cu Premiul Prezidiului Academiei de tiin e a Moldovei.
Este redactor- ef al colegiului de redac ie a revistei stiintifice politologice din Republica Moldova «MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politi)».
Alexandru ZAVTUR
Anul na terii: 1929. Doctor habilitat în tiin e filosofice, gradul tiin ifico-didactic: profesor universitar, “Om emerit”. Membru corespondent al
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M din 1976. În prezent este colaborator tiin ific principal la Sec ia tiin e
Politice, Institutul de Filosofie, Sociologie i tiin e Politice al Academiei de
tiin e a Moldovei.
Studii: 1951 - Universitatea Pedagogic de Stat "I.Creang " la specialitatea Istorie. Doctorantura (1951-1954) – Institutul de Filosofie al Academiei
de tiin e a URSS. Teza de doctor a fost îndeplinit i sus inut în 1954 la
Institutul de Filosofie al Academiei de tiin e a Rusiei (Moscova, Rusia).
Postdoctorantura (1970-1972) – Institutul de Marxism-leninism (Moscova, Rusia). Teza de doctor habilitat a fost sus inut în 1972 la Institutul de
Marxism-leninism (Moscova, Rusia).
De ine ordinul “Gloria muncii” i medalia “Meritul civic”.
În total Domnia sa are la activ peste 440 de articole tiin ifice publicate,
9 manuale, 29 de monografii. A fost conduc tor i consultant tiin ific la 26
teze de doctor i teze de doctor habilitat în tiin e politice i filosofice.
Este membru al societ ilor: tiin a (Na ional) i membru al colegiilor de
redac ie ale revistelor tiin ifice: Revista de Filosofie i Drept, Academia de
tiin e a Republicii Moldova (Na ional).
Informa ia prezentat
de Valeriu MO NEAGA,
doctor habilitat în tiin e politice, profesor;
Rodica RUSU,
magistru în tiin e politice
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