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COMPARTIMENTUL
650 DE ANI DE LA FONDAREA STATULUI MOLDAV
PROBLEME ALE ORGANIZ RII TERITORIULUI ÎN
PROCESUL DE INSTITU IONALIZARE I EVOLU IE
STATAL A MOLDOVEI1
Aurel SÎMBOTEANU
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative
ef-catedr tiiin e administrative, doctor în tiin e politice, conferen iar
This work reflects the evolution of the territorial organization of Moldova in
different historical periods from the ancient one till present day, the identification of the main problems in this domain and the analysis of the territorial organization influence on the state evolution of Moldova. In its historical past Moldova had changed many political regimes, territorial organizations, had differrent administrative systems, which didn’t fit traditional system. All these facts
influenced and continue to influence, due to their inertia, the territorial organization process, the constitution, evolution and modernization of the Republic of
Moldova.
The investigation is dedicated to the anniversary of 650 years of the Moldova state foundation. The actuality of the work consists in the fact that the Republic of Moldova is traversing a stage of adjusting the state building dimensions
and the governing methods to the European standards and is aimed to join the
European community with its own historical experience and spiritual values including the administrative organization of the territory and its integrity guarantee.
Anul 2009 va fi anul marc rii anivers rii a 650 de ani de la formarea statului moldovenesc. Aceasta constituie un bun prilej de a reveni la investigarea diferitor aspecte privind istoria form rii i evolu iei statului, inclusiv a problemelor organiz rii teritoriului Moldovei la diferite etape istorice. Actualitatea unei
astfel de investiga ii rezid în faptul c Republica Moldova parcurge în prezent
o etap important de ajustare a parametrilor construc iei statale i metodelor de
guvernare la standardele europene. Republica Moldova tinde spre comunitatea
european cu propria sa experien istoric i cu propriile valori spirituale. Între

1

Recenzent - doctor în tiin e istorice Rodica SVETLICINÎI
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acestea un loc deosebit îi revine organiz rii administrative a teritoriului rii i
ac iunilor de asigurare a integrit ii acestuia.
Scopul prezentului studiu este elucidarea în aspect evolutiv a organiz rii teritoriului Moldovei istorice în hotarele ei de pîn la 1812, precum i succesiunea
organiz rii administrative a teritoriului din spa iul geografic actual al Republicii
Moldova pe parcursul perioadelor istorice ulterioare i pîn la ziua de ast zi,
identificarea problemelor existente în acest domeniu i analiza impactului ac iunilor de organizare a teritoriului asupra evolu iei statale a Moldovei.
Conform doctrinei contemporane puterea statului asupra teritoriului este o
manifestare a dreptului pe care poporul a ezat pe acest teritoriu îl are asupra lui,
adic o expresie a suveranit ii poporului, care cap o valoare politic , independent de valoarea sa economic sau militar .
Importan a stabilirii teritoriului unui stat implic i o delimitare precis a frontierelor sale. Al turi de alte caracteristici, teritoriul statului este inalienabil, adinu poate fi înstr inat altui stat, i indivizibil, aceasta semnificînd unitatea lui.
Indivizibilitatea teritoriului statului nu se refer la organizarea administrativ-teritorial intern , care se efectueaz ca un rezultat al manifest rii de voin a statului conform politicii promovate de el în acest domeniu. Esen a acestei politici
const în organizarea teritoriului statului pe calea împ irii lui în unit i administrativ-teritoriale, în scopul exercit rii conducerii eficiente a statului.
1. Organizarea teritoriului în Moldova medieval
Forma de organizare social i administrativ la daco-romani în perioada
prestatal era Ob tea s teasc , care reprezenta o comunitate teritorial bazat pe
proprietatea colectiv asupra p mîntului i gospod ria parcelar a familiilor. Cîteva Ob ti s te ti a ezate în vecin tate puteau forma uniuni de ob ti, care pentru
rezolvarea problemelor comune, constituiau un sfat al uniunii.
Dezvoltaea economic i evolu ia social a comunit ilor daco-romane condi ioneaz cu timpul, constituirea în baza uniunilor de Ob ti, a forma iunilor teritoriale mai mari, astfel, dînd na tere începînd cu secolul al IX-lea unor formaiuni politice de tip feudal cum au fost cnezatele i voievodatele. Acest proces a
fost înso it în secolele IX-X de constituirea marii propriet i funciare i, respectiv, aristocra iei feudale, ceea ce semnifica începutul perioadei timpurii a feudalismului, proces ce va continua în secolele XI-XII prin consolidarea rela iilor
feudale în cadrul unor forma iuni politice locale. Apari ia i evolu ia cnezatelor
i voievodatelor pe teritoriul de la est de Carpa i cap în prima jum tate a secolului al XIV-lea toate caracteristicile unei puteri feudale. Voievodatele devin
odat cu dezvoltarea societ ii tot mai întinse i mai puternice, evoluînd spre voievodatul unic i formarea în 1359 a statului feudal Moldova. Acest proces a
fost favorizat atît de factorii interni, exprima i prin dezvoltarea economic , soci-
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al , politic , precum i de condi iile externe, legate de necesitatea de ap rare a
teritoriului de la n lirile cotropitorilor str ini.
Statul întemeiat de Bogdan în partea de nord nu încorpora toate teritoriile
Moldovei i din punct de vedere administrativ nu- i des vîr ise organizarea statal . Aceasta se întîmpl pe timpul urma ilor acestuia. Abea Roman Vod
(1391-1394) se întituleaz , cel dintîi, domn de la munte pîn la mare.2 Astfel întinderea micului stat din valea Moldovei cu capitala în ora ul Baia, ulterior în
ora ele Siret i R
i peste tot teritoriul de la munte pîn la Nistru i mare s-a
cut treptat, prin reunirea micilor voievodate i cnezate care se aflau pe acest
teritoriu. Dup ce ara s-a extins i spre Nord-est, capitala s-a mutat la Suceava,
un important centru urban i ora comercial al Moldovei.
Procesul de institu ionalizare statal a durat circa o jum tate de secol, cu începere din anii aizeci ai secolului al XIV-lea i pîn în primul deceniu al secolului al XV-lea, primind ni te dimensiuni conturate în cadrul reformelor administrative realizate de Alexandru cel Bun (1400-1432). Acest proces a cuprins i
organizarea administrativ a teritoriului rii.
Centrul administrativ al rii îl alc tuia re edin a voievodal , plasat în capitala rii, dar care î i mai avea unele prelungiri teritoriale în re edin ele domne ti din unele centre urbane, cum erau cel al rii de Sus cu centrul la Dorohoi
i al rii de Jos cu centrul la Bîrlad, ulterior la Vaslui.
Sub aspect ierarhic, dup capital i alte re edin e domne ri cu institu iile
lor administrative, urmau centrele administrative ale inuturilor. Transformarea
inuturilor în unit i administrativ-teritoriale organizate de puterea central este
rezultatul cre terii autorit ii i posibilit ilor acestei puteri de a asigura administrarea întregii ri. În secolele XVI-XVII în Moldova sînt cunoscute inuturile:
Roman, Ia i, Bac u, Tîrgul Frumos, F lciu, Gala i, Tigheci, Hîrl u, Cern i,
Hotin, Putna, Soroca, Tecuci, Neam , Orhei, L pu na, Dorohoi, Suceava, Bîrlad, Covurlui, Trotu i altele. Ele apar ineau în aspect administrativ rii de
Sus i rii de Jos.3
inuturile aveau în fruntea lor dreg tori stabili, reprezentan i ai autorit ii
centrale care îndeplineau atribu ii administrative, judiciare, fiscale. În inuturile
din Moldova care aveau pe teritoriul lor cet i ace ti dreg tori se numeau pîrc labi sau staro ti. Pîrc labul (starostele) era autoritatea administrativ i militar

2

Documnenta Romaniae Historica. A. Moldova, Vol.1. – Bucure ti, 1975, pp.3-6. Citat dup Platon M., Ro ca S., Roman A, Popescu T. Istoria administra iei publice din Moldova. - Chi in u,
1999, p.74.
3
Cantemir D., Descrierea Moldovei. - Chi in u, 1988, p.18-29; E anu A., E anu V. Moldova medieval , structuri executive, militare i ecleziastice. - Chi in u, 2001, p.15-21; Platon M., Ro ca S., Roman A., Popescu T. Istoria administra iei publice din Moldova. - Chi in u, 1999,
p.156-157
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a inutului. Autoritatea pîrc labului nu cuno tea alte limite, în exercitarea funciilor sale, decît cele teritoriale i cele ce exprimau voin a domnitorului.
O alt unitate administrativ în Moldova medieval erau tîrgurile ora ele),
care se bucurau de o autonomie relativ în organizarea i func ionarea administra iei. În a doua jum tate a secolului al XV-lea i începutul secolului al XVI-lea
în Moldova erau circa 25 tîrguri (ora e). Sub aspect geografic, 17 dintre ele se
aflau în spa iul dintre Carpa i i Prut. Ora ele Ia i, Roman, Neam , Piatra lui
Cr ciun, Suceava, Siret, Baia, Bîrlad, Vaslui, Bac u, Tecuci, Adjud, Tîrgul Frumos, Hîrl u, Trotu , Dorohoi,
ora. În spa iul interfluvial Nistru-Prut erau 8
ora e: Cetatea Alb , Chilia, S rata, Hotin, L pu na, Cern i, Orheiul Vechi,
cerbanca. Faptul c în aceast zon a Moldovei erau mai pu ine ora e se expliatît prin includerea mai tîrzie a acestor teritorii în sfera de influien politic
i economic a statului Moldova, cît i prin vecin tatea nemijlocit a t tarilor,
ale c ror campanii în aceste teritorii erau devastatoare.4
Conducerea or eneasc era exercitat de un reprezentant ales al ob tii tîrgove ilor, care purta denumirea de oltuz. În unele tîrguri el mai purta denumirea de voit. oltuzul (voitul) era ajutat în îndeplinirea atribu iilor sale de un sfat
eligibil compus din 12 pîrgari, care era preocupat de solu ionarea problemelor
din localitatea dat .
Înc o unitate administrativ-teritorial în Moldova medieval erau satele,
care erau de mai multe categorii. O prim categorie cuprindeau satele aflate în
direct st pînire domneasc . Num rul acestor sate a crescut odat cu consolidarea institu iei domniei. În aceste sate, domnul se comporta ca i ori icare boier
pe domeniul s u, exercitînd administrarea lor prin intermediul vornicilor locali.
O alt categorie de sate erau acelea care alc tuiau domeniile marilor boieri
i domeniile m stirilor, care erau r spîndite pe întreg teritoriul Moldovei. Administrararea acestor comunit i era asigurat de proprietari, care aveau privilegii de imunitate feudal , domnul exercitînd o autoritate mai slab care reie ea
numai din drepturile ce derivau din calitatea sa de suzeran.
Înc o categorie de localit i erau satele libere, mo iile micilor boieri, care
nu dispuneau de privilegii de imunitate feudal i în care Domnia exercita o
autoritate influent .
Satele erau administrate de juzi c rora li se mai spunea v mani. Ei erau
ale i de s teni i aveau atribu ii administrative, reprezentau interesele popula iei
te ti fa de proprietar i fa de dreg toriile domne ti. În satele domne ti, boiere ti i m stîre ti, în afar de juzi (v mani), ca ale i ai ob tii s te ti, mai
activau i vorniceii în calitate de reprezentan i ai proprietarului, în atribu iile c -

4

Platon M., Ro ca S., Roman A., Popescu T. Istoria administra iei publice din Moldova. – Chi iu, 1999, p.152.
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rora întra promovarea i asigurarea îndeplinirii intereselor proprietarului i supravegherea activit i administrative în comunitatea respectiv .
În diferite perioade istorice, unele teritorii ale rii Moldovei au avut o administra ie diferit de ce-a tradi ional . Astfel, în perioada domina iei otomane,
Moldova sufer unele pierderi teritoriale. Începînd cu mijlocul secolului al XVIlea i pîn la începutul secolul al XIX-lea, teritoriile r pite ale inuturilor Chilia,
Cetatea-Alb , Bender i Hotin au fost transformate în raiale turce ti i incluse în
componen a pa alîcului Silistra. O alt parte a teritoriului Moldovei, i anume
Bugeacul a fost populat de t tari care din anii aptezeci ai secolului al XV-lea
erau vasali ai Imperiului Otoman i î i aveau o administra ie proprie.5
În rezultatul unui joc diplomatic complicat i în rezultatul încheierii unei
conven ii între Imperiul Otoman i Imperiul Habsburgic, în anul 1775 partea de
nord a teritoriului Moldovei – Bucovina cu o suprafa de peste 10 mii kilometri
patra i i cu o popula ie de aproape 100 mii de locuitori a fost r pit de c tre
Imperiul Habsburgic.6
Organizarea administrativ-teritorial în ara Moldovei avea o importan
mare pentru cancelaria domneasc , dat fiind c , pe lîng localizarea a ez rilor
în func ie de ape, tîrguri, de întemeietori concre i sau regiuni naturale, era necesar s se cunoasc exat i unitatea administrativ respectiv , pentru a organiza
procesul de administrare la nivelul statului.
2. Organizarea administrativ a teritoriului Moldovei de la est de Prut
(Basarabiei) în componen a Imperiului rus (1812-1917)
Rusia manifesta interes permanent fa de Principatele dun rene. În a doua
jum tate a secolului al XVIII-lea i începutul secolului al XIX-lea f cea tot posibilul pentru a- i consolida influen a în aceste teritorii. Aceasta i-a g sit expresie în ni te ac iuni concrete cum ar fi: instituirea consulatelor ruse în Principatele dun rene dup r zboiul ruso-turc din 1768-1774, încorporarea în cadrul imperiului rus a inuturilor din stînga Nistrului dup r zboiul din 1787-1791, dobîndirea recunoa terii de c tre Turcia, prin emiterea hati erifului special din 1802
a dreptului Rusiei de a ap ra interesul Principatelor dun rene în fa a Por ii, i altele.
În anul 1806 Rusia ocup cu armatele sale Principatele dun rene, ceea cea
cut ca Poarta s declare r zboi Rusiei. În rezultatul r zboiului ruso-turc din
anii 1806-1812 care s-a terminat cu tratatul de pace de la 16 (28) mai 1812 semnat la Bucure ti, teritoriul Moldovei dintre Nistru i Prut cu cet ile Hotin, Bender, Cetatea-Alb , Chilia i Ismail a fost anexat la Rusia. Astfel, voievodatul
Moldovei i poporul s u, care pe parcursul secolelor a luptat pentru integritatea
5
6

Ojog I., arov I. Istoria românilor. - Chi in u, 1997, p.87-88.
Ibidem, p.120
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teritoriului i organizarea politico-statal proprie a fost scizionat, fapt care a dus
la consecin e nefaste pentru organizarea statal ulterioar . Teritoriul r pit a primit denumirea de Basarabia, prin extinderea în acest fel, asupra întregului teritoriu anexat, a denumirii p ii de sud a Moldovei, care purta aceast denumire
pîn la actul de anexare.
Teritoriul anexat la Rusia avea o suprafa de 45.360 km. patra i, fiind cu
7.400 km. patra i mai mare decît teritoriul din dreapta Prutului a Principatului
Moldova, care în 1859 se une te cu Muntenia formînd Principatele Unite, iar
dup fuzionarea autorit ilor celor dou Principate i formarea unui guvern comun în 1862, statul a început s poarte numele de România.
Pe teritoriul Basarabiei anexat la Rusia erau 5 cet i, 17 tîrguri i 685 de sate cu o popula ie de 482.630 locuitori.7 El era alc tuit din inuturile Greceni,
Codru, Hot rniceni, Orhei, Soroca, Ia i, care pîn în 1812 erau sub jurisdic ia
domnitorului Moldovei, inuturile Bender, Tomarov i Akkerman formate pe teritoriul fostelor raiale turce ti, care au fost retrocedate Moldovei în 1807.
În teritoriul anexat s-a început instituirea i implementarea treptat a modelului rusesc de administra ie, care trece prin trei etape:etapa administra iei provizorii (1812-1818); etapa autonomiei administrative (1818-1828); etapa consolid rii sistemului rusesc de administra ie (1828-1917).8
În perioada administra iei provizorii, în Basarabia a fost men inut vechea
organizare administrativ-teritorial . inuturile mai mari se divizau în ocoale.
Astfel, inutul Orhei avea 12 ocoale, Hotin-8, Ia i-6, Bender-3 ocoale. Celelalte
inuturi, i anume: Tomarov, Greceni, Codru i Hot rniceni din cauza num rului
mic de localit i nu se divizau în ocoale. Unit i administrativ-teritoriale primare erau satele în care administra ia r mînea ce-a veche.
Perioada autonomiei Basarabiei a fost ini iat prin promulgarea la 29 aprilie
1818 la Chi in u, de c tre arul Rusiei, Alexandru I a unui nou regulament prin
care teritoriului anexat i s-a confirmat denumirea de regiunea Basarabia cu re edin a în ora ul Chi in u. „A ez mîntul” de la 1818 prevedea i unele modific ri
administrativ-teritoriale ale Basarabiei. În locul celor 9 inuturi anterioare, au
fost formate ase inuturi: Hotin, Ia i (B i); Orhei, Bender, Akkerman, Ismail. 9
În anul 1828, prin adoptarea la 29 februarie a „A ez mîntului pentru ocîrmuirea oblastei Basarabiei”, se pune începutul celei de-a treia perioade în evolu ia transform rilor administrative din Basarabia. Cu toate c Basarabiei i se
stra formal titulatura de regiune, de fapt a fost instituit un regim administrativ
de tip gubernial. Regiunea Basarabia a fost inclus în componen a guvern mîntului general al Novorosiei. Astfel, Novorosia i Basarabia constituiau o unitate
7

Nistor I. Istoria Basarabiei. - Chi in u, 1991, p.179.
Cornea S. Organizarea administrativ a Basarabiei (1812-1917). - Cahul, 2003.
9
Zablorovschi I. Istoria. // Ciobanu . (coord.) Basarabia. - Chi in u, 1993, p.136.
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administrativ-teritorial cu un guvern mînt comun. În ceea ce prive te organizarea intern a teritoriului, vom men iona c inuturile din Basarabia, ca unit i
administrativ-teritoriale, au fost transformate în jude e. În rezultatul r zboiului
din Crimeia i prevederilor Tratatului de pace de la Paris din 18 martie 1856 jude elul Ismail i o parte din jude ele Akkerman i Cahul au fost retrocedate de
tre Rusia, Principatului Moldova.
Al turi de men inerea diviz rii administrativ-teritoriale în jude e, c tre anul
1870 în Basarbia a fost extins sistemul administra iei de voloste. Volostea ca
unitate administrativ-teritorial întrunea cîteva sate, cu sediul în unul din ele.
Administa ia volostei era alc tuit din: adunarea volostei; eful de voloste; cîrmuirea volostei; judec toria de voloste. 10
Uniformizarea deplin a institu iilor administrative din Basarabia cu structurile administrative ale Imperiului rus se produce definitiv odat cu realizarea
în anii ’60-70 ai secolului al XIX-lea a reformei zemstvelor, reformei or ene ti
i reformei judiciare. În anul 1873 Basarabia a fost transformat , prin decizia
Consiliului de Stat al Rusiei în gubernie, statut care a fost men inut pîn în
1917. Aceasta a fost o constatare juridic a unor realit i existente de mai mult
timp.
3. Organizarea administrativ a teritoriului Basarabiei în componen a
Regatului român (1918-1940)
Situa ia din Imperiul arist devine c tre anul 1917 destul de complicat , în
deosebi dup revolu iile din februarie i octombrie, care au mobilizat toate popoarele Rusiei. Ele s-au reflectat i în Basarabia, producînd aici o cre tere f
precedent a con tiin ei na ionale a basarabenilor.
Ca rezultat pentru început, în baza dreptului na iunilor la autodeterminare
declarat de bol evici a fost proclamat autonomia teritorial i politic a Basarabiei în componen a Rusiei Sovietice, a fost format Sfatul rii ca organ suprem
al puterii în inut, care a proclamat la 02 decembrie 1917 formarea Republicii
Democratice Moldovene ti în componen a Republicii Federative Ruse. O importan deosebit în procesul evenimentelor desf urate o are decizia Sfatului rii din 24 ianuarie 1918 privind proclamarea independen ei Republicii Democratice Moldovene ti.
În acela i timp era evident c proclamarea independen ei nu însemna înc
solu ionarea definitiv a problemei basarabene. Ea se cerea solu ionat în contextul aspira iilor popula iei basarabene de a uni aceast veche parte a statului

10

Ionescu-Darzen V. Organizarea administrativ a Basarabiei. - Chi in u, 1920, p.38-39. Citat
dup Cornea S. Organizarea administrativ a Basarabiei (1812-1917). - Cahul, 2003, p.128.
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moldovenesc, cu Regatul român, lucru înf ptuit prin hot rîrea Sfatului rii din
27 martie 1918.11
Dup s vîr irea Actului unirii, în Basarabia s-a p strat fosta organizare administrativ-teritorial în nou jude e: Akkerman, B i, Cahul, Chi in u (L pu na), Ismail, Hotin, Orhei, Soroca, Tighina. Ulterior ele au fost incluse treptat în
mediul politic i administrativ al Regatului român. Teritoriul României în acest
timp era împ it în 76 de jude e: Transilvania -15; Moldova - 13; Muntenia 12; Bucovina - 11; Basarabia - 9; Oltenia - 5; Cri ana -4; Dobrogea - 4; Banat 2; Maramure - 1.
Pentru început, Basarabia a avut o perioad de opt luni în care a activat întrun regim autonom, inîndu-se seam de condi iile la care convenise Sfatul rii
i Guvernul României privind p strarea particularit ilor locale din Basarabia.
În aceast perioad continu s activeze Sfatul rii, ca organ suprem al puterii
din Basarabia, Consiliul Directorilor Generali, în calitate de Guvern al Basarabiei, organe care erau preocupate de ameliorarea situa iei destul de complicate
din Basarabia, inînd seam de instabilitatea intern i evenimentele interna ionale care se desf urau.
În edin a din 27 noiembrie 1918, Sfatul rii dup adoptarea legii agrare i
ajustarea prin aceasta a sectorului agrar din Basarabia la condi iile din Regat, a
anulat condi iile din Actul unirii din 27 martie 1918 i a declarat unirea necondi ionat a Basarabiei cu Regatul român. Astfel s-a renun at, de la început de la
dorin a constituirii unui stat moldovenesc independent, iar ulterior i de la ideia
unei provincii cu statut autonom. Dup aceast edin Sfatul rii i-a încetat
existen a în calitate de organ suprem legislativ al Basarabiei.
Procesul unific rii administrative la scar na ional s-a produs luîndu-se în
considera ie, de rînd cu Basarabia, i celelalte provincii reîntregite în 1918 în
Regatul român, i anume: Bucovina, Transilvania, o parte a Maramure ului,
Cri anei i Banatului. Procesul de unificare cuprindea activit i de aplicare în
provinciile reîntregite a legisla iei na ionale, de reorganiz ri institu ionale, de
adaptare a tehnicilor de administrare reie ind din noul mediu politic i administrativ-teritorial din care f cea parte i Basarabia.
Noile realit i, în leg tur cu formarea statului na ional unitar român, au impus necesitatea adopt rii în 1923 a unei noi Constitu ii a României. Preluînd
multe din textele celei din 1866 i pledînd, în acela i timp, pentru consacrarea
unui sistem mai avansat de drepturi i libert i, noua Constitu ie prevedea separarea puterilor în stat, întroducerea controlului constitu ionalit ii legilor, controlul legalit ii actelor administrative, unele inova ii privind sistemul electoral.
Aceasta a influen at benefic asupra organiz rii i func ion rii ulterioare a sistemului de administra ie public .
11
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Suportul juridic al reorganiz rilor administrative îl constituie cîteva legi, începînd cu Legea de Unificare administrativ din 1925 i continuînd cu Legile
administrative din 1929, 1936 i 1938. În Legea administrativ din 1936 se reconfirmau prevederile constitu ionale privind organizarea teritoriului rii din
punct de vedere administrativ în jude e i comune, precum i se stabileau atribuiile autorit ilor administra iei publice jude ene i comunale.
Basarabia c tre aceast perioad avea o popula ie de 2.886.409 locuitori, un
teritoriu împ it în 9 jude e, 37 plase, 17 ora e, inclusiv 3 municipii (Chi in u,
i, Cetatea-Alb ) i 1847 sate. Num rul mediu al locuitorilor pe unit i administrativ-teritoriale era: în jude e de 318.157 persoane, în plase de 67.386 persoane, în ora e de 21.771 persoane, iar în sate de 1.382 persoane.12
Sistemul de organizare i func ionare a administra iei publice din România,
inclusiv din Basarabia definit prin Legea administrativ din 1936 a func ionat,
în temei, i în anii ulteriori. În acela i timp, trebuie de men ionat c sistemul administrativ în ace ti ani a fost influen at substan ial de mediul politic condi ionat de regimul autoritar al puterii regale, consacrat în istoriografie sub denumirea de dictatura regal , care se instaureaz treptat i se legifereaz prin Constituia din 1938.
Urm rind scopul de a consolida regimul instaurat, guvernele din aceast perioad au îtreprins, în cursul anilor 1938-1940 o serie de m suri prin care au restrîns considerabil drepturile i libert ile democratice. Pentru asigurarea aplic rii
stricte a dispozi iilor centrale au fost întreprinse i un ir de m suri privind organizarea administrativ a teritoriului. Astfel, prin Legea administrativ din 1938
organizarea teritoriului rii prevedea formarea inuturilor, al turi de unit ile
administrativ-teritoriale cum erau jude ele, plasele, comunele. Teritoriul României a fost repartizat în 10 inuturi cu circumscrip ii teritoriale, ora e de re edini organe de conducere proprii.
Jude ele Basarabiei nu formau un inut unic, dar au fost repartizate în componen a diferitor inuturi. În inutul Dun rea de Jos, cu re edin a la Gala i, întrau jude ele Ismail, Cahul, i cîteva jude e de dincolo de Prut. inutul Nistru, cu
re edin a la Chi in u cuprindea patru jude e: L pu na, Orhei, Tighina, CetateaAlb . În inutul Prut pe lîng cele apte jude e din dreapta Prutului mai întrau i
dou jude e basarabene: B i i Soroca. Jude ul Hotin întra în inutul Cern i.13
În calitate de circumscrip ii teritorial-administrative, inuturile aveau dou
tipuri de autorit i publice, unul unipersonal, reprezentat de Rezidentul regal, i
al doilea colegial, reprezentat de Consiliul inutal.
12

Platon M., Ro ca S., Roman A., Popescu T. Istoria administra iei publice din Moldova. – Chi iu, 1999, p.288.
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Spre deosebire de legile precedente, Legea administrativ din 1938 a produs
schimb ri esen iale i în administra ia jude ean , precum i în cea comunal . Au
fost consolidate substan ial func iile i atribu iile prefec ilor, subprefec ilor, pretorilor ca reprezentan i ai puterii centrale i au fost diminuate, în acela i timp,
func iile i atribu iile organelor elective, care se reduceau, de fapt, la executarea
necondi ionat a directivelor organelor centrale i a reprezentan ilor acestora în
teritoriu.
Modific rile din sistemul politic al societ ii dup adoptarea Constitu iei din
1938 prin instaurarea dictaturii regale, a avut o influen direct i asupra organiz rii i func ion rii administra iei publice, care reflecta regimul autoriar nou
înfiin at.
Situa ia complicat interna ional în leg tur cu preg tirile, iar ulterior i cu
dezl uirea celui de-al doilea r zboi mondial, presiunile politice tot mai mari
cute de Germania hitlerist asupra României, în sensul schimb rii orient rii
politice a rii, punerea în aplicare a prevederilor secrete ale tratatului Ribbentrop – Molotov, încheiat la 23 august 1939 între Germania i Uniunea Sovietic
au dus la ced rile teritoriale din vara anului 1940, prin care Basarabia a fost încorporat prin violen , la 28 iunie 1940 în componen a Uniunii Sovietice. Aceasta a avut consecin e serioase asupra evolu iei ulterioare a regimului politic i
administrativ al Basarabiei.
4. Organizarea administrativ a teritoriului RASSM (1924-1940)
Evenimentele care s-au succedat ca urmare a revolu iei din octombrie 1917
din Rusia, inclisiv,unirea Basarabiei cu România în 1918 au avut impact i asupra evolu iei vie ii politice i administrative a teritoriilor din stînga Nistrului,
alipite la Rusia înc în rezultatul r zboiului ruso-turc din 1787-1791. Teritoriul
respectiv i locuitorii lui au fost supuse proceselor politice i administrative a
Imperiului rus, la care din 1812 prin anexare for at , se al tur i Basarabia.
Dup unirea Basarabiei cu România, teritoriile din stînga Nistrului continuau s fac parte din guberniile Podolia i Xerson, ulterior Odesa, care la rîndul
lor, f ceau pare din Republica Sovietic Socialist Ucrainean , ce se formase
între timp, i care întra cu începere din 30 decembrie 1922 în componen a Uniunii Sovietice.
În aceste condi ii, Uniunea Sovietic întreprindea m suri intense, inclusiv
pe plan interna ional de a redobîndi teritoriul Basarabiei. Dup e uarea conferiei din 1924 de la Viena, în cadrul c reia România declarase hot rît c nu inteioneaz s renun e la p mînturile str mo ti ale poporului s u, Uniunea Sovietic a purces pe calea form rii în partea stîng a Nistrului a unei forma iuni statale, la apari ia c reia s se poat vorbi despre leg turile ei cu Basarabia.14
14
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Formarea RASS Moldovene ti în componen a RSS Ucrainene s-a produs la
12 octombrie 1924 la sesiunea a treia a Comitetului Executiv Central din Ucraina, care i-a desf urat lucr rile la Harkov.
Organizarea administrativ a teritoriului RASS Moldovene ti consta la data
form rii din 11 raioane de pe malul stîng al Nistrului, i anume: Ananiev, Balta, Bîrzula, Grigoriopol, Dub sari, Camenca, Crasnîe Ocnî, Crutîi (ulterior Codîma), Rîbni a, Slobozia, Tiraspol. Teritoriul noii forma iuni statale era de 8,1
mii km. patra i pe care locuiau 545,5 mii de oameni. Capitala republicii autonome a devenit la început ora ul Balta, iar din anul 1929 capitala se transfer în
ora ul Tiraspol.
În conformitate cu prevederile Constitu iei din 23 aprilie 1925 organul Suprem legislativ al RASS Moldovene ti era Congresul Sovietelor. În perioada dintre Congrese activa Comitetul Executiv Central i Prezidiumul Comitetululi
Executiv Central. Puterea executiv era reprezentat de Sovietul Comisarilor
Norodnici i organele de specialitate ale acestuia.
Administra ia local cuprindea nivelul raional, or enesc i s tesc. Astfel,
în RASSM activau 11 soviete raionale, dou soviete or ene ti, la Balta i Tiraspol, patru soviete de or el, la Ananiev, Bîrzula, Rîbni a i Dub sari i 228 soviete s te ti, care întruneau peste 800 localit i rurale.
O particularitate a sistemului sovietic de administrare implementat în
RASSM era coexisten a paralel a organelor de stat de toate nivelurile i a organelor de partid, care impuneau politica lor acestor organe i care de fapt, deveneau determinante în efectuarea conducerii de stat.
Unele redemensiuni administrative au fost efectuate odat cu adoptarea Constitu iei RASSM din 6 ianuarie 1938. Avînd începuturile sale în RASS Moldoveneasc , sistemul sovietic de administrare va fi impus, de c tre Uniunea Sovietic , i Basarabiei dup reanexarea ei în 1940 la Uniunea Sovietic i formarea
RSS Moldovene ti unionale.
5. Organizarea administrativ a teritoriului RSSM (1940-1991)
La sfîr itul anilor treizeci ai secolului al XX-lea Uniunea Sovietic tot mai
activ î i manifesta dorin a de reanexare a teritoriului Basarabiei. Dup cum a
fost men ionat, la 23 august 1939 Uniunea Sovietic i Germania, prin mini trii
afacerilor externe Molotov i Ribbentrop semneaz un tratat de neagresiune între cele dou state urmat de un protocol adi ional secret cu privire la delimitarea
sferelor de influen în Europa a celor dou state. Punctul trei al acestui protocol
adi ional secret prevedea interesul Uniunii Sovietice fa de Basarabia i Bucovina.
Ac ionînd astfel i avînd certitudinea c nu va întîmpina nici o opozizie din
partea Germaniei hitleriste, guvernul sovietic a impus prin note ultimative i
amenin ri militare guvernul României, s cedeze la 28 iunie 1940 Basarabia, i
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în plus, nordul Bucovinei, care pîn atunci nu ap inuse nici odat Rusiei ori
Uniunii Sovietice.
În perioada imediat urm toare actului de ocupa ie, asupra teritoriului Basarabiei a fost extins sistemul sovietic de administra ie, exercitat temporar de organele de stat ale RASS Moldovene ti, care au purces la formarea în localit ile
din dreapta Nistrului, pîn la organizarea alegerilor în soviete, a comitetelor
executie ale acestora, ca organe ale puterii de stat, prin modalitatea de numire a
lor. Concomitent se desf urau preg trile pentru formarea republicii unionale
moldovene ti.
La 2 august 1940 sesiunea a VII-ea a Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice a adoptat legea cu privire la formarea RSS Moldovene ti în componen a
Uniunii Sovietice. Prin aceast decizie Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice ia dep it prerogativele constitu ionale, el dispunînd doar de dreptul de a admite
noi republici în componen a Uniunii Sovietice, dar nu i de a le proclama.15
De rînd cu aceasta proclamarea RSS Moldovene ti a constituit i un act de
dezmembrare a teritoriului Basarabiei, ignorîndu-se unitatea teritorial , socialeconomic i cultural de secole a ei. Astfel, în componen a RSS Moldovene ti
unionale au întrat de rînd cu ora ul Chi in u, numai ase din cele nou jude e
ale Basarabiei, i anume: B i, Bender, Cahul, Chi in u, Orhei i Soroca. Celelalte trei jude e: Akerman, Ismail la sud i Hotin la nord au fost rupte din teritoriul Basarabiei i trecute în componen a RSS Ucrainene.
Dezmembrarea teritoriului Basarabiei s-a f cut concomitent cu dezmembrarea teritoriului RASS Moldovene ti. În componen a RSS Moldovene ti unionale au întrat ora ul Tiraspol i numai ase din cele paisprezece raioane existente
la moment în RASS Moldoveneasc , i anume: Grigoriopol, Dub sari, Camenca, Rîbni a, Slobozia, Tiraspol. Celelalte opt raioane ale fostei RASS Moldovene ti au fost incluse în componen a RSS Ucrainene.
Hotarele dintre RSS Moldoveneasc i RSS Ucrainean au fost definitivate
în luna noiembrie 1940. Teritoriul RSS Moldovene ti constituia 34 mii km. Patra i cu o popula ie de 2,7 milioane locuitori. Capitala RSS Moldovene ti devine
ora ul Chi in u.
tre începutul anului 1941 în RSS Moldoveneasc , f
a proceda la alegeri au fost formate i func ionau 6 comitete executive jude ene, 58 comitete
executive raionale, 14 comitete executive or ene ti, 11 comitete executive de
or el i 1.132 comitete executive ale sovietelor s te ti. La nivel republican a
fost format Sovietul Comisarilor Norodnici al RSS Moldovene ti i comisariatele norodnice de ramur .
Toate ele erau numite de organele ierarhic superioare cu participarea foarte
activ a comitetelor de partid, care se constituiau sub conducerea Comitetului
15
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Central al Partidului Comunist (al bol evicilor) din Moldova ce- i începuse activitatea la 14 august 1940 ca rezultat al transform rii organiza iei regionale de
partid în Partidul Comunist (al bol evicilor) din Moldova. Formarea organelor
de administra ie se f cea cu verificarea minu ioas din partea organelor speciale
ale NCVD-ului.
De rînd cu aceasta se desf urau preg tirile pentru organizarea alegerilor în
organul legislativ suprem - Sovietul Suprem al RSS Moldovene ti, care s-au
produs la 12 ianuarie 1941. La 10 februarie 1941 a fost adoptat Constitu ia
RSS Moldovene ti. Ea reie ea din principiile Constitu iei Uniunii Sovietice din
5 decembrie 1936, i prin aceasta prevedea implementarea în republica nou format a sistemului sovietic, socialist de guvernare, existent pîn atunci în raioanele din stînga Nistrului ce f cuse-r parte din RASS Moldoveneasc .
La nivel central func ionau Sovietul Suprem, Prezidiumul Sovietului Suprem, Sovietul Comisarilor Norodnici i organele ramurale ale acestuia. Administra ia local era reprezentat de sovietele jude ene, raionale, or ene ti, de or el i s te ti. La etapa ini ial ele erau numite i activau sub conducerea organelor centrale ale puterii de stat i a organelor de partid.
Activit ile de implementare a sistemului sovietic de administra ie în RSS
Moldoveneasc a fost temporar întrerupt în leg tur cu dezl uirea la 22 iunie
1941 a r zboiului dus de Germania i alia ii acesteia împotriva Uniunii Sovietice. În prima perioad a ostilit ilor pe frontul de Est, pe teritoriul RSS Moldovene ti a fost reinstalat administra ia româneasc care a func ionat pîn în 1944.
În 1944 Uniunea Sovietic anexeaz din nou acest teritoriu i continu politica
de implementare a sistemului sovietic de administrare.
În perioada postbelic în RSS Moldoveneasc au r mas, în temei, acelea i
organe ale puterii de stat centrale ca i în perioada de pîn la r zboi, f cîndu-se
doar unele modific ri. Astfel, la 26 martie 1946 Sovietul Comisarilor Norodnici
a fost transformat în Sovietul Mini trilor al RSS Moldovene ti, Comisariatele
Norodnice ca organe centrale de ramur au fost transformate în ministere.
În mai 1948 au fost desfiin ate jude ele B i, Bender, Cahul, Chi in u, Orhei i Soroca. Raioanele care întrau în componen a jude elor desfiin ate au fost
subordonate direct organelor republicane.16
Ca unit i administrativ-teritoriale ale RSS Moldovene ti în perioada ulterioar , pîn la dobîndirea independen ei în 1991 au fost raioanele, ora ele, or elele, satele, care au fost supuse în perioada sovietic mai multor reform ri i restructur ri în aspect cantitativ. Ca organe ale administra iei locale func ionau sovietele raionale, o ene ti, de or el, s te ti i comitetele executive ale acestora.
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6. Organizarea administrativ a teritoriului Republicii Moldova
în condi iile statului independent
Organizarea administrativ a teritoriului Republicii Moldova în condi iile
statului independent17 este fundamentat , în primul rînd constitu ional, întrucît
anume legea fundamental a rii stabile te organizarea teritoriului statului sub
aspect administrativ la modul cel mai general, care apoi î i g se te concretizare
în stipul rile legale chemate s reglementeze problemele organiz rii administrativ-teritoriale a rii în detalii.
Astfel, Constitu ia Republicii Moldova prevede în articolul 110 c teritoriul
Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în raioane, ora e i
sate. În condi iile legii, unele ora e pot fi declarate municipii. Evolu ia organiz rii teritoriului rii noastre, în condi iile statului independent s-a desf urat destul
de contradictoriu i într-o strîns leg tur cu gradul de democratizare a societ ii, cu dinamica rela iilor economice, complexitatea i profunzimea schimb rilor
în via a social , precum i cu evolu ia mentalit ii ca factor de con tientizare a
oportunit ilor de schimbare în acest domeniu.
Situa ia a fost complicat i în leg tur cu politica sepatatist promovat de
autorit ile neconstitu ionale constituite în 1990 pe teritoriul din partea stîng a
Nistrului care pe parcusul perioadei ulterioare au ie it unilateral de sub jurisdic ia
autorit ilor centrale ale Republicii Moldova.
Din 1991 i pîn în prezent în Republica Moldova au avut loc trei organiz ri
administrative ale teritoriului. Prima s-a produs prin implementarea Legii privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova din 7 decembrie
199418 prin care de fapt a fost reconfirmat sistemul precedent de organizare administrativ a teritoriului, format din 40 de raioane i care era raportat la condi iile unei economii de planificare centralizat i a mecanismului de repartizare, caracteristic pentru aceast economie.
A doua organizare administrativ-teritorial a avut loc prin adoptarea Legeii
privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova din 12 noiembrie 1998 în conformitate cu care în locul celor 40 de raioane au fost create 12
unit i administr riv-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv 10 jude e, i anume:
i; Cahul; Chi in u; Edine ; L pu na (centru de re edin Hînce ti); Orhei;
Soroca; Taraclia; Tighina (centru de re edin C eni); Ungheni.19
Num rul unit ilor administrativ-teritoriale de primul nivel (cu exep ia celora
din stînga Nistrului) s-a mic orat de la 826 pîn la 644 unit i, din ele: 12 muni17

Declara ia de Independen a Republicii Moldova din 27 august 1991. // „Moldova Suveran ”,
1991, 28 august.
18
Legea privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova din 7 decembrie
1994. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.3-4, 14 ianuarie.
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cipii, 43 ora e i 589 sate (comune) care înglobau 1.533 de localit i. Aceasta s-a
produs pe calea comas rii localit ilor cu o popula ie mai mic de 2500 de locuitori, num r minim de popula ie necesar pentru formarea unei unit i administrativ-teritoriale de primul nivel, spre deosebire de 1.000 de locuitori cît prevedea
legisla ia anterioar .
În noile dimensiuni teritoriale, comensurabile cu cele europene, au început s
se implementeze i noi mecanisme de administrare, folosindu-se pîrghiile desconcentr rii administrative prin institu ia Prefectului i serviciilor desconcentrate în
teritoriu ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate, precum i
priorit ile descentraliz rii i autonomiei locale. Aceasta a fost o încercare de
ajustare a organiz rii administrative a teritoriului la rigorile europene i de creare
a condi iilor favorabile de eficientizare a sistemului administrativ din Republica
Moldova.
A treia organizare administrativ-teritorial a Republicii Moldova a avut loc
în conformitate cu Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001, implementat în
anul 2003, prin care, mai mult din considerente politice, au fost lichidate jude ele
i s-au format 34 unit i administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv: 32
de raioane, municipiul Chi in u i UTA G uzia.20
S-a m rit i num rul unit ilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, de la
644 pîn la 915 unit i. Aceasta s-a produs din cauza mic or rii num rului minim de popula ie necesar pentru formarea unei unit i administrativ-teritoriale de
nivelul întîi, de la 2.500 locuitori, cum prevedea legisla ia anterioar , la 1.500 locuitori. Conform prevederilor Legii nominalizate, cu modific rile ulterioare, divizarea teritoriului în unit i administrativ-teritoriale este chemat s asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentraliz rii serviciilor publice, eligibilit ii autorit ilor administra iei publice, asigur rii accesului cet enilor la organele puterii i consult rii lor în problemele locale de interes deosebit.
Organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova i stabilirea cadrului juridic pentru satele (comunele) i ora ele (municipiile) i unit ile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea se efectueaz potrivit articolelor 110 i 111
din Constitu ia Republicii Moldova i se realizeaz în conformitate cu necesit ile economice, sociale i culturale, cu respectarea tradi iilor istorice, în scopul asigur rii unui nivel adecvat de dezvoltare a tuturor localit ilor rurale i urbane.
Conform articolului 8 al Legii privind organizarea administrativ-teritorial a
Republicii Moldova nr.764-XV din 27 decembrie 2001 cu modific rile ulterioare, statutul de municipiu se atribuie ora elor Chi in u, B i, Bender, Comrat,
Tiraspol. Num rul municipiilor s-a mic orat de la 15 (3 din ele din stînga Nist-
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rului) cît preveda legisla ia anterioar pîn la 5 municipii conform legisla iei actuale.
În conformitate cu articolul 111 din Constitu ia Republicii Moldova, localiilor din stînga Nistrului, precum i unor localit i din sudul Republicii Moldova, le pot fi atribuite forme i condi ii speciale de autonomie dup statute speciale adoptate prin legi organice.
Astfel, Legea Republicii Moldova privind statutul juridic special al G uziei (Gagauz-Yeri) din 24 decembrie 1994 stabile te condi iile speciale de autonomie pentru aceast unitate administrativ-teritorial .21 În conformitate cu prevederile legii nominalizate, G uzia (Gagauz-Yeri) este o unitate teritorial
autonom cu un statut special, care, fiind o form de autodeterminare a g uzilor, este o parte component a Republicii Moldova. Are o suprafa de 1.830
km. patra i i o popula ie de 155.646 locuitori, din ei: 133.477 g uzi; 12.702
moldoveni; 7.811 bulgari; 3.882 ru i; 3.710 ucraineni.22 Cele 32 de localit i
înt organizate în 26 unit i administrativ-teritoriale de nivelul întîi.
În ceea ce prive te teritoriul din stînga Nistrului cu o suprafa de 3.567 km.
patra i i o popula ie de 555,5 mii locuitori continu deocomdat s r mîn în
afara jurisdic iei organelor centrale de stat ale Republicii Moldova. Legea privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova nr.764-XV din
27 decembrie 2001 prevede organizarea celor 147 localit i din stînga Nistrului
în 79 de unit i administrativ-teritoriale, iar Legea cu privire la prevederile de
baz ale statutului juridic al localit ilor din stînga Nistrului din 22 iulie 2005
stipuleaz c dup îndeplinirea condi iilor privind demilitarizarea i democratizarea regiunii transnistrene, va fi desf urat procesul de elaborare a unei legi organice cu privire la statutul juridic special al acestui teritoriu. 23 Autorit ile Republicii Moldova depun eforturi sus inute la etapa actual privind reglementarea
diferendumului transnistrean i asigurarea integrit ii teritoriale a rii.
Generalizînd cele investigate în prezentul studiu, concluzion m c problema
organiz rii teritoriului i, în special, asigur rii integrit ii lui a fost una din preocup rile permanente i anevoioase ale autorit ilor statale i a poporului pe parcursul tuturor etapelor de institu ionalizare i evolu ie statal a Moldovei. Aceast problem este actual i în prezent în leg tur cu necesitatea solu ion rii diferendumului transnistrean i asigur rii integrit ii teritoriale a Republicii Moldova.
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tiin e

The current fashion for decentralization is built on the assumption that it
will result in decisions that reflect local needs and priorities. Yet representative
democracy, through periodic elections, is a crude mechanism for establishing
these needs and priorities. Most local government systems offer few other opportunities for citizens to participate, particularly for the poor, and few mechanisms of accountability. This article reviews the evolution and quality of Moldovan system of low about local level decision-making process.
The Moldovan legislation provides principles-based decision-making obligations that local authorities are endeavoring to understand and embed into
management processes. Local authorities face risks if their decisions can be
shown to be unreasonable or if they have not observed due processes for decision-making and consultation.
The article reviews some of the lows which regulate the practices of decision making in Moldovan local governance. It concludes that factors like committed local leadership, central monitoring of performance, articulate civil society organizations and the availability of information are critical. But even with
these, there is no guarantee that decentralized decision-making will be inclusive
of the poor.
Articolul de fa are drept scop prezentarea situa iei privind asigurarea suportului normativ-juridic al procesului decizional la nivel de autorit i ale administra iei publice locale din Republica Moldova. Printre obiectivele propuse de
autor, în vederea reflect rii scopului prezentat mai sus, a i men iona: trecerea în
24
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revist a celor mai relevante acte normative ce formeaz cadrul juridic al procesului decizional la nivel local; analiza evolu iei cadrului legal în domeniu; apreciarea calit ii acestuia, reie indu-se din rezultatele monitoriz rii efectuate de
tre institu iile (de stat, academice i asociative) na ionale i interna ionale; formularea de concluzii i recomand ri privind optimizarea calit ii actelor normative i a mecanismelor de aplicare ale acestora.
Reglementarea juridic a activit ii autorit ilor
administra iei publice locale din Republica Moldova: repere de fond
Pân a trece la analiza cadrului normativ ce reglementeaz procesul decizional la nivel de autorit i publice locale, a i considera extrem de necesar i important, de a face o analiz a principalelor momente ce au creat profilul juridic general al sistemului administra iei publice din Republica Moldova. Demersul
analitic respectiv va permite o internalizarea mai lejer i mai complex a materialului descriptiv i analitic din compartimentele ulterioare ale articolului. În
a mod, evolu ia sistemului administra iei publice din Republica Moldova a i
caracteriza-o prin urm toarele observa ii:
- Tranzi ie continu . Din momentul ob inerii independen ei de c tre statul
moldovenesc au trecut peste 17 ani, îns societatea înc nu dispune de un sistem
al administra iei publice pe deplin format. Produsul de moment înc nu poate fi
considerat unul final. Situa ia sistemului administrativ moldovenesc este o reflectare a situa iei din Republica Moldova, per ansamblu. Ezit rile ce persist în
politica promovat de c tre clasa conduc toare nu favorizeaz în nici-un fel dezvoltarea de mai departe a sistemului administra iei publice.
- Politizarea excesiv a problemelor ce in de calitatea sistemului administra iei publice. Este firesc ca s existe o leg tur între a a fenomene ca „puterea
politic ” i „administra ia public ”, fiindc în teoria i practica administrativ ,
ele de multe ori ele se suprapun, într-o m sur mai mare sau mai mic . Îns , în
cazul Republicii Moldova, în opinia autorului, de multe ori interesele electorale
au prevalat asupra ra iunii administrativ-reformiste.
- Instabilitate. La acest capitol a i dori din start s men ionez c începând
cu anul 1994, de când a fost adoptat Constitu ia Republicii Moldova 25, i a demarat construc ia sistemului administra iei publice în baza noii legi fundamentale, au fost adoptate 4(!) legi privind administra ia public local . Aceea i situaie practic se repet i în cazul legii privind organizarea administrativ-teritorial .
Problema const nu doar în num rul mare de legi, ci i în faptul c lipse te elementul de continuitate între acestea. De regul , legea nou avea drept scop anularea prevederilor celei vechi i nu completarea sau optimizarea acesteia.
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- Un rol extrem de important al politicilor de integrare european ale Republicii Moldova în reformarea sistemului administra iei publice. În opinia
autorului, politica de integrare european i în special, prevederile Planului de
Ac iuni „Uniunea European - Republica Moldova”26 au servit drept catalizator
incontestabil al proceselor reformatoare din domeniul vizat. Cele mai importante acte normative adoptate în ultimul timp – Legea privind administra ia public
local 27, Legea privind descentralizarea administrativ 28, Legea privind dezvoltarea regional 29– sunt un efect direct al angajamentelor asumate de Republica
Moldova în realizarea Planului de Ac iuni.
- Necesitatea impetuoas de continuare a reformelor. Din aliniatul de mai
sus se observ c la finele anului 2006 a fost adoptat un pachet de acte normative importante în domeniul administra iei publice. Se crease impresia c irul aciunilor de acest gen vor continua, mai ales c în a tepare se situase un ir de
legi nu mai pu in importante: Legea privind finan ele publice locale, Legea privind statutul municipiului Chi in u, Legea privind transparen a în procesul decizional. În realitate îns procesul de reformare a încetinit. Îndeosebi aten ioneaasupra acestui fapt reprezentan ii societ ii civile, care ar fi de p rere c „t narea i neadoptarea unor legi importante conduce la blocarea realiz rii reformelor anun ate i împiedicarea func ion rii normale a administra iei publice
locale”30.
- „Legi bune – implementare anevoioas ?”. Ideea respectiv a prins teren,
în ceea ce prive te domeniul administra iei publice, îndeosebi dup adoptarea în
decembrie 2006 a actelor normative despre care s-a vorbit mai sus. Pentru a explica de ce reformele decurg anevoios, chiar în condi iile în care au fost adoptate un ir de legi-cadru, s-a pus accentul pe implementarea lor insuficient . Pe de
alt parte, unii anali ti în domeniu, insist c aceast idee nu este altceva decât
un mit31. În realitate, reformele se afl abia la început de cale, iar conflictele ce
s-au declan at în Consiliul municipal Chi in u privind demiterea i alegerea
pre edintelui de consiliu, sau Adunarea Popular a G uziei, ne vorbesc despre
26
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faptul c legisla ia na ional în domeniu nici de departe nu este cu adev rat calitativ .
Generalizând cele expuse în prima parte a articolului, a i dori s subliniez
administra ia public local din Republica Moldova dispune de un suport juridic nu pe deplin consolidat, care necesit o continu perfec ionare, modernizare i optimizare. În ultima perioad de timp au fost înregistrate eforturi consistente, dar insuficiente înc , din partea legiuitorului. Este absolut necesar ca reformele administrative s continue, i un prim pas în direc ia respectiv ar fi crearea unui suport juridic favorabil implement rii reale a principiilor autonomiei
locale i ale descentraliz rii administrative.
Prezentarea cadrului normativ-juridic
al procesului decizional la nivel local
Pentru o mai lejer internalizare a prevederilor acestora, legile i documentele prec utate au fost clasificate în trei categorii. Drept criteriu s-a luat modul de
reflectare a problemei i domeniul reglementat de respectivul act. Prin clasificarea prezent autorul nu pretinde o institu ionalizare a acesteia, ci în primul rând
o în elegere mai reu it a materialului investigat.
a. Acte normative cu caracter general
- Carta European a Autonomiei Locale32. În preambulul documentului respectiv, ratificat de c tre Republica Moldova, se men ioneaz c „colectivit ile
locale sunt principalele fundamente ale oric rui regim democratic i c existen a
colectivit ilor locale împuternicite cu responsabilit i efective permite o administra ie în acela i timp eficace i apropiat de cet ean”;
- Constitu ia Republicii Moldova prin articolul 109 „Principiile de baz ale
administr rii publice locale” stabile te c administra ia public în unit ile administrativ teritoriale se întemeiaz pe: principiile autonomiei locale, ale descentraliz rii serviciilor publice, ale eligibilit ii autorit ilor administra iei publice
locale i ale consult rii în probleme locale de interes deosebit;
- Legea privind administra ia public local . Articolul 3, aliniatul 2, a prezentei legi prevede c „Autorit ile administra iei publice locale beneficiaz de
autonomie decizional , organiza ional , gestionar i financiar , au dreptul la
ini iativ în tot ceea ce prive te administrarea treburilor publice locale, exercitîndu- i, în condi iile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.” Articolul 14 prevede competen ele de baz ale consiliilor locale. Articolul 20 are în
vedere semnarea i intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local. Articolul 29
se refer la atribu iile de baz ale primarului. Articolul 32 stabile te actele pri32
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marului. Articolul 43 prevede competen ele consiliului raional. Articolul 46 vizeaz adoptarea deciziilor de c tre consiliul raional. Atribu iile de baz ale preedintelui raionului sunt specificate în articolul 53, iar actele emanate de c tre
acesta sunt stipulate în articolul 54. În fine capitolul al IX prevede cadrul general privind controlul administrativ al activit ii organelor;
- Legea privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova33 reglementeaz situa ia autorit ilor administra iei publice locale din punctul
de vedere al organiz rii administrativ teritoriale. Conform articolului 4, aliniatul
4, a legii nominalizate „Organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova se efectueaz pe dou niveluri: satele (comunele), sectoarele i ora ele
(municipiile) constituie nivelul întîi, raioanele constituie nivelul al doilea”. De
subliniat c autorit ile ambelor niveluri se refer la administra ia public loca. În Republica Moldova la etapa actual , în acest sens, nu exist verigi intermediare ale organiz rii administrativ-teritoriale, cum au fost de exemplu, judeele în perioada 1998-2001, ci doar de nivel central i local;
- Legea privind descentralizarea administrativ . Pentru buna dezvoltare a
colectivit ilor locale legea respeciv se prezint a fi un act deosebit de important. În sensul prezentui articol, legea introduce în uz a a principii ca: autonomia decizional , principiul dialogului institu ional între autorit i centrale i locale, principiul parteneriatului public-privat, public-public, public-civil. Actul
normativ vizat prevede mecanisme de transferuri de competen e i resurse de la
nivel central la nivel local;
b. Acte normative cu caracter special, ce nu vizeaz direct problematica
procesului decizional
- Legea privind finan ele publice locale34 stabile te mecanismul i sursele de
acoperire a competen elor autorit ilor publice locale. În mod aparte a i specifica Capitolul III „Elaborarea i aprobarea bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale”, care reprezint un exemplu elocvent de realizare a procesului decizional la nivel local prin strânsa colaborare cu autorit ile publice centrale de specialitate. Subliniem c spre deosebire de multe alte domenii, în ceea ce ine de
adoptarea bugetelor locale, desf urarea procesului decizional este strict reglementat ;
- Legea pivind statutul alesului local35. În sensul tematicii Seminarului, deosebit interes prezint Capitolul II „Exercitarea mandatului de c tre alesul local”,

33
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34
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35
Legea Republicii Moldova privind statutul alesului local, nr.768 din 2 februarie 2000. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.34 din 24 martie 2000;
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în care se specific drepturile i obliga iile ale ilor locali (consilieri, primari, vicepre edin i de raion) în procesul de exercitare a competen elor acestora;
- (Proiect) Legea privind statutul municipiului Chi in u36 vine s completeze actele normative anun ate anterior i plaseaz accentul exclusiv pe atribu iile
autorit ilor locale din capitala Republicii Moldova, municipiul Chi in u;
c. Acte normative cu caracter special, ce vizeaz nemijlocit problematica
procesului decizional
- Legea privind actele normative ale Guvernului i ale altor autorit i ale
administra iei publice centrale i locale37 este la moment principalul act normativ ce prevede în mod nemijlocit desf urarea procesului decizional atât la nivel
na ional, cât i la nivel local. Conform articolului 4, a respectivei legi, „la ini ierea, elaborarea, avizarea, expertiza, redactarea, emiterea i aplicarea actului normativ se respect principiile: coeren ei, corela iei i subordon rii actului normativ legii i actului normativ de nivel superior; consecutivit ii i echilibrului între reglement ri; fundament rii tiin ifice; consecven ei i stabilit ii normelor
juridice; transparen ei, publicit ii i accesibilit ii. Printre aspectele definitorii
prev zute în Lege a i mai men iona: conceptualizarea i clasificarea actelor normative; regulile de ini iere, elaborare, avizare, expertiz , redactare i emitere a
actelor normative; sistematizarea i eviden a oficial a actelor; structura i con inutul actelor normative etc.;
- (Proiect) Legea privind transparen a în procesul decizional38. Proiectul respectiv de o perioad lung de timp este discutat i analizat d c tre reprezentaii institu iilor de profil, îns la moment înc nu este clar situa ia final a acestuia. La baza proiectului s-au situat i propunerile înaintate de c tre reprezentanii societ ii civile (Centrul ACCES-Info, IDIS „Viiitorul”, ADEPT etc.). Prezenta lege stabile te normele aplicabile pentru asigurarea transparen ei în procesul decizional din cadrul autorit ilor publice centrale i locale i reglementeaz
raporturile lor cu cet enii i asocia iile acestora, în vederea particip rii la procesul decizional. Conform prevederilor articolului 2 al proiectului de lege vizat,
„Prezenta lege are urm toarele scopuri: informarea multilateral a cet enilor
asupra activit ii autorit ilor publice cu privire la procesul decizional; asigurarea particip rii directe a cet enilor i asocia iilor acestora la procesul decizional; eficientizarea procesului decizional în cadrul autorit ilor publice; sporirea
gradului de responsabilitate a autorit ilor publice fa de cet eni i societate;
36
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stimularea particip rii active a cet enilor la procesul de luare a deciziilor administrative i la dezbaterile publice pe marginea actelor normative în etapa de elaborare a acestora; asigurarea transparen ei activit ii autorit ilor publice”.
Concluzii i recomand ri privind perfec ionarea
suportului normativ-juridic al procesului decizional la nivel local
Reie ind din cele expuse în compartimenul al doilea al articolului prezent,
i dori s schi ez unele concluzii. Astfel, cadrul normativ-juridic general al administra iei publice din Republica Moldova reprezentat, în mod particular, de
tre Carta European a Autonomiei Locale (ratificat de c tre Republica Moldova), Constitu ia Republicii Moldova i Legea privind administra ia public local creaz un climat legal favorabil adopt rii de acte normative cu caracter organic, care ar reglementa procesul decizional la nivel local. În al doilea rând,
sunt un ir de acte normative care tangen ial stipuleaz activit i specifice de luare a deciziilor. La acest capitol este vorba, în mod prioritar, despre Legea privind finan ele publice locale.
Dar, când vine vorba despre cadrul normativ-juridic ce reglementeaz nemijlocit desf urarea procesului decizional la nivel de autorit i publice locale,
atunci, consider c se poate cu toat certitudinea de constatat insuficienta sa dezvoltare. i aici este vorba, întâi de toate, despre faptul c Legea privind actele
normative ale Guvernului i ale altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale, nu este una de calitate proast , ci pur i simplu una insuficient .
Ea este adresat cu prioritate actelor normative emise de c tre autorit ile publice centrale, cu accentul plasat pe cazul Guvernului. Pe când situa ia procesului
decizional la nivel local este practic trecut cu vederea sau insuficient reflectat .
În opinia autorului, în situa ia respectiv se impune necesitatea adopt rii
unui act normativ, a unei legi care ar reglementa procesul de luare a deciziilor în
întregul sistem de autorit i ai administra iei publice, plasând accente deopotriv
prioritare atât pe cazul administra iei centrale, cât i a celei locale. Unii speciali ti insist asupra ideei de Cod de procedur administrativ , care ar reglementa
anume problematica vizat în articolul de fa .
O alt recomandare se refer la problema monitoriz rii procesului decizional i implicit a transparen ei acestuia. Este cunoscut faptul c procesul de coparticipare a cet enilor la procesul decizional las de dorit, atât din motive obiective (cultura politic parohial implantat de c tre regimul sovietic), cât i subiective, i aici întâi de toate este vorba despre lipsa unui cadru legal care ar impune autorit ile publice locale „s i deschid u ile” cet enilor comunit ii.
Este cert c adoptarea unei legi privind asigurarea transparen ei procesului decizional nu va provoca implicarea imediat a cet enilor în via a comunit ii, îns
cu siguran va cataliza procesul.
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ANALIZA LEGISLA IEI DIN DOMENIUL ORGANIZ RII I
FUNC ION RII ORGANELOR ADMINISTRA IEI PUBLICE
LOCALE
Teodor CÂRNA
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Molodva, Facultatea de
Drept, Catedra de Drept Constitu ional i Administrativ.
Doctor în drept, conferen iar. Director executiv al Comitetului Helsinki pentru
Drepturile Omului din Moldova
In accordance with art.109 of the Constitution of the Republic of Moldova,
local public administration is organized and operates in base of the following
principles:
- The principle of local autonomy;
- The principle of decentralisation of public services;
- The eligibility of local public authorities;
- The principle of consultation with local citizens in issues of special interest.
În conformitate cu art.109 din Constitu ia Republicii Moldova39, administra ia public local este organizat i func ioneaz în baza urm toarelor principii:
- principiul autonomiei locale;
- principiul descentraliz rii serviciilor publice;
- principiul eligibilit ii autorit ilor publice locale;
- principiul consult rii cet enilor în problemele locale de interes deosebit.
În paginile care urmeaz vom analiza mai detaliat principiul eligibilit ii
autorit ilor publice locale, cu specificarea procedurii organiz rii i func ion rii
autorit ilor publice locale prin prisma legisla iei în vigoare. În opinia noastr
asigurarea principiului autonomiei locale se afl la etapa embrionar , iar realizarea în practic a principiul consult rii cet enilor în problemele locale de interes
deosebit nu se practic în Republica Moldova, din cauza a mai multor factori de
natur social , moral , politic etc.
Administra ia public local 40 - totalitatea autorit ilor publice locale constituite, în condi iile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unit i administrativ-teritoriale. Din cadrul administra iei publice locale
fac parte acele structuri organizatorice i func ionale limitate în competen pe
39
40
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teritoriul unei unit i administrative i care activeaz în interesul popula iei din
localitatea respectiv . O asemenea descifrare a conceptului de administra ie public local ne este oferit de c tre Legea privind administra ia public local .
Este mai mult decât evident faptul c existen a unor factori de decizie atât la
nivel central cât mai ales la nivel local, este inerent pentru a asigura dezvoltarea i bun starea colectivit ilor locale. Am accentuat importan a factorilor de
decizie locali pentru satisfacerea intereselor locale, tocmai datorit unor condi ii
obiective care avantajeaz puterea local în activitatea sa de administrare eficient a colectivit ii locale.
În prezent, din punct de vedere administrativ-teritorial colectivit ile locale
sunt organizate în unit i administrativ-teritoriale de nivelul I i unit i administrativ-teritoriale de nivelul II.
Administrarea colectivit ilor locale, în func ie de nivelul acestora este realizat de c tre autorit i ale adminsitra iei publice locale de nivelul I i respectiv
de nivelul II.
Autorit i ale administra iei publice locale de nivelul întîi41 - autorit i
publice, luate în ansamblu, care sînt constituite i activeaz pe teritoriul satului
(comunei), ora ului (municipiului) pentru promovarea intereselor i solu ionarea
problemelor colectivit ilor locale.
Autorit i ale administra iei publice locale de nivelul al doilea42 - autorii publice, luate în ansamblu, care sînt constituite i activeaz pe teritoriul raionului, municipiului Chi in u, unit ii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor i solu ionarea problemelor popula iei unit ii administrativ-teritoriale respective.
Sistemul autorit ilor administra iei publice locale este constituit dup o formul în mare parte similar celei existente la nivel central. La fel ca i la nivel
central exist o putere legislativ i o putere executiv , tot a a i la nivel local
exist o putere legislativ i o putere executiv .
Func iile puterii legislative, la nivel local sunt îndeplinite de c tre urm toarele organe deliberative: consiliile locale, consiliile raionale, consiliile municipale i Adunarea Popular a G uziei.
Func iile puterii executive, la nivel local sunt îndeplinite de c tre urm toarele organe executive: primarul, pre edintele raionului i guvernatorul G uziei.
Formarea acestor organe se realizeaz în baza legisla iei na ionale în vigoare. Mecanismul prin intermediul c ruia se formeaz consiliile locale sunt alegerile. Tot prin intermediul alegerilor se determin persoana care va exercita func-
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ia de primar. Organizarea i desf urarea alegerilor este reglementat de normele Codului Electoral.
Func ionarea consiliilor locale
Consiliile locale, consiliile raionale, consiliile municipale i Adunarea Popular a G uziei (în continuare consiliu local), formate în condi iile prev zute
de lege, î i desf oar activitatea pe durata mandatului lor. Durata mandatului
consiliului local este de 4 ani. Consiliul local î i exercit mandatul de la data declar rii ca legal constituit pîn la data constituirii legale a consiliului nou-ales.
În caz de r zboi sau catastrof . mandatul consiliului local poate fi prelungit prin
lege organic .
Forma de lucru a consiliului local este edin a. Potrivit regulii generale consiliul local se întrune te în edin ordinar o dat la 3 luni, la convocarea primarului, cu excep ia primei edin e43. Îns cu titlu de excep ie consiliul local se
poate întruni în edin extraordinar , cu ordinea de zi propus , ori de cîte ori
este necesar, la cererea primarului sau a cel pu in o treime din num rul consilierilor ale i.
Convocarea consiliului local se face cu cel pu in 5 zile înainte de edin a ordinar i cu cel pu in 3 zile înainte de edin a extraordinar . În cazuri de maxiurgen - calamit i naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epizootii i alte
situa ii excep ionale similare - determinat de interesele locuitorilor satului (comunei), ora ului (municipiului), convocarea consiliului local se poate face de
îndat .
Actul prin care se dispune convocarea consiliului local este dispozi ia primarului sau, în cazul în care acesta se afl în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dac primarul sau viceprimarul refuz convocarea consiliului local, cu ordinea de zi propus , acesta este convocat de un grup de cel puin o treime din consilierii ale i. În în tiin area convoc rii în edin , care se expediaz consilierilor, se indic ordinea de zi, data, ora i locul desf ur rii edin ei.
Ordinea de zi se aduce la cuno tin locuitorilor satului (comunei), ora ului
(municipiului) prin presa local sau prin alte mijloace de informare, inclusiv
prin afi are.
Pentru a asigura o desf urare eficient a edin elor consiliului local, acesta
alege prin vot deschis, cu votul majorit ii consilierilor prezen i, pentru durata
unei edin e, un pre edinte care o prezideaz . Pre edintele edin ei este asistat
de secretarul consiliului local. Dup modificarea Legii cu privire la administraia public local în Consiliul Municipal Chi in u alege un pre edinte perma-

43

Ibidem, art.16 al.1

34

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

nent al consiliului44, care prezideaz toate edin ele acestuia, pe durata întregului mandat sau pân la alegerea unui nou pre edinte.
edin ele consiliului local sînt publice. Orice persoan interesat poate asista la edin ele consiliului local. Cet enii i organiza iile acestora au dreptul:
a) de a participa, în condi iile legii, la orice etap a procesului decizional;
b) de a avea acces la informa iile privind bugetul localit ii i modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii i la ordinea de zi a edin elor consiliului local i ale prim riei;
c) de a propune ini ierea elabor rii i adopt rii unor decizii;
d) de a prezenta autorit ilor publice locale recomand ri, în nume propriu
sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivit ilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.
Autorit ile publice locale i func ionarii publici ai unit ilor administrativteritoriale respective sînt obliga i s întreprind m surile necesare pentru asigurarea posibilit ilor efective de participare a cet enilor i organiza iilor acestora
la procesul decizional, inclusiv prin intermediul:
a) inform rii adecvate i în timp util asupra subiectelor dezb tute de consiliul local;
b) recep ion rii i examin rii, în timp util, a tuturor recomand rilor, sesiz rilor, scrisorilor, adresate de c tre cet eni autorit ilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate;
c) promov rii unei politici de comunicare i dialog cu cet enii;
d) public rii programelor, strategiilor, agendei edin elor pe diverse suporturi informa ionale.
Suntem de p rerea c pentru o mai bun dezvoltare economic , social a
localit ilor, Administra ia Public Local (APL) trebuie s discute deschis i
transparent alc tuirea bugetelor locale; modul în care au fost consuma i banii
publici; programele de dezvoltare a unit ii administrative-teritoriale; planurile
strategice economice.
Împiedicarea accesului liber la edin ele consiliului local sau compromiterea procesului decizional prin ac iuni deliberate de ascundere a informa iei de
interes public se sanc ioneaz conform legisla iei în vigoare.
edin a consiliului se desf oar conform ordinii de zi propuse de primar
sau de consilierii care, în condi iile legii, au cerut convocarea lui. Modificarea
sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul edin ei i se efectueaz cu votul majorit ii consilierilor prezen i, respectîndu-se prevederile legislaiei na ionale în vigoare.
44
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Prezen a consilierilor la edin a consiliului local este obligatorie. edin a
consiliului local este deliberativ dac la ea sînt prezen i majoritatea consilierilor ale i.
Func ionarea institu iei primarului
Primarul este eful administra iei publice locale45.
Ocuparea func iei de primar se realizeaz prin intermediul alegerilor. Confirmarea legalit ii alegerii primarului i validarea mandatului acestuia se fac în
condi iile Codului Electoral. Validarea sau invalidarea mandatului de primar se
aduce la cuno tin public , se comunic direc iei teritoriale control administrativ i se prezint de c tre un judec tor la prima edin sau, dup caz, la o edinextraordinar a consiliului.
Mandatul primarului începe efectiv din momentul valid rii i dureaz pîn
la data expir rii mandatului primarului respectiv ori înainte de aceasta, dac intervin anumite condi ii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen.
Durata mandatului este de 4 ani. Primarul particip la edin ele consiliului local
i are dreptul s se pronun e asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.
La fel ca i primarul, pre edintele raionului este o autoritate executiv 46. În
general atribu iile acestora i func ionarea sunt similare cu cele ale primarului,
cu unele excep ii. Ceea ce deosebe te pre edintele raionului de primar, este modul de alegere a acestuia. Pre edinte al raionului poate fi numai persoana care
are acces la secretul de stat. Consiliul raional alege pre edintele raionului, la
propunerea a cel pu in o treime din consilierii ale i, cu votul majorit ii consilierilor ale i.
Domenii de competen i atribu ii ale administra iei publice locale
Activitatea autorit ilor publice locale este guvernat de o serie de principii,
printre care cel mai important este cel al autonomiei locale47, consacrat de Legea privind descentralizarea adminstrativ i Carta European a Autonomiei Locale. Potrivit acestui principiu autorit ilor publice locale le este garantat i asigurat dreptul i capacitatea de a gestiona o bun parte din necesit ile i interesele colectivit ilor pe care le conduc.
În acest context Legea privind descentralizarea administrativ consacr urtoarele domenii de competen pentru autorit ile administra iei publice locale.
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Pentru autorit ile publice locale de nivelul întîi se stabilesc urm toarele domenii proprii de activitate 48:
a) planificarea urban i gestionarea spa iilor verzi de interes local;
b) colectarea i gestionarea de eurilor menajere, inclusiv salubrizarea i între inerea terenurilor pentru depozitarea acestora;
c) distribuirea apei potabile, construirea i între inerea sistemelor de canalizare i de epurare a apelor utilizate i pluviale;
d) construc ia, între inerea i iluminarea str zilor i drumurilor publice locale;
e) transportul public local;
f) amenajarea i între inerea cimitirelor;
g) administrarea bunurilor din domeniile public i privat locale;
h) construc ia, gestionarea, între inerea i echiparea institu iilor pre colare
i extra colare (cre e, gr dini e de copii, coli de art , de muzic );
i) dezvoltarea i gestionarea re elelor urbane de distribuire a gazelor i energiei termice;
j) activit i culturale, sportive, de recrea ie i pentru tineret, precum i planificarea, dezvoltarea i gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de activit i;
k) amenajarea pie elor agricole, a spa iilor comerciale, realizarea oric ror
alte m suri necesare pentru dezvoltarea economic a unit ii administrativ-teritoriale;
l) instituirea i gestionarea întreprinderilor municipale i organizarea oric rei alte activit i necesare dezvolt rii economice a unit ii administrativ-teritoriale;
m) construc ia de locuin e i acordarea altor tipuri de facilit i pentru p turile social vulnerabile, precum i pentru alte categorii ale popula iei;
n) organizarea serviciilor antiincendiare.
Pentru autorit ile publice locale de nivelul al doilea se stabilesc urm toarele domenii proprii de activitate49:
a) administrarea bunurilor din domeniile public i privat ale raionului;
b) planificarea i administrarea lucr rilor de construc ie, între inere i gestionare a unor obiective publice de interes raional;
c) construc ia, administrarea i repararea drumurilor de interes raional, precum i a infrastructurii rutiere;
d) organizarea transportului auto de c tori, administrarea autog rilor i
sta iilor auto de interes raional;
48
49
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e) stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de
raion i protec ia p durilor de interes raional;
f) sus inerea i stimularea ini iativelor privind dezvoltarea economic a
unit ii administrativ-teritoriale;
g) elaborarea i implementarea proiectelor de construc ie a gazoductelor interurbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu destina ie local ;
h) administrarea institu iilor de cultur , turism i sport de interes raional, alte activit i cu caracter educa ional, cultural i sportiv de interes raional;
i) administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
j) administrarea unit ilor de asisten social de interes raional;
k) dezvoltarea i gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calit ii serviciilor sociale.
Autorit ile publice locale de nivelurile întîi i al doilea, în limitele legii, dispun de libertate deplin de ac iune în reglementarea i gestionarea oric rei
chestiuni de interes local care nu este exclus din competen a lor i nu este atribuit unei alte autorit i. Alte competen e proprii autorit ilor publice locale
pot fi atribuite acestora numai prin lege.
Atribu iile consiliilor locale
Pornind de la domeniile de activitate ale autorit ilor administra iei publice
locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativ , consiliul local realizeaz urm toarele competen e50:
a) decide punerea în aplicare i modificarea, în limitele competen ei sale, a
impozitelor i taxelor locale, a modului i a termenelor de plat a acestora, precum i acordarea de facilit i pe parcursul anului bugetar;
b) administreaz bunurile domeniului public i ale celui privat ale satului
(comunei), ora ului (municipiului);
c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arend ori în loca iune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), ora ului (municipiului),
dup caz, precum i a serviciilor publice de interes local, în condi iile legii;
d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arend ori în loca iune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), ora ului (municipiului), dup caz, în condi iile legii;
e) decide atribuirea i propune schimbarea destina iei terenurilor proprietate
a satului (comunei), ora ului (municipiului), dup caz, în condi iile legii;
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f) decide asupra lucr rilor de proiectare, construc ie, între inere i modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condi iile Legii cu privire la locuin e, precum i a întregii infrastructuri economice, sociale i de agrement de
interes local;
g) decide efectuarea auditului intern;
h) decide înfiin area institu iilor publice de interes local, organizeaz serviciile publice de gospod rie comunal , determin suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare;
i) decide, în condi iile legii, înfiin area întreprinderilor municipale i socieilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societ ilor comerciale;
j) decide, în condi iile legii, asocierea cu alte autorit i ale administra iei
publice locale, inclusiv din str in tate, pentru realizarea unor lucr ri i servicii
de interes public, pentru promovarea i protejarea intereselor autorit ilor administra iei publice locale, precum i colaborarea cu agen i economici i asocia ii
ob te ti din ar i din str in tate în scopul realiz rii unor ac iuni sau lucr ri de
interes comun;
k) decide stabilirea de leg turi de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalier , i de înfr ire cu localit i din str in tate;
l) aprob , la propunerea primarului, organigrama i statele prim riei, ale
structurilor i serviciilor publice din subordine, precum i schema de salarizare a
personalului acestora;
m) aprob statutul satului (comunei), ora ului (municipiului) i regulamentul consiliului pe baza statutului-cadru i a regulamentului-cadru, aprobate de
Parlament; aprob alte regulamente i reguli prev zute de lege;
n) aprob bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezerv , precum i
a fondurilor speciale, aprob împrumuturile i contul de încheiere a exerci iului
bugetar; opereaz modific ri în bugetul local;
o) aprob , în condi iile legii, planurile urbanistice ale localit ilor din componen a unit ii administrativ-teritoriale respective, precum i planurile de amenajare a teritoriului;
p) aprob studii, prognoze i programe de dezvoltare social-economic i de
alt natur ;
q) aprob , în condi iile legii, norme specifice i tarife pentru institu iile publice i serviciile publice de interes local din subordine;
r) aprob limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
s) aprob simbolica unit ii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimb
denumirile de str zi, pie e, parcuri i de alte locuri publice în aer liber, stabile te
data celebr rii hramului localit ii respective, confer cet enilor Republicii
Moldova i celor str ini cu merite deosebite titlul de cet ean de onoare al satului (comunei), ora ului (municipiului), în condi iile legii;
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t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii) în condi iile
prezentei legi;
u) nume te, pe baz de concurs desf urat în condi iile legii, secretarul consiliului, elibereaz din func ie, în condi iile legii, viceprimarul i secretarul consiliului, alte persoane numite de consiliu;
v) contribuie la organizarea de activit i culturale, artistice, sportive i de
agrement de interes local; înfiin eaz i organizeaz tîrguri, pie e, parcuri i locuri de distrac ie i agrement, baze sportive i asigur buna func ionare a acestora;
w) desemneaz reprezentantul s u în instan ele de judecat , în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate i în cele care rezult din raporturile cu alte
autorit i publice; formeaz , din rîndul membrilor s i, în func ie de specificul i
necesit ile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii
de activitate, modific componen a acestora;
x) contribuie, în condi iile legii, la asigurarea ordinii publice, adopt decizii
privind activitatea poli iei municipale, a pompierilor i forma iunilor de protecie civil de interes local, propune m suri de îmbun ire a activit ii acestora;
y) contribuie la realizarea m surilor de protec ie i asisten social , asigur
protec ia drepturilor copilului; decide punerea la eviden a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbun irea condi iilor locative; înfiin eai asigur func ionarea unor institu ii de binefacere de interes local;
z) examineaz informa iile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiaz
rile de seam i informa iile primarului, ale conduc torilor de subdiviziuni,
întreprinderi municipale i institu ii publice din subordine; ridic mandatul consilierilor în condi iile legii; ini iaz , dup caz, i decide desf urarea referendumului local.
Consiliul local realizeaz i alte competen e stabilite prin lege, prin statutul
satului (comunei), ora ului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.
Atribu iile consiliilor raionale
Consiliul raional realizeaz în teritoriul administrat urm toarele competen e
de baz 51:
a) aprob organigrama i statele de personal ale aparatului pre edintelui raionului, ale direc iilor i ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional,
precum i suma total a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activit ii lor;
b) aprob bugetul raional, contul de încheiere a exerci iului bugetar, precum
i modul de utilizare a fondurilor speciale;
c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public i privat ale raionului;
51
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d) decide, în condi iile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în
arend ori loca iune a bunurilor domeniului public al raionului, precum i a serviciilor publice de interes raional;
e) decide, în condi iile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în
arend ori loca iune a bunurilor domeniului privat al raionului;
f) decide efectuarea auditului intern;
g) decide asupra lucr rilor de proiectare, construc ie, între inere i modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condi iile Legii cu privire la locuin e, precum i altor obiective din domeniul economic, social, comunal i de
agrement de interes raional;
h) decide punerea la eviden a persoanelor socialmente vulnerabile care au
nevoie de îmbun irea condi iilor locative în conformitate cu Legea cu privire
la locuin e;
i) decide organizarea, în limitele competen ei sale, a serviciilor publice de
interes raional i aprob tarifele la serviciile cu plat , prestate de acestea;
j) aprob strategii, prognoze, planuri i programe de dezvoltare social-economic a raionului, programe de refacere i protec ie a mediului înconjur tor,
programe de utilizare a for ei de munc în teritoriu, monitorizeaz realizarea
acestora;
k) alege din rîndul consilierilor, în condi iile prezentei legi, pre edintele
raionului;
l) alege, la propunerea pre edintelui raionului, vicepre edin ii, în condi iile
prezentei legi;
m) desemneaz reprezentantul s u în instan a de judecat în litigiile privind
legalitatea deciziilor adoptate i în cele care rezult din raporturile cu alte autorit i publice;
n) desemneaz , pe baz de concurs desf urat conform legisla iei în vigoare, secretarul consiliului raional i conduc torii institu iilor i subdiviziunilor
din subordine;
o) aprob regulamentul consiliului raional;
p) decide sau, dup caz, propune înfiin area, în condi iile legii, de institu ii
publice i întreprinderi de interes raional, precum i participarea la fondarea societ ilor comerciale;
q) aprob , în condi iile legii, norme specifice pentru structurile autonome i
pentru institu iile publice pe care le înfiin eaz ;
r) decide înfiin area, reorganizarea i lichidarea institu iilor social-culturale
de interes raional i asigur buna lor func ionare, în limita aloca iilor prev zute
la bugetul respectiv;
s) decide organizarea i desf urarea de activit i tiin ifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive i de tineret, de interes raional;
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t) decide, în condi iile legii, asocierea cu alte autorit i ale administra iei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalier , pentru realizarea unor lucr ri
i servicii de interes public, promovarea i protejarea intereselor autorit ilor administra iei publice locale, precum i colaborarea cu agen i economici i asociaii ob te ti din ar i din str in tate, în scopul realiz rii unor ac iuni sau lucr ri
de interes comun;
u) aproba simbolica raionului.
Consiliul raional poate realiza i alte competen e în condi iile legii, cu condi ia asigur rii surselor de finan are pentru acoperirea integral a costurilor
realiz rii lor.
Atribu iile primarului
În exercitarea mandatului s u primarul are urm toarele atribu ii52:
a) asigur executarea deciziilor consiliului local;
b) propune, în condi iile legii, organigrama i statele prim riei, schema de
salarizare a personalului acesteia i le supune aprob rii consiliului local;
c) nume te, stabile te atribu iile i elibereaz din func ie efii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul prim riei,
conduce i controleaz activitatea acestora, contribuie la formarea i reciclarea
profesional ;
d) stabile te atribu iile viceprimarului (viceprimarilor);
e) asigur elaborarea proiectului de buget local al unit ii administrativ-teritoriale pe urm torul an bugetar i a contului de încheiere a exerci iului bugetar
i le prezint spre aprobare consiliului local;
f) exercit func ia de ordonator principal de credite al satului (comunei),
ora ului (municipiului); verific , din oficiu sau la cerere, încasarea i cheltuirea
mijloacelor de la bugetul local i informeaz consiliul local despre situa ia existent ;
g) r spunde de inventarierea i administrarea bunurilor domeniului public i
celui privat ale satului (comunei), ora ului (municipiului), în limitele competenei sale;
h) exercit , în condi iile legii, supravegherea activit ilor din tîrguri, pie e,
oboare, parcuri, spa ii verzi, locuri de distrac ie i agrement i ia m suri operative pentru buna lor func ionare;
i) propune consiliului local schema de organizare i condi iile de prestare a
serviciilor publice de gospod rie comunal , ia m suri pentru buna func ionare a
serviciilor respective de gospod rie comunal ;
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j) conduce, coordoneaz i controleaz activitatea serviciilor publice locale,
asigur func ionarea serviciului stare civil , a autorit ii tutelare, contribuie la
realizarea m surilor de asisten social i ajutor social;
k) elibereaz autoriza iile i licen ele prev zute de lege;
l) asigur securitatea traficului rutier i pietonal prin organizarea circula iei
transportului, prin între inerea drumurilor, podurilor i instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
m) asigur repartizarea fondului locativ i controlul asupra între inerii i gestion rii acestuia în unitatea administrativ-teritorial respectiv ;
n) reprezint colectivitatea local în rela iile cu alte autorit i publice, persoane fizice sau juridice din ar sau din str in tate, precum i în instan ele judetore ti, în condi iile legii; semneaz actele i contractele încheiate în numele
colectivit ii locale, cu excep iile prev zute de lege;
o) prezint consiliului local, anual i ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu
privire la situa ia social-economic a satului (comunei), ora ului (municipiului);
p) înregistreaz asocia iile ob te ti care inten ioneaz s activeze în unitatea
administrativ-teritorial respectiv ;
q) exercit , în numele consiliului local, func iile de autoritate tutelar , supravegheaz activitatea tutorilor i a curatorilor;
r) coordoneaz activitatea de asisten social privind copiii, persoanele în
etate, invalizii, familiile cu mul i copii, alte categorii de persoane socialmente
vulnerabile, sprijin activitatea asocia iilor ob te ti de utilitate public din teritoriul satului (comunei), ora ului (municipiului);
s) asigur elaborarea planului general de urbanism i a documenta iei de urbanism i amenajare a teritoriului i le prezint spre aprobare consiliului local,
în condi iile legii;
t) constat înc lc rile legisla iei în vigoare comise de persoane fizice i juridice în teritoriul administrat, ia m suri pentru înl turarea sau curmarea acestora
i, dup caz, sesizeaz organele de drept, acestea fiind obligate s reac ioneze cu
promptitudine, în condi iile legii, la solicit rile primarului;
u) ia m suri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezenta iilor sau altor manifest ri publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atenteaz la ordinea i lini tea public ;
v) propune consiliului local consultarea popula iei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia m suri pentru organizarea acestor consult ri;
w) stabile te locul desf ur rii întrunirilor publice i condi iile ce in de securitatea i igiena general a habitatului uman;
x) ia, în comun cu autorit ile centrale de specialitate i cu serviciile publice
desconcentrate ale acestora, m suri de prevenire i diminuare a consecin elor
calamit ilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor i epi-
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zootiilor i, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, dup caz, a
popula iei, agen ilor economici i institu iilor publice din localitate;
y) sprijin colaborarea cu localit i din alte ri, contribuie la extinderea cooper rii i a leg turilor directe cu acestea.
În calitatea sa de autoritate public local executiv , exercit i alte atribu ii
prev zute de legisla ia în vigoare sau încredin ate de consiliul local.
Atribu iile pre edintelui raionului:
Pornind de la domeniile de activitate ale autorit ii publice raionale, pre edintele raionului exercit în teritoriul administrat urm toarele atribu ii de baz 53:
a) asigur executarea deciziilor consiliului raional;
b) asigur , în limitele competen ei sale, respectarea Constitu iei, a legilor i
altor acte normative;
c) contribuie la men inerea ordinii publice, asigurarea securit ii i ap rarea
drepturilor cet enilor;
d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluionarea problemelor de interes raional;
e) înregistreaz asocia iile ob te ti de interes raional care inten ioneaz s
activeze în unitatea administrativ-teritorial respectiv , remite informa ia de rigoare autorit ilor abilitate;
f) convoac edin ele consiliului raional i asigur prezen a consilierilor;
g) semneaz actele i contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;
h) asigur elaborarea proiectului bugetului raional i a contului de încheiere
a exerci iului bugetar i le supune aprob rii consiliului raional;
i) exercit func ia de ordonator principal de credite al raionului;
j) verific , din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional
i cheltuirea lor, informeaz operativ consiliul raional despre situa ia existent ;
k) coordoneaz i controleaz activitatea serviciilor publice ale consiliului
raional; audiaz rapoartele i informa iile efilor acestor servicii i propune solu ii pentru îmbun irea activit ii acestora;
l) prezint consiliului raional, spre examinare i aprobare, contul de încheiere a exerci iului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni i cel anual;
m) contribuie la realizarea, la nivel raional, a m surilor de protec ie a popula iei în caz de calamit i naturale i tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii i epizootii, ia m suri de prevenire a situa iilor excep ionale, de
reducere a prejudiciului i de lichidare a consecin elor;
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n) propune consiliului raional s consulte, prin referendum, popula ia în
probleme locale de interes deosebit i, în temeiul deciziei consiliului, ia m suri
în vederea organiz rii referendumului;
o) contribuie la desf urarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legisla ia electoral , a alegerilor autorit ilor administra iei publice reprezentative
de toate nivelurile i a referendumurilor;
p) asigur colaborarea raionului cu alte unit i administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ri;
q) prezint , la solicitarea consiliului raional, informa ii despre activitatea sa
i a serviciilor publice din subordine.
(2) Pre edintele raionului, în calitatea sa de autoritate public executiv , poate îndeplini i alte atribu ii prev zute de legisla ia în vigoare sau încredin ate de
consiliul raional.
Actele autorit ilor publice locale
Actele emise de consiliul local
În realizarea competen elor sale, consiliul local adopt decizii cu votul majorit ii consilierilor prezen i, cu excep ia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un num r mai mare de voturi54. În cazul parit ii de voturi,
nu se adopt nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în edin a urm toare.
Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), ora ului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor
i impozitelor locale, planificarea dezvolt rii localit ilor i amenaj rii teritoriului, asocierea cu alte consilii, institu ii publice din ar sau din str in tate se
adopt cu votul majorit ii consilierilor ale i.
Deciziile privind ini ierea revoc rii primarului se adopt cu votul a dou
treimi din num rul consilierilor ale i.
Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin
vot nominal.
Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri i/sau de primar.
Pentru intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local, acestea se semneaz ,
în cel mult 5 zile de la data desf ur rii edin ei lui, de pre edintele acesteia i
se contrasemneaz de secretarul consiliului55. Deciziile privind numirea i eliberarea din func ie a secretarului consiliului nu se contrasemneaz . Pentru fiecare
edin , consiliul desemneaz un consilier care va semna decizia consiliului în
cazul în care pre edintele edin ei se va afla în imposibilitatea de a o semna.
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În cazul în care secretarul consiliului consider c decizia consiliului este
ilegal , el este în drept s nu o contrasemneze i s solicite consiliului reexaminarea acestei decizii.
Deciziile cu caracter normativ intr în vigoare la data aducerii la cuno tin
public prin publicare sau prin afi are în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunic rii persoanelor vizate.
Actele emise de consiliul raional
În realizarea competen elor sale, consiliul raional adopt decizii cu votul
majorit ii consilierilor prezen i, cu excep ia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un num r mai mare de voturi56.
Deciziile se semneaz de pre edintele edin ei i se contrasemneaz de secretarul consiliului. În rest dispozi iile privitoare la deciziile consiliului local se
aplic i deciziilor consiliului raional.
Actele emise de primar
În exercitarea atribu iilor sale, primarul emite dispozi ii cu caracter normativ i individual57.
Dispozi iile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile dup semnare, direc iei teritoriale control administrativ i intr în vigoare la momentul aducerii lor la cuno tin public .
Dispozi iile cu caracter individual devin executorii dup ce sînt aduse la cuno tin persoanelor vizate.
Actele emise de pre edintele raionului
În exercitarea atribu iilor sale, pre edintele raionului emite dispozi ii cu caracter normativ i individual58.
Dispozi iile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile dup semnare, direc iei teritoriale control administrativ i intr în vigoare la momentul aducerii lor la cuno tin public .
Dispozi iile cu caracter individual devin executorii dup ce sînt aduse la cuno tin persoanelor vizate în ele.
Pre edintele raionului este în drept s emit dispozi ii numai în chestiuni ce
in de competen a sa. Dispozi iile pre edintelui raionului sau, dup caz, ale vicepre edintelui raionului se consemneaz într-un registru special.
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La emiterea dispozi iilor, pre edintele raionului are dreptul s consulte direia teritorial control administrativ, conduc torii sau reprezentan ii autorit ilor
administra iei publice atît locale, cît i centrale.
Problemele din activitatea practic a organelor
din administra ia public local :
1. Stabilirea unor rela ii ocazionale dintre APL i ONG.
Republica Moldova este un stat ap rut recent pe harta politic a lumii.
Drept consecin a acestui fapt ONG veritabile, au ap rut i ele relativ recent. O
democar ie tân
cum este Republica Moldova nu a reu it înc s perceap
necesitatea existen ei ONG, dar mai ales necesitatea colabor rii cu structurile
nestatale. Din aceste considerente contactele dintre subiec ii men iona i, inclusiv
la nivel local, sunt o mare raritate în activitatea admisntra iilor publice locale.
Pasul pe care ar urma s -l fac APL este cel în direc ia invit rii ONG-urilor
spre colaborare i deschiderii autorit ilor publice c tre un control ob tesc al
activit ii lor. Un asemenea mecanism va contribui semnificativ la responsabilizarea factorilor de decizie din cadrul administra iilor locale, dar i a membrilor
societ ii care ast zi manifest o mare indiferen fa de problemele locale, va
dinamiza procesul de satisfacere a necesit ilor locale i va spori calitatea solu iilor adoptate.
2. Din cauza lipsei unui mecanism de aplicare în practic a Legii cu privire
la descentralizarea administrativ are loc în practic suprapunerea de competene între diferite niveluri ale administra iei publice.
3. Diminuarea principiului descentraliz rii i reducerea gradului de autonomie, inclusiv financiar :
- aprobarea de c tre autorit ilor raionale i centrale a deciziilor privind administrarea resurselor bugetare;
- implicarea autorit ilor raionale i centrale la elaborarea i executarea bugetelor locale i la planificarea economic de nivel local. Suntem de p rerea c
autorit ilor raionale i centrale trebuie s i schimbe atitudinea fa de autorit ile locale, de la supraveghere i control la sus inere i facilitare. Iar sus inerea
nu trebuie s încalce principiul non-discrimin rii. La practic aceast sus inere
se aplic în dependen de opiniile politice a popula iei din aceste localit i.
4. Problema legat de autonomia financiar din cadrul APL din Republica
Moldova a fost abordat i în cadrul Congresului Autorit ilor Locale i Regionale ale CE: dependen a resurselor financiare ale autorit ilor locale de transferrul de la bugetul central i raional; supravegherea stringent … Rezolvarea acestor probleme se poate realiza prin intermediul descentraliz rii veritabile i autonomiei financiare l rgite. De aici propunem ca colectivit ile locale s dispun
de fiscalitate proprie; veniturile proprii ale unit ilor administrative teritoriale s

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

47

fie percepute direct pe conturi bancare; asigurarea transparen ei a veniturilor i
cheltuielilor; reducerea metodelor de control fiscal.
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CARACTERISTICI INSTITU IONALE ALE ADMINISTRA IEI
PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA59
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This article reveals the institutional characteristics of local public administration in the Republic of Moldova - local autonomy, decentralization of public services, eligibility of public authorities, and consultation of citizens in issues of major interest.
From institutional point of view, the local public administration in the Republic of Moldova is insufficiently developed. Local autonomy is performed
with long postponement. Most of the population is still under the influence of
the idea that all the problems are solved at the central administration level,
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while the local public officials are just some executive agents at the local level.
Options related to decentralization as a requirement of administration’s approach by the administratives, have been manifested more as a way of the central
authorities to get rid of the problems that they themselves can not solve.
Citizens’ behavior in Moldova shows on a limited degree of control that can
occur in connection with the social and political process. Forms of realization
of the principle of consultation of citizens in matters of particular interest are
consultations, public hearings and conversations. Although legally regulated,
the referendum failed to materialize itself into a viable institution of participation.
In this connection it is necessary to take into account the fact that the structure of the resistance of local public administration consists of its institutional
roles, and assimilation of these ones is achieved on the basis of access to media
materials.
Orice sistem, inclusiv cel administrativ, func ioneaz prin intermediul institu iilor sale. Institu iile, în sens larg, sunt unitatea imediat superioar individului, 60 sau sistem de norme ce reglementeaz o arie social – familia, sistemul de
rudenie, sistemul de conducere politic . În sens restrâns institu iile sunt sisteme
publice – guvern, ministere, prim rie, consiliu raional. Cele mai multe abord ri
sunt circumscrise ideii c institu iile influen eaz strategiile actorilor, adic modul în care ace tia încearc s i ating scopurile. Acest lucru este evident datorit faptului c institu iile determin : a) cine sunt actorii legitimi, b) num rul de
actori, c) ordonarea ac iunii, i într-o mare m sur , d) ce informa ii vor avea actorii despre inten iile fiec ruia dintre ei. 61
Caracteristicile institu ionale ale administra iei publice locale din Moldova
pot fi prezentate în dou registre distincte. Primul registru se refer la structura
organizatoric , cel de-al doilea la legitimitatea institu iei. Prezentul demers î i
propune o abordare a modului în care se manifest administra ia public local
i efectele acesteia asupra comportamentului uman, astfel, încât s devin posibil formularea unor r spunsuri la urm toarele întreb ri:
1. Ce permite administra iei publice locale s func ioneze eficient în unele
localit i i ineficient în altele?
2. De ce reformele succesive din ultimii ani nu au justificat mizele pentru
are au fost elaborate?
3. Care aspecte trebuie s fie considerate primordiale în perfec ionarea administra iei publice locale din Moldova?
60
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4. Ce tipuri de aranjamente institu ionale ar asigura eficien a democra iei,
în cazul nostru, la nivel local?
În elegerea implica iilor institu ionale este una dintre problemele cele mai
dificile atât pentru tiin a politic , cât i pentru sociologie.
Dificultatea este dat de faptul c institu iile care func ioneaz bine în anumite condi ii sociale i economice s-ar putea s fie ineficiente în altele. S-a demonstrat, spre exemplu, c pentru consolidarea democra iei, structurile prezideiale sunt mai pu in potrivite decât sistemele parlamentare; sistemele parlamentare, combinate cu alte institu ii de acomodare politic între grupuri opuse ar putea asigura guvernarea democratic i aduce stabilitate social unor societ i
profund divizate, pe când institu iile corporatiste, miza c rora era de a asigura
cre terea economic , au devenit mai degrab probleme decât solu ii.62
Schimb rile fundamentale care au afectat via a social-politic în Moldova în
perioada de dup 1991 au produs modific ri considerabile în gândirea administrativ i a furniz rii de servicii sociale. Statul se retrage din func ia sa de principal furnizor de bun stare în sensul c el va avea doar rolul de a coordona activitatea unor agen i care vor lucra direct în comunitate. Rolul esen ial în asigurarea
bun st rii sociale revine colectivit ii teritoriale locale, care nu este „doar beneficiarul pasiv al economiei sau al beneficiilor sociale oferite de c tre stat”, ci are
propriile resurse pe care le poate mobiliza i „poate dezvolta mecanisme specifice de producere a bun st rii, complementar cu / si în prelungirea celor ale economiei si statului”.63 Astfel, Moldova se angajeaz într-un proces de descentralizare, op iune care a necesitat o revizuire a legisla iei în vigoare la acel
moment.
Procesul s-a dovedit a fi foarte îndelungat, cu eforturi numeroase de reformare i racordare a legisla iei na ionale în domeniul administra iei publice la
standardele europene. În plan cronologic, se disting câteva perioade: (1) 19911994, (2) 1994-1998, (3) 1998-2003, i (4) 2003-2006.64 Actorii legitimi, num rul acestora, institu iile, au variat în func ie de perioad i miza reformei.
Evenimentul major al primei perioade (1990 – iunie 1994) îl constituie adoptarea Legii cu privire la bazele autoadministr rii locale nr.635-XII din 10 iulie
1991. În aceast perioad trebuia s aib loc descentralizarea puterii, concentraîn mâinile sovietelor raionale, or ene ti i extinderea competen elor lor conducerii unit ilor-teritoriale de baz – comunei (satului) i ora ului. Pâna la formarea jude elor, teritoriul republicii r mânea divizat în raioane, conducerea
operativ fiind asigurat la nivelul raioanelor de pre edintele comitetului executiv, iar la nivelul ora elor, or elelor i satelor – de c tre primari.
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Perioada (1994 - decembrie 1998) este marcat de adoptarea la 29 iulie
1994, a Constitu iei Republicii Moldova, care con ine prevederi exprese asupra
elementelor de baz ale noului sistem de administrare public local : art.109 fixeaz principiile de baz ale administra iei publice locale; art.110 stabile te organizarea administrativ-teritorial a rii, art.111 ofer posibilitatea acord rii
unor localit i statute speciale de autonomie; art.112 determin structura autoriilor s te ti i or ene ti; art.113 stipuleaz func iile consiliului raional. Tot în
aceast perioad , Parlamentul, prin Legea Republicii Moldova din 23 decembrie
1994 privind Statutul juridic special al G uziei (G uz Yeri) a oferit un statut special minorit ii na ionale g uze din sudul republicii numit “Unitatea
Administrativ-Teritorial G uzia” (UTAG).
Primele alegeri locale se desf oar în 1995, când pentru prima dat , pe bade pluripartitism au fost ale i 904 primari ai ora elor, satelor, (comunelor),
iar 99 au fost numi i în func ie prin decrete preziden iale. Îns , numai la doi ani
de aflare în func ie, au demisionat din diferite motive 74 de primari.65
În a treiea perioad (1998-2003) teritoriul republicii este organizat în 10
unit i administrativ-teritoriale de nivelul II (jude e), 644 comune constituie primul nivel, 14 ora e – municipii, Unitatea Administrativ-Teritorial G uzia i
Municipiul Chi in u.66 Un fapt pozitiv este considerat mic orarea num rului de
comune, pornind de la 2.500 de locuitori pentru o comun . La fel, extrem de important este i constituirea institu iei prefectului - reprezentantul Guvernului în
teritoriu. Prefectul este înzestrat cu atribu ii concrete de administrare a serviciilor publice jude ene, f
a interveni în sfera de activitate a autorit ilor reprezentative locale, legea atribuindu-i numai func ia de a veghea respectarea legisla iei de c tre autorit ile administra iei publice locale.
A patra perioad (2003-2006) este marcat în primul rând de revenirea la
raioanele de tip sovietic. Modelul la care s-a revenit a lichidat unele institu ii validate în ultimii ani – Institu iile Prefecturii, Consiliile Jude ene) i a altor instrumente care au servit drept baz a consolid rii autonomiei locale în Moldova
cum ar fi: determinarea i executarea autonom a bugetelor locale, garan ii legale ale autorit ilor publice locale de a fi protejate de abuzurile guvernului.
Finele anului 2006 pune începutul unei alte perioade, pe care în mod generic o putem numi perioad a perfec ion rilor. În scopul ajust rii practicilor i
normelor legislative interne la principiile Cartei Europene a autonomiei locale i
al cre rii unui sistem eficient de func ionare a administra iei publice locale, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la finele anului 2006, un pachet de
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legi,67 precum Legea privind descentralizarea administrativ , Legea privind administra ia public local , Legea cu privire la dezvoltarea regional . Elaborarea noului pachet de legi a fost determinat de necesitatea consolid rii autonomiei locale, imperativ prev zut în SCERS, Planul de ac iuni UE – Republica
Moldova, Strategia de reform a administra iei publice centrale i alte documente strategice. Teritoriul r mâne a fi divizat în unit i de nivelul I i nivelul II.
Din nivelul I fac parte 898 sate (comune), ora e (municipii), din nivelul doi fac
parte 32 de raioane, Municipiul Chi in u i unit i teritorial autonome cu statut
juridic special (actualmente unitatea teritorial autonom G uzia) – în total
932 unit i teritorial-administrative. În peisajul institu ional apare Ministerul
Administra iei Publice Locale. Crearea Ministerului a generat dezbateri în societate, argumentându-se irelevan a. De regul ministerele au responsabilit i sectoriale, de specialitate – educa ie, s tate, cultur , finan e, afaceri interne i externe, ap rare etc. Structurile desconcentrate ale ministerului sunt create în baza
principiului regionaliz rii – 8 direc ii teritoriale pentru control administrativ la
i, Cahul, Chi in u, Edine , Flore ti, Hânce ti, Orhei i Ungheni. Implantarea
acestor structuri în cele 8 ora e indic recunoa terea faptului c revenirea la raioane a fost o eroare guvernamental regretabil .68
Prezentarea etapelor în evolu ia i constituirea administra iei locale în Republica Moldova demonstreaz existen a bazelor institu ionale i juridice de funcionare. Îns , modul în care stipul rile legislative î i g sesc aplicabilitate practi, contureaz anumite caracteristici i dimensiuni administra iei publice locale,
privit ca sistem institu ional. În acord cu exigen ele impuse de transform rile
social-politice, legisla ia na ional formuleaz preeminen a unor principii fundamentale de organizare i func ionare: autonomia local , descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea autorit ilor publice, consultarea cet enilor în probleme de interes major.
Consider m c , în cazul unei structuri precum administra ia public local ,
formularea lor nu urm re te prescrierea sau explicarea unor situa ii specifice, ci
mai degrab se urm re te o corelare a cerin elor sociale cu eficien a acestei stru67
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În raportul asupra proiectelor de legi privind administra ia public local , descentralizarea
adminisatrativ i finan ele publice locale elaborat de c tre DG 1 – Direc ia Cooperare pentru
Democra ia Local i Regional pe baza avizelor i propunerilor Profesorului R.Hertzog (Universitatea din Strasbourg, Fran a) i a Profesorului M.Balducci (Universitatea din Floren a i
coala Na ional de Administrare Public , Italia), se men ioneaz c legea aduce îmbun
iri
incontestabile în compara ie cu ea anterioar . Punctele care au dat ocazie observa iilor critice
din partea exper ilor Consiliului Europei sunt separarea bugetelor de stat, raionale i s te ti;
o mai bun deosebire dintre competen ele proprii i delegate, îns care ar mai trebui s fie
precizat ; inova ii privind controalele, anume un dispozitiv foarte avansat de control (audit)
intern; participarea cet enilor; etc.
Osoianu I. Consolidarea capacit ii administrative pentru implementarea Planului de ac iuni
Uniunea European – Republica Moldova. – Chii in u: Bons Offices, 2006, p.36.
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cturi. Transpuse în limbaj sociologic vom trata principiile ca institu ii cu rol normativ, prin care se ating scopurile colective, se formeaz i se modific comportamentele indivizilor.
Institu ia autonomiei locale are rol definitoriu în constituirea structurilor administrative locale, atr gând dup sine reprezentarea local , prin care colectiviile locale administreaz de sinest tor o parte important a treburilor publice.
Etimologic, autonomie vine din limba greac i înseamn ”a institui” propriile
reguli. Conceptul de autonomie local , în ri diferite i în timpuri diferite, de
tre autori diferi i a fost tratat în mod diferit. În termeni juridici, autonomia local este definit în doctrin i în legisla ie ca fiind dreptul autorit ilor administra iei publice locale de a hot rî, cu respectarea legii, în toate problemele de interes local, cu excep ia celor care sunt date, prin lege, în competen a altor organe. 69 Sub aspect sociologic autonomia este purt torul de baz al identit ilor culturale, comunitare, sociale i etnice a unei colectivit i teritoriale.70 În viziunea
unor autori autonomia este conceput mai degrab ca o putere de decizie liber ,
ca o facultate continu în autoritatea de a decide într-o anumit sfer de atribu ii
locale, în care interesele locale trebuie s fie reglementate i girate sub controlul
unei autorit i superioare. 71
Con inutul conceptului de autonomie local este elucidat de factorii care-i
asigur func ionalitatea i care sunt reflecta i în Carta European a Autonomiei
Locale. Autonomia local este determinat de elemente componente precum:
a) existen a unei colectivit i locale;
b) existen a unor mijloace materiale i financiare aflate în gestionarea colectivit ilor locale;
c) provenien a local a factorilor de decizie din administra ia local ;
d) autonomia fa de autorit ile centrale.
Discu iile privind colectivitatea local implic dou probleme: num rul i
rimea acestora i criteriile de delimitare. Conform legisla iei în vigoare teritoriul Republicii Moldova este divizat în raioane, ora e, sate, stabilind astfel
condi iile de baz pentru organizarea administrativ a rii, organizat în acest
fel pe dou nivele: ora e i comune - nivelul I, raioane – nivelul II.
Constat m c actuala divizare a teritoriului nu corespunde criteriilor de eficien i nu constituie un suport real pentru afirmarea autonomiei locale. Aceastez poate fi sus inut prin argumente de ordin economic i sociologic. Indicatorul „num rul unit ilor de administra ie local ” i „num rul unit ilor în fiecare nivel” se aplic la evaluarea structurii i capacit ii administrative. Prin capacitate administrativ se în elege ansamblul resurselor materiale, institu ionale
69
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i umane de care dispune o unitate teritorial-administrativ , precum i ac iunile
pe care le desf oar aceasta pentru exercitarea competen elor.72 Analizând delimitarea teritorial a statelor din Europa Central i de Est observ m c aceasta
variaz atât ca num r al unit ilor administrative, cât i aranjarea pe diferite nivele. Spre exemplu, Lituania, cu o popula ie de 3,6 mln., are 60 de unit i administrative cu o popula ie medie cca 60.000 persoane, iar Moldova, cu o populaie comparabil de 3,4 mln. persoane, are 898 unit i teritorial administrative cu
o popula ie medie de cca 3.800 persoane. 73
Tabelul 1. Num rul unit ilor administrative în diferite ri
Indicatorul Danemarca
Popula ia
5,387 mln
Administra ia
Lipse te
regional
Administra ia
local de
14 regiuni
nivelul II
rimea
medie UTA
384.786
de nivelul II
Administra ia 275
local de
municipanivelul I
lit i
rimea
medie UTA
16.570
de nivelul I

Ungaria
Lituania
10,007 mln 3,597 mln

România
Ucraina
22,333 mln 48,4 mln

Moldova
3,386 mln

7 regiuni

10 regiuni

Lipse te

27 regiuni

Lipse te

19 unit i
regionale

lipse te

41 jude e

490
raioane;
451 UTA

32 raioane

544.711

51.435

96.743

526.676

-

3177
UTA

60
municipalit i

2.951
UTA

30.000
UTA

898 UTA

3.150

59.944

7.568

1.613

3.771

Sursa: Descentralizarea fiscal . Provoc ri pentru Republica Moldova. –
Chi in u: Epigraf, 2006, p.49
Este evident, c unit ile teritorial-administrtaive de dimensiuni mai mari
dispun de mai multe resurse materiale, institu ionale i se pot autoadministra
mai eficient, în compara ie cu cele mici, care reclam costuri administrative mai
mari.
Argumentul sociologic ine de faptul c , colectivit ile teritoriale locale se
prezint ca o re ea social . Orice organizare social a configurat o anumit re ea
de colectivit i, care se transform odat cu schimbarea sistemului social. Fragmentarea teritoriului în func ie de ideologii, ignorând tradi ia istoric are profunde conota ii sociologice. Cohen opineaz c realitatea grani elor colectivit ii
st în gândire, în semnifica iile pe care oamenii le ata eaz acestora i nu în formele lor structurale. Într-o comunitate, chiar dac grani ele sale structurale r 72

Secrieru A. Stratulat O. Politica fiscal în perspectiva extinderii autonomiei financiare locale.
// Descentralizarea fiscal . Provoc ri pentru Republica Moldova. - Chi in u: Epigraf, 2006,
p.21.
73
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mân intacte sau nu, realitatea comunit ii st în percep ia membrilor cu privire
la vitalitatea culturii ei. Oamenii construiesc comunit ile de o manier simbolic , f când din ea o surs a semnifica iei, un depozitar al acesteia, precum i un
referent al identit ii. 74
Istoric, re eaua de colectivit i în Basarabia, cu denumirile specifice vremii,
a variat între 6 i 8, fapt care confirm tradi ia istoric a abord rii regionaliste a
teritoriului. Înc la începutul sec.XIX terenurile arabile ale Basarabiei au fost
„regionalizate” în 3 grupe de jude e: nord (jude ele Hotin, B i i Soroca), centru (Chi in u i Orhei) i sud (Akerman, Tighina i Ismail). De asemenea, în perioada sovietic , în schema de amplasare a for elor de produc ie au fost evideniate 4 „subregiuni” economice - nord, centru, sud-est i sud.75
râmi area excesiv a teritoriului este caracteristic sistemului de administrare sovietic. O asemenea „tehnologie a puterii”, cum o numea M.Foucolt, bazat pe densitatea circuitelor de control institu ional, este specific regimurilor
totalitare.76 Num rul raioanelor în perioada sovietic a ajuns pân la 82, urmând
o reducere pân la 31, dup care cre te pân la 40, delimitare care se men ine
pân la proclamarea independen ei Republicii Moldova.77
De i nu întotdeauna grani ele fizice se suprapun cu reprezentarea mental ,
consider m c men inerea grani elor istorice ar fi contribuit într-o m sur mai
mare la formarea reprezent rilor mentale de apartenen la un teritoriu, motivând un angajament al persoanei în rela iile comunitare. În condi iile autonomiei locale, când colectivitatea teritorial local este responsabil de solu ionarea
propriilor probleme, acest aspect este foarte important.
Referitor la num rul optim al locuitorilor unei colectivit i teritoriale, studiile interna ionale demonstreaz c acesta trebuie s fie de 5-6 mii. Datele prezentate în tabelul 2 demonstreaz c în Moldova ponderea colectivit ilor teritoriale locale care întrunesc condi ia num rului optim de locuitori este de aproximativ 8%.
În Republica Moldova limita minim de la care o colectivitate teritorial local poate avea prim rie a fost fixat la 1.000 locuitori. Asemenea localit i
mici, doar dac nu se vor asocia cu altele, nu vor putea presta eficient servicii
publice (drumuri, apeducte, gazificare, construc ii si repara ii capitale etc.) care
solicit resurse financiare ce pot fi acumulate doar având mai multe surse de constituire a veniturilor în bugetele locale.
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Decupajul teritoriului statului în unit i teritorial-administrative are loc în
scopul realiz rii unitare a puterii de stat i realiz rii unor interese publice locale
ale colectivit ilor integrate în unit ile respective. Aceste interese publice sunt
i de comunica ie, centre de s tate, institu ii culturale i de înv mânt, centre culturale .a. Pentru a presta aceste servicii sunt necesare importante surse financiare. Cu cât mai mici vor fi unit ile administrativ-teritoriale de nivelul doi,
cu atât mai mici vor fi i posibilit ile financiare. Dac se trece de la 10 jude e la
32 de raioane deci, de 3,2 ori se mic oreaz poten ialul economic i financiar al
unit ilor administrativ-teritoriale. În studiul „Federalizare sau regionalizare?
Experien a european , perspectivele Republicii Moldova” se constat c revenirea la 32 de raioane a condi ionat apari ia a circa 300 de prim rii noi, ceea ce este contrar tendin ei din statele membre ale UE de a mic ora num rul unit ilor
administrativ-teritoriale de baz (sate, comune i ora e).78
Datele demonstreaz c , în general reforma din 2003 nu a îndrept it nici pe
de parte speran ele popula iei. Doar 9% din num rul total al responden ilor consider c aceast reform a condus la apari ia de servicii noi i calitative. Circa
43% din responden i consider c birocra ia i indiferen a administra iei s-a m rit, fa de 19% care se opune acestui punct de vedere. Majoritatea responden ilor sus in c reforma a însemnat “risip de resurse” (32%), nu a crescut responsabilitatea individual a func ionarilor publici (23%) i nu a sporit posibilit ile
de implicare i participare ale cet enilor în luarea deciziilor la nivel local
(35%).79
Tabelul 2. Structura localit ilor i a unit ilor administrativ teritoriale din
Republica Moldova dup num rul popula iei
Localit i
Unit i administrativ teritoriale
Num rul
popula iei
Total
Ponderea (%)
Total
Ponderea (%)
<500
485
28,9
4
0,4
501-1000
321
19,1
99
10,1
1001-1500
245
14,6
147
15,0
1501-3000
379
22,6
420
42,8
3001-4500
111
6,6
158
16,1
4501-6000
54
3,2
63
6,4
6001-7500
20
1,2
26
2,6
7501-9000
17
1,0
12
1,2
>9000
47
2,8
53
5,4
Total
1679
100
982
100
Sursa: Descentralizarea fiscal . Provoc ri pentru Republica Moldova, p.49
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Problema diviz rii judicioase a teritoriului necesit regândirea criteriilor de
delimitare. Chiar i dihotomia rural-urban este considerat de unii sociologi un
instrument insuficient de analiz pentru a cuprinde tipurile de colectivit i teritoriale locale. Sociologii germani folosesc criterii socio-economice, structura
colectivit ilor teritoriale locale fiind determinat cu ajutorul ponderii sectoarelor economice. Pe baza triunghiului structural, s-au stabilit patru tipuri principale de comunit i teritoriale:
1. Comunit i predominant agricole (sectorul primar de ine peste 50%);
2. Comunit i predominant industriale (sectorul secundar de ine peste 50%);
3. Comunit i predominant de servicii (sectorul ter iar de ine peste 50%);
4. Comunit i mixte (nici un sector nu dep
te 50%).
Fiecare dintre aceste patru tipuri cuprinde patru subtipuri, rezultând 16 tipuri teoretice posibile. Întrucât nu toate se reg sesc în realitate, schema tipologia fost redus la 8 tipuri principale:
1. Comunit i agricole (sectorul primar de ine peste 50%);
2. Comunit i rurale (sectorul primar de ine peste 25-50%);
3. Comunit i urbanizate (sectorul primar de ine 10-25%)
a) comunit i industrializate (sectorul ter iar de ine mai pu in de 30%)
b) comunit i echilibrate (sectorul ter iar de ine 30-50%)
c) comunit i slab industrializate (sectorul ter iar de ine mai mult de 50%)
4. Comunit i urbane (sectorul primar de ine mai pu in de 10%)
a) comunit i industriale (sectorul ter iar de ine mai pu in de 30%)
b) comunit i industriale centralizate (sectorul ter iar de ine de 30-50%)
c) comunit i metropolitane (sectorul ter iar de ine peste 50%). 80
Aceast tipologie poate fi util în regândirea organiz rii teritoriului Republicii Moldova, Avantajul acestei tipologii este c nu insist asupra num rului de
locuitori. Accentul este pus pe sectoarele din economie. Dac o colectivitate teritorial local dispune de suficiente condi ii pentru a dezvolta activit i în sectoare profitabile i s acumuleze venituri pentru între inerea aparatului administrativ, poate fi recunoscut ca persoan moral de drept public, f a întruni condi ia unui anumit num r de persoane.
Autorit ile administra iei publice locale prin care se realizeaz autonomia
local în ora e i sate sunt consiliile locale, cu rol deliberativ i primarii cu rol
executiv. Consiliul local se compune din consilieri ale i prin vot universal, egal
i direct, secret i liber exprimat, num rul lor fiind în func ie de popula ia ora ului sau comunei în condi iile stipulate în Codul electoral. Num rul de consilieri
(tabelul 3) se stabile te în func ie de num rul de locuitori ai unit ii teritorial-ad80
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ministrative de la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform
datelor statistice.
Tabelul 3. Num rul consilierilor conform art.11 (1) al Legii privind administra ia public local , nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
Num rul de locuitori ai unit ii administrativ-teritoriale
pân la 1500
între 1501 i 2500
între 2501 i 5000
între 5001 i 7000
între 7001 i 10000
între 10001 i 20000
între 20001 i 50000
între 50001 i 100000
între 100001 i 200000
peste 200000

Num rul de consilieri
9
11
13
15
17
23
27
33
35
43

În sens restrâns, alegerile reprezint un act juridic prin intermediul c ruia
aleg torii, investi i cu dreptul de vot în baza unor reglement ri normative, selecteaz în mod individual un candidat sau un grup de candida i în organul care îi
va reprezenta o perioad de timp. În urma alegerilor, reprezentan ii ob in un mandat de reprezentare colectiv . Colectivitatea local deleag acestor reprezentan i dreptul de administrare a intereselor publice locale ale colectivit ii teritoriale locale.
Legisla ia Republicii Moldova nu define te în mod expres termenul „colectivitate teritorial local ”, dând preferin termenului „unitate teritorial-administrativ ”, l sând s se subîn eleag prin colectivitate teritorial local locuitorii
dintr-o unitate administrativ-teritorial . Astfel raioanele, ora ele i satele sunt
considerate unit i administrativ-teritoriale, fiind reprezentate de propriile autorit i publice. Potrivit preciz rilor anterioare, referitor la modalitatea de constituire a consiliilor locale, aceast reprezentare are loc în condi iile unor reguli
clar precizate, stabilite printr-o serie de norme constitu ionale i legi organice.
Administrarea prin reprezentan i este în esen , o form de guvernare a statului în care poporul nu exercit direct puterea sa suveran , ci prin intermediul
unui for legislativ i al organelor reprezentative locale, alese de cet eni. De i
reprezentarea este b nuit c ar introduce o distorsiune sistematic între a tept rile unora i deciziile celorlal i i se apropie mai curând de o târguial politic
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decât de un ideal de legitimare ra ional 81 aceasta are profunde conota ii care-i
justific necesitatea i anume:
Ac iunea pentru un scop comun, pentru decizii locale i pentru m suri
administrative presupune convocarea membrilor colectivit ii teritoriale locale.
Dificultatea cu care pot fi convoca i de la primul pân la ultimul membru se datoreaz lipsei de operativitate, i anume din dou puncte de vedere: fizic i comuniune în cuget i sim mânt. Mai mult, exist probleme ”care unei întregi comunit i i-ar fi prea peste mân s le rezolve”.82 În acest caz, alegerea celor mai
destoinice persoane din comunitate, care f duiesc s reprezinte ceea ce o întreag comunitate are de s vâr it, are avantajul unei mai mari mobilit i, al capacit ii de a se strânge mai rapid, de a lua decizii mai precise. Plusul calitativ,
prin care presta ia reprezentan ilor dep
te ac iunea nemijlocit a colectivit ii, se bazeaz exclusiv pe minusul cantitativ al reprezentan ilor.
Într-un grup mare contratendin ele sunt inevitabile. Acestea au a priori
fiecare în parte aceea i pondere i sunt lipsite de instan a hot râtoare. Expresia
adecvat a acestei situa ii se creeaz atunci când nici m car majoritatea nu decide, când orice decident z rnice te hot rârea sau cel pu in nu este legat personal de ea. Acestui pericol i se opune formarea de organe sociale cel pu in pe
dou laturi. În primul rând o comisie, o func ie, o delega ie etc. va avea competen mai mare decât totalitatea celorlalte; a adar acele fric iuni i împotriviri
izvorâte din simpla incompeten se vor reduce din capul locului. Acea consecia conduitei, care pretutindeni izvor te din cunoa terea obiectiv a lucrurilor
i din excluderea oric rei subiectivit i oscilante, îi va fi grupului cu atât mai
proprie, cu cât conducerea ac iunilor lui speciale se subordoneaz mai mult unui
organ desemnat anume pentru aceasta: de aceea competen a înseamn la modul
realmente principal unificare, deoarece confuzii exist foarte multe, dar la o reprezentare obiectiv corect toate trebuie s se încheie cu acela i rezultat.
Ac iunea general a grupului total se va afla din punct de vedere intelectual întotdeauna la un nivel relativ sc zut. Pentru procesele sociale, reprezentarea ac iunii de mas prin contribu ia câtorva reprezentan i are o finalitate înalt .
Dac o majoritate cu adev rat va ac iona împreun , atunci acest lucru nu se va
întâmpla decât în acele direc ii care fac posibil o coborâre a omului mai suspus la nivelul omului plasat mai jos. Experien a arat c adesea adun rile masei
iau hot rârile cele mai nechibzuite i mai p guboase. Acesta nu este numai rezultatul acelei nivel ri fatale spre în jos, care condi ioneaz cooperarea unei mase, ci este important i faptul c într-o mul ime adunat la un loc conducerea va
reveni elementelor celor mai temperamentale, mai radicale, mai g gioase, iar
81
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nu celor mai reprezentative din punct de vedere intelectual, c rora foarte des le
lipse te subiectivitatea p tima , sugestivitatea cuceritoare.83
Analizând alegerile locale desf urate în Moldova, putem deduce cum este
motivat comportamentul aleg torilor de un ir de factori. Evident, în examinarea
oric ror procese sociale exerci iile aritmetice sau schematice trebuie tratate cu o
anumit doz de scepticism. Suportul comprehensiv al comportamentului aleg torilor îl constituie piramida motiva ional a psihologului american A.Maslow.
Teoria sa sus ine c motiva ia social este ierarhizat , i în comportamentul lor
oamenii, practic nu pot s ri de la o treapt motiva ional la alta, neglijând consecutivitatea. La baza ierarhiei se afl necesitatea oamenilor de a avea siguran
fizic economic , urmat de cea a identific rii propriei apartenen e (sociale sau
de alt natur ). Abia dup aceasta comportamentul poate fi motivat de necesitatea afirm rii unor valori mai nuan ate. Exper ii care au analizat procesele de desf urare a campaniilor electorale consider c sus inerea unei forma iuni politice este determinat de oferta politic a acesteia. În cele trei campanii electorale
au învins forma iunile care au f cut oferte pentru satisfacerea necesit ilor menionate anterior. În linii mari, forma iunile de stânga i centru stânga au pus accentul pe asigurarea securit ii economice i stabilit ii în condi iile tranzi iei,
iar cele de dreapta, n scute pe valurile mi rii de rena tere na ionale au pus în
prim plan valorile majore ale acestei mi ri.84
În concluzie, comportamentul cet enilor RepuDinamica particip rii la alegerile locale
blicii Moldova indic asupra unui grad limitat de con- 62,00%
60,02%
trol pe care îl pot manifesta 60,00%
58,66%
58,45%
în leg tur cu procesul po- 58,00%
litic i social. În anul 1995
56,00%
procentul particip rii la alegerile locale constituie 54,00%
52,34%
60,02%, în 1999 – 58,45%, 52,00%
în 2003 – 58,66%, iar în 50,00%
2007 - 52,34%.
48,00%
Conform
idealurilor
democratice, oricare cet ean poate accede la o funcie public . Totu i nu to i membrii unei colectivit i au aceea i disponibilitate de
a- i utiliza resursele politice. Aceste inegalit i depind mai întâi de determin ri
sociale. De obicei, angajarea politic este mai frecvent la persoanele care au un
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statut socio-economic ridicat. Printre diferen ele ce compun un asemenea statut,
nivelul de instruire exercit o influen preponderent . Cei mai instrui i sunt i
cei mai activi, fiindc ei sunt mai ap i s manipuleze conceptele, ideile, simbolurile proprii limbajului i culturii politice. Elocvente în acest sens sunt rezultatele alegerilor locale din 2007. Datele relev c cea mai reprezentat categorie
la func ia de primar este intelectualitatea i speciali tii din localit i (pedagogii,
inginerii, agronomii, juri tii, economi tii etc.), care posed cea mai înalt capacitate de comunicare i convingere. Pentru toate forma iunile politice este caracteristic , practic, aceea i propor ie de reprezentare dup criteriul educa ional.
Fluctua iile observate nu sunt în m sur s devalorizeze concluzia respectiv .
Acesta poate fi efectul uniformiz rii ideologice din perioada preindependen ,
când i-au edificat personalitatea mai bine de 90% din primarii ale i. Un interes
aparte îl reprezint reparti ia primarilor dup criteriul ocupa iei de dinaintea alegerilor. 24% de in studii pedagogice, 21% - agrozootehnice. S-a redus cu 1%
num rul celor cu studii inginere ti i medicale, a crescut num rul celor cu studii
juridice – 4%, i cu studii incomplete - 2%. Mandatul de primar a fost atribuit i
unor reprezentan i cu profesii mai neobi nuite: 3 preo i, 1 moa , un conduc tor
de orchestr , 1 inginer pilot, 1 chirurg, 1 meteorolog, 1 paznic, 1 pictor decorator, dar i 1 student.85 Dintre fo tii primari, 435 (48,3%) i-au reconfirmat competen a, fiind reale i în aceast func ie. Acest procentaj se deosebe te esen ial
de procentajul de realegere a parlamentarilor i consilierilor care, de obicei, variaz între 30–35%.86
În liniii generale, activit ile referitor la putere i la gestionarea afacerilor
publice r mân prioritar în apanajul b rba ilor. De i nu o vom califica drept tendin , este de men ionat faptul c num rul de 162 de femei alese primari în 2007
este în cre tere cu 2% fa de alegerile locale din 2003.87 Ponderea mai mare a
rba ilor la func ii elective se explic prin influen a unui model tradi ional de
diviziune a muncii, care atribuie b rba ilor activit i legate de lumea exterioar
i las femeilor pe cele referitor la familie i c min.
Statutul de autonomie a colectivit lor teritoriale locale atrage dup sine descentralizarea administrativ . Principiu cheie i obiectiv politic major, fenomenul
descentraliz rii a devenit obiect permanent de studiu i preocup ri.
Analiza datelor care ilustreaz procesul descentraliz rii în Moldova indic
asupra unui impact caracterizat prin procese de puternic reconfigurare a dezvolt rii colectivit ilor locale. Acestea se refer la concentrarea s ciei în anumite
localit i, declin în dezvoltare, dar i reducere a s ciei, diminuarea decalajelor
85
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de dezvoltare. Aceast reconfigurare a colectivit ilor se datoreaz mai multor
factori. Diferite coli de gândire au avansat i au testat diverse modele explicative pentru diferen ele înregistrate în dezvoltarea social-economic a colectivit ilor locale, accentuând în mod special capacitatea administrativ a autorit ilor
administra iei publice. Astfel, modelul contextualist (environmental type), consider contextul socio-economic diferit în care evolueaz administra iile publice
locale principala cauz a diferen elor de performan pe care acestea le înregistreaz . De obicei, factorii avu i în vedere sunt structura demografic , veniturile
cet enilor, nivelul de dezvoltare i structura economiei sau m rimea localit ii.
Ei sunt un dat extern ce nu poate fi în nici un fel controlat de o administra ie i
din acest motiv acest tip de explica ii sunt denumite i contextualiste. Modelul
partizan (partisan model), ia în considerare apartenen a politic a primarilor. În
acest caz, ceea ce apare în prim plan, este diferen ierea politicilor elaborate de
diferite echipe dup distinc ia clasic stânga-dreapta (de exemplu accent pe impozite i politici redistributive în primul caz, reduceri de impozite i privatizare
pentru cel de-al doilea). De fapt, acest model este considerat a avea o valoare
explicativ mai mare în cazul Europei continentale, acolo unde clivajele ideologice tind s fie mai clar delimitate, în timp ce explica iile contextualise par mai
potrivite cazului SUA, acolo unde partidele politice se subordoneaz intereselor
locale. Modelul culturii politice (political culture model) sus ine ideea c într-o
anumit localitate sau regiune exist norme i valori implicite care vor influen a
activitatea public . Acestea sunt neschimbate în timp, sunt îmbr ate de to i
indivizii sau de toate organiza iile, indiferent de apartenen politic i nu depind în mod direct de condi iile socio-economice. Autori consacra i precum Almond i Verba sau Putnam au demonstrat faptul c aceste pattern-uri durabile
de atitudine i de comportament nu sunt o fic iune, chiar dac m surarea i opera ionalizarea lor sunt dificile. 88 Consider m, c explica ii plauzibile privind impactul social al descentraliz rii în Moldova pot fi ob inute prin prisma modelelor contextualist i al culturii politice. În aceast ordine de idei preciz m faptul
efectele descentraliz rii se resimt la nivelul fiec rei colectivit i locale, m sura fiind dat de gradul de:
a) con tientizarea cet enilor privind rolul lor în procesul administr rii,
b) deschiderea administra iei publice locale fa de aplicarea inova iilor în
gestionarea treburilor publice,
c) capacitatea administrativ a autorit ilor administra iei publice, resursele
i capitalul rela ional.
Alte date care prin care poate fi evaluat impactul descentraliz rii se refer la
88
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percep iile cet enilor asupra procesului. Cet enii nu cunosc termenul i nici
beneficiile descentraliz rii. Circa 22% dintre responden i sus ineau în 2004 c
descentralizarea este necesar , fa de 20% care sus ineau necesitatea re-centraliz rii puterii în stat, în timp ce alte 25% au indicat c “aceast problem nu are
nici o importan pentru ei”. Semnifica iile atribuite termenului de “descentralizare” pe o scal linear de la 1 la 10, sunt repartizate aproape uniform ceea ce
înt re te convingerea familiariz rii limitate cu practica i avantajele acestui sistem.
Atitudinea i comportamentul popula iei (fig.2) sunt marcate de o slab
participare la solu ionarea problemelor colectivit ii, acordând o mai mare încredere autorit ilor publice locale. În acela i timp, încrederea c în administra ia
public local se poate conta în solu ionarea unei probleme personale este foarte
redus .
Fig.2 Administra ia descentralizat :
atitudinea si comportamentul populatiei (%)

Sursa: Monitorul social, Cercetare de opinie public , Centrul CIVIS Chi in u,
2004, p.106

În pofida cuno tin elor limitate, cet enii sunt de p rere c în continuare administra ia public local trebuie s fie mai descentralizat - 57%, în compara ie
cu 21% care o consider subordonat administrativ i financiar guvernului central.89
Principiul consult rii cet enilor în probleme de interes deosebit constituie o
alt component a autonomiei locale, materializarea acestuia fiind posibil prin
organizarea referendumului local, în condi iile Codului electoral. Legisla ia în
vigoare men ioneaz i alte forme de realizare a acestui principiu, cum ar fi con89
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sult rile, audierile publice i convorbirile. A a cum acestea sunt aplicabile în cazurile când problemele ce urmeaz a fi solu ionate afecteaz numai o parte din
popula ia unit ii administrativ-teritoriale, vom acorda aten ie referendumului
local, care presupune consultarea întregii popula ii din unitatea administrativ-teritorial .
La nivel local referendumului poate fi ini iat:
de 1/2 din num rul consilierilor ale i, iar în cazul revoc rii primarului
prin vot secret – de 2/3 din num rul consilierilor ale i;
de primarul satului (comunei), sectorului, ora ului (municipiului), cu
excep ia cazului când se ini iaz referendum pentru revocarea primarului;
de autoritatea reprezentativ a unit ii teritorial-administrative cu statut
special;
de 10 la sut din num rul cet enilor cu drept de vot care domiciliaz pe
teritoriul unit ii administrativ-teritoriale respective.
În literatura de specialitate s-a exprimat opinia potrivit c reia, aceast interven ie direct la nivel local poate fi considerat cu mult greutate ca form de
participare a colectivit ii locale, fiindc , în cadrul referendumului consultativ,
corpul electoral din colectivitatea local î i exprim doar atitudinea i nu voin a
fa de problema abordat .90 Hot rârea adoptat prin referendum local (art.198,
Codul electoral) poate fi anulat sau se modific prin decizie a consiliului local
respectiv, adoptat cu votul a 2/3 din num rul consilierilor conform Legii privind administra ia public local . Preciz m, îns c noua Lege privind administra ia public local nr.436 din 28 decemmbrie 2006 nu este suficient de explicit la acest capitol, specificându-se doar dreptul de a decide desf urarea referendumului local.
Constat m, c de i reglementat juridic, referendumul nu s-a materializat într-o institu ie viabil a particip rii.
Generalizând considera iile prezentate, constat m c din punct de vedere institu ional, administra ia public local în Republica Moldova este insuficient
dezvoltat . V zute în ansamblu i nu în construc ia lor ideatic individual , reformele din administra ia public local au fost deficitare în materie de coeren, sinergie, direc ie. Lipsa mediului politic fertil i favorabil reformelor din administra ia local s-a f cut sim it : cet eanul nu a perceput beneficiile institu iei „reformate” i nu se pronun pozitiv privind direc ia în general a rii. Institu iile administra iei locale nu apar instantaneu i e imposibil s fie instituite
imediat. Institu iile sunt rezultatul unei anumite evolu ii, un indice al refuzului
de la metodele administrative de comand în administra ia public i în acela i
timp este o m rturie a maturit ii civice a cet enilor care sunt în stare s i asu90
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me deplina putere i responsabilitate în rezolvarea problemelor locale.
Capacitatea de a stabili reguli, de a verifica respectarea lor, prestarea anumitor servicii popula iei contureaz câteva din rolurile pe care le are administra ia
public local în cadrul sistemului administrativ. În viziunea unor cercet tori
(Durkheim, Parsons, Selznick) rolurile pot fi inventate prin acordarea unor drepturi i responsabilit i i prin diferite grade de acces la resursele materiale. 91 Critica frecvent adus legisla iei actuale cu privire la administra ia public local
se refer la faptul c func iile i competen ele autorit ilor publice locale sunt
deocamdat incomplet diferen iate.92 Suprapuneri de competen ale autorit ilor de nivelul I i nivelul II afecteaz foarte mult îndeplinirea rolulrilor pe care
le au aceste autorit i. Ac iunile pe care trebuie s le intreprind autorit ile publice, r mân în afara ariei de preocup ri, pentru c nu exist o descriere clar a
comportamentului ce urmeaz a fi adoptat. Comportamentul normativ, îns , este
pilonul de baz al unei institu ii. Consider m c principala sursa a problemelor
în administra ia public local este anume „inventarea rolurilor”, adic atribuirea de drepturi i responsabilit i, limitând îns gradul de acces la resursele materiale. Împrejur rile socio-economice genereaz un anumit set de probleme, la
care administra ia public local încearc , în cele din urm s raspund . Îns ,
cererea adresat organelor administra iei publice de a solu iona anumite probleme sociale de multe ori r mâne nesatisf cut , din cauza stipul rilor rigide sau
imperfecte din legisla ie.
Din punct de vedere al teoriilor democratice cet eanul, membru al colectivit ii, este liber s doreasc i s i determine propria activitate public i privat (f a prejudicia semenii s i). Drept urmare, cet eanul - membru al colectivit ii c ruia i se recunosc anumite drepturi indiferent de natura acelui context
specific, devine un actor important. Nimeni în afar de omul însu i nu- i poate
defini cel mai bine interesele. De aceea, cu cât mai aproape de om se va exercita
puterea, cu atât interesele sale se vor transforma în realiz ri concrete.
Studiile sociologice demonstreaz c nedorin a cet enilor de a- i asuma func ii de autoconducere este în corela ie cu formarea sentimentului de participare
inutil în anumite forme de ac iune politic . În perioada sovietic activismul civic a fost politizat. În prezent, cet enii moldoveni au p strat stereotipuri i atitudini tipice perioadei sovietice, când statul era omniprezent i se ocupa de toate. Popula ia a teapt ca deciziile cele mai importante s vin din partea statului,
statul trebuie s ofere locuri de munc , s propun solu ii pentru orice problem
la nivel local, s îmbun easc situa ia economic i social în ar , s intervicât mai mult în economie etc. Acest tip de mentalitate împiedic dezvoltarea
ini iativelor individuale i este r spândit în majoritatea straturilor sociale. Statul
91
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este în viziunea moldovenilor - statul-providen . Pe de alt parte institu iile statului nu se bucur de încrederea popula iei, în topul încrederii este Biserica
(81%) urmat de mass-media (59%) i de Prim rie (50,2%). O consecin a acestui complex de atitudini pasive vizavi de sistemul politic, dar i vizavi de formularea i implementarea politicilor publice este incapacitatea cet enilor de a
se identifica drept cet eni activi. Cet enii simpli cred c nu pot influen a hot rârile importante ale administra iei publice locale sau centrale, circa 79% considerând c pot influen a într-o m sur mic sau deloc deciziile politice la nivel
na ional. Mai ales cet enii cu vârsta între 30 i 59 de ani consider c influen a
lor asupra deciziilor na ionale este cvasiinexistent . Procentajul este mai mic,
circa 70% atunci când cet enii se refer la deciziile pe plan local. 93
De facto, despre afirmarea autonomiei locale în Republica Moldova se poate vorbi cu mari rezerve. Printre cauzele ce ar explica aceast stare de lucruri am
men iona, în primul rând, faptul c separarea administra iei publice locale de
cea de stat nu s-a bazat pe o practic înr cinat în societatea moldoveneasc .
Majoritatea popula iei se mai afl sub influen a ideii c toate problemele se rezolv la nivelul administra iei centrale, iar autorit ile publice locale sunt doar
ni te agen i executivi la nivel local. 94 În acela i timp, op iunile legate de descentralizare ca o cerin a apropierii administra iei de c tre administra i, s-a manifestat mai mult ca mod al autorit ilor centrale de a sc pa de responsabilitatea problemelor pe care ele însele nu le pot rezolva.
În aceast ordine de idei este necesar a se ine cont de faptul c structura de
rezisten a administra iei publice locale este alc tuit din rolurile ei institu ionale, iar asimilarea acestora se realizeaz în func ie de accesul la mijloacele materiale. Capacit ile i abilit ile actorilor implica i în acest proces, cooperarea
dintre autorit ile deliberative i executive sunt fenomene care necesit a fi supuse cercet rii nu în calitate de elemente ale supravie uirii administra iei publice
ca institu ie, ci ca fapte care îi asigur legitimitatea.
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1. Introducere
Referendumul este un element indispensabil al democra iei directe. Prezenîn regimurile democratice contemporane, democra ia direct o completeaz i
îmbog
te democra ia reprezentativ cu noi oportunit i pentru guverna i i
guvernan i. Pentru „noile democra ii” dezvoltarea institu iei referendumului reprezint o necesitate i o metod de realizare a procesului democratiz rii.
Un component esen ial al regimului democratic este democra ia local . Din
perspectiv istoric , democra ia î i are originile în comunit ile locale, se pare
în „noile democra ii” democratizarea are un vector invers: de la nivelul na ional la cel subna ional. În acest context, aprecierea democra iei locale este un indice important în estimarea democratiz rii sistemului politic. 96
Unul din elementele indispensabile ale democra iei locale i a autonomiei
locale este referendumul local. Referendumul, în toate formele sale, indic asupra volumului democra iei directe în contextul democra iei reprezentative. El nu
substituie, ci completeaz democra ia direct . Poporul, prin faptul c de ine suveranitatea în stat, poate, iar, uneori, chiar trebuie, s exercite puterea în mod direct.
În contextul subna ional al politicului referendumul are un poten ial de manifestare mai mare, decât în cel na ional. La nivel local el reprezint un element
cheie al autoguvern rii. Îns i denumirea administra iei publice locale de „selfgovernment” (autoguvernare) indic asupra necesit ii practic rii la scar larg
a referendumului.
În studiile consacrate democratiz rii, aten ia principal este acordat nivelului na ional. De foarte rare ori se abordeaz i nivelul regional i cel local. În
95
96

Recenzent – doctor habilitat în politice, profesor Constantin SOLOMON
Procesul democratiz rii societ ii moldovene ti demareaz cu aproape dou decenii în urm .
Deja e posibil o estimare a acestui proces. Mai mult ca atât, este necesar aprecierea rezultatelor procesului de democratizare pentru a în elege ce s-a putut realiza i ce nu, ce factori i
cum au influen at democratizarea i, ceea ce este cel mai important, ce i cum trebuie de f cut
pe viitor.
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Republica Moldova nu exist studii a democra iei locale. Comunit ile locale se
studiaz mai mult din perspectiva administra iei publice. În acest context, în Republica Moldova nu au fost realizate nici studii referitor la referendumului local.
Inexisten a cercet rilor în domeniul democra iei locale i a referendumului
este provocat de dificultatea colect rii informa iei referitor la acest subiect. În
general, în Republica Moldova, politicul la nivel local este neglijat. În Occident
problematica referendumurilor locale a fost plasat în agenda cercet rilor la începutul anilor 1990.
2. Referendumul în contextul nivelului subna ional al politicului:
aspecte teoretice
În Republica Moldova no iunea de referendum este conceput ca supunerea
votului popular a problemelor importante ale societ ii, el fiind diferit de alegeri, în care aleg torii se pronun referitor la reprezentan ii c rora le delegheaputerea. În teoria politic i în practica interna ional no iunea de referendum, încadrat în contextul democra iei directe, este mai nuan at , dar i mai
contradictorie.
Pân în prezent în Occident nu exist o unanimitate referitor la delimitarea
conceptual a formelor democra iei directe. 97 Referendumul ca no iune este presat de alte forme ale democra iei directe. Una din formele democra iei directe,
care este clar definit i dispune de ni a sa este ini iativa popular .98 Ea reprezint capacitatea de a supune votului popular (sau dezbaterilor în cadrul institu iei
reprezentative colegiale) propunerile cu diferit caracter provenite de la cet eni.
În acest caz, în conformitate cu problema disputat , se deosebesc referendumul
de modificare, de abrogare, de propunere. O alt form a democra iei directe
clar definit este revocarea, care reprezint dreptul cet enilor de a întrerupe
mandatul reprezentantului.99
Ca rezultat no iunea de referendum pierde teren i este dificil de a determina semnifica ia sa. Utilizarea no iunii de plebiscit complic i mai mult lucrurile. În general, plebiscitul semnific pronun area electoratului fa de ini iativele
guvern rii. Prin acesta se acord sau nu un vot de încredere puterii.100
Semnifica iile no iunii de referendum difer în dependen de stat. Defini iile sunt chiar contradictorii. Teoria politic , în mare parte urmeaz tradi ia na i97

Formele democra iei directe contemporane se deosebesc mai mult sub aspect teoretic, decât
practic.
98
Le referendum d'initiative populaire. //
http://www.senat.fr/lc/lc110/lc110_mono.html#toc0#toc0 (Accesat pe 10 septembrie 2008)
99
Parkinson J. Direct democracy. // New Zealand Government and Politics. 4-th edition (R.Miller, ed.). – Auckland: Oxford University Press, 2006, pp.547-548.
100
Marxer W., Pállinger Z. T. Stabilising or destabilising? Direct-democratic instruments in different political systems – Liechtenstein and Switzerland compared (Paper to be presented at
the ECPR Joint Sessions. Helsinki, 7-12 May 2007)
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onal i no iunea de referendum r mâne în suspans. Pornind de la interpretarea
na ional a referendumului, vom defini referendumul ca exprimarea atitudinii
poporului prin intermediul votului referitor la alternativele solu ion rii anumitor probleme particulare ale societ ii.101
Dac am face abstrac iile de abord rile na ionale ale referendumului, cauzele diferen ei interpret rii referendumului între statele democra iei-liberale i
Republica Moldova decurge din viziunea diferit asupra acestuia. Occidentalii
atrag aten ia mai mult asupra originii referendumului i esen ei acestuia, pentru
moldoveni, edificatorii unui regim calificat ca „noua democra ie”, conteaz înainte de toate forma.
Utilizarea referendumului, inclusiv la nivel subna ional, are o serie de efecte pozitive asupra societ ii i politicului. Referendumul, indiferent de ce nivel
al politicii vorbim, reprezint o modalitate de implicare a cet enilor în guvernare. El legitimeaz deciziile guvern rii, dar i ridic autoritatea nivelului local al
politicii i îmbun
te democra ia local .
Practicarea referendumului fortific drepturile cet enilor, ofer posibilitate
de a corecta deciziile guvern rii în conformitate cu interesele directe ale cet enilor. Prin punerea în eviden a adep ilor i adversarilor anumitei solu ion ri a
problemelor creeaz premise pentru luarea unor decizii adecvate. Referendumul, întro mare m sur , se opune uzurp rii puterii i utiliz rii acesteia în interesele proprii ale clasei conduc toare. Pe de o parte, luarea deciziilor în mod direct de c tre comunit i, pe de alt parte, o simpl articulare a intereselor cet enilor sau existen a posibilit ii ini iativei cet enilor poate schimba comportamentul consilierilor i primarului i, ca consecin , decizia luat . Referendumul duce i la o transparen sporit a procesului decizional.
Concomitent referendumul are i anumite efecte negative. Existen a multor
referendumuri ar putea bloca buna func ionare a administra iei publice locale.
Caracterul majoritarist ale referendumului îl transform întro metod de solu ionare a conflictelor nu tocmai adecvat .
Anumite rezerve pot ap rea din considerentul neprofesionalismului aleg torului mediu care nu poate s se pronun e argumentat în multe probleme legate
de autoguvernare. Totu i aici este important rolul elitelor locale care trebuie s
explice aleg torilor problemele, iar ei sunt cei care vor compara diferitele interpret ri i prognoze i vor lua decizia. E incorect de spune c aleg torii pot alege
reprezentan ii i nu vor putea alege alternativele oferite în cadrul referendumului.

101

Pentru referendumul local poporul semnific membru al comunit ii, iar societatea se reduce
la comunitatea local .
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Particularit ile referendumului local constau în problemele ce pot fi supuse
votului i în faptul c poate fi practicat mult mai masiv ca cel na ional, unele
state practicând exclusiv referendumul doar la nivel subna ional.
3. Statusul referendumului local în Republica Moldova
În Republica Moldova referendumul local poate fi desf urat la nivel de localitatea (sat, municipiu, ora , municipiu), de raion i în UTA Gagauz-Yeri. Prin
aceasta este acoperit toat aria posibil a administra iei locale, creând premise
pentru afirmarea democra iei locale.
Dup obiectul s u, referendumurile admise în Republica Moldova sunt de
dou tipuri: cele propriu-zise i cele de revocare. În primul tip se scot la judecata comunit ii problemele importante, în al doilea tip de referendum, poporul
decide referitor la revocarea primarului.
Referendumul propriu-zis. În cadrul referendumului clasic pot fi supuse votului problemele ce in de competen a autorit ilor administra iei publice locale
respective. O serie de prerogative ale administra uiei publice locale nu pot fi obiectul referendumului. Acestea sunt: cele legate de impozite i buget, de „m surile extraordinare sau de urgen pentru asigurarea ordinii publice, s
ii i
securit ii popula iei”, de „alegerea, numirea, demiterea i revocarea în/din anumite func ii a persoanelor care in de competen a Parlamentului, a Pre edintelui
Republicii Moldova i Guvernului”, de „competen a instan elor de judecat sau
a procuraturii”. Aceste restric ii, cu unele excep ii, sunt adecvate i sunt identice102 cu cele impuse referendumului na ional.103 Unica problem care este interzis de a fi scoas la referendumul local i care nu se reg se te la referendumul
na ional este cea „privind modificarea subordon rii administrativ-teritoriale a
localit ilor”.
Referendumul local poate fi ini iat de c tre consilieri, de c tre primarul satului, comunei, ora ului sau municipului i de c tre aleg tori.104 Pentru ini ierea
referendumului de c tre consilieri este necesar voin a a 50% dintre ace tea.
Neaplicarea majorit ii absolute la ini ierea referendumului de c tre ale ii locali,
la prima vede, faciliteaz ini ierea referendumului, inclusiv i de c tre opozi ie.
În realitatea, cifra este prea mare i implic existen a tacit a vetoului majorit ii
ce guverneaz . Guvernarea, de regul , se bazeaz pe, cel pu in, o majoritatea
102

Se creaz impresia c setul de probleme interzise de a fi supuse referendumului au fost elaborate pentru referendumul na ional i au fost transpuse la referendumul local, f
a lua în considera ie specificul acestuia.
103
Tanas R. Problemele supuse referendumurilor: experien a interna ional i practica Republicii Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ). Partea XX. – Chi in u:
USM, 2002, p.138.
104
Legea privind administra ia public admite i ini iativa Pre edintelui raionului care poate veni cu ini iativa de a desf ura referendum la consiliul raional.
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absolut . Acel +1 i este factorul care poate duce la blocarea referendumului la
etapa ini ial . Deci, pentru ini ierea referendumului este necesar i sus inerea
unei p i din consilierii partidului/partidelor la putere.
Aleg torii pot ini ia referendumul în cazul în care 10% din cei înregistra i
în circumscrip ia respectiv sus in aceast ini iativ . Pentru a demonstra aceast
dorin a aleg torilor de a supune votului anumite probleme se creeaz grupul
de ini iativ . Grupul de ini iativ trebuie s fie compus din cel pu in 20 persoane. Este înregistrat de c tre autoritatea public local pe teritoriul c reia se dorete a desf ura referendumul.
Hot rârea referitor la desf urarea referendumului este luat de c tre consiliul unit ii teritorial-administrative respective. 105 El poate fi unul pozitiv sau
negativ. Nu exist mecanisme de a dep i decizia consiliului local sau raional,
în cazul în care ea este una negativ . Acest lucru reduce din posibilit ile realirii democra iei directe la nivel subna ional. Ori majoritatea va ine permanent
sub control posibilitatea desf ur rii referendumurilor.
Referendumul nu poate avea loc în cazul st rilor excep ionale în unitatea
teritorial-administrativa i în perioada de 120 zile pân i dup ziua desf ur rii
în acela i teritoriu a oric rui tip de alegeri sau referendum, cu excep ia cazului
când se desf oar în aceea i zi. În Republica Moldova exist posibilitatea de a
supune votului, în cadrul unui singur referendum, mai multe probleme, îns nu
i cele care se exclud reciproc (din cauza incapacit ii de a stabili clar rezultatele).
La toate etapele ini ierii, organiz rii i desf ur rii referendumului Comisia
Electoral Central asigur suportul logistic al procesului. Confirmarea legalit ii desf ur rii referendumului se realizeaz de c tre instan a de judecat din raza teritorial respectiv .
Aprecierea rezultatelor referendumului local se face dup principiul general
utilizat în Republica Moldova. Referendumul se consider desf urat dac la
votare au participat mai mult de jum tate din num rul aleg torilor înscri i în listele electorale i dac nu au fost comise înc lc ri grave care au influen at rezultatele. În cadrul referendumului valabil, decizia este luat dac pentru ea s-au
pronun at mai mult de jum tate din aleg tori ce au votat (majoritatea absolut ).
Referendumul local în Republica Moldova are, în general, un caracter obligatoriu. În cazul acumul rii majorit ii de voturi, decizia intr in vigoare în ziua
desf ur rii referendumului. Totu i, decizia luat în cadrul referendumului poate fi modificat sau anulat fie prin alt referendum, fie de c tre consiliu, cu votul
a 2/3 din num rul consilierilor. Un nou referendum local în aceea i problem
poate fi efectuat peste cel pu in un an de la referendumul precedent. Majoritatea
105

Cheltuielile legate de preg tirea i desf urarea referendumurilor locale sunt suportate de
stat.
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calificativ necesar anul rii sau modific rii deciziei adoptate la referendum
asigur , întro anumit m sur , respectarea voin ei poporului.
Referendumul de revocare. Ini ierea, organizarea i totalizarea rezultatelor
referendumului de revocare a primarului este, în mare parte, identic cu procedura prescris în cazul referendumului propriu-zis. Exist anumite particularit i
datorate exigen elor procesului revoc rii primarului. Ini iativa de revocare poate
apar ine doar aleg torilor sau consilierilor. Num rul aleg torilor care pot ini ia
referendumul de revocare r mâne acela i, iar cel al consilierilor cre te pân la
2/3 din consilieri (prin vot secret în plen). Revocarea primarului trebuie argumentat . Aceste dovezi se pot referi la nerespectarea intereselor comunit ii, nu
exercit în conformitate cu legisla ia atribu iile sale i la înc lcarea normelor
morale i etice. În cazul când ini iativa de revocare apar ine locuitorilor, înregistrarea grupului de ini iativ i prezentarea listelor de subscrip ie se realizeaz la
judec toria de sector (raional ) sau municipal din raz teritorial .
Decizia referitor la desf urarea referendumului local se ia de c tre consiliul local (prin votul a dou treimi din num rul consilierilor ale i). Referendumul
de revocare nu poate fi ini iat pe parcursul primului an i în ultimele 6 luni a
mandatului. Frecven a referendumurilor de revocare cu referire la un primar nu
poate fi mai mare de unul pe an.
Referendumul în UTA Gagauz-Yeri. Are o serie de particularit i. Problem
„privind modificarea subordon rii administrativ-teritoriale a localit ilor” care
este interzis de a fi scoas la referendumul local este admis în G uzia. Intrarea localit ilor, în care g uzii constituie mai pu in de jum tate din populaie, în componen a UTA Gagauz-Yeri se realizeaz prin intermediul referendumului local. Ini iativa respectiv trebuie s provin de la cel pu in o treime din
locuitori. Ie irea localit ilor din componen a G uziei se realizeaz , la fel,
prin referendum cu acela i num r de ini iatori.
În cadrul G uziei, referendumul local poate fi ini iat de c tre consilieri,
de c tre primarul satului, comunei, ora ului sau municipului, de c tre aleg tori,
de c tre Adunarea Popular a UTA Gagauz-Yeri i de c tre Guvernatorul G uziei. Hot rârea referitor la desf urarea referendumului (atât local, cât i regional) este luat de c tre Adunarea Popular a UTA Gagauz-Yeri. În cazul ini ierii
referendumului de c tre Adunarea Popular se creeaz o situa ie paradoxal
când ea trebuie s se pronun e de dou ori referitor la desf urarea referendumului (o dat referitor la ini iere i a doua oar referitor la decizia final de desurare a acestuia).
În UTA Gagauz-Yeri exist posibilitatea demiterii nu doar a primarilor,
procedur care se realizeaz conform regulilor generale, dar i a Guvernatorul
uziei. În cazul în care Adunarea Popular adopt o asemenea hot râre, este
necesar desf urarea unui referendum.
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4. Practica utiliz rii referendumului local în Republica Moldova
În perioada 1998-2008106 în Republica Moldova au fost 29 de ini iative de
referendum (Tabelul 1). Dintre acestea, la nivel de ini iativ au r mas 16
(55,17%).107 Cauzele au fost diferite. În 2 cazuri (12,5%) grupul de ini iativ , fiind înregistrat, nu a reu it s colecteze num rul de semn turi necesare ini ierii
referendumului. În alte 2 cazuri (12,5%) consiliul comunal a refuzat desf urarea referendumului local. 3 referenumuri (18,75%) nu s-au desf urat din cauza
respingerii de c tre instan a de judecat a ini iativei. Aceasta a avut loc la diferite etape a ini ierii referendumului: la articularea ini iativei de referendum, la înregistrarea grupului de ini iativ sau la implementarea deciziei consiliului privind desf urarea referendumului.
Acela i num r de ini iative de referendum (18,75% sau 3 cazuri) nu s-au
desf urat deoarece CEC nu a acceptat propunerea de a desf ura referendumul
local. Cel mai mare num r de ini iative de referendum, 25% sau 4 ini iative, care nu au putut fi realizate se datoreaz faptului c acestea contraveneau legisla iei în vigoare. O ini iativ de referendum (6,25%) a fost anulat din considerentul perioadei desf ur rii, care se plasa în perioada celor trei luni anterioare i
posterioare datei alegerilor parlamentare.
Din 13 referendumuri locale realizate, 9 referendumuri (69,23%) au avut
loc i 4 au fost declarate nevalabile (30,77%). Cauz nevalid rii referendumurilor a fost participarea redus la alegeri a cet enilor. Un referendum a fost declarat nul (posterior declar rii lui nevalabil). Ulterior are loc un referendum repetat care a fost validat.
Din cele 29 ini iative de referendum majoritatea absolut , 25 la num r sau
86,20%, au fost referendumuri de revocare. Dintre acestea s-au realizat 9 (36%),
în 8 cazuri ini iativele de referendum s-a finisat cu revocarea primarului i doar
într-un singur caz primarul nu a fost revocat. 3 din ini iativele de referendum
sau 10,35% au avut drept subiect probleme de delimitarea teritorial-administrative. O ini iativ de referendum (3,45%) a dorit s supun votului cet enilor
Regulamentului G uziei.
27 dintre ini iativele de referendum s-au consumat la nivel s tesc i or enesc (93,1%), doar 2 la nivel regional (6,9%): unul în G uzia i unul în Taraclia. În Republica Moldova, la nivel raional, nu s-a desf urat nici un referendum, ambele au r mas la etapa de ini iativ .
În pofida faptului c la nivel de ipotez s-a crezut c participarea la referendumurile locale este mai mare în compara ie cu alegerile parlamentare i, mai
106

Statistica referendumurilor locale exist doar pentru aceast perioad i este realizat de c tre Comisia Electoral Central . Anterior, datorit absen ei unei institu ii electorale permanente, aceast statistic nu a fost întocmit .
107
În acest grup nu se include referendumul din comuna Sîngereii Noi care a fost declarat nevalabil i nul, dar care ulterior se desf oar sub forma referendumului repetat.
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ales, locale situa ia este de alt natur . Rata particip rii se plaseaz între maximum 87,56% i minimum 27,9%. 4 dintre referendumurile ce s-au desf urat
au fost declarate nevalabile (plus un referendum nevalabil/nul, dar problema este scoas ulterior la referendumul repatat care este recunoscut valabil). Doar într-un singur caz participarea aleg torilor la referendum a fost mai mare de 80%,
în dou referendumuri activismul a fost mai mare de 70% i în 2 referendumuri
mai mare de 60%.
5. Evaluarea referendumului local în Republica Moldova
Sub aspect de reglementare, starea actual a legisla iei este adecvat cu dezvoltarea democra iei directe locale în Republica Moldova. Totodat , exist
anumite rezerve i în acest domeniu. O dezvoltare a institu iei referendumului în
Moldova poate fi realizat i prin îmbun irea codului electoral. Desigur, acesta nu este, în condi iile actuale, impedimentul principal în dezvoltarea referendumului local. Concomitent, este dificil de a optimiza institu ia referendumului
local în Republica Moldova din cauza existen ei unei experien e minime în domeniu.
În referendumul existent în Republica Moldova se reg sesc toate formele
democra iei directe ce implic scrutinul din statele occidentale, îns f
a fi
specificate. Totu i, ar fi cazul pentru o nuan are mai exact a acestora. Este necesar de a delimita clar ini iativa popular , plebisciturile, revocarea. La ini iativa popular trebuie specificate clar situa iile când se pot aplica, obiectul acestora etc. La plebiscit este necesar de a introduce, în mod identic cu referendumul
na ional, problemele ce obligatoriu trebuie s fie supuse referendumului, desigur luând în considera ie particularit ile nivelului subna ional al politicului. În
aceast categorie trebuie introduse a a probleme ca afaceri financiare ce dep esc o anumit sum raportat la bugetul unit ii teritorial-administrative (cu limitele de rigoare), gestionarea terenurilor publice, priorit ile (sub forma de concep ie, plan etc.) dezvolt rii comunit ii etc.
Este necesar i de a admite referendumurile consultative. Aceasta, mai ales
la prima etap de constituire a democra iei locale, ar încuraja utilizarea referendumului de c tre elitele locale. În general, în democra ia local sunt i cazuri
când sunt necesare i referendumurile locale consultative.
Necesit o revedere i lista problemelor ce nu pot fi supuse referendumului.
Ea trebuie completat cu cele ce rezolv în conformitate cu procedura administrativ . Principalele modific ri trebuie realizate prin admiterea desf ur rii referendumurilor pe probleme financiare i modific rilor teritorial-administrative
care vizeaz comunitatea.
Banii nu sunt a autorit ilor publice locale, ei sunt a comunit ii. De ce nu
oamenii s-ar pronun a asupra politicii financiare locale? Desigur, nu este necesar o expunere total a bugetului la referendumului, dar în cele mai importante
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chestiuni trebuie de consultat cu cet enii. Aceste probleme cele men ionate mai
sus, dar i deficitul bugetar, utilizarea resurselor naturale de interes local etc.
Ar fi cazul ca s se admit referendumul în cazul modific rilor teritorialadministrative, atât în cazul raioanelor, cât i a satelor (comunelor), ora elor i
municipiilor. Aceste reforme vizeaz direct existen a comunit ii. În practica interna ional în multe state problematica teritorial-administrativ reprezint un
subiect important al referendumurilor.108
Este necesar de a m ri termenul în care nu poate fi desf urat un nou referendum pe aceea i problem , în cazul în care el nu a fost ini iat de autorit ile
publice locale. Termenul poate fi de 2 sau 3 ani.
În ceea ce prive te ini ierea i desf urarea referendumului local se impun
câteva modific ri. Este strict necesar de a exclude pozi ia dominant a consiliului în materie de ini iere a referendumului. În cazurile de ini iativ popular , cu
demonstrarea sus inerii locuitorilor, este necesar ca referendumul s se desf oare f aprobarea consiliului.
Num rul aleg torilor ce pot ini ia referendumul este adecvat. Raportat la
experien a interna ional , în care cifra constituie 10-25%,109 el se plaseaz la
plafonul inferior al acestui interval. Num rul consilierilor ce pot ini ia referendumul trebuie mic orat la cifra de o treime sau o p trime. Ini iativa acestora nu
trebuie s fie confirmat de c tre consiliul. Decizia p ii respective a consilierilor trebuie nemijlocit s provoace desf urarea referendumul. Aceasta nu ar trebui s se refere la revocarea primarului.
Un aspect important, de care trebuie de inut cont în desf urarea referendumului local este observarea scrutinului i a campaniei de promovare. Actualmente nu exist nici un mecanism de a asigura expertiza extern a referendumului. Unica supraveghere se realizeaz de c tre p ile implicate în referendum,
ceea ce nu este suficient. Ie irea din situa ie este atragerea în procesul observ rii
a reprezentan ilor autorit ilor publice a altor unit i teritorial-administrative,
dar i implicare ONG-urilor na ionale i regionale.
Absoluta majoritate a referendumurilor realizate în Republica Moldova i a
ini iativelor de referendum au avut ca subiect problema revoc rii primarului.
Exist o mare probabilitatea ca aceste cifre s denote faptul c referendumul este interpretat de c tre actorii politici i utilizat exclusiv ca arm politic . Desi108

Local referendums (Report prepared by the Steering Committee on Local and Regional Authorities (CDLR) for the 10th Conference of European Ministers responsible for Local Government, The Hague, 15-16 September 1993). – Strasbourg: Council of Europe Press, 1993 , p.17.
109
Smith M.L. Is Direct Democracy Good for the Environment? A Re-examination of the Link
from the Perspective of Central and Eastern Europe (Conference papers presented at the Symposium “When Voters Make Laws: How Direct Democracy is Reshaping American Cities”,
University of Southern California, April 6-7, 2007); Le referendum communal. // http://www.
senat.fr/lc/lc111/lc111_mono.html#toc2 (Accesat pe 8 septembrie 2008)
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gur, este practic imposibil de apreciat natura acestor referendumuri i poate fi
valabil i afirma ia invers c referendumurile de revocare au fost ini iate exclusiv din considerente nobile. 110 Ulterioarele cercet ri trebuie s pun în evidenaceast latur a referendumurilor locale i s r spund la întrebarea „În ce
sur la nivel local este posibil „guvernarea separat ?”
6. Concluzii
În pofida existen ei posibilit ii de realizare a referendumurilor locale, în
Republica Moldova referendumurile locale se utilizeaz sporadic. Astfel, situaia este identic cu cea de la nivelul na ional.
Practicarea redus a referendumurilor locale este o consecin a involu iei
comunit ilor locale. Principalul impediment în utilizarea referendumului este
cultura politic . Referendumul este, prin excelen , o demonstrare a valorii cet eanului, o aten ie fa de opinia sa, fa de interesele sale. Cauzele concrete ale
acestei st ri de lucruri sunt multiple: lipsa unei autonomii locale, nedorin a elitei
locale de a include în procesul decizional cet enii, dar i incapacitatea cet enilor de a se impune în fa a acestei elite locale, s cia marii majorit i a unit ilor
teritorial-administrative a rii ce condi ioneaz incapacitatea de a solu iona problemele importante ale comunit ii.
Actualmente democra ia local poate fi calificat ca aflat întro form embrionar . Institu ia referendumului nu este utilizat . În circa 1000 de localit i i
32 de raioane existente în Republica Moldova pe parcursul a ultimilor 10 ani au
fost ini iate doar 29 de referendumuri, dintre care 13 s-au realizat. Cifrele vorbesc de la sine.
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ANEXE

Tabelul 1. Organizarea i desf urarea referendumurilor locale efectuate în
Republica Moldova în perioada anilor 1998-2008111
Localitatea

Problema

Data

UTA Gagauz- Adoptarea RegulaYeri
mentului G uziei

22.03.
1998

s. aul,
r-nul
Dondu eni

Revocarea primarului

22.03.
1998

Revocarea primarului
Includerea c.Burl ceni i Greceni în
componen a UTA
uzia
Includerea or.Basarabeasca în componen a UTA G uzia
strarea raionului
în urma desf ur rii
ulterioare a reformei
administrativ-teritoriale

22.03.
1998

s.N vîrne ,
r-nul F le ti
c.Burl ceni,
r-nul
Vulc ne ti
or.
Basarabeasca

r-nul
Taraclia

c.M ndeni,
jud.B i

Revocarea primarului la ini iativa consiliului jude ean

c.Ciolacu
Nou,
jud.B i

Revocarea primarului

Com.
Corl teni,
jud.B i
c.Limbenii
Noi,

111

Revocarea primarului
Revocarea primarului

27.12.
1998

27.12.
1998

10.01.
1999

Rezultatele referendumului
Hot rîrile CEC i Adun rii Populare a G uziei „Cu privire la efectuarea referendumului local în UTA G uzia (Gagauz
Yeri)” au fost anulate de Curtea Suprem
de Justi ie, dat fiind faptul c contravin prevederilor legale.
Referendumul a avut loc. La referendum au
participat 87,56% din aleg tori. Contra sau
pronun at 74,64%, pro – 25,36%. Primarul
nu a fost revocat.
Referendumul a avut loc. Primarul a fost
revocat.
CEC nu a acceptat propunerea Consiliului
comunal Burl ceni privind desf urarea referendumului local, deoarece contravine legisla iei în vigoare
CEC nu a acceptat propunerea Consiliului
or enesc Basarabeasca privind desf urarea referendumului local, deoarece contravine legisla iei în vigoare
CEC nu a acceptat propunerea Consiliului
raional Taraclia privind desf urarea referendumului local, deoarece contravine legisla iei în vigoare

10.09.
2000

Consiliul comunal M ndeni a refuzat de
a desf ura referendumul local neavând dovezi pentru revocarea primarului (decizia
din 28 iulie 2000)
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au participat 61,2%, pentru
revocare au votat 66,0%). Primarul a fost
revocat.
Declarat de CEC nevalabil. La votare au
participat 38,7%.

17.09.
2000

Declarat de CEC nevalabil. La votare au
participat 27,9%

-

20.08.
2000

Informa ia a fost oferit de Comisia Electoral Central
i, pentru rezultatele
referendumurilor de la punctele 2, 3, 21, de c tre prim riile satelor respective (Aducem
mul umiri D-nei Renata Lapti, vice-pre edinte a comisiei Electorale Centrale, prim riilor
satelor N vîrne i Petrunea i D-lui Mircea Dragalin, ex-primar al satului aul, pentru
informa iile oferite).
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jud.B i
s.Chirc ie ti,
jud.Tighina

Revocarea primarului

17.09.
2000

c.Bubuieci,
mun.
Chi in u

Revocarea primarului

-

s.Volintiri,
jud.Tighina

Revocarea primarului

1.10.
2000

c.Tohatin,
mun.
Chi in u

Revocarea primarului la ini iativa consiliului municipal

c.Negureni,
jud.Orhei

Revocarea primarului

8.10.
2000

8.10.
2000

c.Sîngereii
Noi,
jud.B i

Revocarea primarului

or.Corne ti,
jud.Ungheni

Revocarea primarului

3.12.
2000

c.C inarii
Vechi,
jud.Soroca

Revocarea primarului

-

c.M re ti,
jud.Ungheni

Revocarea primarului

25.02.
2001

s.Pîrli a,
jud.B i

Revocarea primarului

25.02.
2001

s.Petrunea,
jud.B i

Revocarea primarului

25.02.
2001

c.Chiperceni,
jud.Orhei

Revocarea primarului

8.07.
2001

s.L rgu a,
jud.Cahul

Revocarea primarului

2.12.
2001

24.12.
2000

CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au participat 52,0%, pentru
revocare au votat 87,7%). Primarul a fost
revocat.
Grupul de ini iativ a fost înregistrat de Judec toria sect. Ciocana, mun.Chi in u la
28 septembrie 2000. Alte ac iuni din partea
grupului de ini iativ nu au fost întreprinse.
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au participat 63,2%, pentru
revocare au votat 63,6%). Primarul a fost
revocat.
Consiliul comunal Tohatin a refuzat de a
desf ura referendumul local neavînd dovezi ale ac iunilor ilegale a primarului (decizia din 30 noiembrie 2000).
Declarat de CEC nevalabil. La votare au
participat 41,9%.
Declarat de CEC nevalabil. La votare au
participat 43,0%. Ulterior, declarat de Tribunalul B i nul.
Referendum local repetat. CEC a luat act
de rezultatele referendumului (la votare au
participat 58,1%, pentru revocare au votat
82,37%). Primarul a fost revocat.
Suspendat activitatea consiliului electoral
or enesc i birourilor electorale ale sec iilor de votare.
Înregistrarea grupului de ini iativ a fost respins de c tre Judec toria Soroca prin horîrea din 15 ianuarie 2001.
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au participat 72,6%, pentru
revocare au votat 57,1%). Primarul a fost
revocat.
Judec toria de sector F le ti a recunoscut
nule deciziile consiliului s tesc privind desurarea referendumului.
Referendum a fost anulat din cauza alegerilor parlamentare.
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au participat 53,84%, pentru
revocare au votat 83,93%). Primarul a fost
revocat.
Judec toria de sector a anulat decizia consiliului s tesc. CEC a suspendat activitatea
consiliului electoral
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or. Telene ti,
jud.Orhei
s.Delac u,
jud. Chi in u
s.C plani,
jud.Tighina

Revocarea primarului
Revocarea primarului
Revocarea primarului

30.12.
2001
13.01.
2002
13.01.
2002

c.Mincenii
de Jos,
r-nul Rezina

Revocarea primarului

17.10.
2004

s.Tvardi a,
r-nul
Taraclia

Revocarea primarului

s.Filipeni,
r-nul Leova

Revocarea primarului

2.04.
2006

CEC nu a acceptat propunerea de a desf ura referendumul local
CEC nu a acceptat propunerea de a desf ura referendumul local
CEC nu a acceptat propunerea de a desf ura referendumul local
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au participat 76,0%, pentru
revocare au votat 53,0%). Primarul a fost
revocat.
Judec toria Taraclia a înregistrat grupul de
ini iativ la 18 iunie 2004. Curtea de Apel
Cahul, la 23 iulie, a casat hot rîrea Judec toriei Taraclia cu restituirea pricinii spre rejudecare în instan a de contencios administrativ a Judec toriei Taraclia. Acesta, la 17
august, a înregistrat din nou grupul de iniiativ . La 24 octombrie, Curtea Suprem
de Justi ie, a casat decizia Cur ii de Apel
din 3 februarie 2005 i hot rîrea Judec toriei Taraclia din 3 decembrie 2004 privind
confirmarea listelor electorale cu restituirea
pricinii spre rejudecare la Judec toria Taraclia altui judec tor. Alte ac iuni nu au fost
întreprinse.
Declarat de CEC nevalabil. La votare au
participat 39,1%.
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Pedro GÓIS
Portugalia, Porto, Universitatea din Porto, Facultatea de Arte Frumoase
Magistru, lector, cercetator permanent la Centrul de Studii Sociale, Universitatea din Coimbra.
Between 2001 and 2004 Portugal endorsed 100.282 stay permits to immigrants from Eastern Europe (Moldova, Ukraine, Russia and Romania). Stay permits granted through Law 4/2001 reveals the development of immigrant communities that previously were quantitatively of small significance. For the first
time, Ukrainian, Romanian, Moldovan, and Russian immigrants appeared
among the main immigrant groups in Portugal. This new migratory flow testified that immigration in Portugal was no longer confined to the traditional regions of destiny, but was increasingly spreading all over Portugal. More surprising than the post-colonial migration to Portugal however, has been the emergence of Eastern European migration where previous cultural links and existing
migratory networks had been absent.
It is this sudden and intense inflow from Eastern Europe and particularly
from the Ukraine, Moldavia and Russia that we intend to explain and describe
in this communication. Based on a national survey of immigrants from these
three countries we intend to describe the main social and demographic characteristics of these migratory groups, the migratory process they followed, and
their main modes of economic insertion. It will be showed that this was a labour
movement rooted in the economic disparities existent between origin and destiny and which benefited from a set of intertwined factors. Among these the most
relevant were the existence of an extraordinary regularization process, the increase in demand for foreign workers in some economic sectors (mainly construction and tourism) after the second half of the 1990s, and the active promotion
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of Portugal as an attractive destiny for labour migration made profit seeking
organisations.
La începutul anilor 1990, conform surselor oficiale mai bine de 4 milioane
de cet eni portughezi locuiau peste hotare. In acela i an, conform Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (Serviciul Portughez pentru Imigra ie, numit în continuare SEF) 113.978 cet eni str ini aveau re edin legal în Portugalia. Ad ugînd aceast cifr la num rul de cereri de re edin din primul val de legaliz ri
i care au intrat în vigoare în anul urm tor112, atingem un num r total de aproximativ 150.000 reziden i str ni pe teritoriul Portugaliei (atît legal cît i ilegal).
Altfel spus, în 1991, în Portugalia str inii constituiau 1,5%, în timp ce portughezii afla i peste hoate ajungeau la 40% din popula ie113. În ciuda realit ii pe care
vor s ne-o comunice aceste cifre, în lucr rile tiin ifice i-n pres se vorbea de
transformarea Portugaliei din « ar de emigra ie» în « ar de imigra ie» în
anii 1990.
Cu atît mai mult, pîn în anul 2000, prezen a imigran ilor în Portugalia a
fost relativ mic , principalele mi ri migratoare pornind de la trecutul colonial
al rii, de la leg turile ei istorice i culturale cît i de la principalele ei leg turi
economice. Începînd cu 1996 cînd a avut loc o nou etap special de legalizare
i Portugalia a intrat în spa iul Schengen, num rul de imigran i ilegali în ar a
crescut. Procesul s-a intensificat în deosebi dup 1998 cînd o lege privind imigra ia prevedea posibilitatea ob inerii unui permis de re edin pentru clandestinii
din ar .
Cre terea vizibil a cererii din a doua jum tate a anilor 1990 cauzat de-un
avînt în sectorul de construc ii i cel imobiliar nu a fost suplinit de sursele tradi ionale (fostele colonii portugheze din Africa) dar de surse absolut noi i anume imigran i din rile Est europene, mai ales din Ucraina, Moldova i Rusia.
Dup cum unii ar putea s i imagineze, acest rezultat nu a fost cel scontat, din
cauza c , a a dup cum men iona K.Davis114, de i migra ia este un fapt istoric
constant, fluxurile în sine, sunt temporare i specifice propriului lor timp, reflectînd lumea c rei apar in. Dup procesul special de legalizare din 2001 (al treilea
în 8 ani), ierarhia principalelor popula ii migratoare nu mai era de inut de rile
vorbitoare de portughez ci de cet enii din statele Est europene. Astfel, în
112

Durata Programului de Regularizare (legalizare special ) a avut loc în 1992, 39.166 de imigran i ilegali au cerut de la autorit i, re idin legal (SEF publica ie informativ (f
autor),
citat în: Baganha M.I. Immigrants insertion in the informal economy: the portuguese case, second report. - Florence, IUE/EUF, 1998)
113
Baganha M.I., Góis P., Pereira P.T. International Migration from and to Portugal: What do
we know and where are we going? // Zimmerman K. (ed.) European Migration: What do we
Know? - Oxford, Oxford University Press, 2007, pp.415-457
114
Davis K. The migration of human population. // Scientific American, 1974, nr.231 (3), pp.96106.
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2001, conform dispozi iilor din articolul 55 al legii 4/2001 din 10 ianuarie115, sa emis un num r de 126.901 permise de aflare legal pentru lucr tori ilegali116.
De fapt, mai bine de jum tate din aceste permise a fost acordat imigran ilor din
Europa de Est. Într-un singur an num rul imigran ilor cu permis de aflare legal
în ar a crescut de la 208.198 în 2000 la 350.503 în 2001, adic pe parcursul
unui singur an, popula ia imigrant în Portugalia a înregistrat o cre tere de 68%.
În jurul anului 2002, ratingul na iunilor cu popula ie migratoare din rile lumei
a treia s-a schimbat în mod drastic. Imigran ii din Ucraina, Moldova i Rusia
par s constituie cel mai mare grup de imigran i, avînd-o pe Ucraina drept lider
(cel pu in conform ultimelor date). În decursul unui singur an num rul imigranilor cu re edin legal a crescut de la 208.198 în 2000 la 350.503 în 2001, adinum rul popula iei str ine cu permis de edere legal în ar s-a m rit cu 68 la
sut 117. Prin urmare, în mai pu in de 5 ani num rul popula iei str ine a crescut
cu 150%. Cea mai evident caracteristic a acestei schimb ri o reprezenta
prezen a brusc a zeci de mii de imigran i dintr-o ar est european , care
indiferent de calificarea lor academic prestau a a numitele joburi 3D (din
englez : dirty, dangerous, difficult – murdar, periculos, dificil) de pe pia a de
munc .
Aceasta a fost cea mai nea teptat schimbare în situa ia migra iei în Portugalia din anii 1980-1990, cauzat în mare parte de lipsa unei politici proactive
din partea Portugaliei cu scopul angaj rii lucr torilor est europeni cît i de lipsa

115

Precum i vecinii s i europeni, Portugalia creaz pentru prima oar , a a-zi ii”lucr tori-sezonieri” prin diminuarea a tept rilor de a ob ine legal Permis de edere. În conformitate cu
autorul J.Peixoto aceast nou lege nu a însemnat nimic decît o politic de recrutare direct
prin care Permisele de edere reprezentau vize de munc ob inute în ara de origine pentru a
complementa golurile existente pe pia a muncii; conform acestuiautor variabile politice în Portugalia reflect importan a mecanismelor pie ii muncii, deoarece el afirm :”guvernul a adoptat o politic flexibil în acest domeniu încercînd sa gaseasc o cale legal de angajare, dar
care restrînge dreptul str inilor de a r mîne în ar ” (Peixoto J. Strong market and weak state: the case of foreign immigration in Portugal. // Journal of ethnic and migration studies,
2002, nr.28 (3), p.492)
116
Ace ti imigran i au r mas într-o situa ie foarte instabil , atit pentru c prezen a lor legal în
ar a fost determinat de c tre abilitatatea lor de a renova în fiecare an permisul lor, cît i deasemenea în acel moment nu era clar politic ce se va întîmpla dup îndeplinirea unui maxim
num r de reînoiri (aceasta dup 5 ani de reziden în Portugalia). De fapt, prin intermediul
acestei legi Portugalia a transmis urm torul mesaj poten ialilor imigran i, antreprenorilor i
unor entit i implica i în “bisinessul migra ional”: pentru o anumit perioad de timp intrarea
i ederea pe teritoriul na ional în scopuri laborale nu vor fi stipulate de condi iile legii despre
migra ie, dar totu i acestea vor putea avea loc f
mari probleme.
117
Baganha M.I., Marques J.C. Góis P. The unforeseen wave: migration from Eastern Europe to
Portugal. // Baganha M.I., Fonseca M.L. (eds.) New waves: migration from Eastern to Southern Europe. - Lisboa, Luso-American Foundation, 2004, p.26
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unor leg turi privilegiate economice, istorice sau culturale cu acea regiune care
ar fi putut explica fluxul enorm i brusc de lucr tori imigran i118.
Mai mult decît atît, num rul cet enilor din Estul Europei care s-au stabilit
în Portugalia în anii ’90 era destul de mic, ajungînd la 2.373 persoane în 1999.
Dintre ace tia, niciun grup al unei na iuni anume nu era destul de numeros pentru a suporta un flux migrator intens. Conform recens mîntului din 2001 moldovenii constituiau 1,3% din popula ia str in aflat în Portugalia (2.984 persoane); ucrainenii în num r de 10.793 ocupau 4.8% iar ru ii 0.9% însumînd 2.089
etnici.
Pe de alt parte, cercet rile, privind posibilele inte ale migra iei din Europa
Central i de Est, duse în ultimul deceniu, nu includeau Portugalia pe lista prioritar a imigran ilor din regiunile enumerate (vezi pentru exemplu planurile efectuate de Fassmann i Munz119). Faptul c aceast mi care a crescut pe
parcursul a cîteva luni r spîndindu-se cu o vitez incomensurabil te duce cu
gîndul la al i factori care au jucat un rol semnificativ în acest proces migrator.
Documentele oficiale consider c acest flux intens i brusc din Europa de Est
spre Portugalia are la baz trei cauze principale:
(A) Lipsa controlului în emiterea vizelor pe termen scurt în alte ri ale Uniunii Europene;
(B) Mobilitatea u oar în interiorul spa iului Shengen;
(C) Traficul organizat de fiin e umane din Europa de Est mascat sub denumirea de „agen ii de voaiaj”.
Ace ti factori sunt extrem de importan i. Un flux migrator legal, brusc i-n
mas nu e posibil f
activitatea unor infrastructuri organizate ce se ocup de
transportare i ob inerea documentelor legale pentru c torie. Rezultatele cercet rilor noastre confirm relevan a acestor factori. Astfel, spre exemplu, 95%
din responden i au men ionat c au intrat în Portugalia cu o viz pe termen scurt
(58% cu o viz uniform 120 i 37% cu o viz turistic ) eliberat de un consulat /
ambasad neportughez (44% din aceste vize au fost eliberate de ambasada Germaniei într-o ar din Europa de Est)121. Mai bine de jum tate din responden i
118

Baganha M.I., Marques J.C., Góis P. Imigrantes de leste em Portugal. // Revista de Estudos
Demográficos, 2004, nr.38, pp.31-45; Baganha M.I., Marques J.C. Góis P. The unforeseen
wave: migration from Eastern Europe to Portugal. // Baganha M.I., Fonseca M.L. (eds.) New
waves: migration from Eastern to Southern Europe. - Lisboa, Luso-American Foundation,
2004, pp.23-39.
119
Fassmann H., Munz R. Die osterweiterung der EU und ihre konsequenzen fur die Ost-WestWanderung. // Bade K., Munz K. (eds.) Migrationreport 2002, fakten-analyzenp-perspektiven. –
Frankfurt a.Maine, Campus Verlag, 2002, pp.61-98.
120
Viza cunoscut de imigran i ca Schengen Viz .
121
Este interesant faptul c vizele turistice eliberate de Consulatul Germanie în lume au crescut
de la 1.926.705 în 1999 pîn la 2.349.724 în 2001, cu o u oar sc dere în urm torul an,
2.203.127
de
vize
(Sursa:
http://www.auswaertiges-
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au recunoscut c au ajuns în Portugalia prin intermediul unei agen ii de turism.
Oricît de relevan i ar fi ace ti factori ei nu pot explica de ce oamenii aleg s i
seasc rile pentru a ajunge anume în Portugalia. R spunsurile la aceste întreb ri trebuie c utate în alt parte.
cînd apel la clasicul model «pull / push» putem spune c dup c derea
Uniunii Sovietice, rile din estul Europei au intrat într-o perioad de tranzi ie
spre economia de pia i spre democra ie ceea ce a predispus migra ia peste hotare122. În primul rînd deoarece pentru mult lume imigrarea a devenit posibil ,
barierele legale ce-i impiedicau pîn atunci disp reau treptat în toate aceste
ri123. În al doilea rînd deoarece au fost f cute publice diferen ele de salarii i
standarde de via din Uniunea European i rile din est. A se considera faptul
81% din responden i au declarat c cî tigau 100 de euro i mai pu in pe lun
în rile lor, în UE acest sum fiind inferioar salariului minim legal124. i în al
treilea rînd din cauza existen ei, în anumite regiuni, a unei profunde culturi migratoare cu posibilitate de reactivare125. Drept exemplu poate servi Ucraina de
Vest cu o veche tradi ie migratoare126, cît i alte regiuni din rile est europene.
Ace tia se înscriu în factorii analiza i la nivel macro care provoac migrarea
popula iilor din estul Europei. De ce au ales s vin anume în Portugalia aceast
cauz trebuie cercetat la nivel meso i micro, asemeni celor de mai jos. În primul rînd, aceasta poate fi atribuit ofertelor atractive pe care agen iile din Europa de est le propuneau pentru Portugalia inclunzînd documentele pentru c torie, transportul i oferte de munc ce erau accesibile pentru un segment larg de
popula ie. În al doilea rînd, salariile din Portugalia erau de cîteva ori mai ridicate decît cele din ara lor natal . Spre exemplu, salariul minim na ional, pentru

amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/visapraxis_html#5 [accesat la 15 ianuarie
2004]). Ar fi în mod evident abuziv de a l sa pe seama numai Consulatilor Germanie eliberarea vizelor în rile de Est, dar reprezint un indicator obiectiv a faptului c timp de doi ani atribuirea vizilor turistice de c tre consulate a înregistrat o cre tere semnificativ . Ace ti doi ani
au coincis cu cel mai mare flux de imigran i din Est spre Portugalia.
122
În cîteva regiuni, ca Transnistria în Moldova i Abhazia în Georgia, conflicte generate dec tre
destr marea Uniunii Sovietice, înc nu a fost complect des
ite, i solu iile politice înc nu
au fost g site pe deplin. Instabilitatea din aceste regiuni înc constituie un factor de încurajare
a imigra iei. (IOM. Transformation and migration in Central and Eastern Europe. Final project report. – Geneva, IOM, 2002).
123
Satzewich V. The Ukrainian diaspora. – London, Routledge, 2002, p.192
124
În anul 2002, aceste dou
ri cu cel mic salariu mediu lunar (anual salariul minim împ it la
12) afost Portugalia (406 euro) Grecia (473 euro). EUROSTS, Statistics in Focus – Minimum
wages in the European Union. // A Economia Portuguesa, Junho de 2003, DGEP, Ministério
das Finanças.
125
Baganha M.I., Marques J.C., Góis P. Imigrantes de leste em Portugal. // Revista de Estudos
Demográficos, 2004, nr.38, pp.31-45
126
Satzewich V. The Ukrainian diaspora. – London, Routledge, 2002.
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munca cea mai pu in calificat din sectorul construc iilor 127, (alegerea cea mai
frecvent a imigran ilor noi) era de 458 euro în ianuarie 2001128 i de 474 euro
în ianuarie 2002129. În al treilea rînd m rirea grupului de imigran i pioneri care
îi puteau ajuta pe noii veni i s se incadreze în cîmpul muncii. De i în 2001 doar
2.373 de imigran i din Ucraina, Rusia i Moldova se aflau legal în Portugalia,
conform recens mîntului din acela i an, mai bine de 15.000 imigran i din rile
în cauz au fost depista i130. i într-un final faptul c în perioada ianuarie-noiembrie 2001 a avut loc un proces de legalizarea al muncitorilor clandestini oferindu-le o eventual alternativ de aflare ilegal pe teritoriul altei ri UE. 26%
dintre responden i au men ionat posibilitatea de a ob ine un statut legal de re edin ca factor determinant în alegerea Portugaliei drept ar gazd 131.
Combina ia dintre to i ace ti factori de nivel macro, mediu i micro explic
fluxul brusc i masiv de imigran i din Estu Europei în Portugalia. În continuarea
articolului vom încerca s analiz m mai în detaliu acest flux i anume cel din
Ucraina, Moldova i Rusia. Pornind de la cercetarea la nivel na ional a imigranilor din aceste trei state, inten ion m s facem o analiz comparativ a principalelor caracteristici sociale i demografice a acestor grupuri migratoare, a procesului de migra ie pe care l-au urmat i a principalelor metode de inser iune economic 132.
No iuni generale conform surselor de date utilizate
Principala surs de date a fost un studiu realizat asupra 913 imigran i de trei
na ionalit i din Europa de Est. Metoda de calculare a fost metoda „bulg relui
de z pad ”. Întrucît aceast metod presupune selectarea urm torilor responden i la indica iile preceden ilor, ea include anumite avantaje i dezavantaje.
Avantajul principal îl constituie faptul c multe persoane ce-ar putea fi ignorate
dac e s se utilizeze alt metod sau ar putea s fie rezerva i fa de studiu
(spre exemplu, imigran ii ilegali) sunt incluse. Dezavantajele acestei metode
presupun o probabilitate mare ca persoanele propuse s apar in aceluai i mediu

127

Direc ia general de Munc (Construc ii Civile).
i venitul real al salariului a crescu cu cel putin 30%.
129
Vezi: Inquérito aos salários por profissões na Construção Civil e Obras Públicas. Ministério
da Segurança Social e do Trabalho. Janeiro de 2002.
130
În martie 2001 în Portugalia a avut loc recesamîntul.
131
Baganha M.I., Marques J.C. Góis P. The unforeseen wave: migration from Eastern Europe to
Portugal. // Baganha M.I., Fonseca M.L. (eds.) New waves: migration from Eastern to Southern Europe. - Lisboa, Luso-American Foundation, 2004, pp.30-31
132
Studiu realizat pentru proiectul de cercetare „Cînd capetele se unesc: Imigran ii est europeni
în Portugalia finan i de Funda ia Portughez pentru tiin i Tehnologie. Pentru o trecere
în revist a principalelor rezultate ale proiectului vezi: Baganha M.I., Marques J.C., Góis P.
Imigrantes de leste em Portugal. // Revista de Estudos Demográficos, 2004, nr.38, pp.31-45.
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social ca i imigrantul intervievat 133, ducînd astfel la un o discorcondan a seleiei limitînd puterea metodei.
Pentru a evita probleme enumerate legate de metoda bulg relui de z pad ,
au fost aplicate urm toarele strategii: a) un num r mare de persoane pentru realizarea studiilor individuale; b) investigatorilor li s-au dat indica ii s nu aplice
interogatoriul numai persoanelor din cercul lor de prieteni sai din familie. Datele arat c aceste proceduri de emancipare a anchetei de baz au avut succes, întrucît au fost adunate informa ii despre migran i din diferite regiuni geografice.
Cu toate acestea, aceste strategii nu au rezolvat toate problemele. În special urtoarele au r mas nerezolvate: a) o selec ie concret (nu la întîmplare); b) imposibilitatea de a-i pune în aceea i oal pe to i imigran ii din Europa de Est ce
tr iesc în Portugalia.
Caracteristicile demografice ale intervieva ilor
Din cei 913 de imigran i intervieva i, 59% erau ucraineni, 23% ru i i 18%
moldoveni. La nivel de gen, predomin sexul tare, 63% din responden i fiind
rba i i doar 37% femei. Dac în cazul moldovenilor i cel al ucrainenilor persoanele de sex masculin sunt mai numeroase, balan a de gen la ru i este mult
mai echilibrat , în special la imigran ii cu vîrsta cuprins între 25 i 39 de ani.
Pentru moldoveni i ucraineni discordan a ratei de sex este valabil pentru toate
vîrstele (excep ie f cînd grupul de moldoveni cu vîrsta cuprins între 25-29 ani).
Dup cum era i de a teptat de la un flux economic migrator, majoritatea migran ilor de cele trei na ionalit i sunt ap i de munc : 70% au vîrsta cuprins între
25 i 45 ani. În ciuda acestei asem ri este posibil de men ionat c imigran ii
din Rusia prezint o rat mare atît grupul de vîrst men ionat cît i pentru grupul
celor peste 45 de ani.
Analiza situa iei conjugale a ucrainenilor, ru ilor i moldovenilor duce din
nou la rezultate diferite între cele trei grupuri. Aproximativ 65% dintre ucraineni i moldoveni sunt c tori i, în timp ce mai pu in de 50% din ru i se afl în
acea i situa ie. Acest grup num
mai multe cazuri de persoane divor ate, separate sau v duve (18.3%) i (12.5%)134 i cupluri ce tr iesc în concubinaj.
În ceea ce prive te nivelul de educa ie al imigran ilor din Europa de est, pot
fi delimitate dou grupuri de imigran i din cele trei na ionalit i: unul cu un nivel superior sau chiar foarte avansat de educa ie; altul cu un nivel mediu de educa ie. Se poate specifica c moldovenii de in un num r mai mare de diplome
profesionale, ucrainenii (în compara ie cu cele dou grupuri) de in o propor ie

133

Arber S. Designing samples. // Gilbert N. (ed.) Researching Social Life. - London, Sage Publications, 1993, p.74
134
Aceste procentaje sunt de 10.1% i 6.8% pentru ucraineni i de 7.2% i 9.0% pentru moldoveni.
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mai mare de studii profesionale sau tehnice în timp ce ru ii num
posesori de diplome de grad universitar.

mai mul i

Procesul migrator al imigran ilor din Europa de Est
De oportunitatea creat de legea din aprilie 2001 (finalizat la 30 noiembrie
2001135) au profitat o mare parte din poten ialii imigran i, întreprinz tori i de
alte p i implicate în „businessul migra ionist”136. Autorit ile portugheze
recunosc c dup începutul procesului de legalizare mii de cet eni din ri ce
nu erau membre ale spa iului Schengen au intrat pe teritoriul Portugaliei pentru
a ob ine statut legal într-o ar din UE. Cîteva studii importante efectuate grupurilor de imigran i din acea perioad confirm din nou efectul de atrac ie
exercitat de posibilitatea de a ob ine un permis legal pentru a locui i munci în
Portugalia. Spre exemplu, în studiul efectuat în 2004, aproape un sfert din
responden i i-au motivat alegerea Portugaliei ca destina ie gra ie posibilit ii de
a fi legaliza i, mai bine de o treime din persoanele intervievate au intrat în
Portugalia în perioada ianuarie-octombrie 2001137. Acest studiu arat
deasemenea c fluxul migrator de cet eni din Europa de Est a continuat i dup
excep ionala perioad de legalizare creat de Legea 4/2001, întrucît 24% dintre
responden i au declarat c au intrat pe teritoriul Portugaliei dup sfîr itul
perioadei excep ionale, adic dup 1 ianuarie 2002138.
Aproximativ o treime din imigran ii interoga i nu aveau nicio cuno tin în
Portugalia înainte de migrarea din ara lor de ba tin . Cei mai lipsi i de sprijin în
procesul de migrare i integrare în societatea portughez par s fie ru ii (43%
din ru i au m rturisit c nu cuno teau pe nimeni din Portugalia pîn la sosire).
135

Data de acceptare a raportului anual de prognozare a oportunit ilor de munc i domeniul
de activitate al posturilor vacante. Conform dispozi iilor articolului 55 al legii 4/2001, permise
de angajare în cîmpul muncii vor fi emise atît timp cît vor fi îndeplinite premisele necesare
pîn la data accept rii acestui raport. De la aceast dat permisele de angajare în cîmpul
muncii vor fi emise doar în cazuri bine motivate (conform dispozi iilor articolelor 55 al Legii
nr.244 din 10 august, i de dispozi iile date de Legea 4/2001 din 10 ianuarie).
136
Marques J.C., Gois P. Legalization processes of immigrants in Portugal during the 1990s and
at the beginning of the new millennium. // Heckmann F., Wunderlich T. (eds.) Amnesty for illegal migrants? – Bamberg, Europaisches forum fur migrationsstudien, 2005, pp.55-67
137
Conform dispozi iilor articolului 55 al Legii 4/2001 din 10 ianuarie, num rul total de permise
de reziden alocate muncitorilor imigran i ilegali în perioada 2001, 2002 i 2003 era de
183.655.
138
Marques J.C., Gois P. Legalization processes of immigrants in Portugal during the 1990s and
at the beginning of the new millennium. // Heckmann F., Wunderlich T. (eds.) Amnesty for illegal migrants? – Bamberg, Europaisches forum fur migrationsstudien, 2005, pp.55-67. Conform
Legii 4/2001 perioada excep ional de legalizare trebuie deschis doar pîn la aprobarea raportului care define te oportunit ile de lucru disponibile în Portugalia i care nu ar putea fi
suplinite de muncitori din UE. În 2001, acest raport a e uat în evaluarea lipsei de munc pe pia de munc .
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Aceste cuno tin e ( inînd cont numai de cei care au declarat c cuno teau pe
cineva înainte de sosire) constituiau în mare parte membri ai familiei (printre
moldoveni) sau prieteni (în special la ucraineni). Aceste cuno tin e fac parte în
mod tradi ional din re eaua ilegal de migra ie. Dup cum se tie, rudele, prietenii i cuno tin ele joac un rol de mijlocire indirect între dorin a de a imigra i
împlinirea acesteia, contribuind, asemeni majorit ii fluxurilor migratoare, la
transmiterea informa iei despre oportunit ile disponibile în Portugalia i despre
modul de realizare al procesului migrator al poten ialului imigrant. Ac iunea lor
ar p rea totu i limitat la aspectul s u informativ (în prima etap a procesului),
ceea ce nu este suficient pentru realizarea mi rii migratoare.
Existen a unor cuno tin e ilegale printre membrii familiei sau prieteni deja
afla i în Portugalia nu a fost totu i suficient pentru concretizarea procesului migrator al migran ilor intervieva i. De fapt, analizînd r spunsurile la întrebarea cu
privire la ajutorul primit pentru a ajunge în Portugalia, ajungem la concluzia c
majoritatea imigran ilor de cele trei na ionalit i au apelat la o agen ie de voaiaj,
adic ni te leg turi mai legale în realizarea procesului de migrare. Ace ti intermediari legali dep esc cu mult utilizarea combina iilor sociale, evident în mod
special la imigran ii din Ucraina i Rusia (respectiv, 80 i 83% din cei care au
primit ajutor extern pentru a migra) i u or mai pu in în cazul imigran ilor moldoveni (72%).
Conform acestor rezultate s-ar putea conchide c re eaua migratoare nu era
destul de structurat pentru a permite sus inerea independent a fluxului migrator, structurile legale organizate fiind necesare (ca sus-numitele agen ii de voaiaj spre exemplu) în realizarea migr rii spre Portugalia.
Indiferent de structura pe care o alegea fie ea legal sau ilegal , migrantul
trebuia s achite o plat , evident în special atunci cînd o agen ie de turism era
implicat în proces. Toate cele trei grupuri de imigran i ac ionau în acela i mod,
sumele spre achitare structurilor ilegale fiind probabil mai mari în cazul moldovenilor, care i apeleaz mai din greu la acestea.
În ciuda numeroaselor leg turi ale moldovenilor cu membri ai familiei i
prieteni costurile pentru migrare nu sc deau, fiind chiar mai ridicate decît pentru
ucraineni sau ru i (respectiv, 1281.3 €, 869.7 € i 999.3 €).
Este cu atît mai semnificativ aceast diferen de investi ie din partea moldovenilor dac inem cont de faptul c acest grup câ tig cele mai joase salarii
medii. Principala cauz a costului mai ridicat în mi carea migratoare moldoveneasc , pare s fie pre urile practicate de agen iile de voaiaj. Dac aproximativ
70% din migran ii ucraineni i rusi pl tiser pîn la 1000 € agen iilor, 58.7%
dintre moldoveni au achitat sume mai mari. În ceea ce ine de serviciile incluse
în pre , se poate vedea c atît independent cît i-n grup, principalele servicii oferite de agen iile de turism imigran ilor de cele trei na ionalit i includeau c toria i ob inerea documenta iei necesare pentru plecarea din ara natal . Întrucît
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nu existau diferen e remarcabile în serviciile incluse în pre ul achitat de cele trei
grupuri de imigran i, se poate afirma c imigran ii moldoveni au pl tit un pre
incontestabil mai mare pentru acela i tip de servicii.
Sursele financiare necesare pentru migrare erau în general ob inute din economii personale sau familiale i eventual de la al i mebri ai familiei (a se avea în
vedere rude, membri mai îndep rta i). Un procent semnificativ de ucraineni au
luat cu împrumut de la prieteni, aceasta constituind diferen a fa de celelalte
dou grupuri migratoare care i-au ob inut mijloacele pentru migrare aproape
exclusiv de la membri ai familiei sau rude.
Exist deasemenea o diferen considerabil între ucraineni i ru i pe de o
parte i moldoveni pe de alt parte în durata de timp de care au avut nevoie membrii familiei pentru a economisi banii necesari pentru migra ie. O mare parte
din primul grup au declarat c ar fi avut nevoie de maximum ase luni pentru a
aduna suma necesar (37% din ucraineni i 44% din ru i) în timp ce moldovenii
au men ionat o periodat de mai bine de un an pentru a aduna ace ti bani (72%).
Aceste date coincid nivelului mai sc zut al venitului declarat de imigran ii moldoveni i justific pe de o parte apelarea lor în mas la împrumuturi i alte metode pentru a- i finan a procesul de migrare (vînzarea propriet ilor private, spre
exemplu).
Integrarea imigran ilor est europeni în societatea portughez
Integrarea pe pia a de munc
Structura ocupa ional în cele trei grupuri de imigran i în ara lor de ba tin
era relativ omogen , existînd în principiu dou mari grupuri ocupa ionale. Primul era alc tuit din persoane cu o profesie calificat (în special de natur intelectual sau tiin ific ). Acest grup este cel mai semnificativ la toate cele trei grupuri de imigran i (cu mici diferen e între ele). Al doilea este format din persoane
cu calific ri de nivel mediu sau cu profesii specializate.
Este important de notat c prestarea serviciilor elementare nu treze te mari
emo ii printre persoanele interogate, fapt ce se va schimba odat cu integrarea
lor pe pia a de munc portughez .
În ciuda tuturor tr turilor comune dintre cele trei na ionalit i ar fi cazul
men ion m c i diferen ele existente la nivel de ocupa ie. Ucrainenii spre
exemplu spre deosebire de celelalte dou grupuri activau mai des în domeniul
serviciilor sau al vînz rilor, deasemeni ca me te ugari sau muncitori în ateliere
de deservire.
Moldovenii în compara ie cu ru ii i ucrainenii erau mai activi ca lucr tori
în sfera bugetar , mecanici sau montori.
cînd compara ie între profesia pe care imigrantul o exersa în ara sa i
profesia din Portugalia se poate observa un proces de descalificare profesional ,
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valabil pentru toate cele trei grupuri. Descalificarea este evident gra ie concentr rii într-un cerc limitat de ocupa ii (necalificate).
Imigran ii moldoveni par s fie afecta i în mod deosebit de procesul de descalificare deoarece ei alc tuiesc grupul cu cel mai mic procent de angaja i în sectorul tiin ific i intelectual sau ca tehnicieni i alte ocupa ii asem toare, prezentînd totodat cel mai mare procent de imigran i ce exerseaz activit i necalificate.
Tabelul 1. Ocupa ia imigran ilor în ara natal i la sosirea în Portugalia (%)
Ocupa ia în ara natal
Prima ocupa ie în Portugalia
ucraineni
ru i
moldoveni ucraineni
ru i
moldoveni
N=474
N=177
N=134
N=463
N=181
N=134
1
40,9
48,0
44,0
1,9
2,8
0,0
2
8,0
9,6
9,7
2,2
6,1
0,7
3
10,5
7,3
7,5
8,2
14,4
10,4
4
22,6
18,6
10,4
17,5
9,4
12,7
5
9,1
5,6
14,9
4,3
2,8
3,7
6
0,8
1,7
1,5
65,2
63,2
71,6
7
8,1
8,3
9,9
0,7
1,3
0,8
8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Not : mari grupuri ocupa ionale: 1 - ocupa ii profesionale i tiin ifice; 2 –
tehnicieni i servicii asem toare; 3 - lucr tori în service i vînz tori; 4 – mete ugari i muncitori în ateliere de deservire; 5- mecanici i montori; 6 – ocupa ii elementare; 7 - alte grupuri ocupa ionale; 8 - total
Procesul de descalificare profesional este evident în special în urm toarele
dou tabele. Primul [Figura 1] arat c mobilitatea fa de ocupa iile elementare
la momentul sosirii în Portugalia i-a afectat pe to i imigran ii indiferent de grupurile lor ocupa ionale ini iale. Cel de-al doilea [Figura 2] arat procesul descalificator al imigran ilor care în ara lor de ba tin aveau profesii intelectuale sau
tiin ifice. Din aceast organigram este posibil de conchis c acest grup profesional a fost cel mai tare afectat de retrogradarea mobilit ii profesionale (aproximativ 50% dintre cei care exersau o munc elementar proveneau din grupul
celor cu ocupa ii profesionale, intelectuale sau tiin ifice).
Cercetarea ocupa iei imigran ilor la momentul studiului (principalele grupuri profesionale) arat c de i persist o oarecare discrepan între profesia
exersat în ara natal i cea din Portugalia, totu i cele trei grupuri de imigran i
înregistreaz o conexiune subtil cu profesia de înainte de emigrare. Cu toate
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acestea, Indexul Disimil rii139 între ocupa iile din ara natal i primul loc de
munc din Portugalia indica 0.64 pentru ucraineni, 0.69 pentru ru i i 0.75 pentru moldoveni. Valorile aceluia i Index între activitatea de acas i serviciul de
la momentul studiului indica 0.49 pentru ucraineni, 0.49 pentru ru i i 0.53 pentru moldoveni. La aproximarea dintre cele dou structuri profesionale au contribuit în mod decisiv atît reducerea vertiginoas a imigran ilor în exersarea muncilor elementare cît i cre terea num rului lor în sectorul muncilor calificate i
tiin ifice precum mecanici i montori, me te ugari i muncitori în ateliere de
deservire. Aceste modific ri în structurile profesionale ale imigran ilor evidente
în toate cele trei grupuri de imigran i, de i în anumite grupuri profesionale schimb rile au fost mult mai intense pentru un anumit grup decît pentru altul. Astfel, spre exemplu, în cazul ocupa iilor elementare i ca mecanici moldovenii
prezint o varia ie mai mare între acestea i jobul lor curent în Portugalia. În ceea ce ine de me te ug rit i muncitori în ateliere de deservire, cele mai mari varia ii au fost marcate de imigran ii din Ucraina i Rusia.
Tabelul 2. Ocupa ia imigran ilor în ara natal la momentul studiului (%)
nationalitatea
ru i
moldoveni
total
Grupuri ocupa ionale majore ucraineni
N=404
N=141
N=123
N=668
Ocupa ii profesionale i tiin i5,9
10,6
7,3
7,2
fice
Tehnicieni i ocupa ii similare
2,0
3,5
0,0
1,9
11,6
Muncitori în service i vînz 18,4
20,3
14,7
tori
Me te ugari i muncitori în
30,0
18,4
20,3
25,7
ateliere de deservire
Mecanici i montori
7,9
9,9
17,1
10,0
Ocupa ii elementare
41,1
34,8
30,1
37,7
Alte grupuri ocupa ionale
1,5
4,4
4,9
2,8
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
În ciuda acestei aproxim ri progresive dar totu i mici fa de structura profesional / ocupa ional a imigran ilor în rile lor de origine, poate fi observat
139

Indexul Disimil rii lui Duncan i Duncan (Duncan O.D., Duncan B. A methodological analysis of segregation indexes. // American sociological review, 1955, nr.20 (2), pp.210-217;
Duncan O.D., Duncan B. Residential distribution and occupational stratification. // American
journal of sociology, 1955, nr.60 (5), pp.493-503) este folosit aici. El evalueaz nivelul de segregare sau potrivire între structurile profesionale ale imigran ilor în ara lor natal i cele din
ara gazd . Indexul cuprinde o scar de la 0 la 1, aceste limite corespunzînd respectiv unei potriviri sau segreg ri perfecte acelor dou structuri profesionale considerate.
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structura profesional actual a imigran ilor nu implic înc experien a profesional dobândit de ace tia în rile lor de ba tin . Imigran ii din Europa de Est
vor practica servicii mai pu in calificate decît cele pe care le de ineau în rile
lor natale. Acest fapt arat c participarea imigran ilor din Europa de Est pe piaa de munc portughez este înso it de degradarea calific rilor originare, ceea
ce constituie o caracteristic a migra iei de periferie i semiperiferie spre centru140. Conform lui Hillman i Rudolph141, rile gazd î i folosesc puterea de convingere pentru a reduce certificatele de aptitudini ale imigran ilor, iar aceast
putere ac ioneaz ca un mecanism de reprimare a pie elor de munc primare. În
Portugalia, acest mecanism de protec ie este sesizabil cu prec dere în anumite
grupuri profesionale, ceea ce presupune devalorizarea atît a capacit ilor intelectuale cît i a celor profesionale a unui grup considerabil de imigran i.
Imigran ii ucraineni i cei moldoveni i-au g sit prima activitate de munc
în Portugalia cu ajutorul re elelor ilegale sau prin intermediul tovar ilor imigran i (adic , membrii familiei i prieteni ce se aflau deja în Portugalia, vezi tabelul 3)142. Dup cum este bine cunoscut acest tip de re ele tind s integreze imigran ii în sectoare economice i profesii specifice, despre care re eaua de ine mai
multe informa ii.
Imigran ii ru i de i au profitat de ajutorul acestor structuri ilegale, au apelat
deasemenea i la organisme legale i cet eni portughezi (într-un num r mai
mare decît celelalte dou grupuri)143.
Acest fapt se datoreaz lipsei de cuno tin e în Portugalia înainte de sosire a
imigran ilor ru i (în compara ie cu celelalte dou grupuri). Corela ia a celor
dou variabile (contactele anterioare i metode de a ob ine primul serviciu în
Portugalia) ne permite s confirm m c ac iunea agen iilor de voaiaj în ara de
origine i ajutorul cet enilor portughezi a fost mult mai semnificativ în cazul
imigran ilor care nu aveau cuno tin e în Portugalia. Împreun , aceste dou
categorii au fost responsabile de integrarea ini ial pe pia a de munc a 21% din

140

Rudolph H. Ex oriente lux? Gastwissenschaftlerinnen und gastwissenschaftler aus Mittelosteuropa und der ehemaligen UdSSR an deutschen forschungsinstituten. Discussion paper FS I.
– Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, 1994, pp.94-105
141
Hillmann F., Rudolph H. Jenseits des brain drain. Zur mobilitat westlicher fach- und
fuhrungskrafte nach pollen. Discussion paper FS I. - Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin fur
Sozialforschung, 1996, pp.96-103.
142
64.3% din imigran ii ucraineni, 62.8% din imigran ii moldoveni i 53.3% din imigran ii ru i
i-au ob inut primul serviciu în Portugalia prin intermediul acestor dou tipuri de intermediari.
143
13,7% din imigran ii ru i, respectiv 7.2% ucraineni i 8.8% moldoveni i-au ob inut locul de
lucru ini ial prin intermediul unei agen ii din ara natal . 14.7% din imigran ii ru i, 5.3% ucraineni i 7.5% moldoveni au men ionat c au fost ajuta i de cet eni portughezi pentru a- i
si primul serviciu.
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ucraineni, 38% de ru i i 28% moldoveni care au plecat în Portugalia f
cunoa te pe cineva acolo.

a

Tabelul 3. Metode de a op ine primul i actualul serviciu
Primul serviciu
Ucraina
N=513

1
2
3
4
5
6
7
8

12,3
7,2
5,3
22,6
41,7
8,0
3,0
100,0

Rusia
N=197

10,2
13,7
14,7
17,8
35,5
3,0
5,0
100,0

Moldova
N=157

15,1
8,8
7,5
27,0
35,8
0,6
5,0
100,0

Serviciul actual
Total
N=869

12,3
9,0
7,8
22,3
39,2
5,5
3,8
100,0

Ucraina
N=433

36,3
2,1
12,5
9,7
28,2
3,9
7,4
100,0

Rusia
N=157

38,9
1,9
13,4
7,6
30,6
1,3
6,3
100,0

Moldova
N=135

42,2
1,5
15,6
14,8
8,9
5,9
11,1
100,0

Total
N=725

37,9
1,9
13,2
10,2
25,1
3,7
7,9
100,0

Not : 1 - am g sit singur; 2 - ajutor de la agen ia de voaiaj din ara natal ;
3 - cu ajutorul unui cet ean portughez; 4 - rude deja aflate în Portugalia; 5 prieteni din ara de ba tin afla i deja în Portugalia; 6 - agent de recrutare din
mediul imigra ional; 7 - alte metode; 8 - total.
În ce prive te ob inerea serviciului actual, o caracteristic comun pentru toate cele trei na ionalit i chestionate poate fi dedus : se utiluzeaz mai multe
modalit i individuale de ob inere a unui serviciu ce nu in de comunitatea migratoare. Utilizarea acestor metode de ob inere a unui serviciu este mai evident
în cazul moldovenilor, 58% dintre ace tia au sus inut c i-at fi g sit actualul serviciu singuri sau cu ajutorul unui cet ean portughez (se cere de men ionat c
23% din responden ii acelea i na iuni au afirmat c i-au g sit primul serviciu
prin intermediul acelora i dou metode).
Cre terea propor iei imigran ilor de cele trei na ionalit i ce au declarat c
i-au ob inut primul job individual sau cu ajutorul unui prieten portughez ar putea fi rezultatul:
a) unei integr ri în cre tere a imigran ilor din Europa de Est în societatea
portughez ;
b) o reducere a capacit ii comunit ii de imigran i s asigure circula ia informa iei i a contactelor necesare pentru integrarea migrantului pe pia a de munc .
c) Adoptarea „strategiilor de expansiune a frontierelor”144 de c tre imigrant
cu scopul de a accesa un set de servicii diferite de cele propagate de comunitatea migrant .

144

Hirsch P.M. Processing fads and fashions: an organizational set analysis of culture industry
systems. // American journal of sociology, 1972, nr.77, pp.639-659.

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

95

Al i indici de integrare în societatea portughez
Dup cum se tie, integrarea economic a imigran ilor în Portugalia nu constituie decît unul din pa ii procesului de integrarea al imigran ilor în societatea
gazd . În elegerea evolu iei procesului de integrare poate fi evaluat recurgînd
la citeva întreb ri menite s : a) afle p rerea imigran ilor despre caracteristicile
serviciilor disponibile i despre ei în i; b) descopere experien ele de discriminare resim ite de imigran i; c) recunoasc nivelul de implicare în societatea portughez , i d) observe experien ele din viitor. Aceste întreb ri, în marea lor majoritate, nu au drept scop evaluarea integr rii sociale, politice i culturale a imigran ilor, ci s permit analiza anumitor condi ii care ar putea influen a în mod
decisiv evolu ia acestor c i de integrre.
rere despre serviciile disponibile pentru imigran i
La întrebarea privind corespunederea caracteristicilor joburilor disponibile
pentru imigran i i calific rile lor academice sau profesionale, majoritatea imigran ilor ucraineni i moldoveni au men ionat neconcordan a dintre ocupa ia lor
din Portugalia i nivelul lor de calificare (respectiv 52.8 i 57.6%) în timp ce
17.8% dintre imigran ii ru i erau nehot rî i în aceast privin sau erau de acord
(37.2%) cu afirma ia menit s afle p rerea imigran ilor. Rezultatul este interesant deoarece imigran ii ru i aveau calific ri academice în educa ia superioar
(universitate sau universitate tehnic ) în propor ii mai mari fa de cele dou
grupuri de na iuni. Totu i, structura lor ocupa ional nu era diferit decît la celelalte dou grupuri de imigran i.
Majoritatea persoanelor intervievate din cele trei grupuri de imigran i consider c serviciile disponibile sunt murdare i remunerate insuficient. Imigran ii
ucraineni sunt cei mai con tien i de acest realitate (66.8%) posibil din cauz c
acest grup înregistreaz cea mai mare rat de angajare la munci necalificate145.
Aproximativ trei p trimi din imigran ii din cele rei grupuri consider c serviciile disponibile pentru imigran i sunt servicii ce duc lips de for de mun146
. Imigran ii sunt de acord cu afirma ia c posturile vacante pentru ei sunt
cele pe care nu vor s le ocupe portughezii147.
Trebuie de men ionat c o mare parte din responden i au servicii necalificate i prost remunerate pe care le suplineau cîndva imigran i din rile vorbitoare
de portughez din Africa. Cu toate acestea, imigran ii din Europa de Est nu sunt
con tien i de faptul c ei presteaz servicii pe care le ocupau înainte alte grupuri
de imigran i contribuind astfel la mobilitatea profesional sau la segregarea acelor grupuri de imigran i din locurile lor tradi ionale de integrare economic . De
145

54.4% din ru i i 50.3% moldoveni sunt de acord cu afirma ia „muncile disponibile pentru
imigran i sunt murdare i prost pl tite”.
146
81.1% din ucraineni, 73.8% ru i i 88.7% moldoveni au fost de acord cu afirma ia citat .
147
61,9% ucraineni, 61,6% ru i i 69,1% moldoveni au fost de acord cu afirma ia..
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fapt, întreba i dac muncile disponibile pentru imigran ii din Europa de Est sunt
similare cu cele disponibile i pentru al i imigran i, 69.7% ucraineni, 67.6% ru i
i 74.3% moldoveni r spund afirmativ.
Situa ii de discriminare
În ceea ce prive te situa iile de discriminare, responden ii din cele trei grupuri au recunoscut c s-au ciocnit cu astfel de incidente mai mult la locul de
munc decît în locurile publice (magazine, cafenele, transport public i pe stra). O analiz mai am nun it a tabelului 4 relev o propor ie mai sc zut în
cazul ucrainenilor ce au fost discrimina i la lucru sau pe strad ; deasemenea cazurile de discriminare în magazine, cafenele i transportul public sunt similare
pentru cele trei grupuri.
Tabelul 4. Cazuri de atitudini discriminatoare în diferite împrejur ri sociale
(scor i procentaj al r spunsurilor afirmative) (%)
Locul discrimin rii
La locul de munc
Magazine, cafenele, transport public
Pe strad
Total

Ucraineni
39,0
20,3
15,9
100,0

Na ionalitate
Ru i
Moldoveni
44,4
45,7
19,5
20,5
21,3
17,5
100,0
100,0

Total
41,4
20,2
17,4
100,0

Sursa: Inquérito aos Imigrantes da Europa de Leste, CES, Coimbra, 2004.
Integrarea în societatea portughez
Nivelul de cunoa tere a limbii portugheze de c tre imigrant este un element
important pentru a cunoa te condi iile de integrare ale acestuia. Cunoscînd limba, imigran ii sunt capabili s intre mai des în contact cu cet enii portughezi i
cu diferite institu ii ale societ ii portugheze. Tabelul 5 indic nivelul de cunoa tere al fiec rei deprinderi lingvistice.
Tabelul 5. Capacit ile lingvistice ale imigrantului la momentul interviului
(%)
Competen e lingvistice
Nivelul de fluen în portughez
Foarte bun
Destul de bun
Acceptabil
Incapabil s vorbeasc
Nivelul de rapiditate la citire
Foarte repede
Suficient de repede
Încet

Ucraineni
n=526
2,5
36,7
59,1
1,7
n=528
3,0
27,8
60,0

Na ionalitate
Ru i
Moldoveni
n=204
n=161
6,4
13,0
38,2
55,3
49,0
29,8
6,4
1,9
n=206
n=162
3,9
12,3
37,4
56,2
50,5
30,2

Total
n=891
5,3
40,4
51,5
2,8
n=896
4,9
35,2
52,5

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008
Incapabil s citeasc
Nivelul de fluen în scris în portughez
Foarte bun
Destul de bun
Acceptabil
Incapabil s scrie

97
9,1
n=526
1,1
10,8
66,5
21,5

8,3
n=204
3,4
16,2
55,9
24,5

1,2
n=161
4,3
28,6
51,6
15,5

7,5
n=891
2,2
15,3
61,4
21,1

Sursa: Inquérito aos Imigrantes da Europa de Leste, CES, Coimbra, 2004.
De i majoritatea imigran ilor intervieva i cunosc bine portugheza, imigran ii
moldoveni au nivel mai bun decît ceilal i. Acest lucru este valabil pentru toate
cele trei competen e cerute: diferen ele la citit i vorbire sunt de 20% mai mari,
la scris cu 10%. Acest fapt s-ar putea datora apropierii mai mari dintre limba român i portughez , ambele fiind de origine latin i din contra o dep rtare mai
mare cu rusa i ucraineana, limbi de sorginte slav .
In toate cele trei grupuri148, f
mari deosebiri, studiul individual (înv area
portughezei f
a frecventa cursuri specializate) joac un rol important. Pentru
imigran ii care au frecventat cursuri de limb portughez , exist anumite deosebiri curioase înm privin a institu iilor care au organizat cursurile frecventate de
fiecare grup. Cu excep ia categoriei «alte institu ii», imigran ii moldoveni au
frecventat cursuri organizate de Biserica catolic (36.4%), ru ii – cursuri oferite
de asocia iile de imigran i (26.9%) i ucrainenii au mers mai des la cursurile organizate de Biserica catolic (24.7%) i de programul «Portugal Acolhe»
(23.5%).
Faptul c imigran ii moldoveni dau dovad de o mai bun cunoa tere a portughezei poate explica de ce acest grup de imigran i î i g sesc servicii prin propriile mijloace. Cu toate acestea, aceasta nu este suficient pentru a garanta acestui grup de imigran i o integrare profund diferit pe pia a muncii în compara ie
cu celelalte dou grupuri de imigran i.
Participare asociativ
Dup cum a fost men ionat în prima parte a acestui studiu în ceea ce ine de
participarea asociativ a intervieva ilor, exist un nivel sc zut de implicare a
imigran ilor (indiferent de na ionalitate) în majoritatea institu iilor sau a organiza iilor politice i sociale. Singura excep ie o constituie institu iile religioase i
sindicatele: cale trei grupuri intervievate denot o prezen mai activ în aceste
institu ii decît în cele enumerate mai sus (partide politice, organiza ii portugheze
sau organiza ii sociale pentru imigran i). Tot în acest sector, moldovenii sunt

148

x²(2,893) = 2,406, p>0,05. 64.7% ucraineni, 58.6% ru i i 61.5% moldoveni declar c nu au
frecventat cursuri de limb portughez .
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mai prezen i în compara ie cu celelalte dou grupuri149. Dup cum am ar tat în
primul capitol, dac cineva atribuie participarea în institu iile religioase i sindicate necesit ii de a men ine leg turi de ajutor i prietenie cu imigran ii, la fel ca
i rolului sindicatelor în legalizarea imigran ilor i în aplanarea conflictelor la
locul de munc , datele privind implicarea celor trei grupuri de imigran i în aceste dou institu ii, sugereaz c imigran ii moldoveni simt o nevoie mai acut de
sprijinul comunit ii b tina e i a sindicatelor decît celelalte dou grupuri.
Perspectivele de viitor
În ceea ce ine de planurile lor de viitor, majoritatea imigran ilor ucraineni
(54.2%) î i declar dorin a de a locui temporar în Portugalia iar apoi s se întoarc în ara lor, în timp ce imigran ii ru i i cei moldoveni au ar tat o dorin mai
mare de a se stabili definitiv în Prtugalia (36.0% i 34.6% respectiv). Aceste dogrupuri de imigran i sunt deasemenea mai indeci i cînd vine vorba de perspectivele de viitor (20% din fiecare grup).
O mare parte dintre imigran ii din cele trei grupuri care s-au ar tat doritori
de a se întoarce în ara lor, inten ioneaz s fac acest lucru în decurs de trei
ani150. Comparînd datele privind planurile de viitor i durata de timp inten ionade aflare în Portugalia, se observ c imigran ii ucraineni au mai pu ine planuri temporare sau de scurt durat decît celelalte dou grupuri: 80.6% din ucraineni doresc s se întoarc în ara lor natal în decurs de cinci ani, în timp ce doar 67.7% din ru i i 72.3% moldoveni î i doresc acela i lucru.
Concluzii
Dup cum a fost men ionat, migra ia din Europa de Est spre Portugalia a
fost o mi care brusc i masiv care sa desf urat cu preponderen în decursul
anului 2001.
Dup cum scurta descriere a caracteristicilor imigran ilor arat , migra ia din
Europa de Est poate fi clasificat drept o mi care temporar de munc cu obîr ia
în neconcordan ele economice existente între cele dou regiuni. Mi carea a avut
loc deoarece organiza iile pentru profit din rile natale promovau migrarea spre
Portugalia, deoarece în 2001 a avut loc un proces de legalizare în Portugalia care a oferit posibilitatea de a ob ine un statut de re edin legal i deoarece economia oferea multe oportunit i de munc . Procesul de legalizare relev o important schimbare în ierarhia principalelor na ionalit i prezente în Portugalia.
Imigran ii din ri vorbitoare de portughez au încetat s mai fie na ionalit ile
149

14.1% din imigran ii moldoveni declar c au participat în sindicate i asocia ii religioase, în
timp ce ucrainenii au participat în propor ie de 4.3% respectiv 8.7% iar ru ii 5.1% i respectiv
7.6%.
150
43.9% din ucraineni, 40.3% ru i i 46.8% moldoveni inten ionau s se întoarc în ara natal
în decurs de trei ani.
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prevalente, pozi ia fiind ocupat de cet enii din Europa de Est. Îmigran ii din
Moldova, Ucraina i Rusia figureaz printre cele mai mari grupuri migratoare.
Astfel, chiar f
noi intr ti i chiar cu cîteva plec ri, dup acest val neprezut, imigra ia în Portugalia s-a schimbat în mod drastic i remercabil.
Totu i, în ultimii ani, în special începînd cu 2003, num rul de noi imigran i
în Portugalia i anume din rile din Europa de Est a sc zut semnificativ. Datele
raportului OCDE privind migra ia din 2006 înregistreaz o continu descre tere
în imigra ia din statele din Europa de Est, mai intens printre ucraineni i ru i,
moldovenii i românii men inînd un nivel constant.
O criz economic continu a cuprins Portugalia în ultimii ani fiind resim imai mult în principalele sectoare economice unde imigran ii din Europa de
Est obi nuiau s lucreze. Astfel, num rul imigran ilor ucraineni care au intrat în
Portugalia legal s-a diminuat cu 98% în ultimii patru ani. În acela i timp, mii de
imigran i est-europeni au abandonat ara în ultimii ani. Conform datelor oficiale
din 2006, num rul de cet eni str ini din Ucraina, Rusia i Moldova ce tr iau legal în Portugalia era de 55.469. Aceste cifre se refereau la str inii de in tori de
viz permanent în Portugalia dar nu reflectau faptul c o parte considerabil
dar necunoscut dintre ace tia nu mai tr iau în Portugalia. Aceast rapid descre tere în num rul imigran ilor din Europa de Est în Portugalia sugereaz existea unui mecanism autoreglator al fluxurilor migratoare, întrucît imigra ia are
loc în perioadele fertile la capitolul locurilor de munc i descre te în perioadele
contrare. Criza economic din Portugalia, intens în mod deosebit în sectoarele
economice unde lucrau imigran ii din Europa de Est, pare s fie principala caua plec rii acestora.
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Anex
Figura 1: Mobilitatea profesional în ara natal
Portugalia (cifre i procentaje absolute)
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Figura 2: Mobilitatea profesional în ara natal i la momentul sosirii în
Portugalia a imigran ilor angaja i în sectorul profesional, tiin ific i tehnic în
ara lor de ba tin (cifre i procentaje absolute)
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PARLAMENTARE: OPINII SI ATITUDINI151
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The primary sociologic study has purposed to investigate the opinions and
attitudes of the party-presidents from Moldova about the economic, social and
political situation in the country before the elections. The study is based on the
sociologic method of the interviews. the presidents of the political parties from
The Republic of Moldova, counted as 19. The selection was done based on the
list of the political parties and political-social organizations registered in the in
The Ministry of Justice in the Republic of Moldova.
The visions of the presidents of the politic-parties have been divided considerably. Some of them have concluded that the environment is a concurrence
one. The others think that the initial environment is ruled by major forces trained as a barricade. It actually is an inimical for the politic-parties, especially
the ones from the opposition.
The majority of the presidents are convinced that the elections from the
Spring 2009 will determinate the political alliance between the opposition and
the governing party. The perspectives were approved as good ones, the electoral strategy will be built based on the necessities and needs of the population.
Making an estimate of the population’s behavior in the electoral process,
the presidents appreciated it as being passive, not caring and not having the
faith that certain things can change in this country. No matter how weird it can
sound, the elder citizens are the most active ones when it comes to the elections.
This situation was considers as illiteracy, caused by the fact that the population
is not being informed.
The presidents’ point of view is that the electoral programmes are very similar and it’s hard to find an essential difference. The care for the population’s
well being and the political and economic and social problems is common. The
difference is stated by the variety of the methods of elaboration and the order
and the accent made on the priorities. The points of view as regarding history,
151
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language and the relationships wit Romania, Russia and NATO are also diverse.
The economic situation in this country is catastrophic. The social and cultural domain is depending on the economic success. Even though a balance has
been found in these domains, the inflation has destroyed the last hope fore some
realizations. The consequence being that Moldova is still the poorest country on
the European continent. The external politic of the country is appreciated as a
deficit one. Over the past years we all have been witnesses to how easy the external political arrow changes its direction.
The main conclusion is that a party can’t change the situation in this country alone, so the actual task is to unite all the opposition parties and try to elaborate only one programme.
Reflecting on the presidents’ opinions, we conclude that there’s lots of work
to be done on the democracy in The Republic of Moldova. It’s necessary to have
a new vision over the parties’ activities, the electorate’s behavior, the foundation of the social classes, identities and democracy, and in general the foundation
of the Moldavian society
I. METODOLOGIA STUDIULUI
Scopul cercet rii a fost de a studia opiniile i atitudinile liderilor de partid
din Republica Moldova, vis-à-vis de situa ia economic i social-politic din aîn preajma alegerilor parlamentare.
Obiectivele cercet rii: Efectuarea unui studiu calitativ, utilizând metoda sociologic a interviurilor aprofundate, pentru a ob ine un tablou general al viziunilor liderilor de partid din Republic .
Perioada desf ur rii cercet rii: Lunile mai-iunie 2008.
Metodele de studiu. Metoda sociologic , care st la baza cercet rii, a fost
intervievarea direct a responden ilor de c tre operatorii de interviu la fa a locului, fiind aplicat un ghid de interviu, unde au fost formulate întreb ri din timp.
Aplicarea ghidului de interviu a fost realizat la locul de activitate al intervievatului.
antion. Liderii forma iunilor politice din Republica Moldova, în num r
de 19 persoane. Selec ia persoanelor pentru interviuri a fost realizat în baza listei partidelor i organiza iilor social-politice, înregistrate în Registrul partidelor
i altor organiza ii social-politice la Ministerul Justi iei al Republicii Moldova.
Rata îndeplinirii listei responden ilor a fost de doar 63%, condi ionat de refuzul
categoric al unor lideri politici de a r spunde la întreb rile ghidului de interviu.
Totodat , o parte din liderii politici sunt pleca i din ar sau se afl sub acuza ii
penale, fapt care a determinat anumite deficien e în colectarea materialului empiric.
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Este regretabil faptul c liderii Partidului Comuni tilor i Partidului Popular
Cre tin Democrat, forma iuni politice dominante în arhitectura politic a Republicii, au refuzat categoric de a acorda r spunsuri în ghidul de interviu.
Astfel, în e antion au fost incluse urm toarele persoane: pre edintele Partidului Democrat din Moldova, secretarul executiv al Partidului Alian a „Moldova Noastr ”, vicepre edintele Partidului Agrar din Moldova, copre edintele Mirii social-politice a profesioni tilor Speran a, pre edintele Partidului Liberal, pre edintele Mi rii social-politice “For a Nou ”, pre edintele Partidului Sociali tilor din Moldova Patria, pre edintele Mi rii socialpolitice republicane “
”, prim-vicepre edintele Partidului Ecologist “Alian a Verde” din Moldova, pre edintele Partidului Popular Republican, pre edintele Partidului Republican din Moldova, pre edintele Uniunii Centriste din Moldova, pre edintele Partidului Umanist din Republica Moldova, preedintele Partidului Dezvolt rii Spirituale “Moldova Unit ”, secretarul executiv
al Partidului Social-Democrat, pre edintele Partidul Na ional Liberal, pre edintele Mi rii social-politice „AC IUNEA EUROPEAN ”, pre edintele Mi rii social-politice “Pentru neam i ar ”, prim-vicepre edintele Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
II.CONSIDERA IUNI GENERALE
Durata activit ii pe arena politic a Republicii
Din persoanele intervievate, aproximativ 80 la sut activeaz în domeniul
politicii de mai bine de zece ani, apari ia lor pe arena politic fiind impulsionat
de evenimentele care au dus la destr marea fostei Uniuni Sovietice i la constituirea noului stat – Republica Moldova. Schimbarea nomenclaturii de partid a
favorizat apari ia unei noi elite politice, care, pe parcursul a aproximativ 20 de
ani, a acumulat o anumit experien .
Motivul determinant în alegerea carierei politice
În mare parte, motivul care i-a determinat pe actualii lideri s i aleag cariera politic a fost situa ia instabil , neclar , din perioada 1989-1990. Liderii politici, care s-au lansat înc din anii respectivi, nu au urm rit scopul realiz rii
unei cariere politice, ci au venit în mi carea de eliberare na ional , contribuind
la fondarea acesteia. Haosul i incertitudinea op iunilor în dezvoltarea economi, social , politic promovate de for ele guvernamentale; dorin a de a schimba
ceva în stat; convingerea c preg tirea profesional , pozi ia civic activ , precum i dorin a de a contribui la formarea unei clase politice competente, oneste
i responsabile; gradul de informare, cunoa terea multor lucruri i imboldul de
a lua atitudine fa de ceea ce se întâmpl în ar ; ca reac ie a tr rii partidelor
proeuropene - au constituit motivele definitorii în practicarea activit ii politice.
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Partidul Democrat din Moldova
Am decis s m reprofilez din motivul c Republica Moldova era un stat tân r,
independent, nepreg tit pe atunci s se autoguverneze, nu avea cadre. Atunci,
am sim it c pot aduce folos rii, pentru c lucrasem la Moscova i la Bucure ti în func ii responsabile i aveam acumulat o anumit experien . Am considerat c vocea mea va fi de folos i chiar a i fost, le place asta unora sau nu.
De exemplu, în frac iunea parlamentar agrarian , din anul 1994, erau prea
pu ine persoane care aveau o experien în domeniul rela iilor interna ionale,
cum aveam eu, i cred c acest lucru s-a sim it atunci când am condus delega ia
noastr la Consiliul Europei i când Moldova, aproape triumfal, a fost acceptaîn acest for prestigios.
Partidul Umanist din Moldova
Nu mi-am propus drept scop s m ocup cândva cu politica. În viziunea mea,
politica înseamn atitudine fa de ceva, fa de via , oameni, fa de calitatea
vie ii oamenilor, fa de mediul înconjur tor, fa de tot. Aceasta este politica i
eu ca medic, ca chirurg, niciodat nu m-am gândit c m voi ocupa vreodat cu
politica, dar, Verhov, un mare c rturar, filosof i medic, spunea c : cea mai
mare politic pe lume este medicina, cu ea omul se na te i cu ea omul moare.
Din momentul când punem problema cine va finan a prest rile serviciilor de
tate, este cea mai mare problem , adoptarea bugetului pentru sectorul social, pentru medicin , în special este politic , de aceea, noi nu putem f
politic . Nu am urm rit niciodat scopul de a deveni om politic. A a s-a creat situa ia. Am muncit zi i noapte i poporul mi-a acordat vot de încredere, fiind
ales ca deputat în Parlamentul rii. Eu tot nu mi-am pus elul ca s formez un
partid politic sau ceva de genul acesta, dar atitudinea fa de politic , ca fiecare om, o aveam, i am creat asocia ia pentru demnitate uman . Consider c cea
mai mare valoare a omului este s tatea i demnitatea uman , familia, demnitatea na ional . De aceea, eu am format aceast asocia ie care, la dou congrese consecutive, a început s înainteze probleme, proiecte legislative, normative. În decembrie 1995, pe data de 10 decembrie, Ziua Interna ional a Drepturilor Omului, s-a format acest partid - Partidul Umanist din Republica Moldova
i eu m-am pomenit lider de partid i pre edinte.
Valoarea numeric , modalitatea de recrutare a membrilor în partid i
sursele de finan are
Num rul de membri ai unui partid variaz în jur de 10 mii persoane. Totodat , partidele cu o activitate mai intens întrunesc în rândurile lor i pân la 30
mii persoane.
În activitatea partidelor nu exist vreo modalitate anume de recrutare a aderen ilor c reia s i se dea prioritate. Este utilizat întregul arsenal de modalit i
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democratice de atragere în partid a noilor membri: de la audien e ale aleg torilor
la sediul partidului sau la frac iunea parlamentar pân la întâlnirile publice cu
aleg torii în raioane. Este important de remarcat, îns , c toate acestea se bazeape caracterul volitiv al persoanei, care se înscrie în rândurile Partidului Democrat i cert este un lucru: partidele nu recurg la modalit i de atragere for at
a cet enilor în rândurile lor. De i ace tia i-au exprimat criticile la adresa actualului partid de guvern mânt privind modalitatea practicat , când angaja ii unei
institu ii sunt constrân i, de c tre eful lor, s aleag între semnarea cererii de
aderare la partid i semnarea cererii de eliberare din func ia ocupat .
În fond, la baza recrut rii noilor membri, st schema clasic : drept suport
servesc organiza iile primare din teritoriu, care recruteaz noi membri. Recrutarea se face atât prin discu ii personale, cât i prin atragerea popula iei în administrarea local , în alegeri locale, mai târziu, în alegeri parlamentare, sub pretextul de a schimba, în aceast ar anumite lucruri care deranjeaz . Exist i cazuri
când oamenii con tientizeaz importan a i necesitatea ader rii la o forma iune
politic i vin singuri i depun benevol cerere.
To i liderii de partid intervieva i au estimat c cotiza iile i dona iile reprezint modalitatea de baz în finan area activit ii partidului. Statul nu acord ajutor material partidelor care au succes electoral atât la nivel local, cât i republican i, de aceea, pe lâng cotiza ii de partid mai figureaz i ni te dona ii ale
agen ilor economici, de la persoane private, conduc torii partidului.
III. MEDIUL POLITIC DIN REPUBLIC
Estimarea mediului politic
Viziunile liderilor politici s-au divizat considerabil. Unii dintre ace tia au
apreciat mediul politic din Republica Moldova ca fiind unul foarte concuren ial.
Dac pe arena politic a rii activau ceva timp mai înainte 25 de partide, în
acest an figureaz deja în jur de 30. Pe acela i segment, se înghesuie, pe alocuri,
câte 5-6 partide, iar în aceste condi ii concuren a devine acerb . Deseori, concuren ii politici recurg la practici i metode murdare în disputele lor, folosind în
acest scop asemenea metode nedemne, cum ar fi falsul, minciuna, calomnia,
atacul la persoan . Unii politicieni, în viziunea exper ilor, ajung pân i la aceea
îi implic , în r fuielile cu oponen ii lor, pe copiii acestora din urm . Spre regret, mediul politic autohton mai e dominat înc de for e radicale, antagoniste,
antrenate în lupte de baricad , în timp ce societatea moldoveneasc are nevoie
de o atmosfer de cooperare între actorii politici în vederea f uririi unui progres
social i economic, i nu una revan ard pe care o promoveaz cu succes actualii guvernan i. Politica lor revan ard este sus inut , din p cate, de unele partide
de opozi ie.
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În fond, liderii de partid, în r spunsurile lor, au remarcat preponderen a dominant a partidului de guvern mânt, asistat de partidele care au tr dat la 4 aprilie 2005 interesele aleg torilor.
Unii lideri de partid, fiind mai toleran i fa de partidul de guvern mânt, au
utilizat în r spunsurile lor sintagme mult mai echilibrate i atente, precum: în
Parlament, este o majoritate legislativ , astfel mediul politic este stabil. Mediul
politic a fost constatat a a cum este: rezultatul dorin ei poporului, alegerii poporului. Îns , departe de a tept rile cet enilor, întrucât partidele care au guvernat
i guverneaz au compromis a tept rile oamenilor de rând.
Mi carea social-politic “For a Nou ”
Mediul politic din Republica Moldova îl estimez ca fiind destul de modest, acele
partide politice care sunt prezente în arhitectura politic a rii sunt într-o ascenden , într-o mi care de formare a acestui mediu cu multiple probleme. Mediul dat nu este înc structurat din punct de vedere doctrinar, deseori, unii exponen i politici care îmbr eaz unele doctrine politice, ca subiect nu tot timpul reflect doctrinele respective. Încerc m s studiem unele CV-uri ale acestor
persoane, care i-au început cariera, într-o epoc , în unele circumstan e cu
apartenen politic , i pe parcursul ultimilor ani au avut mai multe metamorfoze, care pot fi apreciate mai mult ca metamorfoze de conjunctur , dictate de
necesitatea de a- i rezolva mai mult problemele personale decât cele de ordin
politic. Acest lucru se întâmpl , deoarece electoratul moldovean, în cele mai
dese cazuri, r spunde la autoritatea liderilor politici, la personalitatea care este exponentul unei sau altei doctrine. Astfel, putem spune c exist o ruptur
între doctrin i lider, pe de o parte, i, pe de alt parte, electoratul cunoa te
mai pu in statutele, programele i mai des se orienteaz la personalitate. Dar
personalitatea politic î i alege aceast activitate din cu totul alte considerente,
decât consider electoratul.
Unele dintre persoanele intervievate au fost mai categorice în aprecierile
lor, considerând c mediul politic din Republic este pe cale de constituire, înc
nu exist partide doctrinare, nu exist nici liberali adev ra i i nici democra i
adev ra i. Exist un mediu pestri , cultura politic fiind în curs de formare.
Timp de 15 ani, s-a ajuns la o toleran politic în discu ii, restul – ni te grup ri
pe pozi ii de caste sociale, i nu de ordin social.
În cadrul r spunsurilor, s-a men ionat c cet enii Moldovei sunt un produs
al Uniunii Sovietice, astfel este ales nu partidul, nu doctrina politica, ci persoana
în parte, fapt care a constituit un impediment în profilarea unei doctrine politice
foarte clare.
Mediul politic este caracterizat prin monopolizarea activit ii politice de c tre PCRM, care a ajuns la guvernare datorit iresponsabilit ii for elor pretins
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democratice, precum i a indiferentismului politic al aleg torilor, care este determinat de lenea de a gândi, a analiza i a ac iona ra ional i responsabil. Pe de
alt parte, opozi ia politic este caracterizat prin domina ia ambi iilor subiective nejustificate, prin napoleonism provincial, prin incompeten i respectiv incapacitatea de a con tientiza efectiv necesitatea consolid rii for elor politice s toase, capabile s ofere societ ii o alternativ viabil i democratic de guvernare. Ace ti factori determin apatia politic a cet enilor i lipsa încrederii
acestora vis-à-vis de for ele politice democratice.
Mediul politic în Republica Moldova prefigureaz ni te elemente ale democra iei, care sunt materializate prin libertatea exprim rii i cuvântului, libertatea
minimal a presei, pluripartidismul i formarea condi iilor pentru a avea un aspect doctrinal. Dar, pân la urm , partidele nu sunt doctrinale i electoratul
autohton nu este doctrinal. Opozi ia este uneori mai opozi ional fa de opoziie. Opozi ia este creat în rândurile opozi iei, nu este o opozi ie constructiv .
În percep ia liderilor de partid, mediul politic din Moldova este unul ostil pentru partidele politice, în special aflate în opozi ie. Nu exist acces la mass-media,
independen a justi iei, separarea puterilor, concuren real . Mediul politic este
perceput negativ, deoarece arhitectura politic autohton este dominat de un singur partid, acest partid nu împac principiile democratice, nu accept pluralismul
de opinii i politic, reprim i suprim libertatea de exprimare, nu respect drepturile opozi iei. Mediul politic este favorabil pentru partidele care conduc republica
- PCRM i PPCD, i foarte nefavorabil pentru restul partidelor.
Mediul politic continu s fie precar, clasa politic , în mare m sur , este tributar trecutului, partidele politice rareori î i croiesc scop în func ie de a tept rile
cet enilor.
Rezultatele ultimelor alegeri parlamentare
Ultimele alegeri parlamentare s-au desf urat, în viziunea persoanelor intervievate, f
respectarea întocmai de c tre guvernan i a principiilor unei sociei democratice. Campania electoral s-a desf urat, din capul locului în condiii inegale: partidul de guvern mânt a beneficiat de toate resursele mediatice din
Republica Moldova, în special de posturile publice de radio i televiziune, a folosit din plin resursa administrativ a statului, în timp ce majoritatea partidelor
de opozi ie erau nevoite s se „descurce cum pot”. Aici trebuie ad ugat i fenomenul care a devenit, deja, tradi ional în ultima perioad : h uirea liderilor politici de opozi ie de c tre organele de anchet , cu fabricarea dosarelor penale pe
numele lor. Cu toate acestea, Partidul Democrat, de rând cu alte dou partide de
opozi ie (PSL i AMN), înv ând erorile trecutului, s-au coalizat în cadrul unei
alian e politice electorale i a reu it s diminueze semnificativ succesul scontat
al comuni tilor în acele alegeri. Principala lec ie însu it în acele alegeri a fost:
un scop comun poate fi realizat numai cu eforturi comune, prin cooperare.
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Datorit populismului, PCRM a acumulat 45%, ob inând 56 de mandate.
Drept rezultat a fost ales pre edintele rii un comunist. În aceste alegeri, a fost
folosit masiv factorul administrativ de c tre PCRM.
Ultimele alegeri parlamentare denot c acestea au fost câ tigate de un partid cu o doctrin social-democratic pronun at , dar care se nume te Partid Comunist. Pe parcurs, cu mai multe metamorfoze în programele sale, se cunosc
anumite elemente foarte liberale, care deloc nu se îmbin cu doctrina clasic -socialist sau social-democrat . În fruntea acestui partid, se afl o personalitate foarte carismatic , cu caracter dur, un politician care, sut la sut , reflect doleanele majorit ii electoratului Moldovei i astea au fost rezultatele care sunt bine
cunoscute.
Ultimele alegeri constituie rezultatul evolu iei dezvolt rii partidelor i sistemului democratic în ar , demonstrând c mentalitatea nu se schimb peste noapte. Votul pentru comuni ti trebuie descifrat co o nostalgie dup trecut. Este o
realitate obiectiv . Comuni tii vor r mâne la putere i în 2009 cu drept decizional, dar mai pu ini la num r.
Alegerile s-au soldat cu e ec inând cont de mediul în care au început. Soarta alegerilor din 2005 a fost hot rât mult mai înainte (2001-2005) de pre edintele V.Voronin. A fost implicat poli ia, aparatul de stat atât în timpul campaniei, cât i înainte. Spre regret, Occidentul nu a observat aceste înc lc ri, recunoscând c au fost desf urate în mod democratic. În realitate au fost foarte multe
coruperi politice, în consecin am avut parte de o campanie dispersat .
Conform rezultatelor ultimului scrutin parlamentar, în forul suprem legislativ al statului, au intrat forma iunile mari i electoratul nostru a fost direc ionat.
Astfel, în Parlament, în urma alegerilor consecutive trecute, au avut acces Partidul Comuni tilor, Alian a Moldova Noastr , Partidul Popular Cre tin Democrat
i Partidul Democrat. Raportându-se la pragul electoral de 6%, intervieva ii au
considerat c este înalt pentru ara noastr , i practic, cu acest prag electoral, noi
min im popula ia. Astfel, dac popula ia a votat cu 5,9% din electorat, apoi nu
au un reprezentant în Parlament. Responden ii consider c pragul electoral trebuie s fie din punct de vedere uman: 1% un deputat, aceasta referindu-se atât la
candida ii independen i, care acum nu au dreptul s participe la electoral , cât i
la partidele politice. Atunci, ponderea electoral acumulat se va redistribui
echitabil. În cazul baremului de 6% mandatele se redistribuie la alte forma iuni
politice, care au intrat în Parlament, dar pentru care nu au votat oamenii, în consecin avem de afacere cu o min ire flagrant i violare a constitu iei noastre.
Ultimele alegeri parlamentare au demonstrat c politica este o afacere. Unele partide de dreapta au devenit de stânga. Este o afacere între parlamentari, care
nu fac fa politicii.
Erorile comise în tehnologiile electorale
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Dac ne referim la erorile de management electoral al partidelor politice,
exper ii au relevat c fiecare partid î i elaboreaz propriile strategii electorale i,
în caz de e ec, analizeaz unde a gre it. Nu exist re ete electorale universale,
de aceea, fiecare partid aplic propriile tehnologii i tactici electorale în disputele cu concuren ii s i pentru a câ tiga simpatiile aleg torului. De aici rezult c
erorile trebuie c utate, de la caz la caz, fie în strategiile aprobate, fie în metodele cu care s-au aplicat tacticele, fie în factorul uman implicat. Dac , îns , ne referim la lacunele existente în cadrul sistemului electoral al Republicii Moldova,
apoi acestea nu permite realizarea egalit ii de anse ale concuren ilor electorali.
- erori la nivel legislativ
În viziunea responden ilor, cadrul legislativ continu s fie imperfect i, în
plus, se modific foarte des. Codul electoral pare a fi cel mai des modificat act
legislativ din ara noastr . Doar în ultimii ani, pragul electoral s-a modificat de
dou ori, f
ca s poat fi aplicat în practic . Recent, majoritatea parlamentar
a mai schimbat o dat regulile de joc.
Legea nu reflect obligativitatea surselor de finan are pentru un partid. Astfel, partidele sunt nevoite s caute surse de orice calitate, important este ca s
capete aceste surse i atunci, deseori, se antreneaz în unele obliga iuni i, în final, apar i erorile din activitatea partidului. Legea respectiv limiteaz atât dreptul partidelor la o via activ politic plin , cât i dolean ele electoratului. Plafonarea din legisla ie îi elimin din via a politic pe acei care pot i vor s se
manifeste, ca s fac schimb rile atât de importante pentru ar . A fost remarcai nedorin a PCRM, PPCD i PDM de a accepta aplicarea sistemului electoral
majoritar în baza circumscrip iilor uninominale.
Nu este vorba de erori în legisla ie, ci de modific ri i manipul ri cu bun
tiin din partea comuni tilor i a legisla iei. Astfel, legisla ia electoral a fost
modificat în favoarea comuni tilor, au fost interzise coali iile i blocurile electorale, nu se permite ca cei cu cet enie dubl s accead în Parlament, toate celelalte modific ri în legisla ie sunt f cute pentru favorizarea partidului comunist.
- erori la nivel executiv
Pentru ara noastr , e specific faptul c organele puterii executive aplic legea de la caz la caz, în func ie de interes. Comisia Electoral Central se face a
nu observa inechitatea dintre partide în perioadele electorale. În mare parte, compania electoral din Moldova este dirijat de Occident i R rit. Opozi ia nu
are capacitatea de a se consolida pentru a vorbi într-o voce unic . Nu este organizat un control rigid, o expertiz viabil a voturilor aleg torilor. Presta ia CEC
i a organelor electorale inferioare este ineficient . Sanc iunile juridice sunt puin eficiente i se materializeaz prin neaplicarea lor fa de concuren ii electorali i de func ionarii electorali pentru fraudele electorale comise.
Tehnologiile electorale sunt foarte primitive, pentru oameni primitivi: “sc dem pre ul la pâine, sc dem pre ul la salamuri, o s tr i mai bine, o s ave i o
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via mai decent , ridic m pensiile, vom ridica salariile...”. Aceste promisiuni,
de 14 ani, r mân în programul politic al PCRM. Tacticile acestea sunt, deja, bine verificate c merg, atacul psihologic func ioneaz asupra popula iei. În mediul rural, mai ales, se cump
voturile, este o tehnologie murdar dar care este
o realitate în mediul electoral autohton.
Puterea utilizeaz tehnologiile electorale dubioase precum: blocada informa ional , arestul oponen ilor, mituirea aleg torilor prin majorarea pensiilor i
salariilor înaintea alegerilor, utilizarea factorului extern pentru ob inerea unor
dividende politice. Deseori, se amplific fobii fa de "du manii externi", rolul
rora îl joac , pe rând, Rusia, Transnistria, SUA, România etc. O metod frecvent utilizat este compromiterea oponen ilor politici, arest rile care au loc în
timpul alegerilor. În plus, PCRM fur mesajele opozi iei.
Opozi ia nu- i poate formula clar mesajul, nu are multe idei noi, nu poate
mobiliza electoratul la ac iuni de for , mitinguri, greve. În plus, opozi ia este
pasiv , speriat , iar societatea civil nu se implic direct, fiind dependent mult
de granduri, deci de voin a sponsorilor.
La nivel executiv, guvernul a fost schimbat tocmai pentru a asigura victoria
comuni tilor în 2009.
Pentru electoratul de peste hotare, plecat în str in tate la munci negre, este,
practic, imposibil de a beneficia de dreptul la vot, iar statul este prea pu in interesat de a schimba ceva la acest capitol.
- erori la nivel informa ional
Institu iile mass-media, din p cate, nu sunt solidare în ceea ce prive te reflectarea impar ial a campaniei electorale: unele mijloace sunt loiale partidului de
guvern mânt i ostile celorlalte partide, altele execut comenzi politice, în timp
ce numai câteva mijloace mass-media î i exercit onest misiunea de a-l informa
echidistant pe cet ean.
În Moldova, nu exist o pres independent , deoarece mizeria i s cia în
care activeaz aceast putere în stat nu-i permite s fie independent i atunci
este dependent de fluxurile de capital, deseori, cu con inut politic. Este normal
ca un partid s posede organul s u mass-media, pentru a- i promova interesele
de partid. Îns , deseori, multe surse mass-media se prostitueaz pe acest câmp i
sunt gata s primeasc bani din orice surs , s fac orice, numai ca s supravieuiasc atât organul mass-media, cât i colectivul. Liderii de partid v d solu ia în
perfectarea cadrului legislativ privind mass-media, dar i prin autoadministrarea
segmentului mediatic. Nu în ultimul rând, fiecare jurnalist trebuie s i dea bine
seama ce meserie are i care ar fi durerea provocat de articolele scrise.
Liderii de partid i-au expus opinia asupra blocadei informa ionale organizate i sus inute abuziv de c tre PCRM i incapacitatea mass-media de a organiza dezbateri electorale publice, interesante i eficiente; presta ia “modest ” a concuren ilor electorali în dezbaterile publice electorale.
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IV. PONDEREA PROPRIULUI PARTID ÎN MEDIUL POLITIC
Ponderea propriului partid în contextul concuren ei politice din Republic
Partidul Democrat, întotdeauna, a pledat pentru consolidarea for elor progresiste din ar , f când apel c tre acele partide care doresc s contribuie la crearea unui centru politic puternic. Acestui apel a r spuns Partidul Social-Liberal,
cu care PDM a fuzionat în luna februarie anul curent. Dac e s analiz m ponderea celor dou partide, atestat în urma ultimelor alegeri, Partidul Democrat
unificat poate pretinde rolul de a fi cea de-a doua for politic din ar .
La ora actual , în Moldova, sunt dou for e politice reale: AMN i PCRM.
În pofida sondajelor efectuate la comand , AMN are toate ansele s câ tige
alegerile parlamentare din 2009. Ponderea Partidului Agrar este sub media pe
ar .
Mi carea Speran a nu este un partid pur politic i nu se ocup numai de politic . Nu are scopul de a lua puterea în Stat. Scopul este de a implementa ideile
sale în anumite domenii profesionale.
PL este momentan unicul partid aflat într-o continu cre tere.
Mi carea social-politica “For a Nou ” a început destul de dinamic activitatea politic în anii 1997-1998, devenind prezent în organul legislativ suprem al
rii. i în urm torul legislativ, adic în perioada 1998-2004 a fost prezent în
via a politic activ , adic în institu ia parlamentar .
Partidului Sociali tilor din Moldova – Patria-„
”, la ultimele alegeri
parlamentare, a constituit for a a patra înregistrând un rezultat de 5 procente,
unicul care a r mas dup linia ro ie pentru a trece în parlament.
Pre edintele Partidului Ravnopravie a declarat c atât timp cât în ar vor
exista cet eni ale c ror drepturi sunt lezate, atâta timp va exista
.
Partidul Ecologist este al doilea partid politic înregistrat în Republica Moldova, dar deoarece este un partid mai specific, el a r mas la periferia luptei na ionale. Partidul Ecologist este membru al Partidului European, are tradi ii i un
poten ial care permite încadrarea sa în primele rânduri în lupta politic . Partidul
Ecologist nu împarte în segmente electoratul, dar sensibilizeaz toat popula ia,
partidul merge pe linia cur irii i valorific rii resurselor naturale. Nici o doctripolitic nu are acest scop, spre deosebire de partidul ecologist. De aici, o basocial mare, puternic (dar închis , care trebuie deschis ). Partidul are o
bre foarte bun , constituind-u-se din segmentul social i ecologic.
Partidul Popular-Republican cu un an în urm , în campania electoral loca, a acumulat peste 3%. Pentru un partid în curs de dezvoltare, denot o pondere i o dinamic bun , dar pentru un partid care vrea s accead în Parlament,
aceast cifr nu este suficient , i noi încerc m s corect m ni te lucruri.
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Partidul Republican din Moldova i-a autoapreciat ponderea drept minima.
Uniunea Centrist din Moldova i-a estimat activitatea de la modest i slapân la moderat .
spunzând la întrebarea respectiv , liderul Partidului Umanist din Republica Moldova a reiterat c partidul este o parte din societate, care poate fi mare
sau mic , anume partea aceasta i ponderea fiec rui partid în socium este apreciat de electorat. A accentuat c partidul pe care-l reprezint este la început de
cale, ap rând cu 6 luni înainte de alegerile electorale locale, f
suport financiar considerabil, i noi am câ tigat 48 de consilieri i un primar f
bani, f
tehnologii electorale sofisticate.
Partidul Dezvolt rii Spirituale “Moldova Unit ” consider c nu se afl întrun conflict cu statul, cum se afl alte partide, ca s înceap a aduna valize cu
materiale compromi toare. Partidul nu are nimic cu personalit ile statului. Este contra unor legi imperfecte, contra unor m suri, manifest ri din societate.
Partidul Social-Democrat i-a apreciat astfel ponderea partidului: dup unificarea PSD+PDS+3 raioane ale Uniunii Centriste, PSD unificat dispune la moment peste 10% voturi, 4 deputa i, 3 pre edin i de raioane, un pre edinte al Consiliului Municipal. Datorit PSD, au fost încheiate alian e democratice în majoritatea raioanelor rii.
PNL exist din 1993, iar în 2001 a pornit o fuzionare i a contribuit mult la
coagularea partidelor de orientare democratic i pro european , apoi în 2006,
dup ce a încercat s promoveze anumite pozi ii acestea au fost acceptate ca
manifest ri ale blocului Moldova Democrat .
Mi carea Ac iunea European a fost caracterizat drept un partid, care expriinteresele bugetarilor, pensionarilor, nu este de orientare liberal (partidele
oamenilor boga i), ci reprezint partidul celor s raci.
Mi carea social-politic “Pentru neam i ar ” este un partid foarte tân r.
Dac ar fi de vârsta altor partide, ponderea acestuia ar fi cu mult mai mare.
Partidul Liberal Democrat din Moldova i-a estimat ponderea ca fiind important , având la baz adeziunea popula iei, prin confirmarea a 224.000 de semturi. La ac iunile politice organizate de partidul respectiv au participat mul i
cet eni, deoarece PLDM este un partid de ac iune.
Rela iile propriului partid cu partidele similare din rile vecine
În fond, liderii de partid au relevat c men in rela ii cu partidele similare din
rile vecine, România i Ucraina, contând foarte mult rela iile personale, care
se stabilesc între liderii de partid. Partidele mai tinere pe arena politic , deocamdat , nu au stabilit rela ii sau se afl la etapa ini ial de stabilire a rela iilor cu
partidele similare.
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Partidul Democrat din Moldova are rela ii de prietenie cu partidele centriste
sau de centru-stânga din mai multe ri. S-a men ionat c PDM a încheiat un
Acord de parteneriat i cooperare cu Partidul Social-Democrat din România, are
rela ii bune cu Partidul Socialist din Ucraina. Recent, Partidul Democrat a c tat statutul de membru cu drept de vot consultativ al Interna ionalei Socialiste,
fiind astfel primul i unicul partid de esen social-democrat din Republica
Moldova, care are un asemenea statut în raport cu cea mai mare i mai puternic
familie politic din lume. Alian a „Moldova Noastr ” are semnat Acord de colaborare cu Partidul Na ional Liberal din România, cu partidele similare din Germania, Olanda, Suedia, Estonia etc.
Pre edintele Partidului Sociali tilor din Moldova „Patria” a estimat
partidul este fondatorul i membrul Congresului Euroasiatic Socialist Interna ional cu sediul la Kiev. Partidul are rela ii bine stabilite cu Partidul Socialist
din Ucraina, cu Partidul Socialist din Serbia, partidul între ine leg turi cu unele
partide din Rusia, coordoneaz unele viziuni cu un partid din Germania, deci,
toat activitatea interna ional a partidului porne te de la interesele geopolitice.
Partidul Ecologist este membru Partidului European al Verzilor, în care inti partidele similare din România, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Georgia. Liderii Partidului din rile respective se întâlnesc periodic, realizeaz schimb de
opinii i informa ii etc.).
Metodele de lucru ale partidului cu popula ia
Liderii de partid au remarcat c metodele de lucru sunt variate, cea mai frecvent form fiind întâlnirile cu oamenii. Din cauza accesului limitat la sursele
mass-media, se lucreaz în raioane, în ora ele i satele Republicii. Activul partidului se întâlne te cu oamenii, discut , afl care sunt nevoile i problemele lor.
Se organizeaz seminare i conferin e tematice, cu invitarea exper ilor, în cadrul
rora se abordeaz anumite subiecte concrete. Se organizeaz conferin e de
pres , în cadrul c rora se atrage aten ia opiniei publice asupra unor grave probleme ale statului sau societ ii.
Partidul Democrat
Noi nu suntem un partid care practic mitingurile, de i este un mod eficient
de a te face auzit. Republica Moldova, îns , nu are nevoie de mitinguri, ci de un
efort intelectual, de voin politic i viziuni clare asupra viitorului rii.
Atunci, când vom deveni o ar bogat , prosper – atunci ne vom putea permite
luxul de a face mai multe mitinguri. Cu certitudine, îns , pot afirma c în Partidul Democrat nu se practic metodele de impunere a omului de a asista la o întâlnire sau la o alt ac iune a partidului, a a cum o fac unele partide de la noi.
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În fond, se practic mai des discu iile de la om la om, principala metod r mânând dialogul individual i colectiv, în care se mizeaz doar pe for a argumentului. În activitatea sa, partidele recurg la întâlnirile cu aleg torii, adun rile de
partid, seminarele, vizitele la domiciliu, editarea unor bro uri, foi volante, ziarele de partid, radioul i televiziunea local , audien ele în teritoriu, mese rotunde.
Mai rar, se practic mitingurile i ac iunile de agita ie deschise. Activitatea de
baz în contactul cu popula ia este executat de c tre organiza iile primare de
partid din teritoriu.
Categoria de popula ie mai receptiv la ideile promovate de propriul partid
Partidul Democrat are mesaje pentru toate categoriile sociale de popula ie,
nef când abstrac ie de niciuna din ele. Popula ia nu este împ it în „ai no tri”
i „ai vo tri”. În opinia liderilor acestui partid, din p cate, politica dus de partidul de guvern mânt, dar i de unele partide de opozi ie, au polarizat societatea
noastr . Partidul Democrat promoveaz o alt politic – de concuren a ideilor,
a programelor de guvernare, a echipelor de oameni pân la urm , ci nu a ideologiilor de partid. De aceea, miz m pe sus inerea din partea acelor cet eni care
doresc s construiasc o nou Moldov , s f ureasc o societate modern , stabidin punct de vedere politic, economic i social, mai pu in pe acei care doresc
vad societatea antrenat în conflicte interminabile, care cheam lumea la lupte ideologice, pe baricade.
Creditul de încredere al electoratului fa de persoan (liderul politic) este
mai mare decât creditul de încredere fa de doctrina politic . În func ie de mediul profesional din care provine liderul politic, din acest mediu profesional este
i categoria de popula ie mai receptiv la ideile promovate de respectivul partid.
Liderii de partid, în fond, g sesc limbaj comun cu toate categoriile de popula ie,
remarcând, în primul rând, intelectualitatea, persoanele ce posed studii superioare. În mediul rural, segmentul social cel mai receptiv r mân a fi înv torii, bibliotecarii, medicii, lucr torii din cultur , fermierii. În mediul urban, mai receptivi sunt studen ii. Partidele ce reprezint interesele etniilor conlocuitoare au remarcat în r spunsuri anume acest segment de popula ie.
Perspectivele de evolu ie ale propriului partid
Partidul Democrat va continua procesul de consolidare a centrului politic în
Republica Moldova. Dorim s devenim o for care creeaz un echilibru în Moldova. Atunci când, într-o ar , exist partide radicale, de stânga i de dreapta,
trebuie s existe cineva care s contribuie la echilibrare i Partidul Democrat ia asumat aceast responsabilitate. Dac cineva crede c radicalizarea politicului,
la care s-a asistat în ultimul timp, va continua la nesfâr it, se în eal . Lumea s-a
turat de clivajele ideologice la care este supus . Lumea a teapt progrese economice i sociale. Lumea a teapt o for politic care s treac „de la vorbe la
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fapte”. Partidul Democrat i-a propus s devin acea for care s consolideze
societatea, în loc s o divizeze. Pornind de la rezultatele alegerilor de anul trecut, putem constata c Partidul Democrat, ca, de altminteri i Partidul Social-Liberal cu care a fuzionat recent, au fost unicele partide care au înregistrat un progres în raport cu alegerile similare din anul 2003. Acela i optimism ne inspir i
ultimele sondaje de opinie, care arat c Partidul Democrat i-a îmbun it scorul, spre deosebire de alte partide, care fie c se afl într-o sc dere a popularit ii lor, fie sunt într-o stagnare.
Majoritatea liderilor de partid s-au ar tat a fi convin i c electorala parlamentar din prim vara lui 2009 va fi una care va determina alian a politic a opoziiei împotriva partidului de guvern mânt. Perspectivele au fost estimate ca fiind
bune, strategiile electorale vor fi construite în func ie de nevoile i a tept rile
popula iei.
V. COMPORTAMENTUL I GRADUL DE INFORMARE A
ELECTORATULUI
Comportamentul popula iei în procesul alegerilor parlamentare
Practica ultimilor ani ne arat c participarea aleg torilor la alegerile parlamentare este mai activ decât la cele locale. Pe de o parte, este un moment de
îngrijorare, întrucât aceast stare de lucruri denot reticen a cet eanului fa de
posibilit ile autorit ilor locale de a le rezolva problemele cet enilor i, de aceea, ace tia merg la alegerile parlamentare având speran a c Parlamentul este
unicul organ în m sur s le solu ioneze. Pe de alt parte, liderii de partid s-au
ar tat a fi mul umi i, dac la viitoarele alegeri parlamentare cet enii vor participa masiv, fiindc astfel se m resc ansele acelor for e care vor s construiasc
progresul i, totodat , noua componen a Parlamentului va fi mai reprezentati. Din p cate, mul i concuren i electorali utilizeaz practici murdare de lupt
politic , cum sunt minciuna, calomnia, atacul la persoan , iar popula ia, din lipsa unor surse de informare echidistant , nu reac ioneaz adecvat la aceste ie iri.
Totu i, putem observa anumite schimb ri în aceast privin . Avem un exemplu
elocvent în acest sens: anul trecut, în pofida întregii ma in rii propagandistice
care lucra la tura iile maxime împotriva contracandidatului puterii la func ia de
primar general, tân rul Chirtoac l-a învins în turul doi pe mai experimentatul
Iordan. i acest lucru dovede te faptul c lumea s-a s turat de propagand , deci
comportamentul aleg torului este în proces de schimbare.
Estimând comportamentul popula iei în procesul alegerilor parlamentare, liderii de partid au apreciat c electoratul este pasiv, indiferent i nu are încredere
în ara aceasta se mai poate schimba ceva. În mare parte, comportamentul
electoratului va fi influen at de fluxul de informa ie care va fi livrat de media i
de situa ia care se deruleaz în Transnistria. Popula ia nu prea intr în esen a
statutelor i programelor electorale, este pasiv la mesajele politice. Gândirea
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colectiv nu este impulsionat de partide sau de guvernarea politic . Lipse te
definitiv o cultur politic , ac ionându-se în campaniile electorale mai mult situional. Unii lideri de partide au categorisit alegerile ca fiind transformate întrun organism corupt, care se deruleaz nu dup ra iune, dar dup cum se dictea. Oamenii s-au obi nuit s primeasc , în perioada electoral , ajutoare materiale (ex.: pensii, ajutor material pentru construc ii, majorarea salariilor, ochelari
gratis etc.). Astfel, popula ia a teapt c , o dat la patru ani, cineva s vin i s
le dea ceva în schimbul unui vot.
Totodat , liderii de partid au estimat c , în mare parte, comportamentul popula iei este în func ie de mai mul i factori, în primul rând, cine este liderul acestui partid, ce promoveaz acest partid, ce oameni înconjoar acest partid, dac
partidul i membrii s i nu sunt implica i în diferite afaceri dubioase. Problema
este c popula ia nu voteaz dup merite profesionale i intelectuale, dar dup
alte criterii. În competi iile parlamentare din 2001, s-a lansat alian a juri tilor i
economi tilor, la care s-au unit economi tii cu juri tii ca s guverneze ara la cel
mai înalt nivel, acumulând 0,2%, astfel vedem spre ce se orienteaz popula ia.
De i majoritatea popula iei este estimat ca fiind pasiv , apolitic , totu i,
exist un segment foarte mic, de 5-8% extrem de politizat, agresiv chiar, care
particip la activit ile tuturor partidelor, la mitinguri, greve etc. Oricât de paradoxal ar fi, dar anume b trânii reprezint categoria social care se încadreaz
cel mai activ în campania electoral , dar ei voteaz comuni tii. La nivel de ar ,
doar 1/3 din popula ie este decis pentru cine voteaz , ceilal i decid în ultimul
moment (în cabina de votare).
În general, situa ia a fost apreciat drept analfabetism politic, care este determinat de faptul c cet eanul de rând nu este informat.
Modalitatea cea mai eficient de difuzare a informa iei în perioada
preelectoral
În condi iile unei izol ri mediatice cvasi-totale, singura modalitate eficient
de difuzare a informa iei care prive te partidul este întâlnirea cu aleg torii din
localit ile rii, comunicarea direct .
Evident, în percep ia liderilor de partid, mass-media r mâne a fi cea mai eficient surs de informare. Dar, în condi iile când mass-media autohton , deocamdat , deserve te for ele guvernamentale, partidele sunt nevoite s umble de la
om la om, de la cas la cas . Totodat , pornind de la faptul c unul dintre segmentele mai active ale electoratului este tineretul, Internet-ul se prezint drept
sursa de informare cea mai sigur pentru acest segment social.
Reflectarea campaniilor electorale de c tre sursele mass-media
Liderii de partid, referindu-se la timpii de anten ai concuren ilor sau spa iile publicitare, consider c mijloacele de informare nu pot fi acuzate de nimic,
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deoarece acestea nu pot interveni în con inutul materialelor electorale. Îns , dase are în vedere reportajele pe care le difuzeaz , atunci trebuie s recunoa tem c exist o mare problem în ceea ce prive te echidistan a, obiectivitatea i
impar ialitatea reflect rii campaniei electorale. Evident, nu toat mass-media
poate fi acuzat de acest viciu, cu prec dere numai acelea afiliate unor partide
politice.
Probabil, pentru a se ajunge la o reflectare obiectiv i impar ial a campaniilor electorale, mai e nevoie de maturizarea societ ii civice i independen a
financiar a surselor media autohtone.
Liderii de partid au solicitat c timpul i spa iul de emisie rezervat partidelor trebuie s fie repartizate egal, ca publicul s primeasc informa ia din prima
surs . Spre regret, cei ce au bani pl tesc i ajung peste noapte vedete.
VI. PERSONALITATEA LIDERULUI POLITIC
Calit ile pe care trebuie s le posede un lider politic
În viziunea universului investigat, un lider politic trebuie s fie deschis, transparent, onest i curajos. S fie preg tit, profesionist, pragmatic, s poat analiza, s elaboreze concluzii, s g seasc solu ii, s poat risca, s aib încredere în
sine i în echip , s fie amabil, îns , dur si principial, s aib opinia sa clar , s
aib abilit i de comunicare, spirit de echip , s fie diplomat, s poat merge la
compromis.
Liderul trebuie sa fie charismatic. Popula ia trebuie s vad un lider prin
caracterul lui, prin ideile lui, dorin ele sale. Liderul trebuie s fie cinstit i statalist, s gândeasc nu pornind de la nevoile sale, ci de la nevoile poporului. R bdare, tact, inteligen , spirit de echip , altruism, carism , voin politic .
Calit ile cu care trebuie s fie înzestrat un lider politic pot fi expuse la nesfâr it. Cu asemenea calit i exist foarte multe persoane, în schimb este foarte
dificil, în acest mediu politic din Moldova, ca o personalitate marcant cu calii deosebite s aib posibilitatea de cre tere, deoarece masa critic o formeaz
politicienii de factur mai veche i respectiv ca electoratul existent s r spund
unei asemenea personalit i mai dureaz .
Totodat , responden ii intervieva i consider c un lider de partid trebuie s
fie o persoan contemporan , preg tit pentru a în elege procesele geopolitice
care au loc în regiunea data în care se afl Moldova, pentru a în elege procesele
globale, locul i rolul concret al Republicii Moldova în aceast schem . Un lider
de partid trebuie s fie o persoan absolut izolat de business, persoan de cariepolitic , persoan cinstit i cu o experien de încredere din partea membrilor de partid i a electoratului. S duc la bun sfâr it mesajul partidului pe care îl
conduce, s promoveze programul partidului, responsabil, consecvent.
Un lider de partid trebuie s fie un orator bun, s posede o anumit energie
interioar , care ar impulsiona spre public aspira iile, trebuie s fie consecvent,

120

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

respecte principiile democratice, el trebuie sa fie moral neap rat, s aib
moralitate. Acest lider trebuie s fie un cre tin bun i un familist, el trebuie s
fie un tat bun, noi nu avem nevoie de lideri politici care nu accept familia tradi ional , Moldova nu are nevoie de lideri care accept familiile netradi ionale.
Un lider politic moldovean mai trebuie sa fie preg tit pentru a face fa provoc rilor care decurg din procesele de coagulare a partidelor, s fie decent în activitatea politic , flexibil în ac iunile în continu schimbare, s posede clarviziune (nu o are oricine), ferindu-se de cel mai mare viciu, care este tr darea.
Responden ii, fiind întreba i dac calit ile pretinse unui lider de partid le
posed ei personal, ace tia au relevat ca ac ioneaz dup principiul: înainte de a
pretinde cuiva o calitate, trebuie s o posede personal. Referindu-se la faptul daaceste calit i le posed oponen ii politici, ace tia au men ionat c în politica
autohton mai este mult ipocrizie. Cu regret au constatat c nu to i liderii politici autohtoni sunt one ti atât în rela iile lor cu partenerii, cât i în cele cu aletorii. De i au insistat c aceast apreciere s r mân pe seama exper ilor, totu i, au recunoscut c unii dintre oponen i sunt politicieni profesioni ti, care au
reu it s se afirme i s se men in pentru mai mult timp pe arena politica a Republicii.
Nivelul de comunicare dintre liderii politici moldoveni
Pentru a avea un dialog constructiv i eficient, to i liderii politici ar trebui s
fie deschi i pentru comunicare. Din p cate, nu to i politicienii posed aceast
calitate, de aici survenind un nivel de comunicare nu tocmai cel pe care ni l-am
dori. Unii lideri politici sunt mai rezerva i, al ii se cramponeaz de cli eele trecutului, al ii sunt, pur i simplu, îngâmfa i. Cu toate acestea, liderii de partid g sesc acele puncte de tangen care pot constitui baza unui dialog. Liderul PDM
a apreciat ca partidul s u a avut întotdeauna un rol decisiv în crearea majorit ilor parlamentare, tiind s poarte discu ii constructive.
În fond, responden ii au opinat c un asemenea mediu comunicativ între liderii politici lipse te. Ace tia mai des comunic direct de la tribuna Parlamentului ori în relat rile din media. Nu exist cluburi, medii unde pot s fie puse în
discu ie, dezb tute mai multe întreb ri ce in de cre terea liderului, partidului,
promovarea experien elor etc. Aceast verig este lips i nu numai între partide, dar chiar i în interiorul fiec rui partid. Comunicarea este vizibil doar la congrese si edin ele organelor de conducere.
De i, din interviurile aprofundate, desprindem c , totu i, exist un început
de dialog, dar este neglijat, totalmente, interesul na ional.
Partidul Popular-Republican
Actuala putere nu dore te s conlucreze cu noi. De fapt, nici noi nu consider m
necesar. Guvernarea a deschis liderului 3 dosare penale, liderului nostru de la
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Taraclia - 2 dosare, deci aceasta este conlucrarea: ei ne deschid dosare, dar
noi ne ap m. O anumit comunicare exist sporadic. Îns , o discu ie liber
despre problemele din stat, despre problemele cet enilor nu exist . Este doar
un egoism politic, fiecare tinde s astupe pe cel lalt i s i promoveze propriile idei politice.
În fond, liderii de partid intervieva i au estimat c , în perioada electoral , lipse te dialogul responsabil i critic. Actuala putere nu este i nu poate fi cooperant , în sens pozitiv, util, nici cu oponen ii politici, nici cu societatea. Comunicarea dintre liderii politici în Republica Moldova exist , dar efectul social-util
se las a teptat prea mult.
Procesul de comunicare între liderii politici mai mult seam
cu o pia ,
unde toat lumea se ceart . Comunicarea coerent i constructiv nu constituie o
prioritate în activitatea partidelor. De i unele partide au f cut tentative de comunicare, îns au întâmpinat în absoluta majoritate a cazurilor refuz.
Partidul Na ional Liberal
Sunt cea mai defavorizat pentru c sunt femeie. La noi, înc predomin misoginismul. Comunic cu ceilal i lideri prin apari iile la TV i în Parlament i prin
articolele scrise. Cu actuala putere în stat nu facem nici un fel de cârd ie, nu
avem rela ii speciale, activ m prin declara ii, prin interpel rile f cute în Parlament.
Procesul de comunicare dintre liderii politici este uniformal. Aceast comunicare nu este axat pe o problem comun , este de stingere a unor situa ii nepcute. O comunicare institu ionalizat între partide i între liderii de partid nu
exist , deoarece factura oamenilor este diferit , nu g sesc limbaj comun.
VII. CON INUTUL PROGRAMELOR ELECTORALE
Elementele comune din programele electorale
În viziunea responden ilor, programele electorale ale partidelor politice autohtone se aseam
foarte mult i este greu de g sit vreo deosebire de esen .
Dup o studiere atent acest lucru îl afirm chiar i anali tii politici. Ceea ce este comun în programe este grija pentru bun starea omului, pentru problemele
economice i sociale, diferendul transnistrean i integrarea european .
Foarte multe lucruri sunt comune, pentru c este i normal ca programele s
spund la dolean ele electoratului i, atunci, marea majoritate a dolean elor
electoratului sunt de caracter mai mult orientate social, social-democratic, populist în unele cazuri i atunci, respectiv, cu acestea r spund partidele. Lipse te o
doctrin clasic -conservatoare sau una clasic social-democrat .
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Liderul Partidului Sociali tilor din Moldova „Patria” apreciaz programele electorale a altor partide negativ, deoarece marea majoritate a acestora
sunt plagieri, copieri unul de la altul. Programele electorale nu sunt alc tuite
strict dup doctrinele împ rt ite de c tre for ele politice, dar în Moldova sunt
foarte multe for e politice care, în general, nu se bazeaz pe anumite doctrine
clasice, nu în eleg necesitatea acestor lucruri i programele electorale le alc tuiesc cu un singur scop: de a promite mai multe facilit i pentru electorat pentru a
duce în eroare alegatorii, ca s -i atrag pentru votarea situa ional , la momentul
dat.
Comun este faptul c toate partidele î i fac o imagine pozitiv cu scopul de
a atrage electoratul. Domin promisiunile de a face via a mai bun . Programele
electorale au un singur scop: ducerea în eroare a electoratului.
Diferen ierile în programele electorale
Diferen ele constau, mai întâi de toate, în modul diferit de abordare, accentele puse i ordinea priorit ilor. Apoi, le diferen iaz , în mare parte, pozi ia partidelor fa de istorie, limb , rela iile cu România, Rusia, NATO. Partidul Agrar eviden iaz mai mult problemele popula iei de la sate, dezvoltarea sectorului
agrar, dezvoltarea economic i cultural a satelor, atragerea investi iilor în sectorul rural, asocierea fermierilor etc. Partidul Patriavorbe te despre colaborarea cu Rusia i rile din CSI, nu sus in integrarea în NATO.
Diferen ele sesizate vin din poten ialul intelectual, capitalul politic, care st
în spatele acestor programe. Unele partide sunt pro-europene, iar altele pro-ruse,
ceea ce se reflect i în programele preelectorale.
Imaginea unui partid este diferen iat prin faptele concrete, prin aportul la
dezvoltarea rii i, totodat , prin implementarea promisiunilor f cute electoratului.
Din punct de vedere al formei, unele programe sunt mai extinse, altele mai
laconice.
Orient rile economice din programele partidelor
Este îmbucur tor faptul c nici m car partidele de pe extrema stâng a e ichierului politic nu mai pledeaz pentru o economie planificat . Programele tuturor partidelor au ca obiective consolidarea economiei de pia , sporirea gradului
de asisten social , ceea ce înseamn c pân i partidele de dreapta din Republic sus in valorile social-democra iei.
Partidele din Republica Moldova cu excep ia doar a câtorva, în general, nu
în eleg care este rolul Moldovei în acest sector geopolitic, nu în eleg cum poate
fi încadrat Republica în aceast schem economic , efectiv cu urm ri pozitive
pentru popula ie i stabilitatea st rii economice. De aceea, programele economi-
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ce ale unor partide mai mult seam
cu unele eseuri cu tematica economic
plagiat din careva surse de inspira ie tiin ific , str in .
În toate programele politice, orient rile economice constituie segmentul cel
mai slab. Strategia economic a actualei guvern ri se bazeaz pe banii persoanelor care lucreaz peste hotare. Este imposibil de realizat o politic economic
social-democrat sau una liberal , inând cont c venitul la buget este constant,
la fel ca i cheltuielile la buget, deci, practic, nu r mân bani pentru realizarea
unor programe clasice. Este o economie distorsionat i aceasta nu permite realizarea unor programe eficiente.
În percep ia liderilor politici, nu exist un partid de orientare economic liberal . Orientarea este mai mult de natura liberal-na ional , cu con inut preponderent na ional decât economic. Un impediment este formarea claselor sociale,
nu s-a format acea burghezie exponent al liberalismului economic. Presta ia statului fa de acest mediu al micii burghezii, a a s-o numim din Moldova, este
foarte dur . Dac nu se formeaz aceast clas , respectiv doctrinele nu pot s aipriz i s se materializeze în societatea moldoveneasc . Acest proces a fost
prejudiciat, în primul rând, de privatizarea în forma care a avut loc. Ideologia a
fost corect , îns procesul de privatizare cu bonuri patrimoniale nu a dat rezultatul necesar, nu a fost format clasa proprietarilor, fapt care se reflect i asupra
clasei politice.
De i toate partidele vizeaz segmentul economic, fiind orientate spre doctrina economic liberal i neoliberal , îns cel mai trist este c nici un program
politic nu indic solu iile de rezolvare a impasului economic în care se afl Republica Moldova.
Metoda de alegeri mai adecvat realit ii Republicii
Fiind solicita i liderii de partid de a se expune cu privire la cea mai adecvat metod de alegeri parlamentare în republic , opiniile acestora s-au dovedit
a fi deosebit de contradictorii, fiecare dintre ace tia încercând s i argumenteze
punctul lor de vedere.
Liderul Partidului Democrat din Moldova consider c scrutinul uninominal
ar fi în m sur s satisfac dorin a aleg torului de a- i cunoa te deputatul. Îns ,
acest sistem comport i anumite riscuri: în cazul Moldovei, circumscrip iile
electorale ar fi foarte mici, iar aceasta ar duce la ipotetica cump rare a voturilor
de c tre unii candida i. De aceea, ara noastr înc nu este gata s implementeze
un astfel de sistem. Pe de alt parte, trebuie s o recunoa tem c nici sistemul de
ast zi nu este tocmai adecvat situa iei. Or, situa ia, când în Parlament nimere te
o pleiad de anonimi, nu este normal . Varianta de compromis ar fi s implement m un alt sistem: în circumscrip ii plurinominale, adic împ irea teritoriului
rii în mai multe circumscrip ii, în fiecare din acestea partidele s înainteze câte
o list de candida i. Astfel, s-ar exclude i situa ia când un oligarh ar cump ra
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cu un sac de bani toate voturile din circumscrip ie, dar i aceea când partidele
pun în capul listei o „locomotiv ” care trage din urma sa o garnitur de anonimi.
Aceea i op iune este sesizabil i în cazul Alian a „Moldova Noastr ”, care
consider c pentru statul nostru cel mai adecvat ar fi sistemul mixt de alegeri:
51 deputa i, care s fie ale i pe liste de partid i 50 nominal în circumscrip ii
uninominale. Astfel, va fi asigurat leg tura mai strâns între aleg tori i legislatori, deputa ii vor fi mai aproape de popula ie, vor purta r spundere concret fade electorat i programele partidelor vor fi mai concrete.
Pledeaz pentru o variant combinat Mi carea social-politic a profesioni tilor Speran a, argumentând prin faptul c membrii partidului ale i din
raioane sunt mai bine cunoscu i oamenilor din aceste regiuni, având mai mare
încredere în ace ti politicieni. Este important ca ace ti membri ai partidului s
tr iasc în regiunile lor, ca s vad situa ia pe loc. Totodat , a accepta doar alegerile conform listei circumscrip iilor în condi iile republicii este deosebit de
complicat i va fi imposibil de f cut politic .
Adep i ai sistemului electoral mixt s-au ar tat a fi Partidul Sociali tilor din
Moldova Patria, Uniunea Centrist din Moldova, Partidul Umanist din
Republica Moldova, Partidul Dezvolt rii Spirituale “Moldova Unit ”, Partidul
Na ional Liberal, Mi carea social-politic “Pentru neam i ar ”, Partidul Liberal Democrat din Moldova. În favoarea viziunilor lor, argumenteaz prin necesitatea men inerii puterii reprezentative a statului. Actualmente, listele de partid
nu posed puterea reprezentativ a statului, deoarece nu cunoa tem care este deputatul din Chi in u sau de la Ocni a, pentru ca el s duc responsabilitate în faa aleg torilor. Adep i alegerilor mixte au pledat pentru vot uninominal al pre edintelui tarii, care este exponentul puterii statale. Pre edintele rii trebuie numaidecât s fie ales de c tre popor prin vot direct, secret i uninominal. “Nu putere din putere, dar putere de la popor” - iat principiul de baz .
Din universul e antionat, mai pu ini lideri de partid s-au pronun at pentru
alegeri conform listelor partidelor. În favoarea op iunii sale, au adus argumentul
în cazul când partidul câ tig alegerea î i asum responsabilitatea asupra dezvolt rii rii în întregime. Din punct de vedere doctrinar i al venirii unei echipe
la putere, este mai binevenit sistemul când Moldova constituie o singur circumscrip ie, adic când se voteaz conform listelor de partid. Situa ia când în Parlament veneau oameni foarte diferi i era folosit numai de eful statului în scopul promov rii intereselor personale. Este o logic sovietic ca mai bine s alegem pe circumscrip ie, deoarece este r spundere mai mare. În realitate, lucrurile
iau cu totul alt întors tur . Alegerile conform listei partidelor ofer posibilitatea de a se promova persoane bine cunoscute în toat ara.
Tot în acest context, este acceptabil situa ia alegerilor conform listelor partidelor, dar cu trasarea sectoarelor respective cu listele partidelor individuale pentru fiecare sector. Persoanele care vor fi alese în afara listelor de partid reprezi-
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nt un pericol foarte mare. Aceste persoane vor da promisiuni i mai goale, nu
vor fi lega i strâns de r spunderea în fa a forma iunii politice care i-a lansat, vor
fi „arti ti liberi” în legislativ. Pentru a dobândi mandatul de stat, vor implica în
compania electoral sume colosale de bani, care vor afecta mult procesul democratic al Republicii Moldova. Este posibil c aceste persoane vor cump ra locuri
în legislativ.
Din liderii de partid, care au acceptat s r spund la întreb rile interviului
aprofundat, doar reprezentan ii Partidului Liberal, Partidului Ecologist “Alian a
Verde” i PSD au optat pentru votul nominal, considerând c aleg torii voteaz
pentru o persoan concret , pe care o tiu i o vor. Aceasta va consolida leg tura
aleg torului cu deputatul, va minimiza corup ia, i va consolida democra ia. Argumentul e simplu: deputatul va deveni dependent nu de liderul partidului care
formeaz lista, ci de aleg tor.
VIII. SITUA IA SOCIO-ECONOMIC
I POLITIC
Institu iile în care liderii de partid au cea mai mare încredere
Propunându-se liderilor politici urm torii itemi: parlament, guvern, pre edintele rii, prim rie, biseric , justi ie, partide politice, mass-media, ONG, sindicate, pentru a eviden ia institu iile nominalizate în care au cea mai mare încredere, la moment, în Republic , am reu it s identific m o scar ierarhic a op iunilor responden ilor, pe care o prezentam în descre tere.
Parlament. Acest item a fost remarcat în r spunsurile majorit ii celor care
au fost intervieva i. Încrederea în Parlament este determinat de faptul c acesta
lanseaz legi democratice, contemporane pentru ar , acestea fiind lansate ca rezultat al influen ei i controlului din partea Uniunii Europene, rilor europene.
Parlamentul lucreaz normal, adopt legi satisf toare din punct de vedere democratic, îns nu- i îndepline te o singur obliga iune – controlul asupra îndeplinirii acestora. Op iunea pentru institu ia parlamentar au argumentat-o prin faptul c , în pofida componen ei lui politice, acolo au loc dezbateri, confrunt ri de
idei, pozi ii, programe etc. Alta este problema c activitatea Parlamentului trebuie s fie reflectat obiectiv i suficient pentru ca cet enii s tie ce se întâmpcu voin a lor politic timp de patru ani.
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Guvern. Manifest rile liderilor de partid privind încrederea in Guvern au
fost destul de rezervate. Din analiza r spunsurilor se releva ca acumul rile financiare la buget sunt dirijate normal. Actuala guvernare a exclus din practica
Moldovei datorii mari la plata bugetarilor, dar, totodat , este i partea nesatisf toare. Actuala guvernare n-a demonstrat capacit i bune pentru organizarea
vie ii social-economice a popula iei, precum: lansarea noilor locuri de munc ,
accentuarea protec iei sociale a p turilor vulnerabile, a copiilor, a tineretului.
Liderii partidelor au manifestat o încredere par ial în actualul guvern.
Pre edintele rii. Opiniile liderilor s-au axat pe faptul c pre edintele rii
nu trebuie s se implice în alte aspecte decât cele prev zute de Constitu ie.
Biserica. Biserica a fost apreciat drept institu ia care îndeamn oamenii
spre bine, accentuându-se si asupra efortului pe care trebuie s -l depun Biserica pentru cultura i integritatea rii. Totodat , s-a remarcat c cu cât un popor
este mai analfabet, cu atât influen a Bisericii este mai mare.
Prim ria. A fost identificat drept institu ia statal care doar constat problemele la nivel local, îns nu le hot
te, deoarece nu are puterea i banii necesari.
Justi ia. Liderii de partid în majoritatea cazurilor i-au expus opinia c în
Republica Moldova este greu s ai încredere în justi ie.
ONG. Sectorul autohton neguvernamental nu poate reprezenta o institu ie în
care po i avea încredere. Este dependent de finan rile din proiecte, care nu întotdeauna promoveaz valorile autentice i în conformitate cu interesele na ionale.
Sindicatele. Liderii de partid au estimat c sindicatele au pierdut valoarea în
societatea moldoveneasc i nu mai pot constitui o institu ie în care po i avea încredere.
Mass-media. Este puterea a patra în stat, îns în virtutea în care î i execut
responsabilit ile, este departe de a capta încrederea atât a liderilor de partid, cât
i a întregii societ i.
Partidele politice. Este semnificativ faptul c , practic, fiecare al doilea respondent a nominalizat în r spunsurile sale încrederea în partide ca institu ie politic , în acela i timp men ionând denumirea propriului partid.
Domeniul economic
Situa ia economic din ar iese de sub controlul Guvernului i acest lucru
este unul foarte grav, fapt asupra c ruia s-a atras aten ia nu o dat primului-ministru, în cadrul edin elor în Parlament. Or, aprecierea nejustificat a monedei
na ionale, în condi iile unei infla ii, când pre urile la unele categorii de m rfuri,
pur i simplu, au explodat, nu este normal i se repercuteaz asupra st rii economice i bun st rii popula iei: conform statisticilor, fiecare a doua familie se
între ine din banii munci i peste hotarele rii, iar aceasta înseamn c omul simplu cu aceea i bani î i poate procura mult mai pu ine lucruri.
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Situa ia economic din ar a fost apreciata drept catastrofal , deoarece se
bat cap în cap mai multe principii generale de activit i economice. Acolo unde
bugetul se formeaz în baza impozitelor indirecte, acolo unde deficitul comercial este aproximativ 50 la sut din PIB, atunci când 35% se formeaz din remiteele gastarbaiterilor, iat aici se încalc principiile unei economii echilibrate.
ara este în ajunul unui colaps economic, dac nu vor fi stabilite priorit ile clasice în dezvoltarea economic . Din considerentul c nu ne putem autoadministra
economic, este necesar ca în ar s fie permis accesul la mai mul i «rechini»
capitali ti cu activit i economice sistemice. O atare prezen este dar foarte i
foarte modest si ei nu formeaz elita în via a economic . Chiar dac se extind
re elele comerciale Metro, unele tehnologii informa ionale prin telefonia mobi, îns acestea sunt pu ine. Companiile str ine suport consecin ele sistemului
destul de liberal de impozitare. Din considerentul c factorul administrativ în dirijarea proceselor economice este masiv, este dificil activarea companiilor transna ionale pe pia a intern a republicii.
Starea economic a rii a fost apreciat negativ i din considerentul c o
mare parte a popula iei exist sub nivelul minim de existen . Toat economia
rii este legat de a a indici, ca: pre urile la sursele energetice i carburan i, cursul dolarului. Economia Republicii se bazeaz pe vin i gastarbaiteri, în timp ce
în Europa multe terenuri cu vi de vie au fost defri ate, deoarece aceast ramue considerat f perspectiv . Locurile de munc i în Europa devin din ce în
ce mai reduse. Republica Moldova poate doar emite bani, construie te ni te piramide financiare, care nu-s asigurate cu nimic. Economia noastr nu este în stare s se dirijeze pe ea îns i.
Doar liderul Mi rii social-politice a profesioni tilor „Speran a”
a opinat c în compara ie cu anii ’90, situa ia economic s-a îmbun it foarte
mult. Republica se mi
înainte. Se vede i o anumit stabilitate, dar probleme
exist ca în orice alt ar .
În temei, liderii de partid au concluzionat c , dac omul nu este liber în activitatea social , politic , economic , el nu poate produce bun starea individual
sau colectiv .
Domeniul social
Toate reformele din sistemul economic i social au fost promovate în perioada 1998-2000, consider liderii Partidului Democrat, care au participat atunci
la guvernare. Acele reforme au început a da roade mai târziu. Meritul acestor
roade i-l atribuie nejustificat actualul partid de guvern mânt. Tot ei constat ,
cu regret, c acele reforme nu au fost continuate, astfel, încât ast zi observ m o
încetinire a cre terii economice. Domeniul culturii r mâne în afara aten iei Guvernului, tinerele talente, de exemplu, fiind nevoite s se lanseze în alte ri, decât la ei acas . În înv mânt, Guvernul intervine f
nici un temei. Impunând

128

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

a-numitele cote de înmatriculare, prin care Guvernul restric ioneaz unele meserii, silindu-i pe tineri s înve e în acele domenii în care doresc demnitarii. Or,
reglementarea pie ei for ei de munc nu se face prin metode restrictive, ci prin
cele stimulative. În domeniul ocrotirii s
ii, trebuie men ionat c reforma în
medicin a fost, pur i simplu, compromis de c tre actuala guvernare. Sistemul
asigur rilor în medicin , ca idee, nu e rea, el func ioneaz cu succes în mai multe ri, dar felul în care acesta a fost implementat în Republica Moldova las
mult de dorit. Ast zi, nu medicii beneficiaz de grosul banilor aduna i din asiguri, ci angaja ii Companiei na ionale de asigur ri în medicin , care i-au atribuit salarii i cheltuieli nejustificat de mari. Iar aceast situa ie, când cet eanul
pl te te bani nu pentru a fi tratat calitativ, ci pentru a între ine un aparat al acestei companii, nu ne poate decât întrista.
Liderii de partid consider c , dac nu ar fi masiv prezentate în aceste sfere
diferite proiecte, granduri, atunci, în general, sfera ar fi învechit , dep it atât
tehnologic, cât i sub acea form de management, adic calitatea personalului,
preg tirea profesional las de dorit. Respectul pentru aceste persoane în societate este foarte sc zut, salarizarea este mai mult decât modest i atunci oamenii
sunt într-o situa ie de a supravie ui, dar nu de a trata trupul i sufletul. Tot la fel
se poate spune i despre înv mânt i cultur . Dar în unele domenii se înregistreaz începuturi destul de pozitive, în deosebi acolo unde sunt prezente proiecte
cu finan ri externe. Cu cât mai mare o s fie prezen a str in , cu atât mai bine
se vor derula procesele respective în ar .
Domeniul social i cultural sunt dependente de succesele economice. De i
s-a atestat o anumit stabilizare a acestor domenii, infla ia din ultima perioad a
anihilat realiz rile i a a modeste. Ca efect, Moldova continu s fie cea mai s rac ar de pe continentul european.
Domeniul politic
Referindu-se la politica extern a rii, o parte a liderilor de partid au apreciat-o drept una foarte deficitar . În ultimii ani, cu to ii am fost martori ai fenomenului u urin ei cu care vectorul politicii externe î i schimba direc ia. În acela i
timp, rela iile cu rile vecine nu au intrat în normalitate nici ast zi. Integrarea
european este o direc ie absolut corect , în acela i timp, îns , trebuie s constam c partidul de guvern mânt a folosit-o doar în scopuri electorale. Vectorul
politicii externe, declarat de guvernan i, nu corespunde faptelor, ac iunilor întreprinse de acestea.
Alte viziuni ale liderilor de partid rezid din faptul c integrarea în Uniunea
European este un pas gre it, aducând drept argumente faptul c UE are o experien doar de câteva zeci de ani, nu dispune de surse energetice destule pentru
satisfacerea nevoilor rilor-membre, astfel Moldova cu problemele ei suscit
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prea pu in interes pentru Uniunea European . Europa nu are nevoie de Moldova
ca ar aparte, ea are nevoie dar de for de munc ieftin .
i cea de-a treia viziune, desprins din aprecierile liderilor de partid, vizeaneutralitatea politic în context european.
Cei mai critici lideri de partid caracterizeaz politica promovat de actuala
guvernare drept haotic , p gubitoare i ostatic .
IX. PROGNOZE
Viitoarele alegeri parlamentare
Liderii politici a teapt decizii bune din partea aleg torilor, con tientizând
de ei depinde cum se prezint în fa a electoratului. Ei sper c anul 2009 va
aduce o consolidare a vie ii politice în Moldova, fiindc f
aceasta este greu
de crezut c este posibil o progresare. Sunt partide care vor s se r zbune, s
fac g gie i sunt forma iuni care doresc s fac ceva concret. Dar oamenii îni trebuie s decid care-s aceste partide.
Liderii PDM sus in c au avut întotdeauna un rol decisiv în crearea majoriilor parlamentare, fiind convin i c , dup alegerile parlamentare din 2009, va
fi necesar formarea unei coali ii, sper s fie una civilizat , lucrativ , care s ia
surile necesare pentru a propulsa Republica Moldova pe calea progresului
economic.
Reprezentan ii Alian ei „Moldova Noastr ” prognozeaz c în Parlament
vor intra AMN, PCRM i un partid sau dou de orientare democratic , dar f
PPCD.
Liderul Partidului Umanist din Republica Moldova consider c viitoarele
alegeri parlamentare vor fi foarte complicate, emi ând ideea despre aprecierea
unui lider na ional i aprecierea unui singur partid politic pe lista c ruia ar merge to i acei care sunt democra i, totodat , exprimându- i îndoiala dac aceast
premis poate fi posibil . Pronosticul respectivului lider de partid este c vor
participa la alegeri foarte multe partide, iar str duin a de a se uni va fi foarte
greu de realizat, fiindc egoismul, egocentrismul, interesele personale i de grup
vor domina.
Reprezentan ii Partidului „Patria” nu salut procesele manipulatorii care deja se deruleaz , deoarece acestea afecteaz procesele democratice i unele partide vor fi nevoite s p seasc arena politic . Alegerile sunt deja dirijate, acest
lucru se vede prin semnalele trimise de partidele care se afl în competi ia legislativ : protejarea acestora de c tre unele for e politice din România, SUA, Rusia. Procesul electoral din 2009 va fi afectat din perspectiva obiectivit ii, corectitudinii surselor de informa ie.
Chiar dac se sus ine c la urm toarele alegeri spectrul politic din republic
va fi prea pu in schimbat, liderii politici consider c urm toarele luni, care mai
sunt pân la alegeri, pot s aduc destul de multe surprize.
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Prognozele privind via a politic în ar pentru urm torii 5-10 ani
Liderii de partid au afirmat c via a politic din Republica Moldova cap
noi contururi. Lumea e plictisit de clivaje ideologice. Ast zi, lumea nu mai dore te s se g seasc într-o permanent confruntare. A venit timpul for elor creatoare de progres. Acele for e politice care promoveaz dezbinarea, confruntarea,
ostilitatea, î i vor g si locul în istorie. Liderii de partid consider c în urm torii
ani clasa politic va suferi schimb ri cardinale. Acum în domeniul politic vin
mul i oameni noi, tineri, bine preg ti i. Genera ia tân , venind în politic , ar fi
cazul s construiasc o armonie cu politicienii mai experimenta i, fapt la care se
va ajunge treptat. Dup 2009, consider persoanele intervievate, se va schimba
radical elita politic , vom asista la un schimb de genera ii în sistemul politic.
Politicienii de factur veche cu cât mai repede vor p si arena politic , cu atât
mai bine va fi pentru ar .
Au fost emise i asemenea opinii precum c va urma o perioad de instabilitate intern , poate surveni o situa ie similar Ucrainei. Probabil c în viitorul Parlament va fi mai greu de lansat o coali ie stabil , aceasta va afecta conlucrarea
dintre Parlament, guvern i viitorul pre edinte. Pentru urm torii 5-10 ani, eforturile guvernan ilor vor fi orientate spre rezolvarea problemei transnistrene i integrarea european .
În deceniul ce urmeaz se vor dezvolta institu iile democratice, va continua,
cu p rere de r u, migra ia excesiv a popula iei, vom suporta criza umanitar ,
demografic , a for ei de munc . Nivelul de trai al popula iei se va men ine la
acela i nivel sau va sc dea, având în vedere criza energetic i alimentar mondial . În ace ti 10 ani, se va preg ti tot cadrul legislativ, pentru aderarea Moldovei la UE. Se vor îmbun i rela iile noastre cu Ucraina, România, Rusia, i în
anii care urmeaz , se va rezolva problema diferendului transnistrian.
Cele mai pesimiste prognoze in de faptul c , în situa ia în care ne afl m,
putem fi asimila i foarte u or de c tre rile învecinate. Cea mai bun variant
din cele posibile ar fi men inerea integrit ii Republicii Moldova. Opiniile mai
radicale î i pun speran a c , PCRM va fi debarcat de la guvernare în 2009 i ara
va fi guvernat de for ele politice ra ionale, echilibrate i responsabile.
Partidul care ar putea schimba situa ia din ar
Liderii de partid, fiind întreba i, care este forma iunea politic capabil s
consolideze toate for ele s toase ale societ ii, pe to i acei care vor s coopereze în vederea constituirii unui progres real în ara noastr , majoritatea dintre
ace tia au nominalizat propriul partid.
Din contextul general, este relevant opinia liderului Mi carea „Ac iunea
European ”, care se axeaz pe faptul c un partid singur nu poate schimba situ-
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ia din ar , sarcina la momentul actual este de a uni toate partidele de opozi ie
în baza unui program unic.
În fond, opineaz liderii intervieva i, orice partid ar putea schimba situa ia
din ar , îns nu partidele schimb situa ia din ar , ci poporul, poporul care apreciaz i crediteaz acest partid. i a a cum va vrea poporul a a va fi, nu cum
va vrea partidul.
X. RECOMAND RI
Remedii pentru sfera economic
Toate partidele dispun de programe economice de guvernare, acestea fiind
orientate spre ridicarea capacit ii economice na ionale. Îns , via a demonstreacontrariul. Exper ii interna ionali atest c economia rii se duce în jos, fiindc infla ia o ia pe dinainte. Care sunt remediile cu care vin liderii de partid? Ce
trebuie f cut la acest compartiment?
Pre edintele Partidului Democrat din Moldova pledeaz pentru o politic intern economic real , în vederea aprecierii priorit ilor economice na ionale,
stimul rii produc torului autohton, aprecierii pie elor de desfacere interne; estirii riscurilor în agricultur , alte ramuri ale economiei na ionale. În politica
economic extern , este necesar aprecierea politicii import-export, ce imporm i ce export m. Se impune necesitatea unui program foarte bine determinat
investi ional, atât pentru investi iile na ionale, cât pentru cele interna ionale. Firmele care se formeaz trebuie s aib vacan impozitar pentru 3 sau 5 ani, ca
reu easc s reinvesteasc resursele lor, ca mai apoi s poat pl ti impozitele
la stat. Impozitele dep esc veniturile, iat care-i problema major a economiei
rii. Investi iile interna ionale vor veni în Moldova când vom avea stabilitate
politic , economic , politic creditar-bancar i fiscal adecvat .
Reformele începute în perioada 1998-1999 trebuie continuate în ritmuri accelerate, f
a se opera cu jum i de m sur . Guvernul trebuie s creeze condi ii favorabile pentru revenirea cet enilor moldoveni pleca i la munci peste hotare, care, cu bani, dar i experien a acumulat , ar putea fi foarte benefici pentru
economia na ional . Noi trebuie s cre m locuri de munc aici, acas , ci nu în
ri str ine. În domeniul politicii economice, dialogul i compromisul trebuie s
ia locul dictatului.
Pre edin ii Partidului Sociali tilor din Moldova „Patria” i forma iunii social-politice republicane “
” consider c Moldova trebuie s exploateze mai eficient statutul de partener strategic cu Rusia, orientându-se spre spa iul postsovietic, rile CSI, în vederea impulsion rii unei forma iuni statale benevole a statelor independente. Aceast forma iune va aduce Moldovei urm toarele facilit i: spa iul vamal, impozitarea vamal minimala, ridicarea consecutivit ii m rfurilor moldovene ti, ameliorarea economiei. UE nu po-
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ate promite Moldovei prea multe facilit i în vederea redres rii situa iei economice.
Pre edintele Mi rii social-politice “For a Nou ” a accentuat asupra prezeei factorilor economici puternici din afar , investi ii din portofoliul diferitelor
structuri de perspectiv economic pentru regiunea geografic în care suntem
amplasa i. Via a economic , tradi ional, a fost mai mult orientat spre export,
respectiv sub a a forme trebuie s existe i perspectivele economice de dezvoltare. E nevoie de exploatat situarea geostrategic a Republicii, ca punct de leg tur între Asia i Europa. O economie viabil în ara noastr poate fi realizat
doar prin eliminarea sub orice form a administr rii vie ii economice din ar ,
nicio interven ie administrativ nu favorizeaz succesul, cu atât mai mult interven iile politice.
Liderii politici s-au axat pe necesitatea cooper rii i moderniz rii agriculturii, sporirii competitivit ii produc iei agricole pe pie ele de desfacere, asigurarea securit ii alimentare i energetice a rii.
Reprezentan ii partidului Dezvolt rii Spirituale “Moldova Unit ” au accentuat necesitatea ridic rii nivelului intelectualit ii popula iei i a unei democra ii
reale. Dac va fi libertate i democra ie, atunci va fi i economie, iar lumea nu sar teme s vorbeasc , s propun , s investeasc bani. Cu cât este mai înalt democra ia în ar , cu atât este mai sigur personalitatea de libertatea ei. Cu cât securitatea omului este mai înalt , cu atât vor cre te dividendele democra iei.
În fond, liderii intervieva i au f cut referire la strategiile economice care se
con in în programele propriilor partide, pledând pentru un cadru legislativ adecvat cu instrumente i mecanisme care s opereze în timp, f
ca s fie modificate în func ie de interesele unor grup ri.
Remedii pentru sfera social
Liderii de partid recunosc c domeniul social este un segment foarte dificil.
Deoarece numai la 400.000 de lucr tori bugetari revin peste 700.000 de pensionari i invalizi i aceasta numai la acei 30.000 de agen i economici, care efectiv
ac ioneaz i produc. Practic, la o persoan lucr toare revin 4-5 persoane care
teapt pensii i îndemniza ii sociale. În asemenea situa ie, este deosebit de complicat promovarea unei politici sociale viabile.
Liderii de partid percep politica social viabil ca pe o modalitate de indexare lunar a salariilor i pensiilor în corela ie cu procentul infla iei. E nevoie
de acordarea unor compensa ii i index ri nominale în func ie de veniturile reale
ale popula iei; de asigurarea unor pensii nu mai joase de co ul minim de consum; de ridicarea salariilor la nivelul 450-500 euro; familiile s race ar fi bine s
fie scutite de impozite.
Lansarea mai multor proiecte se necesit a fi orientat spre ameliorarea bust rii popula iei, care vor rezolva situa ia pensionarilor, deoarece ace tea nu
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au posibilitatea s duc un trai cât de cât îndestulat. Sunt necesare proiecte pentru ameliorarea situa iei în sfera spa iului locativ. Trebuie s fie atras aten ia la
procesul educa ional. Moldova are necesitate de unele proiecte care ar favoriza
tiin a contemporan aplicativ . Moldova are nevoie de proiecte pentru ameliorarea situa iei în domeniul cadrelor de muncitori înalt profesionali. Trebuie s
fie aplicate cât mai multe tehnologii contemporane. Responden ii au conchis c
în cazul când se va îmbun i via a economic , atunci se va ameliora i via a
social implicit.
Remedii pentru sfera politic
Liderii de partid au opinat c situa ia politic din ar este apreciat de societate în func ie de stabilitatea economic a rii i a fiec rui cet ean, în acest
sens, propunându-se: crearea condi iilor pentru dezvoltarea democra iei reale;
eliminarea monopolului partidului de guvern mânt; înnoirea elitei politice; accesul liber la informa ie; promovarea în func ie a persoanelor care merit ; concuren a politic loial ; reforma moral a societ ii.
De i a fost emis ideea despre faptul c stabilitatea politic poate fi asiguraprin existen a unui partid de dreapta i a unuia de stânga, totu i, majoritatea
acestora au opinat c , nicidecum, nu trebuie implementat ideea c nu avem nevoie de multe partide, de partide m runte sau mici. Doar numai prin concuren a
liderilor i a doctrinelor putem s ajungem la o schimbare calitativ înalt a
vie ii.
S-a insistat i asupra necesit ii oper rii unor modific ri în codul electoral i
legea despre partide. Persoanele intervievate consider c nu trebuie s fie limitat libera alegerea a popula iei (chiar i dac un partid a ob inut 1% în campania electoral , acesta trebuie s fie primit in parlament). Moldova poate fi un
exemplu pentru alte ri în acest sens. Valorile democratice nu trebuie s fie distruse, ci trebuie s fie condi ionate ca ele s fie instituite în societatea noastr ,
fapt care va favoriza libertatea cet eanului, corectitudinea în via a politic . În
consecin , vom avea o alegere care nu va depinde de for a banului.
XI. CONCLUZII GENERALE
Refuzul i imposibilitatea de a comunica cu to i liderii de partid au generat
considerabile dificult i în structurarea unui tablou integru al vie ii politice din
Republic . Refuzul liderilor de partid ai forma iunilor dominante de a r spunde
la întreb rile ghidului de interviu înc o dat demonstreaz intoleran a jocurilor
cute în arhitectura politic a Republicii.
În mare parte, elita politic este format la începutul anilor ’90 ai secolului
trecut. Atât liderii de forma iune mai veche, cât i mai nou sunt ghida i de necesitatea interioar de a lua o atitudine civic , o verticalitate de profesionist în
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politic în virtutea haosului economic, social i politic care se prelunge te de
mai mult timp, fiind camuflat sub paravanul perioadei de tranzi ie.
Estimând mediul politic din Republic , opiniile liderilor de partid s-au diferen iat în func ie de op iunile politice pe care le împ rt esc. În pofida faptului
l-au evaluat drept un proces în devenire, totu i, concuren a politic poate fi
lesne urm rit i este evident i din r spunsurile intervieva ilor.
Analiza r spunsurilor liderilor de partid a scos în eviden un ir întreg de
erori la nivel legislativ, executiv i informa ional. Erori care, în mare parte, au
determinat situa ia din sfera politic la momentul actual în Republic .
Evaluând comportamentul politic al electoratului în perioada alegerilor parlamentare, persoanele intervievate au indicat asupra comportamentului imprevizibil i faptul c aleg torul de rând nu este informat obiectiv i echitabil despre
viitoarele alegeri. Modalitatea cea mai reu it de acoperire a necesit ilor informa ionale, în acest sens, r mâne a fi televiziunea, care deocamdat reflect unilateral interesele manifestate de c tre partidele politice în perioada preelectoral .
Liderii politici sunt con tien i de calit ile pe care trebuie s le posede un lider de partid, sus inând c personal încearc s se ralieze standardului descris de
ei în i. În pofida percep iei ponderii pe care trebuie s o posede un lider de partid, nivelul de comunicare dintre ace tia este destul de dificil. Încerc rile de comunicare sunt destul de rare i pu in rezultative.
Fiind estimat con inutul programelor electorale, liderii de partid s-au dovedit a fi destul de critici, eviden iind un ir de similitudini i disimilitudini în prerogativele forma iunilor politice, îndeosebi, compartimentul economic fiind apreciat ca segmentul cel mai slab în programele electorale ale partidelor.
Reiterând asupra situa iei socio-economice i politice din ar , liderii de partid s-au ar tat îngrijora i de ceea ce se întâmpl în cele mai importante domenii
ale vie ii republicii.
Capacitatea de a face unele pronosticuri nu ne-a ajuns nici în perioada care
a precedat evenimentele de la începutul anilor ’90 i, spre regret, nici acum.
Pronosticurile, în mare parte, reu esc s sintetizeze opiniile, s explice atitudinile sociale deja formate i s prevad ac iunile ulterioare. Pronosticurile liderilor
de partid vis-à-vis de viitoarele alegeri parlamentare reprezint o reiterare a poten ialului elitei politice autohtone i implicit a evolu iei de mai departe a posibilelor evenimente.
Remediile emise de c tre liderii de partid în domeniul economiei, socialului
i politicului prezint un interes deosebit de ordin teoretico-aplicativ.
Concluzionând asupra reflec iilor liderilor de partid, conchidem c democra ia nu este cea mai perfect institu ie social . Îns , deocamdat , nu a fost inventat nimic mai bun. Din sinteza r spunsurilor, rezult c , la capitolul democra ie
politic , în Republica Moldova, mai este înc mult de muncit, în acest context,
fiind necesar o nou viziune asupra activit ilor de partid, comportamentului
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electoratului, form rii clasei politice, identit ii i statalit ii, în general, a socieii moldovene ti.
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This article investigates the dynamics of the independent-period regulation
of cultural, civil and language rights of ethnic and social residing on the territory of Moldova.
The author ventures the following hypotheses: - the study of the problem of
normative legislation in the area of language and cultural rights & freedoms of
an ethnic minority in Moldova cannot be accomplished apart from processes of
ethnic and political life of Moldovan community; - in the process of normative
legislation creation in the area of ethnic policy and civil education, the legislation of the Republic of Moldova and self-proclaimed Moldavian Dnestrian Republic have created legislative blocks influencing stereotypes of grown-ups and
especially youth.
În articolul de fa se este examineaz se evalueaz dinamica reglament rii
drepturilor culturale, lingvistice, i civice ale grupurilor etno-sociale de pe teri-

152

–

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

136

toriul Moldovei, reflectate în legisla ia republicii aprobate în anii de independen .
Autorul înainteaz ipotezele conform c rora: - studierea problemelor normativ-juridice cu privire la asigurarea drepturilor i libert ilor cultural-lingvistice ale unei singure minorit i na ionale din Republica Moldova nu poate fi
examinat separat de procesele care au loc în via a etno-politic a societ ii
moldovene ti; - în procesul elabor rii bazei normativ juridice în domeniul politicii na ionale i a educa iei civice, legisla ia Republicii Moldova i a nerecunoscutei RMN (Republica Moldaveneasc Nistrean ) au creat un bloc normativ
juridic care influen eaz formarea indicilor de valorilor pentru popula ia matui în deosebi pentru genera ia tân .
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TRAFICUL DE FIIN E UMANE ÎN CONTEXTUL
FACTORILOR DE PROLIFERARE186.
Angela ZUBCO
Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Rela ii Interna ionale,
tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice.
Doctor în istorie, conferen iar
The human traffic developed constantly on the last years, becoming an international problem. This is not a momentary phenomenon and it implies a large
number of persons, and of social and economical connotations. In this way it is
showed a great breach of the human rights. The human traffic is more dangerous when it affects the children, whose age doesn’t allow them to understand
its consequences. In order to create a good policy it should be remarked the factors of the appearance and development of the human traffic, inclusive of the
children.
Though it is developing all over the world, it is mostly observed in the countries, where the judicial culture is absent, or where an efficient collaboration
between the governing institutions and society doesn’t exist. General factors
which increase the human traffic are the following issues:
economical: poorness, unemployment, the divergence in the estimation in
the work in the country and abroad, so;
political: discrimination, inefficient judicial regulations, dissimilarity of
the laws and their breach;

186

Recenzent – doctor în tiin e juridice, conferen iar Vasile COBÎ NEANU
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social: the dissimilarity of the families, the absence of the opportunities to
get some education, the absence of the accessible information, tolerance of the
violence against women and children and so on.
The acquaintance and the abolition of these factors will authorize us the
judicial protection of these human categories
Traficul de fiin e umane a cunoscut o cre tere constant în ultimii ani, devenind, cu p rere de r u, o problem nu numai na ional , dar i interna ional .
Acest fenomen nu este unul episodic, implicând un num r mare de persoane,
cunoscând profunde conota ii de ordin social i economic, demonstrând înc lcarea profund a drepturilor fundamentale ale omului i devenind o problem ce
se agraveaz constant. ocant este i faptul c , în ultimul timp sunt trafica i în
special copiii minori a c ror particularit i de vârst nu le permite s în eleag
pericolul acestui fenomen.
În acest context, se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea i combaterea traficului de fiin e umane, proces care întâmpin îns o serie
de dificult i rezultate, în primul rând, din necunoa terea dimensiunilor reale ale
fenomenului, datorat mobilit ii foarte mari, intensei circula ii peste frontiere a
persoanelor i bunurilor, iar în al doilea rând, din obscuritatea fenomenului, asigurat de men inerea manifest rilor sale în contextul unor activit i aparent legale.
În plan regional, crizele politice din lume, inclusiv din Balcani din ultimul
deceniu a favorizat dezvoltarea fenomenului. Republica Moldova este recunoscut ca ar de origine i de tranzit pentru marile re ele de trafic de femei inclusiv fete minore, provenind din rile vecine ca Ucraina, România sau Belarus,
cu destina ia în rile din fosta Iugoslavie (cu accent pe regiunea Kosovo), precum i Turcia, Grecia sau statele din Europa Occidental 187 .
De i fenomenul i-a amploare în întreaga lume, nu doar în ara noastr , el se
manifest cu prec dere în zonele în care lipse te o cultur juridic adecvat ,o legisla ie corespunz tore i un sistem de cooperare eficient între institu iile guvernamentale i societatea civil . De aceia, un prim aspect care prive te traficul de
persoane i în special al copiilor, trebuie raportat la cauzele care i-au determinat
apari ia. Traficul de persoane nu este un fenomen recent. Exist rapoarte ale poli iei unor state, datate înc de la sfâr itul sec XIX-lea, care indicau la acel timp
piri i vinderi de copii, în special fete, din zonele locuite de iudei din unele localit i din ara Galilor i din alte ri ale Europei Centrale i de Est în bordelurile din toat lumea, în special în America Latin i în Caraibe (în particular Ar-

187
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gentina i Brazilia). De men ionat c , asemenea cazuri au fost înregistrate înainte de anii 1860188 .
Peste mai bine de un secol i jum tate constat m c factorii acestui fenomen
au r mas practic aceia i, îns datorit tendin elor de industrializare, interna ionalizare i globalizare au ap rut i cauze noi care nu pot fi neglijate. O examinare atent a cauzelor care au determinat apari ia i proliferarea fenomenului traficului de copii, la nivelul rii noastre, face posibil gruparea acestora.
Astfel, efectele tranzi iei prin care au trecut un ir de state din sud-estul
Europei, au avut drept rezultat schimb ri politice, sociale i culturale care, la
rândul lor, au determinat o cre tere a s ciei i a ratei omajului, o aruncare a
familiilor în dificult i materiale i a destr
ri acestora drept consecin , o distribu ie inegal de putere pe pia a muncii între b rba i i femei,etc. În ultimii
ani, aceast tranzi ie a creat multiple situa ii de criz , r spândirea traficului fiind
efectul s ciei i a migra iei femeilor pe pia a muncii. Discriminarea dintre b rba i i femei pe pia a muncii relevat prin ratele ridicate ale omajului (pe pia a
muncii femeile sunt ultimele angajate i primele concediate, în acest mod fiind
împinse tot mai mult c tre sectoarele neconven ionale ale economiei, trebuind
munceasc „la negru” pentru a i câ tiga existen a, unul dintre cele mai profitabile sectoare de pe pia a muncii la negru fiind industria sexului), combinat
cu s cia motivat de remunerarea proast a muncii i cu ocaziile de a emigra
au determinat considerarea emigr rii în rile mai dezvoltate, ca unic solu ie
pentru a- i între ine familia p sit de so .
Începând cu anii ”90 i pân în prezent, atât institu iile guvernamentale din
ar , cât i societatea civil , au depus eforturi considerabile pentru a preveni i
combate traficul de fiin e umane189. Potrivit unui raport comun de colaborare a
acestora, sute, chiar mii de copii, provenind în special din Africa de Vest, Europa de Est, inclusiv Republica Moldova, i Asia, sunt du i ilegal în fiecare an în
Marea Britanie. Potrivit aceleia i surse, în lume, peste un milion de copii fac în
fiecare an obiectul traficului. Raportul a fost f cut public dup arestarea în Marea Britanie a 21 de persoane suspectate de implicare în traficul de copii i leg tura cu uciderea rituala a unui b iat nigerian, al c rui corp mutilat a fost g sit în
localitatea Tamisa în septembrie 2001190.
Republica Moldova, situat în partea de Sud-Est a Europei cu o suprafa de
33,800 km, traverseaz de lung timp un grav declin economic191. De i Constituia i legisla ia Republicii Moldova sunt în general în deplin concordan cu
188

www.iatp.md
www.google.md /trafic copii/ Copii vorbesc despre: riscul de-a fi traficat i mecanisme de protec ie în Sud-Estul Europeic.
190
www.un.md /news_rom// Ac iunea ONU în lume, nr.8(15), august, 2000.
191
Banca Mondial , Poverty Assessment ( Evaluarea s ciei ), Moldova (2000). // UN Common
Country Assessment (Evaluare comuna de ara ONU), 2000.
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principiile non-discrimin rii, drepturile fundamentale ale copilului continu s
fie înc lcate prin veniturile necorespunz toare ale p rin ilor, prin lipsa de oportunit i i prin ritmul sc zut al implement rii reformelor sociale. Nivelul PIB pe
cap de locuitor a sc zut cu 25 la sut de la 462 USD în 1996 la aproximativ 350
USD în 2002192, fiind acum unul dintre cele mai mici din Europa. Aproximativ
jumate din popula ie tr ie te sub pragul de s cie. Utilizându-se un prag minim
de s cie de 120 lei pe lun (11,50 USD193, calculat în 1999), s-a constatat c ,
58 la sut din popula ie tr ia în s cie. Conform altor surse, 66 la sut din popula ia Moldovei tr ie te la moment sub pragul de s cie194.
În societatea noastr , situa ia copilului i a familiei cu copii s-a schimbat radical – acestea sunt cele mai vulnerabile grupuri supuse riscurilor sociale (ca urmare a e ecului reformelor implementate neadecvat). Din perspectiv social ,
tranzi ia de ast zi, este o tranzi ie spre s cie, fiind apreciat astfel de exper ii
Agen iei Suedeze pentru Dezvoltare i Cooperare Interna ional în studiul „Costul devastator al tranzi iei inadecvate în Moldova”195. Spre exemplu, din
ianuarie 2000 i pân în decembrie 2004 în total 1.633 de concet eni au fost
asista i în calitate de victime ale traficului de c tre Organiza ia Interna ional a
Migra iei (OIM) i alte Asocia ii Ob te ti. Majoritatea victimelor din Moldova
sunt femei i copii, trafica i pentru exploatare sexual i cer it, sau b rba i
exploata i economic. OIM raporteaz c aceste victime au fost traficate în circa
32 de ri de destina ie din Europa Occidental , Europa de Sud-Est, Orientul
Mijlociu. În 2004, rile de destina ie includeau Turcia (45%), Europa de SudEst (18%, Orientul Mijlociu (15%). Astfel num rul de persoane traficate,
întoarse în Moldova din Balcanii de Vest este în descre tere, iat num rul
persoanelor întoarse din Turcia i Rusia este în cre tere. Exista de asemenea mai
mult informa ie cu privire la traficul din Moldova c tre Israel i Orientul
Mijlociu, precum i mai multe probe privind traficul copiilor în Rusia. În acest
context men ion m c situa ia socio-economic a republicii este caracterizat de
o sc dere considerabil a veniturilor reale ale popula iei i diminuare a
suportului social aordat copiilor i familiilor. Conform studiului bugetelor
gospod riilor casnice, veniturile disponibile ale popula iei în anul 2005 au

192

Nu s-a c zut de acord asupra unui nivel al PIB pe cap de locuitor pentru 2000. Banca Na ional a Moldovei, citata în Evaluarea comuna de ara a ONU pentru 2000, a calculat valoarea
PIB la 350 USD; Conform Departamentului de Statistic , 2001 valoarea PIB a fost de 344
USD.
193
ONU-Moldova, Evaluare realizat de Centrul pentru Probleme de Pia . - Chi in u, 2000,
p.6.
194
National strategy for Sustainable Development (Strategia na ional pentru dezvoltare durabi). – Chi in u, PNUD, 2000.
195
Copiii str zii în ora ul Chi in u. // Raportul Centrului Republican de Resurse în Asisten Social . - Chi in u, 2000, p.9
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constituit în medie pe o persoan 422,4196 lei lunar, acoperind valoarea medie a
minimului de existen (628,1 lei) în propor ie de 67,2%. Conform aceluia i
studiu, ponderea popula iei defavorizate (amplasate sub minimul de existen ) a
constituit 75,4%, iar popula ia s rac , veniturile c reia nu acoper nici 50% din
minimul de existen , reprezint 30,70%. Din totalul popula iei defavorizate,
68,2% constituie popula ia rural .
Potrivit unui studiu OIM197 s-au identificat o serie de factori care determin
vulnerabilitatea trafic a tinerelor, factori care se constituie în tot atâtea cauze care determin i preced apari ia traficului de fiin e umane, astfel: a) amplasarea
geografic a Republicii Moldova, fiind o ar de origine i de tranzit ce favorizeaz dezvoltarea traficului. De asemenea, comunitatea devine o cauz atunci
când ne referim la localizarea geografic într-o regiune s rac (majoritatea victimelor traficului provin din mediul rural); b) grupurile de apartenen , tinerele
care locuiesc într-un mediu institu ionalizat sunt semnificativ mai vulnerabile la
trafic decât cele care tr iesc singure sau cu familia; c) abuzul i disfunc ionalitatea familial , lipsa de comunicare în familie i dezintegrarea social , astfel, experien a unui abuz, fie în familie, fie într-o institu ie, cre te substan ial vulnerabilitatea fa de trafic; mediul familial abuziv este un factor generator de migraie i trafic, alimentând sentimentul e ecului în rela iile personale i determinându-le pe tinere s i caute libertatea în alt parte; pe de alt parte, comunicarea
redus dintre p rin i i tinere genereaz sentimentul de non-apartenen ei la familie i m re te vulnerabilitatea fa de trafic; lipsa unui grup de prieteni accentueaz sentimentul dezintegr rii i faciliteaz desprinderea de familie i de comunitate; d) achizi iile i aspira iile personale; dorin a de realizare personal i independen financiar se afl într-un raport de direct propor ionalitate cu riscul
trafic rii (c utarea succesului în str in tate este o cauz dominant în apari ia
traficului).
Probabil, cel mai puternic factor care le ademene te pe fete în a fi traficate
este situa ia lor economic disperat i incapacitatea de a g si un loc de lucru
satisf tor în Moldova sau peste hotare. Conform datelor OIM, circa 70% din
partea femeilor-victime traficate, repatriate în Moldova în perioada 2001-2004
aveau o vârst între 18 i 25 de ani; aproximativ un num r egal de victime provenea din regiunile rurale i urbane ale Moldovei; circa 65% erau femei singure;
cel pu in 70% vin din familii descrise ca fiind “s race” sau “foarte s race”; iar
de la 70% - 95% au fost supuse violen ei domestice, anterior experien ei de trafic. Mai mult, conform datelor OIM, un mare procentaj din cei trafica i î i las
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în urm copiii, sporindu-le vulnerabilitatea fa de urm rile sociale ale s ciei
i, în unele cazuri, fa de trafic.
Cele mai multe cercet ri efectuate pân la ora actual în problema traficului
se refer la vânzarea femeilor tinere în diferite state ale Europei Centrale, de
Vest, de Est i de Sud-Est pentru exploatarea lor sexual f
a efectua cercet ri
diferen iate între fetele tinere i fetele minore. Multe din persoanele intervievate
au comunicat c cunosc foarte multe despre fenomenul traficului de persoane în
general, mai pu in îns despre traficul de copii în scopul exploat rii sexuale. Pâîn prezent nu sa acordat o aten ie special traficului de copii, aceasta fiind
abordat în comun cu fenomenul general de trafic de persoane, fenomen care în
opinia intervieva ilor a fost generat i de procesul de migra ie.
Cu toate acestea unii intervieva i posed date concrete despre traficul de copii, f când referin la cazuri de trafic de fete i b ie i pentru exploatare sexual ,
trafic de copii pentru folosirea lor în industria pornografic .
Pentru a avea o via decent i a se dezvolta armonios, copilul are nevoie
de un mediu favorabil cre terii i dezvolt rii, mediu ce trebuie s fie oferit în
primul rând de c tre familie. Conven ia Na iunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului consider familia drept unitatea fundamental a societ ii i mediul
natural pentru cre terea i bun starea copilului198. În ultimul deceniu, îns familia nu îndepline te eficient, iar în condi iile economice drastice nici nu este în
stare s îndeplineasc rolul s u fundamental. Degradarea valorilor familiei este
înnoit de diminuare coeziunii familiale perderea capacit ii de a mobiliza resursele necesare cre terii i educ rii adecvate a copiilor precum i a asigur rii bust rii comune a societ ii în general. În acest context se discut tot mai mult
problema familiilor dezorganizate, familiilor monoparentale, vulnerabile etc.
Criza familial este demonstrat de indicii nup ialit ii i divor ialit ii. Astfel
pentru anul 2001 au fost înregistrate 21.065 de c torii fa de 10.808 divor uri
– adic un divor la fiecare dou c torii. Aceast diferen este extrem de agravant în mediul urban, unde la 977 de c torii au revenit 7.309 divor uri199.
Un alt indicator al crizei familiei îl constituie num rul înalt al copiilor n scu i în afara c toriei, aceasta ajungând în anul 2001 la 22,5% din totalul n scu ilor (aceast cifr sa dublat în raport cu anul 1990200). Num rul mare al copiilor n scu i în afara c toriei semnaleaz o alt problem – cea a familiilor
monoparentale în care responsabilitatea pentru îngrijirea copilului i a dificult ilor ce urmeaz din aceasta este asumat de c tre un singur p rinte (de cele mai
multe ori fiind mama – 88,3% din num rul familiilor monoparentale, care în
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anul 2002 de ine o pondere de 16,5% din num rul total de familii201). Num rul
familiilor monoparentale a crescut de dou ori în compara ie cu anul 1998.
O categorie de riscuri ce afecteaz direct situa ia copiilor sunt astfel de vicii
ale vie ii familiale precum abuzul de alcool, droguri, violen a domestic , neglijarea copiilor. O alt problem de propor ii este problema violen ei domestice
ale c rei victime sunt femeile i copii. Cele mai frecvent întâlnite forme ale pedepsirii copilului sunt agresarea verbal , b ile, izolare sau închiderea tempora, gonirea din cas i lipsirea de mâncare. Studiul „Situa ia privind violen a femeii în familie” realizat în 2006 de c tre Departamentul Statistic i Sociologie
prezint urm toarele tipuri de abuz i situa ii tensionate în familie, precum i
frecven a acestora: nep sare i indiferen (24,6% deseori nu prea des), insulte
i umiliri (26,5%), brusc ri i loviri a so iei (11,6%), brusc ri i loviri a copilului (5,1%), abandon familial (2,3%).
Nu mai pu in grav este situa ia este situa ia când copilul asist la conflictele mai mult sau mai pu in violente dintre so i, fiind nevoit s intervin între acetia. Ori, acest lucru influien iaz la fel asupra psihicului copilului. Conform
aceluia i studiu al Departamentului Statistic i Sociologie, copii asist la cazurile de conflict între so i în 9,4% (deseori) i 20,5% (rareori) din familiile din
mediul urban, iar în mediul rural ponderea este i mai mare: 20,4% (uneori ) i
27,3% (deseori).
În urma acestor rela ii violente din familie copilul manifest agresivitate
sporit , absentism, furie, abandon familal etc. Drept urmare, copiii deseori sunt
priva i de cele mai elementare condi ii de via i tot mai mult sunt supu i unor
factori ce mutileaz personalitatea lor (consumul de alcool, droguri, implicarea
în diverse infrac iuni i alte infrac iuni i alte fapte social indizerabile).
O alt problem generat de condi iile economice precare i de degradarea
climatului familial o constituie „copii str zii”. Un studiu sociologic efectuat în
municipiul Chi in u, (perioada 5 iulie - 5 august 1999) de Centrul Republican
de Resurse pentru Asisten Social cu suportul reprezentan ei UNICEF în Moldova relev urm toarele concluzii: a) num rul copiilor str zii în municipiul Chiin u în perioada desf ur rii cercet rii a fost de circa 400 de copii; b) cauzele
principale ce determin copii s ias în strad in de situa ia familiei, cauze de
natur economic (55,7%) i de natur psiho-social (41,1%), legate de disfuncionarea familiilor, rela ii tensionate în cadrul familiei, consumul excesiv de alcool. De cele mai multe ori, îns ace ti doi factori se combin : c) mai mult de
jum tate din familii provin din familii cu un p rinte sau nu au deloc p rin i
(52,8%); d) locurile specifice de reziden a copiilor str zii sunt pie ele agricole,
rile auto i feroviare,trotuarele din preajma magazinelor mari; e) principala
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surs de câ tig a mijloacelor de existen sunt cer itul (45,4%), muncile necalificate (17,2%), furturile mici 15%) i comer ul stradal (9,3%).
O alt problem serioas o constituie educa ia copiilor. În acest sens cheltuielile pentru educa ie a familiilor cu copii pentru anul 2002 variaz de la 0.2%,
pentru familiile cu 4 i mai mul i copii, la 1,2%, pentru familiile cu un copil, din
totalul cheltuielilor de consum202. Pe de alt parte, calitatea educa iei de baz a
sc zut substan ial ca rezultat al deterior rii situa iei economice i al finan rii
inadecvate a sistemului. Exodul cadrelor didactice este declan at de lipsa de
motiva ie, ceea ce conduce la diminuarea continu a calit i serviciilor educa ionale. Num rul de angaja i din sistemul educa ional sa redus de la 59.700 persoane în anul 1997/1998 la 51.500 în anul 2001/2002.
Conform datelor oficiale, pe parcursul anului 2000 num rul copiilor neînscri i în coal a crescut cu 60% în compara ie cu anul 1999 (de la 5.054 la
8.000), iar estim rile unor surse independente indic c cifra real ar putea fi de
2,5 ori mai mare. Posibilit ile de înscriere la coal sunt mai mici pentru familiile s race sau cele din mediul rural,în special familiile cu doi sau mai mul i copii. Studiul realizat în perioada 16-25 ianuarie 2004 de c tre Centrul de Analiz
i Investiga ii Sociologice, Politologice i Psihologice (CIVIS) pentru Strategia
de Cre tere Economic i Reducere a S ciei, indic c principalele motive pentru care copii nu sunt înscri i la coal sunt fie starea financiar precar a familiei (imposibilitatea de a procura strictul necesar pentru coal -îmbr minte,
înc minte, rechizite colare), fie starea de s tate a copilului.
Num rul copiilor care necesit protec ie special este în cre tere, îngrijirea
reziden ial fiind forma cea mai frecvent de asistare a copiilor. Conform datelor prezentate de Departamentul Statistic i Sociologie, copiii sub vârsta de 18
ani reprezint 1009046 copii (conform datelor de la 1 ianuarie 2002), circa 13,5
mii dintre ei aflându-se în îngrijire reziden ial , cauza fiind situa ia social-economic i moral a familiei, ceea ce arat c din 100 copii - 134 copii sunt îngriji i i educa i în sistemul reziden ial.
Dezintegrarea familiilor, a normelor, valorilor i tradi iilor de baz afecteaîntr-un mod fatal, în primul rând, situa ia copiilor, ce sunt foarte vulnerabili
la violen ele fizice, psihice i alte forme de violen din cadrul familiei, colii i
de pe strad . De la cea mai fraged vîrst mul i copii sunt nevoi i s se apere în
cele mai diverse modalit i, de asemenea finisând cu implicarea în exploatarea
sexual f nici o alternativ . Implicarea copiilor în exploatarea sexual este de
cele mai multe ori facilitat de persoane ter e, care pot fi p rin i, tutorii, prietenii
mai în vîrst , proxene ii etc. În corespundere cu datele Ministerului Afacerilor
Interne victimele minore repatriate sufer de probleme de s tate, sunt agresive, dependente de alcool, droguri i necesit servicii de reabilitare i reintegrare
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în familie, societate. Acest fapt demonstreaz gravitatea fenomenului exploat rii
comercial sexuale ale copilului pentru întreaga societate i necesitatea stringent
în privin a prevenirii i contracar rii cazurilor respective.
Corup ia autorit ilor poate constitui un factor care permite dezvoltare fenomenului traficului de persoane; traficul i corup ia se completeaz reciproc, prin
aceia c traficul creeaz multiple oportunit i care au ca finalitate coruperea func ionarilor publici i crearea premiselor de subminare a întregului efort depus
de al i factori pentru combaterea acestui fenomen
Corup ia larg r spândit în rândul autorit ile publice contribuie la u urin a
cu care sunt traficate persoanele vulnerabile din Moldova. Societatea civil i
reprezentan ii mass-media insist c leg turile dintre corup ia public i crima
organizat permit înflorirea unor crime ca traficul i contrabanda, i c inciden a
regulat a unor asemenea infrac iuni nu ar putea surveni f
acordul sau implicarea direct a celor responsabili de combaterea lor.
Interna ionalizarea grup rilor criminale, profiturile mari ob inute în urma
traficului de femei; astfel, Interpolul califica traficul ca fiind crima cu cea mai
rapid ascensiune din lume, iar ONU accentua c traficul a devenit un business
global cu o cifr de afaceri de 7 miliarde de dolari.203
Factorii informa ionali sc zu i privind rela iile pie ei muncii sau nivelul de
trai în rile de destina ie, posibilit ile reale de angajare în câmpul muncii peste
hotare,consecin ele muncii la negru determin aprecierea incorect a anselor
reale de succes, favorizând traficul.
Controlul slab al grani elor, lipsa sistemului de eviden a persoanelor care
emigreaz , în ara de origine, lipsa cadrului legislativ sau existen a unui cadru
legislativ neadecvat, inaplicabil referitor la migra ie, la combaterea traficului de
persoane, protec ia victimelor i a martorilor constituie, de asemenea, cauze care au determinat apari ia i dezvoltarea traficului de fiin e umane.
Restric ionarea oportunit ilor de migrare legal în rile de destina ie, precum i reglement rile foarte restrictive cu privire la migra ia legal impuse de
rile cu o economie mai dezvoltat , spre care tind victimele traficului, limiteaz
cu severitate orice form de migra ie legal , situa ie care favorizeaz traficul.
Din cele expuse mai sus reiese c , la baza traficului de copii stau anumi i
factori ce determin acest fenomen. Putem afirma cu încredere c , ace ti factori
sunt atât de ordin economic, social, cât i politic.
cia i omajul. În majoritatea cazurilor s cia este cea mai important
cauz de vulnerabilitate i neputin . Spre deosebire de migra ii prin contrabancare, de regul , nu provin din cele mai s race familii sau comunit i – fiindc
ei trebuie s fie capabili s pl teasc pentru serviciile contrabandi tilor, victimele traficului sunt cei mai s raci din comunit ile i familiile marginalizate. Exis203
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dovezi care indic faptul c femeile constituie propor ia cea mai mare de s raci. O dat cu feminizarea s ciei, femeile sunt nevoite s i câ tige existen a
i cu greu rezist promisiunilor de lucru i veniturilor mari într-o ar str in , fiind gata s i încerce norocul.
Femeile disperate de s cie î i pot vinde fiicele trafican ilor pe bani ghea .
Concuren a costurilor în sfera de produc ie orientat c tre export care necesit mult for de munc . Condi iile aspre de supravie uire a business-ului pe
pie e cu concuren crescând au determinat industriile de producere, marile companii s i relocalizeze o parte din opera iuni în rile cu economii în care se
pl tesc salarii mici. Totu i, întreprinderile mici i mijlocii i multe servicii sunt
legate de pie ele locale i nu au posibilitatea str mut rii. De aceea, aceste întreprinderi mici i mijlocii au o cerere mare de for de munc ieftin . Diferite studii
au eviden iat utilizarea femeilor lucr toare migrate f acte în ateliere ilegale i
fabrici mici, munci casnice în ri ca Statele Unite, Japonia, Coreea, Hong
Gong, Malaiezia i Singapore.204
Cre terea materialismului i dorin a unei ve i mai bune. Nu doar s cia absolut (existen a sub pragul s ciei) i lipsa locurilor de munc împing femeile
i fetele (b rba ii i b ie ii) în mâinile trafican ilor, ci i s cia relativ (decalajul de venituri, faptul c unii se consider s raci comparativ cu al ii i încearc
ajung la acela i nivel). Fiind influen ate de migra ii noroco i întor i din str in tate, de mass-media (inclusiv internetul) care arat imagini de trai mai bun,
de tendin a crescând spre materialism i consumatorism. Femeile tinere i fetele sunt gata s i încerce norocul. Unele pur i simplu vor s scape de munca
grea i nepl tit de acas , din întreprinderile ilegale. Aspira ia pentru o via
mai bun este atât de dominant încât dep
te poten ialele pericole. Chiar datiu c exist riscuri, ele cred c merit s încerce.
Crize economice, dezastre naturale, r zboaie i conflicte politice duc la
schimbarea brusc a politicii, colapsul economic, conflictul armat intern i dezbaterile interne sporesc probabilitatea c orice ar poate deveni o surs de traficare a victimelor. Asemenea dezastre cauzeaz dezbin ri serioase, dezorganiri, crize economice i instabilitate social .
Povara adesea se r sfrânge dispropor ionat asupra femeilor i fetelor. Exist
o cre tere a num rului familiilor conduse de femei i a feminiz rii s ciei, îndeosebi în Condi iile oportunit ilor economice reduse. Destr marea familiei,
dezintegrarea comunit ii, a sistemelor de suport i lipsa unui regim de protec ie
împing femeile i fetele s caute alternative, ca în final s ajung în mâinile trafican ilor. Teritoriile de conflict i de post-conflict, precum i rile în tranzi ie
204
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de la economia centralizat la economia de pia sunt adesea inte pentru cei interesa i de jefuirea resurselor rii, inclusiv de exploatarea oamenilor. În aceste
împrejurimi, victimele trafic rii pot fi unele din pu inele resurse vandabile. Sute
de mii de b rba i, femei i copii au fost exploata i în zonele de conflict armat,
unde armatele guvernamentale i comandan ii rebeli au profitat de serviciile solda ilor-copii, hamali i sclavi pentru sex. În zonele post conflict i în statele în
tranzi ie, grupurile criminale organizate adesea au profitat de vacuumul de putere produs de r zboi, shimb ri politice i tulbur ri economice.
Cre terea economiei tenebre. Amploarea caracterului neformal i cauzal al
rela iilor de angajare la munc i producere este un factor important vis-a-vis de
exploatarea femeilor lucr toare migrate. Condi iile economiei tenebre, care nu
se supun legilor muncii, i în care lipse te organizarea i reprezentarea lucr torilor, faciliteaz încadrarea femeilor lucr toare migrate traficate i f
acte. Angajarea în economia ilicit este invizibil i practic neatins de aplicarea i inspectarea normelor muncii. Migra ii ilegali sunt lucr torii prefera i în economia
tenebr , deoarece sunt vulnerabili i incapabili s protesteze, s denun e sau s
cheme organele de control. Condi iile de economiei ilicit faciliteaz încadrarea
femeilor lucr toare migrate traficate i f acte.
Expansiunea industriei de sex i divertisment – Femeile traficate din Europa
Central i de Est sunt g site în bordelurile din Asia de Sud-Est, America Lati, iar cele traficate din Asia de Sud-Est, Africa i America Latin sunt prostituate în Vestul Europei i America de Nord. Expansiunea global a industriei de
sex a fost o cauz major a cre terii traficului de femei i fete i a exploat rii sexuale asociate cu traficul. Evolu ia industriei de sex a fost legat de dezvoltarea
industriei turismului i de înfiin area jocurilor de noroc, industria pornografic
este legat de utilzarea internetului, extinderea rutelor de transport interna ional
i de concentra ia de b rba i migra i neînso i în anumite zone, de exemplu pe
terenurile agricole i pe antierele de construc ii.
Cererea de înlocuire a for ei de munc . O surs major de cere de femei lucr toare migrate este munca casnic i de îngrijire. Deoarece din ce în ce mai
multe femei cu nivel de educa ie mai ridicat se angajeaz la munc , iar multe
ri depun eforturi s atrag femeile la lucru în afara casei. Tendin ele geografice duc la un num r mare de persoane care au nevoie de îngrijire în societ ile în
care num rul persoanelor în etate este în cre tere, i se recurge la ajutorul femeilor migrate s i asume aceste responsabilit i. Dac femeile sunt angajate, ele
locuiesc în casele st pânilor, unde sunt disponibile la orice or din zi sau noapte. Ele sunt izolate, lipsite de informa ie, de sprijin social i depind totalmente
de angajatorii lor. Prin urmare, ele sunt mai vulnerabile la exploatare i abuz comparativ cu b rba ii migra i care, de obicei, lucreaz în grupuri pe antiere de
construc ie i în agricultur . Multe cazuri de trafic în interiorul rilor implic
femei i fete care sunt vândute în servitute domestic .
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Lipsa respectului pentru standardele muncii. Un stimulent pentru traficul
for ei de munc este lipsa aplic rii standardelor muncii în rile de destina ie
(precum i cele de origine). Aceste standarde includ condi ii minime de munc
i consim mântul lucr torului cu privire la condi iile de munc . Tolerarea de
tre autorit i a restric ilor asupra libert ii de circula ie,a programului de lucru
prelungit, a s
ii ubrede, a condi iilor de protec ie, a neachit rii salariilor, a
condi iilor de trai neadecvate etc., contribuie la evoluarea pie ei de migran i, care lucreaz în condi ii insuportabile i inacceptabile. Cel mai grav este absen a
monitoriz rii îndeosebi a unor astfel de sectoare marginale ca agricultura, serviciile casnice i prostitu ia, ce ar fi în m sur s descopere dac lucr torii se afl
în situa ii de munc for at sau obligatorie.
Lipsa de organizare i reprezentare a lucr torilor. Cererea de munc sau
servicii ale persoanelor traficate lipse te în sferele unde lucr torii sunt bine organiza i în sindicate i unde standardele muncii sunt bine stabilite, monitorizate
i aplicate. Multe ri impun restric ii pentru lucr torii migran i care doresc s
creeze sau s adere la sindicate. În-s cercet rile demonstreaz c cererea de
munc sau serviciile ale persoanelor traficate lipse te unde lucr torii sunt bine
organiza i în sindicate i unde standardele muncii privind programul de lucru,
tate i securitatea, salariile i contractele de munc sunt bine stabilite, monitorizate i aplicate. În contrast cu aceasta, cererea de servicii sau de munc prestate de persoane traficate este deseori întâlnit în contextele i situa iile unde nu
exist rela ii de pia func ional . De exemplu, munca casnic poate s nu fie pe
deplin v zut ca „munc ” atunci când se desf oar în gospod rii particulare.
Un rol important îl joac i factorii sociali la cauza traficului de persoane
prin urmare:
Familiile nefunc ionale. Tinerele i fetele din familiile s race i cu datorii
sunt deseori alese pentru a lucra în alte regiuni sau ri, pentru a asigura suprave uirea familiilor proprii. Ele sunt cele care pot fi vândute sau transmise trafican ilor din cauza neputin ei lor sau pentru c sunt mai de încredere decât tinerii
în ceea ce prive te trimiterea banilor acas i asigurarea familiei. În multe coluri ale lumii exist tendin a ca femeile s i asume responsabilitatea pentru între inerea întregii familii i c utarea unei noi surse de venit. Exist tot mai multe
mame singure, femei care sunt capul familiei i femei care sunt singurul membru al familiei care aduce pâinea în cas . Familiile cu probleme – inclusiv violena domestic , alcoolismul, abuzarea i neglijarea copiilor, incestul, discordii conjugale i destr marea familiilor, moartea p rin ilor sau a tutorilor – de asemenea pot determina femeile i fetele s p seasc casa i s devin mai vulnerabile fa de trafican i. Din cercet rile proprii am stabilit c femeile care tr iesc
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pe cont propriu au anse mai mici de a fi traficate decât cele care locuiesc cu rudele lor, îndeosebi dac familia proprie are probleme205.
Lipsa oportunit ilor de educa ie. S-a observat o corela ie strâns între trafic i nivelul sc zut de educa ie, instruirea neadecvat i lipsa posibilit ilor de
educa ie pentru femei i fete. Adesea p rin ii nu investesc în educa ia fetelor,
deoarece ele se vor c tori i nu vor aduce venit în casa p rinteasc . Îns lipsa
educa iei i a drepturilor intensific vulnerabilitatea femeilor i a fetelor, deoarece au op iuni limitate de venituri i fiindc nu au acces la informa ia veridic .
În rile lor de origine i cele de destina ie, sigurele locuri de munc pentru femeile f
studii sunt cele numite prin stereotip „slujbe pentru femei”, care sunt
cele prost pl tite i cele mai vulnerabile la exploatare i abuz.
Lipsa accesului la informa ie. Femeile i fetele ce nu au acces la informa ie
sunt, de asemenea, vulnerabile pentru c nu posed informa ii veridice despre
pia a muncii i opoturnit ile de angajare, despre procesul de migra ie i despre
canalele de recrutare. Ele nu tiu cum s ia leg tura i s utilizeze corect serviciile institu iilor i structurilor, cum sunt oficiile statele de angajare la munc . Este cunoscut i nu se contest c , comparativ cu b rba ii, femeile sunt mult mai
pu in con tiente de riscurile migra iei.
Tolerarea violen ei asupra femeilor. În comunit ile unde femeile i fetele
cu statut redus sunt considerate bunuri dispensabile, violen a este trecut cu vederea, deoarece tradi iile i atitudinile tolereaz violen a asupra femeilor. Ele
sunt mult mai vulnerabile de a fi constrânse i devin victime ale traficului. Diverse rapoarte au eviden iat c violen a domestic este una din cauzele care împing femeile s emigreze în str in tate. Violen a domestic este legat de lipsa
prevederilor legale adecvate, lipsa cuno tin elor despre natura violen ei, absen a
re elelor de suport i statutul social sc zut al femeilor fa de statutul economic
al b rba ilor. De cele mai dese ori, dependen a financiar oblig femeile s nu
rup rela iile abuzive.
Pia a prosper a c toriilor i a comer ului cu mirese. Stereotipurile de gender i cele rasiale (de pild , femeia asiat este docil i gospodin servil , iar
rusoaicele frumoase) au generat un alt tip de trafic – comer ul cu mirese la comand . Agen iile matrimoniale ofer cataloage cu poze i scurte schi e biografice a femeilor care sunt ademenite de perspectiva c toriei i a domiciliului întro ar str in . Exist nenum rate cazuri când femeile, care corespondeaz prin
po sau Internet cu b rba i care le aleg din cataloagele agen iilor de mariaj,
emigreaz pentru „dragoste” i ajung sclave casnice sau sexuale pentru „b rbaii” lor. Factorii demografici au contribuit la dezvoltarea pe ei de mariaj.

205

UNICEF, UNOHCHR and OSCE – ODIHR // Trafficking in Human Beings in Southeastern
Europe. - Belgrad, UNICEF, June, 2002 , p.7.
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De exemplu, în China, politica superiot ii b rbatului i familiei cu un singur copil a produs un dezechilibru demografic în detrimentul femeilor; iar în timpul lungului r zboi din Vietnam balan a a fost înclinat în favoarea femeilor.
Astfel a ap rut comer ul prosper cu femei vietnameze pe pia a mariajelor din
China. De asemenea, exist o cerere de mirese str ine din partea japonezilor din
zonele rurale, fiindc femeile japoneze nu vor s accepte condi iile vie ii de la
ar – determinând astfel comer ul cu femei din ri Lanka i Thailanda. Un alt
exemplu, fete tinere din cele mai s race familii iraniene sunt traficate cu promisiunea c vor fi c torite cu b rba i înst ri i din Pakistan.
La cele expuse se adaug i factorii politici, drept o cauz a traficului de femei i copii:
Discriminarea i inegalit ile profunde. Discriminarea etnic poate fi un factor important. Femeile i fetele apar inând minorit ilor etnice, omere, populaiilor indigene i altor grupuri marginalizate sunt îndeosebi vulnerabile la trafic.
Genul este un factor determinant în trafic, atât în latura ofertei, cât i în cea a cererii În unele societ i fetele sunt v zute ca ceva care poate fi cedat i exist percep ia c ele pot s i sacrifice educa ia, s i asume responsabilit i fa de p rin i i fra i. În alte societ i, tinerele i fetele pot fi manipulate de tradi ii culturale pentru a- i ar ta sim ul datoriei, grija i recuno tin a fa de p rin i, chiar
dac aceasta implic traficarea lor pentru prostituare sau alte forme de exploatare. În multe societ i „fiicele sunt percepute ca o povar , deoarece p rin ii trebuie s le m rite devreme i convenabil i s acopere cheltuielile de nunt , p strându-le puritatea sexual pre-conjugal . Familiile s race fac fa situa iei în diverse moduri. Dac se ive te o oportunitate, familiile sunt gata s vând femeile
i fetele nedorite, f
a le p sa de drepturile sau de viitorul lor. De exemplu:
vânzarea fetelor i a femeilor pentru c torie, c toria femeilor/fetelor cu str ini care nu au preten ii b ne ti, astfel predispunându-le la trafic; vânzarea femeilor i fetelor pentru prostitu ie, atunci când sexualitatea cap valoare comercial ”206.
Politicile care refuz drepturi egale pentru femei / fete i b rba i / b ie i la
educa ie, informa ie, proprietate i alte resurse nu doar fortific divizarea genurilor pe pia a muncii, ci i sporesc vulnerabilitatea femeilor la forme abuzive de
migra ie i trafic. Discriminarea gender este completat de discriminarea bazat
pe alte diferen e: discriminarea rasial sau etnic . Femeile i fetele apar inând
minorit ilor etnice, popula iilor migratoare sau omere, popula iilor indigene i
altor grupuri marginalizate sunt îndeosebi vulnerabile la trafic. Spre exemplu,
femeile Rohinya din statul Arakan din nordul Myanmarului, sunt apatride din
206

Cunha J.D. Concept Paper Gender Equaliti, Human Rights and Traffiching: A Frameworc of
Analysis and Action, Presented at the Seminar on Promoting Gender Equaliti to Combat Traffiching in Women and Children, 7-9 October 2002, Bankok, p.12.
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cauza c Myanmar nu recunoa te cet enia Rohingya. Situa ia lor nedocumentai lipsa accesului la acte oficiale este oficiale este unul din factorii care împiedic libera lor circula ie i trecerea frontierelor. Femeile Rohinya au devenit
prad u oar pentru trafican ii care profit de situa ia lor grea.
Politicile restrictive de migrare adesea au consecin a de a impune femeile i
fetele s caute canale ilegale de migrare, astfel devenind mai vulnerabile de a
dea în plasa trafican ilor. Deoarece persist înc percep ia c , b rba ii migrea, iar femeile i fetele sunt traficate, politica guvernelor deseori încerc s protejeze femeile i fetele prin interzicerea sau limitarea mobilit ii lor. De exemplu, în unele ri exist cerin a ca un b rbat din familie s semneze cererea femeii
pentru pa aport, pentru a nu permite recrutarea ilegal a femeilor pentru angajare peste hotare. Totu i, asemenea politici migra ionale restrictive adesea au consecin a de a impune femeile i fetele s caute canale ilegale de migrare, astfel
devenind mai vulnerabile de a c dea în plasa trafican ilor.
Pe de alt parte, politicile restrictive reprezint oportunit i profitabile de
afaceri pentru oameni care ajut , fie legal sau ilegal, s aranjeze c toria, s obin documente, s treac hotarele i s g seasc slujbe în rile de destina ie.
Cadrele legale i normative ineficiente pot fi explicate prin faptul c , multe
ri înc nu au legi privind traficul de fiin e umane. Chiar i în rile unde exist
asemenea legi, ele sunt ineficiente din cauza lacunelor legislative referitor la trafic i/sau exploatarea sexual . Pe lâng aceasta, numeroase ri sufer din cauza
cadrului normativ slab, precum i a mecanismelor i cadrelor subfinan ate. De
asemenea, multe organe de drept ignor calvarul prin care trec victimele i inteionat diminueaz amploarea traficului sau se tem de r fuiala cu organiza iile
criminale i g sesc c le este mai u or s nege i al i agen i guvernamentali accept mit i conlucreaz cu trafican ii.
Legisla ia necorespunz toare / ineficient i neaplicarea legii este i ea una
din cauzele de baz a acestui fenomen. Legisla ia i organele de drept existente
în rile de origine, tranzit sau destina ie sunt nepotrivite pentru re inerea trafican ilor i aducerea lor în fa a legii, iar gravitatea crimelor comice în acest context nu este pe deplin reflectat .De exemplu, la adoptarea Legii Statelor Unite
cu privire la protec ia victimelor traficului i violen ei din anul 2000 se men iona ca, nu exist în Statele Unite ale Americii o lege care s pedepseasc num rul de crime comise în procesul traficului. Cele mai brutale cazuri de trafic din
industria de sex sunt adesea pedepsite prin legi care se aplic infrac iunilor mai
minore, trafican ii reu ind s scape de pedeapsa meritat . În Statele Unite, gravitatea acestei crime i elementele sale constitutive nu sunt reflectate de criteriile actuale de pedeaps , iar trafican ii condamna i primesc pedepse u oare. În
Gong Kong, ca i în alte ri, legisla ia interzice traficul în scopul de prostitu ie
dar nu i în alte scopuri, prin urmare traficul pentru exploatarea muncii este tehnic legal .
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În concluzie, pentru copii, traficul este mult mai inoportun pentru c , copilul prin particularit ile sale evolutive este mai vulnerabil, depinde de condi iile
de via a p rin ilor i de calit ile acestora, poate fi racolat cu u urin , nu poate
riposta i deseori nu în elege cauza i urm rile unei asemenea trat ri. Din acest
considerent protec ia juridic a copilului de acest fenomen trebuie s fie deosebit începând de la adoptarea ei i pân la implementare. În acest sens este oportun conlucrarea statului cu societatea civil la monitorizarea factorilor aminti i,
lichidarea acestora, ridicarea culturii juridice a societ ii i a copilului în special,
transformarea acestuia dintr-un subiect pasiv de drepturi într-un subiect activ,
capabil s con tientize necesitatea de a opune rezisten la unele situa ii impuse
de via .
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COMPARTIMENTUL
RELA II INTERNA IONALE
UNELE ASPECTE ALE RELA IILOR MOLDO-FRANCEZE
ÎN CONTEXTUL INTEGR RII EUROPENE207.
Andrei NEGU A
Republica Moldova, Chi in u, Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene
Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîng Consiliul Europei, 208
Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar.
Le but principal de cet œuvre est d’offrir certaines informations et réflexions sur l’interaction de la République de Moldova avec l’Union Européenne et
les problèmes majeurs avec lesquels notre pays s’affronte.
Les actions entreprises par le Gouvernement de la République de Moldova
dans le domaine de l’intégration européenne dans les années 1992-2000 ont été
chaotiques, séparées, dispersées et propagandistes. Le vecteur pro-européen de
la politique externe a été clairement mis en évidence depuis 2002.
Malgré le fait que la période de transition est difficile, la République de
Moldova manifeste constamment une position active dans les contacts avec les
partenaires européens. Sans faire de différence quels partis politiques sont au
pouvoir, l’orientation européenne du pays n’a été jamais mise en cause.
Le premier document d’Etat, dans lequel «l’intégration graduelle dans
l’Union Européenne» était définie comme un objectif stratégique pour le pays, a
été «la Conception de la politique externe de la République de Moldova» approuvée par le Parlement le 8 février 1995. Plus tard, dans les programmes
d’activité de touts les gouvernements du pays cet objectif était confirmé d’une
manière permanente. Néanmoins, l’apport du chaque exécutif était différant, en
se limitant dans différentes situations surtout sur des déclarations propagandistes, en l’absence, donc, d’une activité assidue et complexe.
La signature de l’Accord du Partenariat et de la Coopération entre la République de Moldova et l’Union Européenne le 28 novembre 1994 et son entré
en vigueur le 1er juillet 1998 a été une reconnaissance directe de la Moldova
comme un partenaire de l’UE dans le dialogue politique, la collaboration dans
les domaines juridique, économique et d’autres.
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Recenzent – doctor habilitat în tiin e politice, conferen iar Valentina TEOSA
În anii 2003-2006 A.Negu a a fost Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar al Republicii
Moldova în Republica Francez .
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Le Plan d’Action entre la République de Moldova et l’Union Européenne
pour les années 2005-2008 a devenu un instrument-clé en vue de la réalisation
du programme de réformes des autorités moldaves. Les officiels européens mentionnent toujours la nécessité de la mise en œuvre intégrale de toutes les mesures incluses dans ce document.
La perspective européenne de la Moldova constitue le sujet principal de discussion entre les représentants des élites politiques de la Moldova et de la
France. En 2008, les discussions ont lieu de même dans le contexte de la Présidence française au Conseil de l’Union Européenne – le support des autorités
françaises est sollicité pour l’élaboration d’un nouveau cadre juridique des relations moldo-communautaires. La France est disposée à continuer les consultations avec les partenaires européens à l’égard de possibles variantes du cadre
juridique future des relations entre la République de Moldova et l’Union Européenne.
Les citoyens de la République de Moldova ont des liaisons fortes avec
l’Europe. Ils sont nombreux à travailler temporairement dans les Etats membres de l’UE. La reconnaissance de la problématique avec laquelle la Moldova
s’affronte et les défis auxquels elle est soumise commence à accroître au niveau
de l’UE et, par conséquent, la Moldova et l’UE sont plus proches l’une de
l’autre.
La Moldova a choisie la voie de l’intégration européenne qui ne prévoit
pourtant l’adhésion aux structures euro-atlantiques. Elle sollicite la conclusion
d’un nouvel accord à la base de la continuité des progrès et la Commission
Européenne a montrée sa disponibilité d’avoir des réflexions sur le nouvel accord, en remplaçant ainsi l’Accord du Partenariat et de la Coopération.
L’auteur est d’avis que le but commun de la République de Moldova et de
l’Union Européenne consiste à approfondir l’intégration de la Moldova dans le
domaine politique, économique, juridique, culturel, humain, etc. Pour cela est
nécessaire une mobilisation plus grande de la part du Gouvernement et de l’entière élite politique du pays.
Scopul acestei lucr ri este de a oferi unele informa ii i reflec ii asupra interac iunii Republicii Moldova cu Uniunea European , problemele majore cu care
se confrunt ara. Pentru a propune aceasta preponderent sînt utilizate contactele
Republicii Moldova cu Republica Francez .
Robert Schuman (1886-1963, fost ministru de externe al Fran ei), al i fondatori ai comunit ii europene în elegeau, c procesul de integrare european
este inadmisibil f
participarea rilor Europei Centrale i de Est. Fiind con tien i de faptul, c la momentul form rii comunit ii rile din aceast parte a
Europei nu puteau participa, ei prevedeau integrarea lor ulterioar .
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Privitor la integrarea Republicii Moldova în structurile Uniunii Europene
este posibil de observat urm toarele procese i evenimente expuse în mod cronologic:
1. O activizare a rela iilor între Republica Moldova i Uniunea European
a avut loc dup prezentarea în a. 1993 de c tre M.Snegur, Pre edintele Moldovei a unui demers, adresat lui J.Delor, Pre edintele Comisiei Europene i evaluarea ulterioar a gradului de conformitate a situa iei din ar la exigentele UE,
efectuate de Comisie, care a confirmat unele amelior ri, organizarea primelor
alegeri parlamentare pluripartidiste în februarie 1994, reforma legislativ început , prepararea proiectului noii Constitu ii a rii, m surile de liberalizare a
economiei i asigurarea unei macrostabilit i.
2. Semnarea Acordului de Parteneriat i Cooperare între Republica Moldova i Uniunea European (28 decembrie 1994) i întrarea lui în vigoare (1
iulie 1998) a însemnat o recunoa tere direct a Moldovei ca partener al UE în
dialogul politic, colaborarea în domeniile juridic, economic, cooperarea în alte
sectoare importante.
3. Primul document de stat, în care „integrarea gradual în Uniunea European ” este definit ca un obiectiv strategic pentru ar , a fost „Concep ia politicii externe a Republicii Moldova”, adoptat de Parlament la 8 februarie 1995. 209
Ulterior, în programele de activitate a tuturor guvernelor rii acest obiectiv permanent era confirmat, dar aportul fiec rui executiv era diferit, limitîndu-se în
multe situa ii mai mult la declara ii propagandistice, lipsînd o activitate asidu i
complex .
4. Vizitînd la 4 septembrie 1998 Universitatea de Stat din Moldova J.Chirac, Pre edintele Fran ei a confirmat, c „Fran a sus ine dorin a voastr de apropiere de Europa”210, apoi la conferin a de pres a concretizat aceast tema evocînd, c „Fran a consider Moldova ar european , c ea este un membru al familiei europene i trebuie de f cut totul, momentul este venit, ca ea s poat g si
locul ei la masa familiei europene. Fran a o va sus ine.”
spunzînd la o întrebare a unei studente moldave J.Chirac a remarcat, c ,
„Moldova este Europa – cultural, istoric, geografic. Moldova are voca ia s apain la aceast familie european .”211
În întrevederea sa cu I.Sturza, în septembrie 1999 Prim-ministrul Republicii
Moldova, P.Moscovici, ministru delegat responsabil de afacerile europene al
MAE al Fran ei, conduc torul executivului moldav a fost asigurat „de sus inerea
209

Hot rîrea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Concep iei politicii externe a
Republicii Moldova nr.368 – XIII din 8 februarie 1995.
210
Discours du Président de la République, M. J Chirac, a l’Université d’Etat en Moldavi , 4 septembre 1998.
211
Conference de presse conjointe du Président J.Chirac et Président P.Lucinschi, Chi in u, 4
septembre 1998.
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Fran ei pentru Moldova în cadrul apropierei ei de Europa”, c „în procesul de
rgire a UE nimic nu este închis pentru Moldova.”212
5. Ac iunile întreprinse de Guvernele Republicii Moldova în domeniul integr rii europene în anii 1992-2000 au fost haotice, separate, propagandistice. Vectorul pro–european al politicii externe a fost clar pus în eviden numai în a.
2002. Examinînd în iunie 2002 rezultatele reuniunii efilor de stat din Europa
Central i de Est de la Lubliana, V.Voronin, Pre edintele Moldovei a declarat,
e timpul de sfîr it de vorbit despre aderarea la UE, c trebuie de trecut la fapte, numai cu ac iuni concrete vom atinje acest obiectiv.
6. În pofida faptului, c perioada de tranzi ie este dificil , Republica Moldova a manifestat i manifest constant o pozi ie activ în contact cu partenerii
europeni. Indeferent de partidele politice aflate la putere, singure sau în coali ie
– cre tin-democra ii, partidul democrat agrar i partidul sociali tilor, partidul
comuni tilor – orientarea european a rii n-a fost pus la îndoial .
7. Situa ia politic , economic , social din Republica Moldova permanent
se afl în vizorul autorit ilor Uniunii Europene. Declara iile Pre edin iilor în
numele Uniunii Europene privitor la situa ia în Republica Moldova exprim pozi ia comun a Comunit ii i statelor membre, sînt documente importante în dezvoltarea dialogului Moldovei cu UE (nr.320/326 din 10 aprilie 1992 de respectare a încet rii focului în Transnistria; referitor la rezultatele alegerilor parlamentare i locale; la conflictul Transnistrean (deteriorarea situa iei; desf urarea
„referendumurilor”, activitatea colilor moldovene ti din regiune; restric iile
privind deplasarea conduc torilor regiunii în rile UE) referitor la abolirea complet a pedepsei cu moartea (nr.6/326 din 17 iunie 2006) i altele. 213
8. La 5 iunie 2003 Parlamentul European a adoptat o rezolu ie în care invit
structurile UE s examineze posibilitatea includerii Moldovei în Procesul de
Stabilizare i Asociere.
9. În timpul perioadei 22 februarie 2005 – 22 februarie 2008 Republica Moldova a asigurat implementarea Planului de Ac iuni Republica Moldova – Uniunea Europen , realizarea c ruia a fost apreciat pozitiv.
Planul de Ac iuni a reprezentat un instrument util pentru sus inerea Moldovei în promovarea reformelor democratice i economice, care sînt parte component a Programului de activitate a Guvernului moldav. UE i Moldova au decis
men in Planul de Ac iuni ca instrument de consolidare a reformelor i rela iilor UE - Moldova i dup luna februarie 2008, cînd a expirat perioada lui. În
prezent activitatea Guvernului Moldovei se concentreaz la implementarea în
practic a realiz rilor ob inute în cadrul Planului de Ac iuni Republica Moldova
212

Point de presse conjoint du ministre deleque chargé des affaires europeennes Pierre Moscovici et du Premier ministre de Moldavie Ion Sturza, 15 septembrie 1999.
213
Declara iile Pre edin iilor în numele Uniunii Europene privitor la Republica Moldova adoptate în anii 1992-2008 (consultate pe situl www.eu2008.fr la 10 iulie 2008).
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– Uniunea European i eliminarea factorilor ce provoac îngrijorarea comuniii europene (îndependen a justi iei, asigurarea drepturilor omului, libertatea
presei, lupta cu corup ia i a).
10. Cet enii Republicii Moldova sînt favorabili ader rii rii la Uniunea
European . Sondajul efectuat la 3-14 mai 2007 pe un esantion de 1100 persoane
din 88 de localit i ale rii de Institutul de Politici Publice i Centrul de Investiga ii Sociologice i Studii de Pia CBS „AXA” a demonstrat, c 72% din responden i s-ar pronun a pentru aderarea Moldovei la UE dac s-ar organiza un
referendum (conform studiilor sociologice din noiembrie 1997, pentru aderare
la UE s-au pronun at 32% de participan i la sondaj (CISR), în noiembrie 2000
(IPP/CIVIS) – 38%, în ianuarie 2001 (IPP/CSOP) – 53%, îns în aprilie 2002
(IPP/IMAS) – 40%.) 52% din responden i sînt de p rerea c aderarea Moldovei
la UE îi va aduce rii noastre doar avantaje, în timp ce al i 26% sus in c aceasta va aduce, în aceia i m sur , avantaje i dezavantaje. Aproape 76% din popula ie consider c în urma ader rii Moldovei la UE „via a li se va îmbun i cu
mult” sau „într-o oarecare m sur ”.214
Cet enii Republicii Moldova au leg turi puternice cu Europa, mul i dintre
ei lucreaz temporar în statele membre ale UE. Recunoa terea problematicii cu
care se confrunt Moldova i provoc rile la care este supus începe s sporeasc
la nivelul UE, Republica Moldova i UE vin tot mai aproape una de alta.215
11. Un document important pentru Republica Moldova sînt „Concluziile
Consiliului UE privind rela iile cu Moldova” din 18 februarie 2008 în care se
men ioneaz dinamica pozitiv înregistrat în rela iile moldo-comunitare, dar i
se men ioneaz , c „eforturi continue sînt necesare în vederea consolid rii democra iei i statului de drept, respect rii drepturilor i libert ilor fundamentale
ale omului, libert ii mass media, inclusiv în contextul desf ur rii alegerilor
parlamentare i consolid rii eforturilor pentru combaterea corup iei, precum i
îmbun irea climatului investi ional, în special transparen a i predictibilitatea
cadrului regulatoriu.216
Din acest punct de vedere respectarea deplin a Acordului de Parteneriat i
Cooperare Republica Moldova – UE i a Planului de Ac iuni din cadrul PEV,
sînt de o importan major .
12. În alocu iunea lui V.Voronin, Pre edintele Republicii Moldova la reuniunea efilor de stat din Europa Central (2 mai 2008, Ohrid, Macedonia) este
fixat, c „pentru Republica Moldova, extinderea UE nu este o provocare, i mai
214

Barometrul de opinie public / publica ie a Institutului de Politici Publice din Moldova. –
Chi in u, 21 mai 2007.
215
Mizsei K., Reprezentantul UE pentru Republica Moldova „Uniunea European , tot mai preocupat de problemele cu care se confrunt Republica Moldova” // “Flux”, 2007, 12 octombrie.
216
Concluziile Consiliului UE privind rela iile cu Republica Moldova din 18 februarie 2008 (pe
situl www.consilium.europa.eu)
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degrab o oportunitate pentru dezvoltarea prosper a rii i reintegrarea Europei comune. ara mea a fost i întotdeauna va fi un stat european, care în pofida
evolu iilor istorice a tiut s i p streze tradi iile culturale i identitatea sa na ional destinct ”.217
Z.Greceanîi, Prim-ministrul Republicii Moldova consider , c „integrarea
european nu este privit de noi ca o lozung declarativ , dar ca un complex de
suri i reforme pe intern, care vizeaz toate domeniile vie ii social-economice ale rii”. 218
13. Moldova i-a exprimat dorin a de a adînci integrarea politic i economic în interiorul Uniunii Europene r mînînd o ar neutr . UE respect decizia
suveran a reprezentan ilor politici ale rii, ale i în mod democratic, pentru obiunea neutralita ii, a a cum este stipulat în Constitu ie.
14. Un mare rol în promovarea proceselor de integrare european a Moldovei are activitatea Comisiei Na ionale de Integrare European , efectuarea de reforme structurale în Guvern i ministere, înclusiv crearea direc iilor de integrare
european i activitatea Ministerului Afacerilor Externe i Integr rii Europene,
responsabil de coordonarea politicii în domeniu.
Consider m util dup aceast expunere cronologic s analiz m unele procese actuale ce au loc în rela iile Republicii Moldova cu Uniunea European .
În ianuarie 2008 a intrat în vigoare Acordul de facilitare a vizelor i readmitere, care aduce contribu ie major în contactele dintre oamenii lupta împotriva
migra iei ilegale.
La 3 aprilie 2008 Comisia European a adoptat Raportul de ar cu privire
la Moldova în domeniul Politicii Europene de Vecin tate (PEV), în care sînt indicate progresele i evaluarea general a Republicii Moldova.219
În aprilie 2007, cu sus inerea substan ial a Ungariei la Chi in u a fost deschis Centrul Comun de Vize pentru simplificarea procedurilor de acordare a vizelor cet enilor Moldovei. Republica a continuat s coopereze cu UE în aspectele ce in de activitatea Misiunii Uniunii Europene de Asistent la Frontier în
Moldova (EUBAM), care ajut la asigurarea administr rii transparente a hotarului dintre Moldova i Ucraina, ameliorînd serviciile vamale i sporind venitul
vamal. La rug mintea Moldovei i Ucrainei termenul de activitate a EUBAM a
fost extins pîn în noiembrie 2009.

217

V.Voronin Alocu iune la reuniunea efilor de stat din Europa Central la 2 mai 2008 la Ohrid
(Macedonia). // tirea 02892 din 02.05.2008 a Agen iei Informa ionale de stat „Moldpres”
218
Cuvînt introductiv la conferin a de pres cu ocazia 100 de zile de activitate a Guvernului Republicii Moldova (p.6 a Buletinului Informativ al Guvernului Republicii Moldova, nr.7/2008).
219
Memorandumul „Politica European de Vecin tate – Moldova”. // Bruxelles, 3 aprilie 2008
(pe situl http://ec.europa.eu/external relations/moldova/index en.htm)
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Îmbun irea cadrului institu ional, ajustarea procedurilor de control i certificare a m rfurilor au permis UE s ofere Moldovei de la 1 martie 2008 Preferin e Comerciale Autonome (PCA).
Uniunea European sus ine reformele în Republica Moldova prin:
1. Acordarea ajutorului pentru formarea capacit ii administra iei publice a
Moldovei i pentru consolidarea sistemului de gestionare a finan elor publice
conform celor mai reu ite practici ale UE.
2. Spriginirea celor mai s race categorii ale populaiei din Moldova de a înfrunta pre urile înalte la gaze, prin suplinirea rezervelor bugetare i stimularea
cre rii unor scheme sociale de compensare. În scopul cre terii eficien ei transferurilor publice c tre p turile cele mai vulnerabile ale popula iei, în 2007 Comisia a decis s ofere 21 milioane de euro pentru sprijinirea reformelor în domeniul Asisten iei Sociale.
3. Asisten a Guvernului (în cooperare cu beneficiarii, al i donatori i institu ii financiare interna ionale) la elaborarea i implementarea strategiilor de reforme a sectorului energetic i de transport.
4. Implementarea programelor comune în cooperare cu Consiliul Europei
pentru îmbun irea normelor de drept, independen a justi iei i respectarea
drepturilor omului în Moldova.
5. Conlucrarea la Parteneriatul Pilot de Mobilitate (Moldova este deocamdat unica dintre rile PEV selectate) pentru consolidarea posibilit ilor de migra ie legal i consolidarea capacit ilor de administrare a migra iei i combaterea migra iei ilegale.
Schimb ri considerabile au loc în asisten a oferit Moldovei de Comunitatea European , care a crescut de la 10 mln. euro în anul 2003 pîn la 40 mln.
euro în anul 2007 i este orientat spre priorit ile reformei stabilite în Planul de
Ac iuni Republica Moldova – Uniunea European , inclusiv dezvoltarea economic i reducerea s ciei.
O cre tere semnificativ (cea mai important dintre toate t rile PEV) este
prev zut pentru perioada 2007-2010 – cu peste 250 milioane de Euro în total în
cadrul Instrumentului Politicii Europene de Vecin tate. Asisten a pe cap de locuitor pentru Moldova va fi aproape de 15 Euro de persoan pe an, fiind cel mai
mare în regiune (dup teritoriile Palestiniene ocupate).
Pa ii pozitivi în direc ia Uniunii Europene se r sfrîng i asupra rela iilor
economice externe ale Republicii Moldova, deja circa o treime din exporturile
sale au destina ia rilor membre ale UE.
În domeniul economic o sarcin primordial a Guvernului Moldovei este
aderarea la Tratatul Comunit ii Energetice (membrii ai lui sînt UE, Albania,
Bosnia i Her egovina, Croa ia, Macedonia, Montenegru, Serbia i Kosovo. Moldova are statut de observator). Aderarea la acest Tratat va permite Moldovei de
a se integra în pia a energetic regional i va spori sim itor gradul de securitate

174

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

energetic al rii. În calea ader rii o mare importan va avea atragerea investiiilor i donatorilor pentru finan area în anii 2008-2009 a implement rii „Strategiei Na ionale Energetice (SNE) pentru anii 2007-2020”.
Moldova a început s utilizeze avantajele programelor de asisten ale Uniunii Europene, i, în primul rînd, Twinning. Scopul lui const în a asista republica în eforturile sale de preluare a standardelor i politicilor UE i a armoniz rii
legisla iei na ionale cu cea comunitar . Are loc cooperarea direct dintre instituiile publice ale Moldovei i cele din rile membre ale UE, ri care se selecteade Comisia European în baz de concurs. Lansarea oficial a primului proiect Twinning în Moldova „Program de cooperare interinstitu ional cu statele
membre ale UE” a avut loc la Chi in u la 17 septembrie 2008. Proiectul va fi
implementat în comun de Legislativele Fran ei, Ungariei i al Moldovei. La etapa de preg tire se afl i proiectele de twinning al Serviciului de Standardizare
i Metrologie „Norme i Standarte”, proiectul „Reforma sistemului penitenciar”.
În Moldova au loc discu ii ample privitor la ce document este necesar în rela iile cu Uniunea European de adoptat dup expirarea Planului de Ac iuni. În
cadrul edin ei Comisiei Na ionale pentru Integrarea European din iulie 2008 a
fost f cut public „Proiectul privind pozi ia Republicii Moldova vizavi de con inutul noului acord cu Uniunea European ”. Partea moldoveneasc consider necesar includerea în el a 5 momente esen iale:
1. Ob inerea de c tre Moldova a regimului de comer liber cu UE.
2. Regimul de vize liber al Republicii Moldova cu UE.
3. Perspectiva ob inerii de c tre Republica Moldova a calit ii de membru
în UE (f stabilirea vreo unor termene de aderare, cu posibilitatea s fac uz la
o anumit etap de dreptul stipulat în art. 34 al Acordului european de depunere
a cererii de aderare la UE).
4. Denumirea viitorului document cu UE (acord de asociere la UE).
5. Termenul începerii negocierilor cu UE asupra con inutului acestuia.
V.Voronin, Pre edintele Republicii Moldova, consider , c „Republica Moldova va trebui s conving UE s aprobe mandatul pentru desf urarea negocierilor cu Moldova asupra noului acord moldo-comunitar, pîn la alegerile parlamentare din 2009”.220
Comisia European a elaborat viziunea sa asupra noului acord cu Moldova
i inten ioneaz s elaboreze textul mandatului UE pentru negocieri, care va fi
transmis rilor-membre spre consultare pîn la sfîr itul anului 2008.

220
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Noul acord al Uniunii Europene cu Republica Moldova va fi mai amplu i
va prevedea rela ii mult mai strînse dintre p i, precum i libert i mult mai
mari pentru Moldova.
Integrarea european a Republicii Moldova i mai ales stabilirea perioadei
de negociere asupra noului cadru juridic, care va veni dup Planul de Ac iuni
Republica Moldova – Uniunea European expirat, tot mai mult se condi ioneaz
de calitatea alegerilor parlamentare din Moldova ce vor avea loc în 2009. Uniunea European , la fel ca i Consiliul Europei, Organiza ia pentru Securitate i
Cooperare în Europa, consider , c scrutinul din prima jumatate a anului 2009
trebuie s fie liber i corect, ca partidele politice, to i concuren ii electorali s
beneficieze de acces egal la mass media, ca alegerile s fie organizate la cel mai
înalt nivel democratic, fiind unul din cele mai serioase examene pentru democra ia moldav .
Perspectiva european a Moldovei constituie principala tem de discu ie dintre reprezentan ii elitelor politice ale Moldovei i Fran ei. În anul 2008 discu iile au loc i în contextul Pre edin iei Fran ei în Consiliul Uniunii Europene, se
solicit sprijinul autorit ilor franceze pentru elaborarea noului cadru juridic al
rela iilor moldo-comunitare. Fran a este dispus s continue consult rile cu partenerii europeni referitor la posibilile variante ale viitorului cadru juridic al relaiilor între Republica Moldova i Uniunea European .
Fran a continu s se pronun e pentru intrarea Republicii Moldova în Uniunea European . În timpul vizitei sale în România în februarie 2008, Pre edintele
Fran ei Nicolas Sarkozy a vorbit despre l rgirea UE în Europa Central considerînd aceasta ca un eveniment major al debutului secolului 21, ca o victorie a democra iei. Vorbind în fa a Parlamentului României, N.Sarkozy a men ionat, c
„aceast l rgire nu este terminat , un num r de ri, eu gîndesc mai ales la Balcani, i cu siguran , într-un termen privizibil, la Moldova, are voca ia, de asemenea i Serbia, de a întra în Uniunea European . Aceast l rgire va transforma
fa a Europei în profunzime”. 221
Fran a sa angajat s promoveze interesele Republicii Moldova pe ordinea de
zi a discu iilor europene i s contribuie la apropierea rii noastre de comunitatea european în perioada exercit rii Pre edin iei Consiliului Uniunii Europene. 222
Integrarea European a Republicii Moldova, în linii mari, depinde de:

221

Discours de M. Président de la République devant le Parlament de Roumanie, Bucarest, 4 fevrier 2008 (www.elysee.fr/discours).
222
tirea 00601 din 1 februarie 2008 a Agen iei Informa ionale de stat „Moldpres”
„Fran a va promova interesele Republicii Moldova în Consiliul UE” (întrevederea M.Lupu, Preedintele Parlamentului Republicii Moldova cu J.-P.Jouyet, Secretar de Stat la MAE al
Fran ei, îns rcinat cu Afaceri Europene.
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1. gradul de reformare a vie ii interne i de implementare în ar a standardelor europene;
2. adoptarea deciziei de l rgire a UE i capacitatea ei de a asimila noi membri;
3. rela iile bilaterale ale Republicii Moldova cu rile – membre ale UE.
Examin rii punctului 1 descris mai sus este consacrat cea mare parte a articolului prezent. Referitor la punctul 2 este necesar de constatat, c în momentul
de fa sa creat o situa ie nefavorabil pentru Republica Moldova i alte ri ce
doresc s se integreze în UE. Dupa adoptarea Tratatului de la Nice223, care conine i un protocol de l rgire a UE, i a Tratatului relativ la aderarea Bulgariei i
României224, este posibil numai o Europ a 27 de state, deci, rezult , c în condi iile actuale nici o aderare a vre-unei ri nu este posibil . Din alt punct de vedere, Tratatul de la Lisabona,225 care prevede l rgirea Europei, nu este în vigoare, procesul de ratificare de c tre rile membre continu , iar soarta lui dup refuzul cet enilor Irlandei de al ratifica în cadrul referendumului na ional, r mîne
incert .
Fran a a fost prima ar -fondatoare a Uniunii Europene care a ratificat la 14
februarie 2008 Tratatul European de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007
de cele 27 ri membre ale Uniunii Europene ( i ratificat la data de 15 septembrie 2008 de 23 de ri).
La 3 ani dup respingerea Tratatului Constitu ional European (Constitu ia
European ) de c tre francezi i olandezi, Pre edin ia Fran ei în Consiliul Uniunii Europene este o ocazie pentru a confirma revenirea puternic a Fran ei în
Europa i capacitatea sa de a asigura un impuls semnificativ proiectelor europene.
Dup respingerea proiectului Tratatului simplificat de c tre irlandezi, care a
cut foarte pu in probabil intrarea lui în vigoare la 1 ianuarie 2009, Pre edin ia
francez dore te s asigure ratificarea integral de c tre celelalte
ri a Tratatului simplificat i g sirea unei solu ii în negocierile cu Guvernul
Irlandei.
În ceia ce prive te rela iile bilaterale ale Moldovei cu rile membre ale UE
este important de remarcat, c ele au o importan major , dearece de pozi ia
unui stat membru depinde mult. Multe din deciziile Consiliului UE, altor structuri importante ale UE se adopt prin votul unanim al celor 27 de state (inclusiv
în cazul ader rii la UE).
Elita politic a Moldovei a asigurat ameliorarea rela iilor sale bilaterale cu
toate statele membre ale UE, iar Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria acord Mo223
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ldovei un mare suport în utilizarea practicei lor de integrare european . Este necesar i pe viitor de asigurat bune rela ii cu statele membre ale UE i în primul
rînd, cu Fran a i Germania, care sînt pe drept numite motorul Uniunii Europene.
Este cert, c Republica Moldova trebuie rapid i calitativ s avanseze pentru
a corespunde cerin elor Uniunii Europene, îns aceasta nu este destul pentru a- i
spori gradul de integrare în UE. Conform Concluziilor Consiliului European din
15-16 iunie 2006 „rutmul l rgirii UE trebuie s se adapteze pentru a putea asimila noii membri men inîndu- i elanul s u.
Viitorul Republicii Moldova în domeniul integr rii în UE depinde de mobilizarea sa intern i de capacitatea de absorb ie a UE pentru l rgirile precedente
i cele ce vor urma.
Privitor la criteriile de aderare pe care trebuie s le întruneasc o ar candidat la UE, este necesar de constatat, c ele devin din ce înce mai complexe. Criteriile de la Copenhague, adoptate în 1993, care ast zi deja par simple, cereau
stabilitatea institu iilor, care asigur democra ia; suprema ia legii; respectarea
drepturilor omului; protec ia minorit ilor na ionale; economiei de pia viabil ;
capacitatea de a face fa concuren iei în cadrul UE. În decembrie 1998 Consiliul European de la Vienne a formulat o serie de noi criterii pentru aderare: dezvoltarea capacit ilor administrative i judiciare; existen a unor structuri i institu ii viabile i func ionale; aplicarea efectiv a tuturor elementelor „Acquis Communautaire” (ansamblul de acorduri, reguli adoptate pe parcursul întregii perioade de existen a Uniunii Europene) pentru pia a unic ; mediul înconjur tor;
energia atomic ; aspectele juridice; afacerile interne i altele. Racordînd aceste
criterii la situa ia actual din Moldova, se concluzioneaz , c pentru a corespunde criteriilor de aderare, se impune o lung perioad de armonizare a legisla iei,
ameliorare economic , asigurare a respect rii drepturilor omului.
În Republica Moldova are loc o discu ie principial privitor la c ile de integrare european a rii – includerea ei în „pachetul rilor din Balcanii de Vest”;
împreun cu Ucraina, sau afirmarea unei c i proprii. Guvernul Moldovei insistent solicit structurilor europene includerea în „pachetul balcanic”, aducînd argumente puternice, dar avînd în vedere i faptul, c aceast decizie de integrare
poate fi luat cel mai rapid.
În viziunea UE, Moldova nu este parte a acestui pachet i recomand s i
urmeze calea proprie, ree ind din faptul, c Guvernul Moldovei î i cre te performan ele în ceia ce prive te principalele inte ale Planului de Ac iuni Republicii
Moldova – Uniunea European din cadrul Politicii Europene de Vecin tate.
Conform p rerilor unor analitici europeni un rol pozitiv în integrarea european a Republicii Moldova au urm toarele avantaje:
1. vectorul pro-european al politicii externe i interne ale rii;
2. apartanen a Moldovei la spa iul Europei de Sud-Est;
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3. Moldova este geografic o ar mic , cu o popula ie de circa 4 mln, ce dispune o oarecare u urin în promovarea reformelor, comparativ cu rile cu o
popula ie de zeci de milioane.
O piedic serioas în calea integr rii europene a Republicii Moldova se consider nesolu ionarea conflictului transnistrean. rile UE sus in Moldova în direc ia solu ion rii acestui conflict. Republica Moldova a continuat s coopereze
cu UE în toate aspectele ce in de solu ionarea problemei transnistrene. O contribu ie important în procesul de solu ionare a lui au avut m surile de încredere
într-un ir de domenii, propuse de eful statului moldav.
Se întreprind m suri energice pentru începerea negocierilor în format „5+2”
(OSCE, Rusia, Ucraina, Moldova, Administra ia Transnistrean i observ torii
– UE i SUA) pentru a determina un statut al Transnistriei în cadrul Republicii
Moldova.
Unii exper i din Moldova consider comportamentul opozi iei politice ca
unul din obstacolele principale în procesul de integrare european – partidele
care sufer e ecuri în scrutinele electorale întotdeauna învinuiesc pe biruitori în
înc lcarea regulilor. În a a fel viitorul european al Moldovei poate fi compromis
prin incapacitatea opozi iei de a se consolida.226
Concluzie
Ac iunile întreprinse de Guvernele Republicii Moldova în domeniul integr rii europene în anii 1992-2000 au fost haotice, separate, propagandistice. Vectorul pro-european al politicii externe a fost clar pus în eviden numai în a. 2002.
În pofida faptului, c perioada de tranzi ie este dificil , Republica Moldova
a manifestat i manifest constant o pozi ie activ în contact cu partenerii europeni. Indeferent de partidele politice aflate la putere, orientarea european a rii
n-a fost pus la îndoial .
Implementarea Acordului de Parteneriat i Cooperare între Republica Moldova i UE, Planului de Ac iuni dintre Moldova i Uniunea European au permis avansarea major a rii în calea integr rii în structurile europene.
Republica Moldova întreprinde ac iuni energice pentru motivarea necesit ii
adopt rii unui acord de tip nou cu UE în baza continuit ii progreselor rii.
Fran a permanent se pronun a pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea European , sa angajat s promoveze interesele rii noastre pe ordinea de
zi a discu iilor europene i s contribuie la apropierea rii noastre de comunitatea european în perioada exercit rii Pre edin iei Consiliului Uniunii Europene.
Aprofundarea rela iilor Republicii Moldova cu Republica Francez , care
împreun cu Germania sînt motorul Uniunii Europene, va permite integrarea în
226
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continuare a rii în structurile europene. Pentru aceasta este necesar o mobilizare i mai mare a Guvernului moldav, a întregii elite politice a rii.
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CONTRIBU II ACTUALE I POTEN IALE ALE ROMÂNIEI
LA REALIZAREA OBIECTIVELOR DE SECURITATE ALE
UNIUNII EUROPENE ÎN REGIUNEA M RII NEGRE
Adrian POP
România, Bucure ti, coala Na ional de tiin e Politice i Administrative, Facultatea de tiin e Politice
Doctor, profesor.
Romania would like to see the acceleration of participative processes in the
Black Sea Region using the Black Sea Forum for Dialogue and Partnership as a
tool.
Romania would like to see also the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSECO) reformed, but at the same time deems that a “market for the
regional cooperation” will bring efficiency to the existent cooperation processes.
In the fight against cross border crime at the regional level, the Regional
Centre for Combating Transborder Crime (SECI Centre) in Bucharest can have
an essential input in the Black Sea Region.
For the permanent monitoring, systematic study and adequate understandding of the extremely dynamic geopolitical developments in the Black Sea Region, it would be useful to create an Institute on Regional Geopolitics in Bucharest.
Together with Poland, Romania could promote a 2+2 format of know how
transfer to the Republic of Moldova and Ukraine in the areas of security sector
reform and institutional democratization.
Romania, as a country at the Eastern external border of the European Union included in the transnational networks of organized crime and irregular migration it is called upon to bring its contribution to a better management of the
EU borders, including by implementing the Global Approach to Migration to
the ENP partner countries that Romania has as its direct neighbours – Ukraine
and Republic of Moldova.
In the last couple of years, Romania has taken important legislative and institutional steps on all three sides of the fight against human trafficking, namely
prevention, combat and assistance for the victims of trafficking.
Romania has continued the process of modernization of the border infrastructure at the green and blue borders and at the border crossing points as well
as the international cooperation in the area of border management.
Romania wants to use its triple status as a NATO and EU Member State
and a host country for the American military to facilitate the forging of a conse-
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nsus on the international community’s strategy for the Black Sea Region in general, and the frozen conflict in Transnistria in particular.
A possible future civilian EU-led police monitoring mission in Transnistria
would give to the ESDP the opportunity to expand its area if action in the former Soviet space.
Ca nou frontier sud-estic a Uniunii Europene (UE), regiunea M rii Negre
se constituie, prin popula ia sa de aproape 200 de milioane de locuitori, într-o uria
pia pentru exporturile UE. Zon de tranzit a petrolului i gazului natural din
Asia Central i Orientul Mijlociu c tre Europa, regiunea Marea Neagr reprezint totodat veriga de leg tur a unei axe geopolitice i geoeconomice emergente Marea Mediteran - Marea Neagr - Marea Caspic . Nu în ultimul
rând, ea este o zon de trafic ilicit, crim organizat i terorism, precum i o platform pentru opera ii militare, de reconstruc ie i stabilizare în Afganistan, Irak
i, posibil Iran. În acela i timp, regiunea se prezint ca o zon -tampon de îngenare a culturilor i civiliza iilor ortodox , islamic i occidental .
În viziunea României, regiunea M rii Negre este un conector de importan
primordial al comunit ii euro-atlantice (în calitate de furnizor de securitate i consumator de energie) la arealul strategic Orientul Mijlociu - Marea Caspic - Asia
Central (în calitate de furnizor de energie i consumator de securitate)227.
Asumarea sarcinii de a contribui la edificarea unui climat de securitate i cooperare în zona M rii Negre, sprijinul activ pentru elaborarea unei strategii euro-atlantice pentru regiunea M rii Negre, ca i lansarea Forumul M rii Negre pentru
Dialog i Parteneriat, sunt trei elemente interconectate ale unei direc ii distincte i
valoroase ale noii Strategii de Securitate Na ional a României. De altminteri un
capitol aparte (cap.VI) din Strategia de Securitate Na ional a României, intitulat “România - vector dinamic al securit ii i prosperit ii în regiunea M rii Negre”,
este rezervat în întregime acestei problematici.
România se pronun pentru accelerarea dezvolt rii proceselor participative
la nivelul regiunii extinse M rii Negre. Premisele pentru declan area unui asemenea proces de accelerare au fost create prin lansarea Forumului M rii Negre pentru Dialog i Parteneriat ca platform regional menit s ofere cadrul
pentru amplificarea interac iunilor multidimensionale între toate categoriile de
actori la nivel regional. Declara ia Comun a Forumului, adoptat de efii de
state i reprezentan ii guvernelor Armeniei, Azerbaidjanului, Bulgariei, Georgiei, Greciei, Moldovei, Turciei i Ucrainei, reprezint angajamentul politic pentru declan area exerci iilor participative multi-stakeholder în regiune.
227

Strategia de Securitate Na ional a României. România European , România Euro-Atlantic :
pentru o via mai bun , într-o ar mai sigur , democratic i prosper . - Bucure ti, 2006,
pp.19-22, http://www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf.
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În acest sens, declara ia stipuleaz i angajeaz explicit guvernele semnatare
pentru:
1. constituirea unui cadru opera ional minimal, bazat în principal pe re ele
i parteneriate, destinat înlesnirii cooper rii regionale i ini iativelor provenite,
atât din interac iunea interguvernamental , cât i prin intermediul parteneriatelor public-private i din expertiza academic interdisciplinar ;
2. angrenarea, pentru a da via cadrului opera ional, a reprezentan ilor partenerilor interesa i, organiza iilor i ini iativelor regionale i sub-regionale în
vederea facilit rii cre terii interac iunilor între de in torii de interese din regiune, guvernamentali i neguvernamentali;
3. lansarea de ini iative, inclusiv la nivelul unei singure ri semnatare, deschizând astfel posibilitatea ini ierii de proiecte specializate pe domenii variate
i la diferite sc ri regionale, indiferent dac ini iatorii apar in sectorului guvernamental sau celui neguvernamental.
Sub egida Forumului M rii Negre pentru Dialog i Parteneriat, men ionat i
în Comunicarea Comisiei Europene Sinergia M rii Negre228 ca platform de
ini iere a noi proiecte de cooperare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a ini iat o serie de ac iuni, între care:
Conferin a interna ional „Synergies between Black Sea and Northern
Europe Cooperation” (Bucure ti, 27 aprilie 2007);
Seminarul „How can the Black Sea Region Contribute to Improved
Global Security?”, organizat de MAE, Ministerul de Externe al Norvegiei i
Funda ia EURISC (Bucure ti, 7-8 iunie, 2007);
Proiectul „Civil Emergency Planning: Building National and Regional
Capability in the Black Sea Region”, lansat de c tre MAE i Ministerul de Interne si al Reformei Administrative (Neptun,1-3 iulie 2007) i gestionat timp de un
an de institu iile specializate din rile regiunii;
Seminarul „Civil Society Contribution to Black Sea Regional Security:
Matching Words and Deeds”, organizat de c tre MAE i organiza ia non-guvernamental „Crisis Management Initiative” din Bruxelles (Bucure ti, 10-11 iulie
2007).
România va continua sus inerea Forumului M rii Negre pentru Dialog i
Parteneriat ca un format de dialog i interac iune, complementar structurilor existente, care poate ralia sprijin din partea unei game extinse de actori (state, organiza ii interna ionale i regionale, ONG-uri, sectorul privat).
Totodat , România va continua s încurajeze schimbul de experien privind cooperarea între emergenta Dimensiune UE a M rii Negre i alte ini iative
228

Black Sea Synergy – A New Regional Cooperation Initiative, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM(207) 160 final, Brussels, 11 April
2007.
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regionale ce vizeaz vecin tatea Uniunii Europene – Pactul de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est, Parteneriatul Euro-Mediteraneean (Procesul Barcelona) i
Dimensiunea Nordic – pentru a identifica lec iile care pot fi însu ite i a oferi
surse de inspira ie pentru proiectele ce urmeaz a fi derulate în cadrul s u.
1.1. Domeniul institu iilor
îndoial , prin num rul mare de state membre i gradul înalt de institu ionalizare, Organiza ia de Cooperare Economic la Marea Neagr
(OCEMN) s-a impus drept cea mai însemnat form de colaborare multilateral
în regiune. Pe lâng tradi ionalele preocup ri legate de sfera economic , organiza ia i-a ad ugat treptat i preocup ri din sfera securit ii. Astfel în 1998 a înfiin at un grup de lucru pentru combaterea crimei organizate i managementul dezastrelor naturale. În 2002 a pus bazele unor grupuri de lucru ce se ocup de controlul frontierelor, managementul crizelor i contraterorismul. Iar în 2004 au
fost puse bazele unei re ele de ofi eri de leg tur între ministerele de interne ale
statelor membre. Astfel încât se poate afirma c dac nu de jure, cel pu in de facto, OCEMN i-a dep it deja statutul oficial de organiza ie economic regional , apropriindu- i atribu ii din sfera securit ii.
Sursele principale de proiecte concrete le constituie activitatea cele 17 grupuri de lucru ale OCEMN care acoper sectoare vitale de care se intereseaz i
Uniunea European . Aceast infrastructur institu ional furnizeaz suficiente
analize specifice regiunii pentru a indica direc iile fructuoase ale unei viitoare
cooper ri229. România dore te reforma i eficientizarea OCEMN, dar în acela i
timp consider c o „pia a cooper rii regionale” va duce la eficientizarea proceselor de cooperare existente.
În lupta împotriva criminalit ii transfrontaliere în plan regional, Centrul
Regional pentru Combaterea Infrac ionalit ii Transfrontaliere (Centrul
SECI) de la Bucure ti, poate avea un input esen ial în regiunea M rii Negre, el
fiind un important contributor la securitatea statelor din Sud-Estul Europei i fiind considerat instrumentul adecvat pentru transferul de experien i bune practici în regiune. Din acest punct de vedere se cuvine men ionat faptul c Centrul
SECI a oferit asisten
i expertiz pentru înfiin area Centrului Virtual
GUAM230 pentru combaterea terorismului, criminalit ii organizate, traficului
ilicit de droguri i altor tipuri de infrac iuni grave. Pentru poten area impactului
Centrului SECI în regiunea extins a M rii Negre se impune conectarea sa i
cooperarea sa permanent cu Centrul de Informare i Coordonare al Frontierei M rii Negre de la Burgas, Bulgaria.
229

BSEC-EU Interaction: The BSEC Approach, Istanbul, 17 January 2007, http://www.icbss.org/
index.php?option=content&task=view&id=25.
230
ODDE-GUAM – Organiza ia pentru Dezvoltare Democratic i Economic – GUAM, reunind
Georgia, Ucraina, Azerbaidjan i Moldova.
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În planul monitoriz rii permanente, studierii sistematice i în elegerii adecvate a evolu iilor geopolitice extrem de dinamice din regiunea extins a M rii
Negre, care s ofere expertiza necesar fundament rii deciziilor politic extern
i de securitate, consider m util crearea unei structuri de cercetare specializate.
Concepem aceast structur ca pe una academic , dar cu un pronun at caracter
pragmatic, cu profil interdisciplinar i orientare regional , subsumat priorit ilor europene i euro-atlantice în regiunea extins a M rii Negre. Func ionând
sub forma unui institut de cercetare, ea ar urma s aib o dubl subordonare –
Academia Român i Parlamentul României.
Cu excep ia Centrului de geopolitic i antropologie vizual al Universit ii
din Bucure ti (afiliat deci unei institu ii de înv mânt superior), în prezent în
România nu exist o institu ie de cercetare – institut sau centru – dedicate în
mod expres geopoliticii. Institutele i centrele de cercetare, precum i ONGurile ce activeaz în sfera studiilor diplomatice, strategice, de securitate i ap rare nu se ocup decât cu totul tangen ial de problematica geopolitic propriuzis . Prin înfiin area unui Institut de Geopolitic Regional la Bucure ti s-ar
reînnoda firul unei tradi ii intelectuale cu o dezvoltare remarcabil în România
înainte de instaurarea regimului comunist. Dezvoltat în ajunul i în timpul celei
de a doua conflagra ii mondiale i caracterizat prin interdisciplinaritate, coala
geopolitic româneasc a reu it într-un timp relativ scurt nu doar s se impun
în dialogul de idei cu marile curente i coli geopolitice ale vremii, dar s i
genereze apari ia primului periodic cu profil geopolitic din România i a unuia
dintre primele de acest tip din Europa – Geopolitica i Geoistoria. Revist român pentru sud-estul european (1941-1944). Dup o întrerupere de aproape o
jum tate de secol, studiile i cercet rile cu profil geopolitic datorate unor sociologi, istorici, anali ti ai rela iilor interna ionale i politologi au cunoscut în România o remarcabil resurec ie, ce impune existen a unui cadru institu ional
adecvat.
Înfiin area unui institut cu profil geopolitic regional explicit s-ar putea constitui într-un element coagulator al eforturilor de sus inere, în plan academic, a
noii politicii externe pro-active a României în regiunea M rii Negre. Dincolo
de oferirea expertizei necesare factorilor deciden i, un Institut de Geopolitic
Regional la Bucure ti ar putea lua ini iativa cre rii unui consor iu de centre i
institute de cercetare cu profil geopolitic în regiunea extins a M rii Negre, care s-ar putea transforma într-un factor de lobby în favoarea promov rii strategiei europene în regiune.
Triplul statut al României în sfera securit ii i ap rii – de frontier estic
a NATO i Uniunii Europene i ar -gazd a unor trupe militare americane –
implic asumarea unor responsabilit i sporite în ceea ce prive te asigurarea stabilit ii i securit ii i democratizarea rilor din regiunea extins a M rii Negre, Orientul Mijlociu extins i Balcanii Vestici. Conturarea aliniamentelor unei

186

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic ),
nr.4 (XLIII), 2008

prezen e mai marcante în aceste arii de interes geopolitic prioritar pentru România, formularea unui punct de vedere românesc asupra geopoliticii regionale i
raporturilor geopolitice pe plan mondial s-ar putea face de o manier mult mai
coerent i sistematic prin intermediul unui astfel de institut.
Totodat , pe fundalul eforturilor interdisciplinare pentru materializarea strategiei energetice a Uniunii Europene i asigurarea securit ii energetice a României, proiectatul Institut de Geopolitic Regional de la Bucure ti i-ar putea
asuma sarcina studierii atente a corela iei de for e i raporturilor geopolitice dintre principalii actori regionali i interna ionali ce ac ioneaz în sfera geopoliticii
energiei.
Finan area activit ii Institutului ar putea fi f cut atât din surse guvernamentale, cât i cu sprijinul filialei de la Bucure ti a German Marshall Fund of the
United States (GMF), a UE i a NATO.
1.2. Domeniul gestion rii frontierelor
1.2.1. Migra ie i azil
Managementul migra iei reprezint una din provoc rile majore cu care se
confrunt Uniunea European la frontierele sale externe.
Consecin ele intensific rii migra iei interna ionale impun crearea de politici
care s se concentreze asupra înt ririi capacit ii de gestionare a migra iei atât
în Uniunea European , cît i în ara de origine, prin managementul fluxurilor
migratorii în acord cu necesit ile pie ei muncii, cu lupta împotriva migra iei
ilegale, cu integrarea social a migran ilor i cooperarea cu rile din care provin majoritatea migran ilor.
Provocarea în aceast problem este de a realiza un management global al
fenomenului i de a g si solu ii viabile în cadrul politicilor interna ionale, europene, regionale i na ionale, solu ii care nu trebuie s scape din vedere un fapt
de o importan covâr itoare: dreptul de liber circula ie al persoanelor.
În mai 2007, Comisia European a dat dat publicit ii Comunicarea sa asupra Parteneriatelor de Mobilitate i Migra iei Circulare. În viziunea Comisiei
Europene mobilitatea constituie un element cheie al strategiilor UE de gestionare a migra iei, iar migra ia circular un instrument inovator i flexibil menit a
spunde atât necesit ilor de for de munc în anumite ri de destina ie, cât i
celor de dezvoltare a anumitor ri de origine. Migra ia circular dispune de poten ialul solu ion rii unui paradox al procesului migra ionist – în multe ri confruntate cu declinul demografic cererea de for de munc migrant coexist
cu lipsa sprijinului public fa de migra ia permanent . Mai mult decât atât, ea
este de natur a facilita dezvoltarea rilor de origine prin aportul de remiten e,
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transferul interna ional de competen e, comer ul i investi iile transfrontaliere i
a preveni separarea pe termen lung a migran ilor de familiile lor231.
Cadrul ini iativelor de migra ie circular urmeaz a-l furniza parteneriatele
de mobilitate. Primele de acest tip, sub forma unor proiecte pilot, Comisia
European sper s fie implementate de c tre statele membre doritoare i ri
ter e selectate c tre sfâr itul anului 2007. O posibil surs de finan are a proiectelor de migra ie circular o poate oferi noul program tematic de cooperare cu
ri ter e în domeniul azilului i migra iei, adoptat la 18 decembrie 2006, ce
prevede alocarea a 380 milioane de euro pentru perioada 2007-2013.
O alt component esen ial a dialogului UE cu state ter e în domeniul migra iei o constituie negocierea în paralel a unor acorduri de readmisie i a unor
acorduri de facilitare a acord rii vizelor. Acordurile de readmisie prev d obliga ii clare privitoare la perioadele de timp i procedurile pentru readmisia imigran ilor ilegali în rile lor de origine sau de tranzit. Este stipulat obliga ia readmiterii atât a cet enilor rii cu care UE a semnat acordurile, cât i a apatrizilor i a celor supu i jurisdic iei altor state care au intrat ilegal în UE din ara în
cauz . Încheierea acordurilor de readmisie este considerat o condi ie pentru
încheierea acordurilor de facilitare a acord rii vizelor. Acestea din urm vizeainstituirea unui regim de vize facilitat pentru anumite categorii de persoane,
între care studen i, cercet tori, oameni de afaceri, ziari ti, func ionari publici i
reprezentan i ai ONG-urilor, astfel încât s se confere o dimenisune „mai uma” Politicii Europene de Vecin tate (PEV). Ucraina i Republica Moldova, ca
ri partenere PEV din Europa R ritean , au semnat deja astfel de acorduri cu
UE. În plus, în aprilie 2007, a fost inaugurat oficial Centrul Comun de Vize al
Uniunii Europene de la Chi in u. Func ionând în cl direa ambasadei Ungariei
în capitala Republicii Moldova, la activitatea Centrului mai particip , în afar
de Ungaria, Austria, Slovenia i Letonia. Danemarca i Estonia i-au anun at
deja inten ia de a se al tura proiectului. În condi iile în care doar dou state membre Schengen au consulate în Republica Moldova, Centrul permite cet enilor
moldoveni s înainteze cererile de acordare a vizelor pentru rile participante
i s treac prin interviurile necesare acord rii lor la Chi in u, în loc de a se deplasa în capitalele rilor vecine232.

231

Mansoor A., Quillin B. (eds.) Migration and Remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. –
Washington, DC, 2007, p.xiii.
232
De i ini ial agreat de vicepre edintele Comisiei Europene Franco Frattini, propunerea similar a României de creare a unui Centru Comun de Vize, prezentat la Consiliul JAI din 14-15
februarie 2007 ca având menirea de a completa, nu a concura ini iativa ungar , în cele din ur, pe fundalul activit ii de lobby împotriva ei desf urat de autorit ile de la Budapesta i
Chi in u nu a fost aprobat de Bruxelles.
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În Concluziile sale din decembrie 2006, Consiliul European a cerut Comisiei Europene s înainteze propuneri referitoare la aplicarea Abord rii Globale
a Migra iei, document adoptat de Consiliul European cu un an înainte, dar focusat ini ial pe continentul african i regiunea mediteraneean , la regiunile r ritean i sud-estic cu care se învecineaz UE. Drept urmare, în iunie 2007
Comisia European a dat publicit ii o Comunicare axat pe aplicarea Aborrii Globale a Migra iei la regiunile cu care UE se învecineaz la Est i SudEst: Turcia i rile Balcanilor Vestici; rile partenere PEV din Europa R ritean ; rile Caucazului de Sud; i Federa ia Rus . Axat pe conceptul de „rut
migratorie”, Comunicarea acord aten iei deopotriv
rilor de origine i tranzit: rilor partenere PEV din Orientul Mijlociu, Iranului i Irakului; rilor
Asiei Centrale; i unor ri asiatice precum China, India, Pakistan, Afghanistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Filipine i Indonezia.
România în calitate de ar a frontierei externe r ritene a Uniunii, ar inclus în re elele transna ionale ale crimei organizate i ar de tranzit i, într-o
mai mic m sur , de destina ie pentru migran ii proveni i din Asia (cei mai
mul i) i Africa (o parte din ei), este chemat s î i aduc contribu ia la o mai
bun gestionare a frontierelor UE, inclusiv prin aplicarea Abord rii Globale a
Migra iei rilor PEV partenere cu care România se învecineaz nemijlocit –
Ucraina i Republica Moldova. Iar aceasta cu atât mai mult cu cât, pe de o parte, ca urmare a integr rii României în Uniunea European se preconizeaz o
cre tere a fluxurilor migratorii din zona afro-asiatic i a rilor ex-sovietice, în
special din Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan i Kazahstan iar, pe de
alt parte, aderarea României i Bulgariei la Uniunea European a avut drept
consecin includerea celor dou
ri pe ruta est-mediteranean , având drept
ri de tranzit i destina ie cheie Ciprul i Malta.
În România migra ia ilegal prezint dou aspecte: migra ia ilegal a cet enilor români c tre vestul Europei; i tranzitul unor fluxuri migratorii ale cet enilor str ini.
Prin OG nr.5/2006 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul
liberei circula ii a cet enilor români în str in tate s-au pus bazele implement rii Regulamentului CE nr.2252/2004 pentru emiterea pa apoartelor cu date biometrice încorporate. Astfel, se asigur cadrul legal necesar pentru emiterea i
eliberarea pa apoartelor cu indicatori biometrici încorpora i, ce va fi de natur a
contribui la reducerea migra iei ilegale a cet enilor români.
Migra ia ilegal a cet enilor str ini în sau prin România a continuat s înregistreze un trend descendent, între statele generatoare de migran i num rându-se îndeosebi Irak, Bangladesh, China, Pakistan, India, Siria, Somalia i Turcia. Cet enii proveni i cu prec dere din zone sau medii s race s-au folosit de
acte false în vederea ob inerii documentelor de c torie sau a permisului de edere în ara de tranzit sau de destina ie. Alt form a reprezentat-o trecerea
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frauduloas a frontierelor, fie cu ajutorul c uzelor, fie clandestin, ascun i în
diferite mijloace de transport.
Pentru a evita tranzitarea unui num r mare de state dar i pentru a identifica
solu iile care le vor permite ulterior intrarea în spa iul UE, imigran ii ilegali au
solicitat adesea statutul de refugiat în România. Cu toate acestea, solicit rile de
azil în România au cunoscut un trend descendent: în anul 2004 num rul cet enilor str ini solicitan i ai statutului de refugiat s-a cifrat la 544, în 2005 a înregistrat un total de 485, pentru ca în 2006 s fie înregistrate doar 381 de soliciri de azil.
Pornind de la datele existente se poate afirma c 4 sunt zonele considerate
surse majore ale imigra iei ilegale ce afecteaz România:
Orientul Mijlociu, care include state ca Irak, Iran, Siria, Liban, Iordania,
Palestina, Yemen, Kuweit, Israel, Egipt i Turcia;
Asia de Est respectiv China, important surs a migra iei ilegale, pentru
care România reprezint cel mai adesea o destina ie;
Orientul Îndep rtat (Asia de Sud), ce include state precum India, Pakistan, Bangladesh, Nepal i Sri Lanka;
rile Africane: Somalia, Nigeria, Angola, Algeria, Burkina Faso, Coasta de Filde , Burundi, Congo, Camerun, R.D.Congo (Zair), Djibouti, Eritreea,
Etiopia, Guineea, Libia, Liberia, Maroc, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tunisia, Republica Togo, Mauritania, Zimbabwe i Malawi.
Pe lâng cele patru surse majore, ca surse secundare a imigran ilor solicitan i de azil, se num :
rile ex-sovietice: Republica Moldova, Ukraina, Georgia, Armenia,
Belarus, Kazahstan, Uzbekistan i Federa ia Rus ;
rile Europei de Sud-Est: Bosnia i Her egovina, fosta Iugoslavie (pentru datele statistice din anul 2004), Serbia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Grecia i Italia;
America Central , reprezentat de Cuba;
America de Sud, reprezentat de Bolivia, Columbia, Peru i Venezuela;
America de Nord, reprezentat de SUA.
Analiza comparativ pe anii 2004-2006 a datelor statistice privind clasamentul rilor de origine ale cet enilor str ini solicitan i ai statutului de refugiat
eviden iaz urm toarele evolu ii:
Prezen a în topul rilor de origine pe primul loc atât în 2005, cât i în
2006, a Irakului;
China, clasat prima în anul 2004 în topul principalelor ri de origine, a
fost surclasat pe locul al treilea în 2005 i 2006;
Somalia a avansat pe locul doi în anul 2006, fa de situarea în clasamentul rilor de origine pe locul 5, în 2004 i 8, în 2005;
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Republica Moldova s-a situat pe locul 11 în topul rilor de origine în
2004 i 2006, în anul 2005 fiind eliminat din clasamentul primelor 11 ri;
În anul 2006 a sc zut num rul de solicitan i proveni i din Irak, Turcia, Pakistan, Siria i India;
În anul 2006 nu s-au mai înregistrat cazuri de solicitan i ai statutului de
refugiat pentru ri ca India, Nigeria, Liberia i Bangladesh, aflate în topul primelor 11 ri surs în 2004 sau 2005233.
Tabelul. ri surs pentru solicitan ii de azil, 2004-2006
ri surs solicitan i azil
2006
2005
2004
72
64
Irak
69
Somalia
50
26
40
44
85
China
45
Turcia
23
31
45
Georgia
19
16
14
Pakistan
17
32
28
Iran
12
0
24
Siria
12
27
25
0
0
Federa ia Rus
10
Palestina
10
0
0
Republica Moldova
9
0
13
India
0
27
65
Nigeria
0
20
0
0
Liberia
0
16
Bangladesh
0
50
25
Sursa: Ministerul de Interne i al Reformei Administrative (MIRA) din România
Aplicarea Strategiei Na ionale privind Migra ia, precum i a noului Program Tematic al UE de cooperare cu ri ter e în domeniul azilului i migraiei, adoptat la finele anului 2006, ratificarea tuturor acordurilor de readmisie încheiate (32), încheierea altora noi, precum i organizarea în comun cu Bulgaria
i în cooperare cu FRONTEX234, a unor ac iuni de patrulare în bazinul M rii

233

Pop A. Moldova-România: Gestionarea migra iei i combaterea traficului de fiin e umane la
frontiera de est a Uniunii Europene, Organiza ia Interna ional pentru Migra ie. - Chi in u,
2007, pp.57-61.
234
FRONTEX – Agen ia European pentru Managementul Cooper rii Opera iunilor la Grani ele
Externe ale Statelor Membre din Uniunea European (European Agency for the Management
of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European
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Negre cu scopul prevenirii migra iei ilegale235, reprezint m suri concrete prin
care România poate s contribuie la implementarea standardelor UE privitoare
la migra ie i azil în regiunea M rii Negre.
1.2.2. Combaterea traficului de fiin e umane
În ultimii ani, România a f cut o serie de pa i importan i, în plan legislativ
i institu ional, pe toate cele trei paliere ale luptei împotriva traficului cu fiin e
umane, respectiv prevenire, combatere i asisten pentru victimele traficului.
Astfel, au fost elaborate i implementated total sau par ial Planul Na ional de
Ac iune pentru prevenirea traficului de persoane 2006-2007 i Strategia Na ional Antitrafic 2006-2010. Totodat , au continuat reuniunile Grupului Interministerial de Lucru pentru Coordonarea i Evaluarea Activit ii de Prevenire a
Traficului de Persoane, organism care coordoneaz i evalueaz activit ile de
prevenire i combatere a traficului de persoane. Nu în ultimul rând, s-a înfiin at
Agen ia Na ional de Prevenire a Traficului de Persoane i Monitorizare a Asisten ei Acordate Victimelor Traficului de Persoane, care are în structura sa i opt
compartimente regionale, se afl în subordinea Ministerului Administra iei i
Internelor i are ca scop coordonarea i evaluarea activit ilor de prevenire a
traficului de persoane i monitorizarea asisten ei acordate victimelor acestuia.
1.2.3. Modernizarea infrastructurii la punctele de trecere a frontierei
În martie 2005, România a elaborat i transmis Comisiei Europene o prim
variant a Planului multi-anual de investi ii, privind infrastructura i echipamentele destinate controlului i supravegherii frontierei. Planul Unic Multianual de
Investi ii revizuit a fost avizat de c tre Grupul Interministerial Român pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat (GIRMIFS) în edin a din data de
27 ianuarie 2006 i transmis Comisiei Europene prin intermediul Misiunii României la Bruxelles în data de 9 februarie 2006.
La finele lunii ianuarie 2006 a fost agreat i semnat de cele dou p i Programul de Realizare i Implementare a Sistemului Integrat de Supraveghere a
Frontierei. Acest document prevede calendarul de implementare a întregului contract i a fazei curente a acestuia. De asemenea, la 27 ianuarie 2006 a fost finalizat Strategia Poli iei de Frontier privind supravegherea i controlul frontierei maritime, pentru perioada 2006-2009.
De asemenea, a fost încheiat un protocol de cooperare, privind introducerea
în punctele de trecere a frontierei Otopeni, B neasa, Constan a port, a sistemului de viz on-line i acordarea vizei tip autocolant. Începând cu data de 1 febUnion), cu sediul la Var ovia. A fost înfiin at în 2004 prin Regulamentul Consiliului (EC)
2007 (2004).
235
Ini iativa României privind re eaua european de patrulare la Marea Neagr , a fost lansat
de ministrul Internelor i Reformei Administrative în cadrul Consiliului JAI din mai 2007.
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ruarie 2006, în punctele de trecere a frontierei se aplic doar vize de tip autocolant.
Totodat Ministerul de Interne i al Reformei Administrative a procedat la
convocarea unui grup de lucru în vederea organiz rii activit ilor legate de implementarea etapei secunde a Sistemului de Informa ii Schengen (SIS II) în România. Un manager de proiect are în regim permanent, ca unic sarcin , implementarea proiectului SIS II. Aceast persoan coordoneaz procesul de redactare a unui inventar de activit i i a calendarului de implementare a acestora, i
planific , din punct de vedere financiar, activit ile prev zute.
De asemenea, a fost elaborat Concep ia de supraveghere a traficului naval
i monitorizare a navelor suspecte pe Dun rea Interioar , Canalul Dun re-Marea Neagr , Dun rea de Jos i Marea Neagr . Concep ia este în curs de implementare, în prim faz , între porturile: Galati - Tulcea - Sulina - Constan a –
Constan a Sud - Mangalia - Midia - Cernavod - C ra i - Br ila.
Nu în ultimul rând, a fost finalizat Strategia sectorial a poli iei de frontiedin România privind supravegherea i controlul frontierei maritime.
În ceea ce priveste Sistemul Integrat de Control i Supraveghere la Marea
Neagr , implementarea acestuia respect graficul prognozat. S-a desf urat procedura de achizi ie prin fi a PHARE 2003 pentru faza I a proiectului SCOMAR
(Sistemul Complex de Supraveghere, Observare i Control al Traficului la Marea Neagr ) ce vizeaz realizarea infrastructurii de comunicatii voce – date de-a
lungul coastei M rii Negre. Atât raportul de evaluare, cât i contractul aferent
acestui proiect au fost aprobate în 2006 de c tre Delega ia Comisiei Europene la
Bucure ti. Concomitent, a fost elaborat caietul de sarcini i termenii de referin
pentru contractarea fazei a doua de implementare a proiectului SCOMAR – Asisten a Tehnic – prin fi a PHARE 2004.
1.2.4. Cooperarea interna ional
La 11 ianuarie 2006 a fost semnat Planul Comun de Ac iuni între Direc ia
Poli iei de Frontier Giurgiu i Sectorul Regional de Frontier Ruse, în scopul
eficientiz rii supravegherii frontierei fluviale i a controalelor comune pe Dun re.
De asemenea, la 2 februarie 2006 a fost semnat la Kiev Proiectul de Acord
între Guvernul României i Guvernul Ucrainei privind trecerea prin punctele de
trecere a frontierei, urmat, la 7 februarie 2006, de semnarea Protocolului între
Inspectoratul General al Poli iei de Frontier din România i Administra ia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind înfiin area i func ionarea punctului de contact Porubnoe.
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1.3. Domeniul gestion rii conflictelor înghe ate
Regiunea M rii Negre este una dintre cele mai bogate în st ri conflictuale i singura care g zduie te conflicte „înghe ate” pe continentul european. Mi rile separatiste din estul Republicii Moldova (Transnistria), vestul i nordul Georgiei (Abhazia,
Osetia de Sud), vestul Azerbaidjanului (Nagorno-Karabagh), sudul Federa iei Ruse
(Cecenia i alte republici sau regiuni autonome din Caucazul de Nord), precum i st rile de tensiune generate de unele dispute teritoriale i/sau de frontier , reprezint grave
amenin ri atât la adresa suveranit ii i integrit ii teritoriale a statelor în cuprinsul c rora se manifest , cât i a securit ii regiunii în ansamblul s u.
UE, SUA i Rusia î i împart responsabilitatea fa de soarta acestei regiuni.
Orice încercare unilateral a acestor mari actori geopolitici de a interveni pentru
a rezolva conflictele nesolu ionate în regiune are toate ansele s e ueze. Toate
cele trei p i ar trebui s coopereze pentru a pune cap t existen ei entit ilor
quasi-statale nerecunoscute pe plan interna ional de tipul celor reunite în organiza ia neoficial TAKO (Transnistria, Abhazia, Nagorno-Karabagh i Osetia de
Sud), ce s-a transformat într-un pilon de baz al criminalit ii organizate în regiune.
România s-a pronun at în repetate rânduri pentru necesitatea implic rii mai active
a comunit ii interna ionale în solu ionarea conflictelor „înghe ate” i î i propune s
utilizeze triplul s u statut de ar membr a NATO i a UE i ar gazd a trupelor militare americane pentru men inerea acestei problematici pe agenda de politic extern i de securitate a principalilor actori ai vie ii politice interna ionale. Totodat , ea va continua s monitorizeze cu aten ie evolu ia conflictului din Transnistria
– cel mai apropiat de grani ele României – i s contribuie activ la identificarea
unor solu ii viabile bazate pe democratizarea, decriminalizarea i demilitarizarea regiunii, pe retragerea trupelor i armamentelor sta ionate ilegal în estul Republicii
Moldova i sprijinirea implic rii decisive a UE i SUA, ca membri cu drepturi depline,
în mecanismul de mediere a conflictului236.
Un rol emergent în solu ionarea conflictelor „înghe ate”, prin intermediul Politicii
Europene de Vecin tate (PEV) i Politicii Europene de Securitate i Ap rare (PESA),
revine UE. În cazul Transnistriei, materializarea sa deplin ar trebui s aib caracter de
urgen , Transnistria fiind cel mai apropiat conflict „înghe at” de grani ele Uniunii
Europene. Se cunoa te c segmentul cel mai vulnerabil al frontierei dintre Republica Moldova i Ucraina îl constituie sectorul s u transnistrean. Misiunea Uniunii
Europene de asisten la frontiera moldo-ucrainean (EUBAM), a înregistrat o serie de succese pe timpul derul rii primului s u mandat (2005-2007), probleme ca migra ia ilegal , traficul de droguri, arme i ma ini furate din Occident, contrabanda
236

Pop A. (coord.), Manoleli D. Spre o strategie european în bazinul M rii Negre. Cooperarea
teritorial , Institutul European din România. - Bucure ti, 2008, pp.121-123, http://www. ier.ro/
SPOS2007/RO/Studiu%204_black%20sea.pdf.
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cu ig ri netimbrate i carne de pui, cunoscând un trend descresc tor. Dincolo de toate
acestea, misiunea a marcat prima implicare a UE pe dimensiunea de securitate a PEV în
regiunea M rii Negre. Împrejurarea a oferit o mai bun cunoa tere de c tre Bruxelles a situa iei în teren i o orientare mai eficient a proceselor de reform a sistemelor vamale i a managementului frontierelor în Republica Moldova i Ucraina. În martie 2007, durata mandatului misiunii EUBAM a fost extins cu înc doi ani
(2008-2009). În opinia reprezentantului UE pentru Republica Moldova, extinderea duratei misiunii Uniunii Europene de asisten la frontiera moldo-ucrainean
ar putea contribui la solu ionarea conflictului transnistrean i reluarea negocierilor în formatul "5+2". Dup cum a declarat generalul F.Banfi, eful misiunii
EUBAM, în aceast a doua etap a misiunii va fi implementat proiectul
BOOMMOLUK, în cadrul c ruia 50 vame i moldoveni i ucraineni vor beneficia de instruire i deplas ri în rile UE în vederea implement rii practicilor
europene de trecere a frontierei, iar la punctele de trecere a hotarelor moldoucrainene vor fi instalate sisteme performante.
În acest context, România, ca stat de grani al Uniunii Europene, ar trebui s
i manifeste disponibilitatea de a participa la aceast nou etap , hot râtoare,
de derulare a misiunii EUBAM, aducându- i astfel contribu ia la implementarea
strategiei de securitate a UE în regiune.
În prezent este analizat posibilitatea trecerii de la PEV la „PEV plus”, care,
între altele, ar urma s ofere rilor partenere PEV posibilitatea asocierii la declara iile de pozi ie ale mini trilor afacerilor externe ai statelor membre UE i participarea la opera iuni de gestionare a crizelor. Astfel, între PEV i PESA ar urma s se instituie o rela ie de interdependen i mai strâns . Pe acest fundal,
dublat de forjarea gradual a unei dimensiuni europene a M rii Negre, Uniunea
European i-ar putea consolida prezen a în regiune, conducând o misiune civil
poli ieneasc în Transnistria, ce s-ar constitui într-o prim misiune PESA în
spa iul ex-sovietic. Luând în considerare precedentul experien ei UE în Bosnia
i Herzegovina, la aceast misiune ar putea participa nu doar state UE – între
care ar trebui s se numere i România, ca stat de grani –, ci i state nemembre
ale Uniunii, dar cu interese directe în zon , precum Rusia i Ucraina. Faptul c
în prezent este pu in probabil ca UE s i asume responsabilitatea conducerii
unei astfel de misiuni, nu exclude posibilitatea asum rii sale în viitor, într-un
context geopolitic mai favorabil.
Nu în ultimul rând, România i Polonia, ca ri UE de frontier la Marea
Neagr i, respectiv, la Marea Baltic , interesate de a se învecina cu state stabile, democratice i prospere, ar putea închega un parteneriat special pentru transferul de experien i know-how în domeniile reformei sectorului de securitate
i democratiz rii institu ionale c tre Moldova i, respectiv, Ucraina, în calitatea
lor de ri PEV partenere i vecine.
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Recomand ri
Recomand ri privind transferul de experien
România i Polonia, ca state membre UE de frontier la Marea Neagr i
Marea Baltic , ar putea s pun bazele unui parteneriat special în format 2+2
pentru transfer de experien în domeniile reformei sectorului de securitate i
democratiz rii institu ionale c tre rile partenere ale Politicii Europene de Vecin tate (PEV) din imediata lor vecin tate, Republica Moldova i Ucraina.
Recomand ri privind gestionarea conflictelor înghe ate
UE ar trebui s analizeze oportunitatea lans rii unei misiuni civile poli iene ti în Transnistria, ce s-ar constitui într-o prim misiune a Politicii Europene
de Securitate si Ap rare (PESA) în spa iul ex-sovietic. Urmând modelul misiunii UE în Bosnia i Her egovina, la aceast misiune ar putea s participe atât
state UE – între care ar trebui s se numere i România, ca stat al frontierei externe a Uniunii –, cât i ri ter e cu interese directe în zon , precum Federa ia Rui Ucraina.
România poate s utilizeze triplul s u statut de ar membr a NATO i a UE
i ar gazd a trupelor militare americane pentru men inerea problematicii Transnistriei pe agenda de politic extern i de securitate a principalilor actori ai vie ii
politice interna ionale i s sprijine obiectivul strategic al implic rii decisive a UE i
SUA, ca membri cu drepturi depline, în mecanismul de mediere al conflictului.
Recomand ri privind migra ia
La nivelul disemin rii de bune practici, experien a proceselor Söderköping
i Budapesta, precum i a Ini iativei Regionale pentru Migra ie, Azil i Refugii (Migration Asylum Refugee Regional Initiative – MARRI) ar trebui utilizat
în mai mare m sur .
Statele membre UE i rile ter e din regiunea M rii Negre sunt egal interesate de lansarea unor programe de migra ie circular i încheierea unor parteneriate de mobilitate. Un parteneriat de mobilitate pilot poate s fie implementat
prioritar în Republica Moldova.
Cet enii rilor partenere PEV din regiunea M rii Negre trebuie s fie mai
bine informa i despre avantajele i oportunit ile migra iei circulare i sezoniere,
condi iile i abilit ile cerute de recrutarea legal a for ei de munc în rile de
destina ie i riscurile pe care le incumb migra ia ilegal .
Aplicând lec iile înv ate în urma derul rii proiectelor pilot de control al
imigra iei i asisten la frontiera comun ucraineano-moldovean (misiunea
EUBAM), Uniunea European , în cooperare cu Organiza ia Interna ional pentru Migra ie (OIM), Organiza ia Na iunilor Unite (ONU) i Organiza ia pentru
Securitate i Cooperare în Europa (OSCE) poate s conceap un program multi-
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lateral de combatere a migra iei ilegale în regiunea Ucraina-Moldova-România,
care s includ i o baz de date computerizat comun . În implementarea acestui program comprehensiv este necesar implicarea ONG-urilor locale, na ionale i interna ionale cu expertiz în domeniu.
UE ar trebui s intensifice programele de înfr ire institu ional dintre ri
membre UE relevante, pe de o parte, i Moldova i Ucraina, pe de alt parte, în
domeniile migra iei legale în scop de munc , prevenirii i luptei împotriva migra iei ilegale i reintegr rii sociale a imigran ilor returna i.
România i Bulgaria pot s instituie, în colaborare cu FRONTEX, ac iuni
comune de patrulare în bazinul M rii Negre.
Recomand ri privind combaterea criminalit ii organizate transfrontaliere
Bruxellesul ar putea s analizeze posibilitatea înfiin rii unei platforme regionale de cooperare în regiunea M rii Negre, care ar urma s reuneasc
rile
membre UE riverane i cu interese în zon , agen iile UE relevante, ri ter e
apar in toare regiunii, Organiza ia de Cooperare Economic la Marea Neagr
(OCEMN), Centrul Regional pentru Combaterea Infrac ionalit ii Transfrontaliere (Centrul SECI) de la Bucure ti, Centrul de Informare i Coordonare al Frontierei M rii Negre de la Burgas i Centrul Virtual GUAM. Contribu iile UE la
aceast platform regional ar putea s includ activit i de training derulate
prin programe de înfr ire institu ional (twinning) i diseminarea bunelor practici ale EUROPOL i FRONTEX.
rile partenere ale Politicii Europene de Vecin tate (PEV) din regiunea
rii Negre trebuie s încheie i s implementeze acorduri de cooperare cu
EUROPOL i FRONTEX.
Este necesar o mai bun coordonare a eforturilor României, Moldovei i
Ucrainei în combaterea diverselor forme de criminalitate organizat , care ar putea fi realizat în cadrul OCEMN, luând drept baz protocolul suplimentar de
cooperare în domeniu semnat de mini trii de interne ai statelor membre ai organiza iei.
Recomand ri privind gestionarea frontierelor
România trebuie s continue implementarea m surilor impuse de acquisul
Schengen i statutul s u de frontier extern r ritean a UE. Pe lâng perfec ionarea sistemului de management integrat al frontierelor sale, România poate s
i manifeste disponibilitatea de a participa la cea de a doua etap (2008-2009)
de derulare a misiunii EUBAM. Calitatea i eficien a controalelor EUBAM i
ale gr nicerilor de la frontiera comun ucraineano-moldovean trebuie îmbun it . În acest scop sunt necesare intensificarea activit ilor de training a tuturor
factorilor implica i în controalele la frontier – gr niceri, poli ie, organe vamale,
autorit i sanitare i veterinare –, introducerea de c tre Ucraina i Moldova a sistemului integrat de control al frontierelor, precum i adaptarea celor dou
ri
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partenere PEV la standardele UE de control al acestora. România, Moldova i
Ucraina pot s promoveze m suri de edificare a încrederii prin instituirea de
puncte comune de control la frontiere.
Recomand ri privind politica de vize
Activitatea Centrului Comun de Vize al UE de la Chi in u trebuie extins
prin consolidarea reprezent rii consulare a statelor membre UE în Republica
Moldova.
Moldova i Ucraina trebuie s elaboreze norme metodologice de aplicare a
acordurilor de facilitare a vizelor i readmisie încheiate cu UE. Totodat , cele
dou ri partenere PEV trebuie s creeze baze date comune care s înregistreze
vizele eliberate cet enilor din statelor cu poten ial mare de emigrare, circula ia
apatrizilor i a cet enilor statelor c rora nu li se solicit viz pentru a intra pe
teritoriul lor (în special din spa iul CSI). Este necesar ini ierea unui pachet
comprehensiv de m suri care s sporeasc capacitatea Ambasadei României la
Chi in u de procesare a solicit rilor de viz .
România ar putea revizui regimul de vize impus cet enilor Republicii Moldova prin acordul bilateral încheiat la Bucure ti la 20 octombrie 2006. Regimul
de c torie în România al cet enilor moldoveni ar putea deveni mai flexibil
decât este el în prezent prin acordarea vizelor pe un an, cu multiple intr ri, pentru speciali ti i elevi (nu doar pentru lucr tori la c ile ferate i oferi ce efectueaz curse frecvente); pe trei ani pentru cei ce c toresc în cadrul programelor
de schimburi bilaterale (culturale, tiin ifice, religioase i sportive); pe cinci ani
pentru cei ce c toresc frecvent, inclusiv studen i i oameni de afaceri de in tori de investi ii în România; precum i prin aranjamente speciale pentru cet enii moldoveni reziden i în regiunile de grani cu România.
În vederea împiedic rii redobândirii cet eniei române de c tre cet enii
moldoveni cu scopul de a c tori f
viz în spa iul Schengen, Direc ia Cet enie a Ministerului de Justi ie al României ar trebui s fac schimb permanent
de informa ii i, dac este cazul, s lucreze în tandem cu ambasadele UE de la
Chi in u i Bucure ti pentru verificarea suplimentar a cet enilor Republicii
Moldova c rora anterior le-au fost refuzate vizele c tre statele membre UE.
Recomand ri privind înfiin area de structuri institu ionale noi
România ar trebui s analizeze posibilitatea înfiin rii unui Institut de Geopolitic Regional la Bucure ti, sub egida Academiei Române i Parlamentului
României, ca element coagulator al eforturilor de sus inere, în plan academic, a
noii politicii externe pro-active a României în regiunea M rii Negre i factor de
lobby în favoarea promov rii strategiei europene în regiune.
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IN MEMORIAM
Profesor Alexandru ZAVTUR
La vîrsta de 79 de ani, în 12 octombrie s-a stins din via
membrul corespondent al Academiei de tiin e a Moldova,
doctor habilitat în filozofie, savant, profesor universitar, „Om
Emerit”.
Alexandru Zavtur s-a n scut la 9 mai 1929 în satul Corjova, raionul Dub sari. Dup absolvirea facult ii de istorie a
Institutului Pedagogic din Chi in u (1951), urmeaz doctorantura (1951-1954) la Institutul de Filozofie al A a URSS. A activat în calitate de
lector superior, conferen iar i ef de catedr la Institutul Pedagogic din Chi iu, conferen iar i ef de catedr la Universitatea de Stat din Moldova, director
al Institutului de Istorie al Partidului de pe lîng CC al PCM, ef de sec ie la CC
al PCM, cercet tor tiin ific superior al Sec iei de Filozofie i Drept a A M, Director al Institutului de Cercet ri Sociale i Politice de pe lîng CC al PCM, cercet tor tiin ific principal, ef de sector la Institutul de Filozofie, Sociologie i
Drept al A M (din 2002). Concomitent activeaz în calitate de profesor la Catedra politologie a Universit ii de Stat din Moldova, pe care a fondat-o în anul
1990. A exercitat func ia de pre edinte al Societ ii de Propagare a Cuno tin elor „ tiin a” (1976-1991). În anii 1997-1999 - consultant al Pre edintelui Republicii Moldova. A abordat probleme tiin ifice ce in de structura social i politic a societ ii. Este autor a peste 400 de lucr ri, inclusiv 40 de c i, bro uri i
manuale. S-a manifestat ca un cercet tor prodigios i bun organizator al procesului didactic i tiin ific. O contribu ie valoroas i-a adus la preg tirea cadrelor de înalt calitate pentru economia i cultura rii noastre; sub conducerea sa
au fost preg tite circa 40 teze de doctor i de doctor habilitat.
Activitatea de cercet tor în ramurile politologice, de sociologie i filozofie
îl eviden iaz pe A.Zavtur ca personalitate înzestrat cu abilit i i tenacitate. În
corpul savan ilor domeniului social din Republica Moldova A.Zavtur se consider pe drept „patriarhul” tiin ei politice autohtone.
Activitatea sa didactic , de cercetare, organizatoric i public e înalt apreciat – în anul 1976 este ales membrul corespondent al A M, a fost distins cu
ordinul „Gloria Muncii”.
Aminrirea lui va r mîne ve nic în memoria celor care l-au cunoscut.
Dumnezeu s -l odihneasc în pace!
Ion SANDU, Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative,
Catedra Politologie, doctor in stiinte istorice, profesor
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Emil CIOBU, Academia de Administrare Publica pe linga Presedintele
Republicii Moldova, Facultatea Relatii Internationale, decan, doctor in stiinte
filosofice, conferentiar, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar.
A încetat din via , Alexandru Zavtur, doctor habiilitat în filosofie, profesor
universitar, membru-corespondent al Academiei de tiin e, primul dintre moldoveni doctor în tiin e filozofice, una din personalit ile proeminente ale tiinei politologice moldovene ti i a înv mântului superior din Republica Moldova începînd cu anii 50 ai secolului trecut.
Alexandru Zavtur s-a n scut în anul 1929 în satul Corjova, raionul Dub sari
din RASS Moldoveneasc , într-o familie numeroas de rani moldoveni, a absolvit Institutul pedagogic „Ion Creang ” din Chi in u i doctorantura la Institutul de Filozofie al Academiei de tiin e a URSS din Moscova. A fost prim-secretar al comitetului raional Crasnoarmeisc al comsomolului din Chi in u, ef de
catedr la Universitatea de Stat din Chi in u, director al Institutului de cercrt ri
social-politice, ef al Sec iei de tiin i institu ii de înv mânt a Comitetului
Central al Partidului Comunist al Moldovei, consultant principal în Aparatul
Pre edintelui Republicii Moldova, deputat în Sovietul Suprem al RSS Moldovene ti.
Alexandru Zavtur a fost primul conferen iar care a început s predee filozofia în limba moldoveneasc , a elaborat primul dic ionar explicativ de filosofie în
limba moldoveneasc . El a fost printre pu inii profesori universitari care nu se
temea c va fi învinuit de na ionalism, iar studen ii îl iubeau pentru bun tatea i
competen a profesional impecabil . Unul din discipolii lui Alexandru Zavtur a
fost ex-Pre edintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, care în func iile sale
inalte în permanen sim ea necesitatea consult rilor fostului s u profesor. Printre doctoranzii lui A.Zavtur au fost academicianul Alexandru Ro ca, deputatul în
Parlament Oleg Serebrian, ex-viceministrul înv mântului Andrei Costa , ambasadorul cu misiuni speciale Efim Chilari al ii înc 40 de doctoranzi.
Alexandru Zavtur a trecut prin toate încerc rile la care au fost supu i intelectualii moldoveni în perioada respectiv . De i, a sus inut teza de doctor în filosofie la vârsta de 25 de ani, lui i s-a propus s plece la B i, cu toate c i catedra de filosofie a Universit ii din Chi in u nu avea în frunte un doctor. Mai mult
decît atât, la o plenar a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei
din anul 1956 A.Zavtur a fost învinuit de promovare a na ionalismului moldovenesc în auditoriul studen esc de c tre Primul Secretar, Zinovii Serdiuc, iar în
anul 1977 a fost eliberat din func ia de ef de sec ie la CC. Din toate acestea,
A.Zavtur n-a încercat s profite pentru a acumula capital politic, a tratat cu
în elepciune metamorfozele destinului, a manifestat în toate modestie i în elepciune.
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Alexandru Zavtur, datorit faptelor sale m rinimoase, bun ii omene ti,
sufletului mare, ajutorului dezinteresat pe care l-a acordat tuturor pe parcursul
întregii sale vie i, va r mîne în memoria celor care l-au cunoscut.
Gheorghe RUSNAC, Ministerul de externe si Integrare Europeana din
Republica Moldova, Ambasador al Republicii Moldova in Republica Italiana,
doctor habilitat in stiinte istorice, profesor, academician, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar.
Alexandru Zavtur. Pentru mine, pentru multi care lau stiut el ramine un adevarat OM. PRIETEN, COLEG. El a pus bazele stiintelor filozofice in Moldova,
mai apoi a Comunismului stiintific si atunci cind sa permis si a fost pusa la ordinea de zi Politologia sa incadrat cu tot elanul, a mobilizat in jurul sau pe toti
acei care aveau ceva de spus si a fondat scoala stiintelor politice pe meleagurile
noastre. Gratie muncii, talentului, bunavointei Domnului Academician multi tineri din tara noastra au devenit doctori si doctori habilitati.
Stiinta moldava este in doliu fiind vaduvita de cel mai stimat, apreciat savant al timpurilor zbuciumate in care traim. Dumnezeu sa-l primeasca in imparatia cerurilor, voi rudele si noi prietenii sa-l pomenim.
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