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COMPARTIMENTUL

ISTORIA, TEORIA SI METODOLOGIA STIINTEI
N.MACHIAVELLI, T.HOBBES, J.LOCKE CU PRIVIRE
LA PUTERE: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE
Valeriu EFREMOV
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea "Perespectiva - INT",
ef Catedr Rela ii Interna ionale i tiin e Socioumane,
Doctor in filosofie, magistru în drept interna ional, conferen iar,
postdoctorand
The author has made in this article aimed to study the contribution of
N.Machiavelli, T.Hobbes, J.Locke in developing theory on political power. By
analyzing the work of Il Principe, the Discorsi sopra deca di Tito Livio first, Leviathan or The Matter, Form and Power of the Common Wealth Ecclesiasticall
and civil, De Cive, Two Treatises of Government is shown the theoretical – methodological these authors in the study issues of power, state power, political
power.
The study of these problems is of great significance for the Republic of Moldova passed to the democratization of society, building the rule of law. It is necessary to further develop knowledge on power, finding the most effective ways
for harmonizing powers.
Keywords: power, political power, state power, the social contract.
Epoca Rena terii [5, 162] prin marele gînditor al epocii Nicolo Machiavelli
(1469-1527) contribuie la dezvoltarea gîndirii politice privind rela iile de
putere în societate. Accentul se pune pe analiza realiz rii practice a puterii,
evedien iera factorilor ce stau la baza activit ii puterii. Machiavelli sus ine
procesul de corupere a formelor de guvernare în modul v zut de Platon i
Aristotel. În leg tur cu aceasta în „Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”
(Discurs asupra primelor zece c
i ale lui Titus Livius) el va scrie: "Monarhia
cu u urin
se transform în tiranie; Aristocra ia în cele mai dese cazuri se
transform într-o guvernare a unei minorit i (oligarhia); Guvernarea popular
deasemenea cu u urin
se transform într-un dezm
perfect. Astfel,
legiutorul stabilind în ora una din cele trei guvern ri, o instaureaz pe un timp
scurt, deoarece el nu dispune de mijloace pentru a preveni trecerea de la bine la
u, deoarece aici binele i r ul sunt prea aproape unul de altul" [3, 154]. În
aceast lucrare Machiaverlli formuleaz principiile istorice inerente într-o
guvernare roman . În studiul s u, Machiavelli se îndep rteaz de conceptele
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teocratice medievale asupra istoriei, atribuind evenimentele politice, într-o mai
mare m sur , capriciilor omene ti i elementului neprev zutului.
Apud Machiavelli statul apare în mod natural. În accep iunea lui factorii
obiectivi impun oamenii la unire i crearea statului. Factorului subiectiv el
acord o deosebit aten ie, în speecial, activit ii legislative, care din punctul
lui de vedere poate contribuie la des vîr irea activit ii puterii de stat.
Un loc important în crea ia lui Machiavelli îl ocup lucrarea „Principile”
(Il Principe) în care g sim punctul de vedere a autorului cu privire la rolul
puterii în societate, cerin ile de care trebuie s se conduc suveranul, descrie
metodele prin care un principe poate dobândi i men ine puterea politic . În
cercetarea sa accentul principal îl pune pe personalitatea principelui, pe
rela iile lui de putere cu subalternii i poporul. El încearc a fi obiectiv, a privi
la lucrurile reale nep rtinitor, a privi lucrurile a a cum sunt ele în realitate.
Obiect al cercet rii sunt rela iile de putere interstatale i cele interne din stat.
Machiavelli a c utat s creeze un stat capabil de a rezista atacurilor externe.
Statele sunt împ
ite în republici i state - autocra ii. Ultimile sunt de dou
tipuri: monarhii ereditare i state noi. Cele noi la rîndul lor sunt divizate în
state în care cet enii sau deprins a se supune principelui i state în care
cet enii tr iau liber.
Machiavelii consider c statele se cuceresc prin mijlocul armei proprii sau
a armei str ine i deasemenea prin mila soartei sau vitejiei. El trateaz principiile pe care este bazat un asemenea stat i modalit ile prin care aceste
principii pot fi implementate i men inute. Analizînd autocra ia, Machiavelli
i pune ca scop s r spund la întrebarea prin ce mijloace conduc principii cu
statele i men in puterea asupra lor. Machiavelli consider c acel care
mo tene te puterea o poate men ine mai u or dec t noul venit la putere, dat
fiind faptul c ajut deprinderea supu ilor, ordinile i tradi iile stabilite. În
accep iunea lui Machiavelli de cele mai multe ori noul conduc tor se
dovede te a fi mai r u decît cel precedent i lui îi este cu mult mai greu s
îndrept easc a tept rile atît a celor pe care ia cucerit cît i acel care a
acordat sprigin. Prin cucerire este cu mult mai u or de a men ine statele. În
acest caz principalul este de a nimici neamul fostului principe.
În accep iunea lui Machiavelli mijlaocele care ar contribuie s men in
statul sub puterea principelui sunt: distrugerea statului; oferirea cet enilor
dreptul de a tr i în conformitate cu propriile legi, încredin înd puterea
oamenilor devota i; trecerea principelui cu traiul în aceast
ar ;
transformarea
rii într-o colonie, men inerea în ar a unui mare contigent
armat. Iar pentru a men ine popula ia în supunere este necesar de a folosi
dou metode: mîngîierea i nimicirea. El este de p rerea c cruzimea este
benefic atunci cînd se aplic spre binele supu ilor i este necesar ca s fie
înf ptuit imediat. A efectua r ul trebuie într-un volum total imediat, în timp ce
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binele trebuie realizat pu in cîte pu in. În acela i timp el condamn pe acei
guvernan i la care pasiunea de cuceritor este un lucru natural.
În accep iunea lui Machiavelii scopul scuz mijloacele. De loc nu-l
preocup principiile morale privind cucerirea i men inerea piuterii. Sunt ele
drepte sau incorecte, servesc binelui sau r ului. El analizeaz metodele de
men inere a puterii. i nu-l intreseaz dac ele vor fi aplicate de cineva în
practica sa. Lucrarea sa principal „Il principe” este considerat adeseori, ca o
sprijinire a tiraniei i despotismului unor conduc tori, precum Cesare Borgia
i este bazat pe credin a lui Machiavelli c un suveran nu este constrâns de
normele etice tradi ionale: “Se pune astfel problema dac este mai bine s fii
iubit decât temut, sau invers. R spunsul este c ar trebui s fii i una i alta;
dar întrucât este greu s împaci aceste dou lucruri, spun c , atunci când unul
din dou trebuie s lipseasc , este mult mai sigur pentru tine s fii temut decât
iubit.” [3, 106]. În viziunea sa, un principe ar trebui s fie preocupat doar de
putere i s se supun doar regulilor care duc spre succes în ac iunile politice.
Machiavelli credea c aceste reguli pot fi descoperite, prin deduc ie, din
practicile politice ale vremii, ca i ale perioadelor anterioare.
Autocra ia este apreciat dup felul cum se formeaz aparatul birocratic. În
cazul cînd aceste func ii sunt îndeplenite de vasali i baroni, atunci
principeluui îi sunt "legate mîinile i picoarele", în mare m sur este lipsit de
independen . În cazul cînd principele nume te func ionarii el este liber în
ac iunile sale.
Domnitorul terbuie s tind de avea rela ii constante cu cei subordona i,
stimuleze ata amentul poporului fa
de el. Cu oamenii notabili trebuie de
comportat a a cum ei merit , dac ei sus in principele ei trebuie "onora i i
mîngîiea i", pe cei cu firea slab - de folosit, de ferit de acei ambi io i. Luînd
în considera ie eferemitatea oamenilor, mai ales în situa iile cînd apar
dificult i, Machiavelli recomand principelui de a se baza mai mult pe sama
insufl rii teamei subordona ilor, decît prietenie i dragoste. "Doar dragostea
se ine pe leg turile recuno tin ei, dat fiind faptul c oamenii sunt r i, aceste
leg turi se rup în orice situa ie favorabil oamenilor. Teama îns se bazeaz pe
fric care nu te p se te nicicînd" [3, 106].
Principele pentru a ob ine succese în orice lucru trebuie s fie puternic,
îndr zne , ra ional, puterea c reuea trebuie s aib o baz sigur . Aceasta
poate fi asigurat de armat
i lege. Principele trebuie s fie în elept, s
ocoloeasc viciile care pun în pericol domina ia lui. El trebuie s fie asigurat
cu un arsenal de mijloace impin tor, s fie mecher precum este "vulpea"
pentru a distinge tertipurile du manilor i puternic ca "leul" pentru ai nimici
[3, 109].
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Machiavelli studieaz putereanîn baza experien ei istorice, reei ind din
situa ia real a Italiei. El î i pune drept scopt cercetarea mecanismului
exercit rii puterii, a elabora recoman ri , sfaturi care ar fi de folos principelui.
Cercetarea puterii de c tre Machiavelli are însemn tate metodologic :
- el se dezice de la stereotipurile stabilite cu privire la putere;
- el pune problema cre rii tiin ei despre putere care s-ar baza pe metode
tehnologice concrete i ar servi c uz în exercitarea puterii;
- Machiavelli într-un anumit sens a formuilat problema interac iunii între
ra ional i ira ional în domeniul rela iilor de putere.
Teoria lui Machiavelli privind puterea are un caracter specific dat fiind faptul c se bazeaz pe abordarea normativ dominant în acea perioad istoric .
Anterior am men ionat c Machiavelli concluziile sale le face reeie ind din
situa ia real a Italiei. Din acest punct de vedere poate fi în elese concluziile
lui. Îns absolutizarea imperfec iunii naturii omului, principiu ce st la baza
concep iei lui privind puterea, este unilateral
i nu exprim întrutotul
rela iile de putere în societate. În societate al turi de " u" exist
i "bine",
adic i un alt aspect al rela iilor dintre oameni. Abordarea analitic , normativ
abstract a puterii de c tre Machiavelli este p rtinitoare. El este adeptul
multiplelor forme de lupt pentru putere, îns prioritare sunt metodele
coiercetive.
Pe parcursul anilor în via a societ ii europene au loc schimb ri
esen iale. Realitatea dicteaz necisitatea de a revedea unele pricipii stabilite de
explicare i întemeere a naturii puterii i statului, destina ia lor în societate.
În aceste împrejur ri ia na tere teoria "contrsctului social", avînd într-un
anumit sens un spirit revolu ionar.
Teoria are importan teoretico-metodologic :
a întra în contradic ie evident cu biserica, teoria permitea de a
folosi cuno tin ele acumulate pentru a explica
i cerceta procesele din
societate;
teoria impulsioneaz gîndirea de cercetare tiin ific , scopul c reia era
nu numai de a explica geneza puterii, a statului, ci i de a în elege esen a
evenimentelor, c uta r spuns la probleme strigente ale societ ii i a g si cele
mai eficiente forme de organizare a vie ii publice i a statului;
con inut calitativ nou în baza teoriei cap
categoriile de baz ale
tiin ei politice precum "statul", "puterea", "suveranitatea", "libertatea",
"egalitatea", "legea" etc.
Filozofii englezi Thomas Hobbes (1588-1679) [5, 262] i John Locke
(1632-1704) [5, 269] contribuie în mare m sur la elaborarea i dezvoltarea
teoriei "contractului social", puterii politice.
În istoria societ ii T.Hobbes eviden eaz dou etape specifice. La prima
etap oamenii se afl în stare natural . Avînd o libertate nelimitat ei se afl în
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stare de r zboi, în du
nie unul fa
de altul. Etapa a doua este rezultatul concordiei, în elegerei reciproce, contractului cu scopul de a eviota posibilitatea
nimicirii reciproce i crearea condi iilor ce ar asigura securitatea i via
pa nic a oamenilor.
T.Hobbes pune accent pe necisitatea organiz rii ra ionale a formei puterii
de stat. T.Hobbes precum i N.Machiavelli consider c natura social a
oamenilor este destul de imperfect . Din aceste considerente nu po i avea
încredere în oameni. Majorit ii oamenilor sunt caracteristice neajunsurile
naturale: egoismul, vanitatea, setea de putere i alte vicii. Pentru a limita
influen a acestor factori asupra vie ii sociale este necesar ca aceste neajunsuri
naturale ale omului s se afle sub controlul puterii. Apud T.Hobbes cea mai
convenabil form care ar rezolva aceast problem este monarhia absolut sau
adunarea oamenilor care prin majoritatea voturilor ar integra toate voin ele
într-o voin
unic . "În acest om sau în adunarea persoanelor const esen a
statutulu care necisit urm toarea defini ie: statul este o unic persoan
responsaabil pentru ac iunile care au f cut-o pe ea îns i pe calea acordului
comun între mul imea de oameni cu scopul ca aceast persoan s poat folosi
for a i toate mijloacele lor în a a mod cum va considera necesar pentru
pacea lor i paza general " [1, 138-139].
În plan metodologic în concep ia lui T.Hobbes cu privire la putere merit
aten ie urm taorele momenete:
Problema influen ei factorului uman, partricularit ilor con tiin ei i
comportamentului oamenilor asupra vie ii ob te ti. F cînd accent pe natura
imperfect a omului, T.Hobbes con tienteaz c este necesar de a creaa acele
mecanisme care ar putea neutraliza manifest rile negtive ale psihicii i
con tiin ei oamenilor în sfera rela iilor de putere. Ridic întrebarea
în elegerii impactului indirect al naturii umane, cu privire la specificul
manifest rilor calit ilor umane în via a politic i social ;
Rela iile contractuale între oameni privind constituirea puterii de stat
sunt privite drept refuz a voin ei omului în favoarea suveranului. Aceast
ac iune este în eleasc nu drept un act de sclavie a oamenilor ci ca eliberare
specific a oamenilor de la dependen a nereglementat , ca o trecere specific
la libertate. Îns libertatea poart un caractre limitat determinat de
particularit ile organiz rii puterii.
Hobbes presupune c puterea absolut concentart în mînele monarhului
poate asigura o existen
relativ fericit a oamenilor. Organizarea ra ional a
unei asemenea puteri garanteaz într-o mai mare m sur ordinea în societate în
compara ie cu executarea puterii de c tre "adunare". În acela i timp
T.Hobbes nu exclude i alte forme de guvernare, precum democra ia i
aristocra ia, dac aceste forme de guvernare în activitatea lor au grij de binele
i ap rarea supu ilor.
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Hobbes o aten ie deosebit
acord
factorului moral. Legile
reglementeaz rela iile de putere care în accep iunea lui T.Hobbes trebuie s
fie instituite nu pentru a b ga frica în oameni, ci pentru a orienta ac iunile
oamenilor. "Regulile dup care se demarc bine i r u, drept i nedrept,
cinstit i necinstit, sunt esen a legilor civile; deaceea tot ce este instituit de
legislator trebuie considerat bine, iar tot ce este intersiz de el - r u" [2, 370].
Tot odat T.Hobbes în elege c cerin ele morale, etic înr-un anumit sens sunt
relative i nu totdeauna pot fi în elese uniform, îns , indeferent de aceasta, ele
nu trebuie ignorate.
În concluzie, putem afirma c înv
tura lui T.Hobbess cu privire la putere
este o etap specific în istoria gîndirii politice. Reie ind din impertivele
timpului s u istoric el încearc în mod critic s revad unele principii stabilite a
predecesorilor s i. "Poporul este ceva unic, el st pîne te o voin
unic ,
poporului îi poate fi prescris o ac iune unic . Nimic asem tor nu poate fi
spus privitor la mas . Poporul conduce în orice stat; el conduce chiar i în
monarhie, fiindc acolo el manifest voin a sa prin intermediul voin ei unuui
om. Masa îns const din cet eni, adic din supu i. La democra ie i
autocra ie cet enii reprezint masa, iar adunarea lor este poporul" [2, 372].
Astfel Hobbes ajunge la concluzia c ordinea în stat poate fi asigurat doar de o
putere puternic . Participarea masiv a cet enilor în realizarea puterii nu d
garan ii sigure privind stabilirea ordinii, creeaz un pericol privind existen a
statului.
În elegînd caracterul artificial al conceptului "contractul social",
T.Hobbes, în acela i timp, consider aceast idee nu numai acceptabil din
punct de vedere tiin ific, ci i constrcuctiv . Hobbes este încrezut c
tiin a în baza acestul concept este în drept s studieze existen a oamenilor
i s fac pronosticuri privind viitorul dezvolt rii statului.
Vom men iona i caracterul contradictoriu a unor aspecte ale înv
turii
lui T.Hobbes cu privire la putere. Printre acestea am putea men iona
absolutizarea naturii imperfecte a omului. Contraversat este i chestiunea cu
privire la îmbinarea puterii absolute a monarhului i libertatea supu ilor. Cu
toate acestea T.Hobbes a fost în stare s pun în discu iei chestiuni importante
din punct de vedere al tiin ei care au aprofundat în elegerea esen ei puterii,
au dat un nou impuls privind sdudierea în continuare a problemei puterii.
John Locke în lucrarea sa „Two Treatises of Government” în opozi ie cu
T.Hobbes prezint punctul s u de vedere cu privire la putere. Apud Locke omul
în starea natural este liber, îns aceast libertate nu este o stare de samavolnicie
fiindc exist legea naturii prin care samavolnicia se dirijeaz
i este
obligatorie pentru fiecare. Exponent al acestei legi este ra iunea. Pentru Locke
no iunea de "legea naturii" este o baz metodologic , reie ind din care trebuie
se adopte legi civile echitabile. În accep iunea lui Locke starea natural a
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oamenilor este interpretat ca un nivel specific, calitativ al activit ii vitale a
oamenilor care în forma nedezvoldat include premisele dezvolt rii ulterioare a
proceselor, în acela i timp i o premis pentru dezvoltarea rela iilor de
putere.
În accep iunea lui Locke starea natural îndepline te o func ie specific
a principiului metodologic care permite:
a coordona teoria " contractului social" cuprovinien a divin a
oamenilor;
a explica premisele care au stat la baza apari iei statului;
a ar ta succesiunea în evolu ie, schimb rile calitative i cantitaive, care
au loc în procesul treceri de la starea natural la cea politic .
În crea ia lui Locke destul de frecvent întîlnim no iunile: "stat","societate
politic ", "societate civil ". Apud Locke statul este orice comunitate independent care are un anumit set de tr tri. "Societatea politic ", "societatea civil "
sunt no inui pe care Locke le indentific ca sinonime dup con inut. "Prin
urmare, - scrie Locke, - cînd un anumit num r de oameni sunt a a uni i într-o
unic comunitate, c fiecare din ei se dezice de la puterea sa executiv , inerent
lui în conformitate cu legea naturii, i o transmite societ ii, apoi atunci, i
numai atunci, exist societatea politic sau civil " [6, 138-139]. În alt loc Locke
va vorbi despre "puterea legislativ i executiv a societ ii civile".
Apud Locke puterea politic este forma principal a puterii. Este acea puterea care are dreptul de a elabora legi care prev d pedeapsa cu moartea, i, corespunz tor pedepse mai pu in severe pentru reglementarea i protejarea propriet ii, i aplicarea for ei comunit ii întru îndeplinirea acestor legi i
ap rarea statutului de la atacurile din afar - i toate acestea pentru binele
comun. Puterea politic include trei tipuri de putere: legislativ , executiv
i
federativ .
În dependen
de faptul în mînile cui se afl puterea legislativ Locke eviden eaz trei forme principale de guvernare: democra ia perfect , cînd majoritatea de ine toat puterea comunit ii, are dreptul la elaborarea legilor,
numirea persoanelor în func ie; oligarhia cînd puterea legislativ se afl în
mînile cîtorva persoane disinse, mo tenitorilor, succesorilor lor; monarhia
(ereditar , eligibil ) cînd puterea se afl în mînile unei persoane.
Locke a formulat cerin ele principale de care trebuie s se conduc puterea
legislativ în activitatea sa. Esen a lor const în urm toarele:
conducerea trebuie s se efectuieze în baza legilor adoptate, obligatorii
pentru to i;
scopul acestor legi – binele întregului popor;
acordul poporului nu se admite ridicarea impozitilor asupra propriet ii;
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organul legislativ nu este în drept s transmit puterea legislativ încrediat lui de c tre popor în alte mîni.
În plan metodologic prezint interes ideea lui Locke cu privire la reglementarea con tient a activit ii puterii legislative în baza principiilor formulate
de c tre el. Scopul determin vectorul activit ii organului legislativ, legile i
calitatea lor.
Puterea executiv î i desf oar activitatea sa în cadrul legisla iei
existente. Puterea executiv are dreptul s convoace i s dizolve organul
legislativ, ce nu-i d suprema ia asupra ei, este o împuternicire autorizat dat
ei în interesele securit ii poporului. În a a mod rezolv Locke problema
controlului reciproc a acestor dou ramuri principale a puterii. Puterii federative
dup Locke îi revin chestiunile politicii interna ionale. În caz de necisitate
puterea federativ poate deveni parte comp onent a puterii executive.
Activitatea judec toreasc Locke o consider parte a lucrului executiv.
Prin înv
tura sa cu privire la guvernarea statal
i civil Locke
contribuie esen ial la dezvoltarea ideilor politice. De i expunerea are un
caracter teoretic, aceste idei au i o importan
practic deoarece au la baz
cerin ele concrete istorice, apar noi rela ii sociale, apare noua clas social burghezia. Este abordat
i într-un anumit sens este rezolvat chestiunea cu
privire la crearea a noi interpret ri privind probleme organizarii vie ii politice a
societ ii în baza valorilor liberale. Îns unele valori burgheze sunt tratate de
tre Locke în mod uniform. Dac T.Hobbes absoluteaz faptul imperfec iunii
naturii omului i deaceea ajunge la concluzia întemeerii necisit ii monarhiei
absolute ca cea mai convenabil , perfect form de guvernate, apoi Locke
respinge dreptul la o asemenea form de guvernare care este incompatibil cu
"contractul social", absolutizeaz a a factori precum "ra iunea","legea".
Aceste tendin e î i vor g si materializarea în crea ia ilumini tilor. In ciuda
unui anumit utopism, ipotetirism teoria contractului social a avut un impact
deosebit de mare asupra dezvolt rii g ndirii social-politice. Într-un anumit sens
aceast influen
continu
i azi. "Teoria contractului social pierzîndu- i
semnifica ia sa tiin ific odat cu dezvolt rii colii istorice a dreptului,
evolu ionismului i pozitivismului, poate, totu i i în timpul de fa
da un
impuls poztiv tiin ei politice liberale... Sociologia politic contemporan care
consider rela iile societ ii i statului ca o problem cental a sa,
recunoa te c prima ei formul
tiin ific în tiin a politic a fost dat de
aceast teorie" [4, 22].
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ALEXANDRU ZAVTUR:
CONTRIBU II LA AFIRMAREA TIIN EI POLITICE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Grigore PIR AC
Republica Moldova, Chisinau, Universitatea de Studii Europene din Moldova,
doctor în tiin e politice, conferentiar
Affirmation of political science as distinct science and discipline of study
from the beginning of ’90, 20’th century in Republic of Moldova it was a logical
consequence of democratic transformation that refers to the process of evaluation.
A valuable contribution to the object, epistemological status and the degree
of scientific spirit of political science belongs to scholar Alexandru Zavtur who
has devoted his efforts investigating various problems with political science data.
He is one of the first author of textbooks of political science of postsovietic
space period. He was the first who developed philosophy glossary guiding in
Romanian language and he has trained dozens of doctoral students. He was a
prominent personality, prominent moldovan political science and prominent figure of higher education from Republic of Moldova, of the 20th century. He appeared as prodigy and a good organizer of educational and scientific process.
Al.Zavtur published over 400 works plus 40 books, brochures and textbooks.
Afirmarea politologiei ca tiin distinct i disciplin de studiu la începutul
anilor ’90 ai secolului XX în Republica Moldova a fost o consecin logic a
transform rilor democratice ini iate în acea perioad i o ac iune ce a inut cadea cu pulsul înnoitor al epocii. În atare ordine de idei, constat m c realizarea
acestui deziderat a fost o necesitate vital , un rezultat al complexelor ac iuni socio-politice, ce se reflectau i în cadrul înv mîntului superior
Reformarea sistemului de înv mînt din Republica Moldova se refer atît
la preg tirea fundamental profesional , precum i la formarea spiritual , filosofic , moral , politic , ceea ce presupune trecerea la noile principii metodice i
organizatorice în predarea disciplinelor ciclului social-politic.
Cu certitudine, afirmarea tiin ei politice în aceast perioad a fost un proces sincronizat cu fr mînt rile majore ale societ ii noastre, impulsionate de forele democratice inclusiv din sfera înv mîntului i a tiin ei, ce i-au propus
drept scop promovarea activit ilor de performan în procesul de instruire i cercetare tiin ific în spiritul evolu iei societ ii, restructur rii i democratiz rii
acesteia.
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În aceast ordine de idei, o valoroas contribu ie asupra obiectului, statutului epistemologic i gradului de spirit tiin ific a politologiei îi apar ine savantului Al.Zavtur, ce i-a consacrat eforturile privind investigarea diferitelor probleme cu caracter politologic, ceea ce a contribuit la în elegerea a îns i necesit ii
acestei discipline pentru om, pentru progresul cunoa terii.
În aceast ordine de idei este indiscutabil aportul savantului, omului de stat,
distinsului doctor habilitat în filozofie, profesor universitar, membru-corespondent al Academiei de tiin e a Moldovei, Al.Zavtur în afirmarea tiin ei politic
în Republica Moldova, el fiind unul din primii autori de manuale de politologie
în spa iul postsovietic. Al.Zavtur a fost primul conferen iar care a început sa
predea filozofia în limba român , a elaborat primul dic ionar explicativ de filozofie în limba de stat, a preg tit zeci de doctoranzi, a ocupat func ii de r spundere în aparatul de stat.
Personalitate proeminent a tiin ei politologice moldovene ti i a înv mîntului superior din Republica Moldova începînd cu anii ’50 ai sec. XX, Al.Zavtur s-a manifestat ca un prodigios i bun organizator al procesului didactic i tiin ific, a publicat peste 400 de lucrari, inclusiv 40 de c i, bro uri i manuale.
Printre lucr rile sale de referin , putem men iona:
: C
. – Chisinau,
1977;
. – Chisinau, 1987; Prelegeri la cursul universitar de politologie. - Chisinau 1991; Puterea politic : aspecte istorico-psihologice. - Chisinau 1999; zeci de articole în
„Revista de filozofie i drept”, „MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politi)”, alte reviste de specialitate, axate pe studierea aprofundata a diverselor
probleme cu caracter politic i filozofic.
În prima lucrare, viziunea politologic asupra politicilor sociale a savantului
se eviden iaz prin conturarea unui teren al confruntarilor dintre diferite sisteme
ideologice i practici politice, care au promovat fie cre terea rolului statului, fie
reducerea implicarii acestuia atît in economie, cît si în interven iile sociale. Studierea aprofundata a structurii sociale a republicii i-a permis autorului s sublinieze necesitatea strigenta a regîndirii politicilor sociale i a orientarii sociale a
activita ii organelor de stat, c utarii alternativelor i a modalita ilor acceptabile
de trecere la ordinea sociala adecvat concep iilor i principiilor dezvoltarii socioumane durabile.
Autorul sus ine necesitatea elaborarii unei strategii de stat privind protec ia
sociala a popula iei, care s corespunda intereselor cet eanului, familiei i societ ii. Deoarece evolutia stratific rii sociale este in func ie de situa ia economica, formarea unui sistem de protec ie sociala, precum i a mecanismelor de realizare a acestuia,ar facilita crearea pentru oamenii a unui nivel decent de trai.
Fiind preocupat de eficien a puterii politice, Al.Zavtur î i exprim atitudinea fa de fenomenul puterii în cazul societ ii postsocialiste [1, 23]. El sus ine
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scopul principal al puterii consta in influien a asupra oamenilor prin toate mijloacele accesibile ei în a prevedea, a preintimpina, a neutraliza eventualele conflicte social-politice, decline si crize, a ob ine o stabilitate optim a societa ii în
general, a contribui la perfectionarea rela iilor sociale, la progresul social. Stabilitatea oric rei societ i este in direct dependen de eficacitatea puterii, care se
manifest în capacitatea ei de a adopta legi i a-i organiza pe oameni s le respecte.
Unele concep ii ale savantului referitoare la rolul intelegin imii în societatea
contemporan , expuse în lucrarea sa de referinta din anul 1977, referitoare la
structura sociala, le regasim ulterior în alte cercetari. În lucrarea deja men iona[2], el eviden iaz teza, c o conditie importanta a stabili tii puterii politice
este sprijinul ei pe tiin , este sus inerea permanent a cadrelor tiin ifice, a realizarilor tehnico- tiin ifice progresiste.
În articolul “Interactiunea dintre societatea civila i societatea politic ” (Revista de filozofie i drept, 1998, nr.1), Al.Zavtur subliniaza, c noile realita i politice din statele postsocialiste au pus in fa a tiin ei politice mai multe sarcini de
însemnatatea primordial . Printre acestea se evidentiaza clarificarea naturii interac iunii dintre societatea politica i cea civila. Interac iunea dintre stat i societate civil este factorul decisiv al dezvoltarii organismului social în ansamblu.
Aceasta interactiune trebuie s se bazeze pe urmatoarele principii:
- dominarea dreptului în toate sferile vietii social-politice;
- func ionarea tuturor organelor de stat in baza legilor;
- inviolabilitatea liberta ii persoanei, a drepturilor, a cinstei i onoarei omului;
- raspunderea reciproca a statului i personalita ii;
- asigurarea controlului permanent asupra persoanelor cu functii de raspundere;
- existen a diferitelor forme de control din partea poporului in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea actelor normativ-juridice;
- delimitarea puterilor in stat.
Procesul de formare a unei societati civile în mare masur e condi ionat de
interac iunea unui set întreg de valori fundamentale, a caror pastrare si dezvoltare ii confera un continut democratic. Cea mai importanta este egalitatea între
oameni si dreptul lor la exprimarea i ap rarea intereselor sale. Gradul de optimizare a interactiunii tendin elor sociale, bazate pe aceste valori, este in direct
dependen de organizarea politica a societatii ca mecanism de realizare a puterii politice. Dac în societate credinta în valorile democratice este puternica,
atunci in sistemul politic se vor sus ine continuu i se vor consolida elementele
care contribuie la dezvoltarea acestor valori. La rindul sau, sistemul politic poate avea un con inut democratic, dac se va sprijini pe concilierea civica care intr-o societate totalitar nici nu poate exista, fiindca lipsa întelegerii civice în so-
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cietate nu e numai rezultatul actiunii unor institu ii sociale neadecvate. Un rol
însemnat aici îl joac i asemenea factori, printre care existenta tradi iilor respective în rela iile sociale, nivelul de cultur politic ,stabilitatea social , o atitudine loial fa de legisla ie, de puterea public .
În context, distinsul savant sustine ca in conditiil perioadei de tranzitiei,
cind statele postsocialiste trec printr-o profund criz social-economic , o deosebita importan capat factorul politic. Anume acest factor este capabil s salveze societatea din impasul critic existent, iar legitimitatea noilor regimuri politice depind in mare masur de capacitatea lor de a fi receptive la cerin ele maselor. Concomitent, ea depinde de natura noilor valori, deosebirea lor radicala de
vechile valori, în consecin , pentru a ob ine asentimentul ceta enilor în noul guvern i sistem politic, de inatorii puterii politice sunt obliga i s modifice instituiile politice pentru a le adapta la un nou mediu politic. În context, este necesar
constituirea unor state puternice, capabile s asigure respectarea drepturilor social-economice ale oamenilor. Numai acel stat se va bucura de sus nerea ceta enilor, care va pune la baza activitatii sale factorul uman [3].
Analizînd practica guvernarii în statele postsocialiste, autorul a identificat
un set de factori cu impact negativ asupra modului de exercitare a puterii politice la toate nivelurile organizarii sociale, printre ace tia men ionînd:
- tendin a partidelor politice ajunse la guvernare de a recurge la mijloace
nedemocratice pentru subminarea opozi iei politice;
- prezen a mentalitatii vechi la nivelul autoritatilor publice, constituit în
mare parte din structurile fostului regim;
- existen a corup iei, drept o consecin a excesului de putere, saraciei, incalcarii principiilor statului de drept;
- predominarea în rîndul popula iei a culturii politice fragmentare.
Prezen a acestor factori negativi poate contribui la declan area conflictelor
sociale, respectiv devine necesar o abordare practic cu referire la solu ionarea
conflictelor i crizelor social-politice. Concomitent, Al.Zavtur men ioneaz :
„Dezvoltarea istoriei are loc nu numai pe calea conflictelor, dar i pe calea consensului. De aceea este necesar elaborarea teoriei atît a conflictului, cît i a consensului, ceea ce asigur dezvoltarea evolu ionist ” [4, 5].
În lucrarea: Elita politic i societatea. - Chisinau 2000, savantul înainteaz
trei solutii privind depasirea situatiei social-economice si politice tensionate [5,
45]:
1. Republica Moldova are nevoie de o putere autoritara i responsabil . Se
are în vedere faptul c presedintele ales de întregul popor, electoratul rii, trebuie s aib imputernicirile necesare oentru solutionarea problemelor stringente
de ordin social-economic si politic, insa consolidarea puterii acestuia va da rezultate optime numai dup crearea unei verticale eficiente a puterii de stat.
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2. Pentru Republica Moldova e necesar un “Curs nou”, care ar stabili strategia i tactica dezvoltarii societa ii in noul secol. Acest concept nou de dezvoltare ar consolida poporul i elita politica în jurul unei idei comune, na ionale – rena terea i prop irea Moldovei. Printre prioritatile na ionale trebuie s figureze
nu numai ie irea din criza generala, dar i ideea reîntr girii rii (solutionarea
problemii transnistrene), solidarita ii ceta enilor ei, precum i intrarea în Comunitatea European .
3. Stabilizarea politic i consolidarea societatii moldovene ti poate fi ob inut în baza unirii tuturor for elor politice în jurul “Noului Centru”, obiectivul
caruia ar fi un stat puternic, în care economia de pia este garan ia bunast rii fiecarui ceta ean. Ideologia centrismului ar favoriza atit stabilitatea politica i formarea unui guvern profesionist (de tehnocra i), cit i depa irea crizei social-economice generale din societatea moldoveneasc .
Observam c unele din aceste solu ii sunt actuale i azi, de i au trecut mai
mul i ani de la înaintarea lor. La etapa actual de dezvoltare a politologiei în Republica Moldova o deosebit importan a o are reevaluarea conceptiilor, ideilor,
care se con in în lucrarile distinsului savant, deoarece înva atura sa despre structura sociala, fenomenul puterii politice,societa ii civile,elita politic ar prezenta
interes pentru tineretul studios, pentru cei care manifest interes pentru tiin a
politic .
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METODOLOGIA ELABOR RII UNUI PROIECT
DE CERCETARE ÎN DOMENIUL POLITOLOGIEI
Matei IMANDAN
România, Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Doctor, profesor
Practica cercet rii tiin ifice a consacrat ideea de competi ie pentru ob inerea finan rii proiectelor de cercetare, selectarea proiectelor ce urmeaz s fie
finan ate realizându-se pe baza unui proces de evaluare. În cadrul acestui proces se determin valoarea tiin ific a propunerii de proiect, capacitatea echipei de cercetare de a desf ura activit ile prev zute, metodologia aplicat pentru atingerea obiectivelor, modul în care vor fi utilizate resursele materiale, financiare i umane, aspectele legate de managementul proiectului, cerin ele referitoare la etica cercet rii etc. Toate acestea solicit din partea ini iatorului
unui proiect de cercetare o temeinic cunoa tere a metodologiei de elaborare a
propunerii de proiect, tem ce va fi analizat în cadrul acestui articol, având la
baz atât literatura de specialitate, cât i experien a autorului în activitatea de
expert-evaluator al proiectelor de cercetare din domeniul tiin elor sociale i
politice.
Cuvinte cheie: proiect de cercetare, ini iator de proiect, metodologie, evaluare.
Introducere
Lansarea unei competi ii pentru ob inerea finan rii proiectelor de cercetare
este înso it de un pachet de informa ii elaborat de institu ia organizatoare. Acesta cuprinde principiile generale ale programului de cercetare, prezentarea scopului, obiectivelor i a domeniilor de interes tiin ific, tipurile de proiecte finanate prin programul respectiv, procedura general de evaluare, modul de prezentare a propunerilor de proiecte i calendarul competi iei.
Fie c este vorba despre o competi ie na ional sau interna ional , pachetele
de informa ii detaliaz i aspectele ce in de etica cercet rii, criteriile de eligibilitate ale proiectelor, durata proiectului, bugetul i cheltuielile ce pot fi f cute,
structura echipei de cercetare, etapele procesului de evaluare i principalele obliga ii ce revin p ilor în situa ia în care propunerea de proiect a fost acceptat
pentru finan are.
Pachetul de infoma ii este postat pe pagina de internet a institu iei organizatoare a competi iei i cuprinde filosofia de elaborare a programului de cercetare
i principiile sale generale, descrierea programului i a tipurilor de proiecte finaate prin acest program, precum i aspectele legate de estimarea rezultatelor
programului de cercetare respectiv.
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Pentru a da o not mai practic discu iei de fa , voi sistematiza con inutul
sec iunilor din propunerea de proiect folosind în acest sens metodologia prev zut în formularele tipizate (numite i aplica ii) concepute de institu ia care iniiaz competi ia pentru finan area proiectelor. Fac precizarea c aceste date sunt
valabile pentru toate domeniile de cercetare cuprinse într-un program, elementele de particularitate intervenind doar în cazul diferitelor tipuri de proiecte, cum
este de exemplu, politologia, sociologia, tiin ele administrative, rela iile interna ionale, psihologia social , etc.
Prezentarea tiin ific a propunerii de proiect
Fiind axat pe aspectele introductive ale propunerii de proiect, aceast sec iune are urm toarea structur :
• Partea introductiv , – în care trebuie precizate succint subiectul propunerii, modul în care acesta r spunde intereselor exprimate de finan ator sub forma criteriilor de eligibilitate, definirea ariilor de interes ale cercet rii i a problemelor care urmeaz s fie cercetate, precum i modul în care aceste probleme
se încadreaz în tematica competi iei i a domeniului tiin ific de cercetare. În
acest context, ini iatorul propunerii de proiect va eviden ia experien a sa în gestionarea proiectelor anterioare, realiz rile ob inute, contribu iile pe care le-a
avut la implementarea rezultatelor cercet rilor, precum i titlul lucr rilor reprezentative care au marcat evolu ia sa profesional .
• Formularea problemei de studiat, – este capitolul care trebuie s pun
la dispozi ia echipei de evaluare o analiz detaliat a problemei ce urmeaz s
fie investigat , activit ile pe care le presupune studierea acesteia, justificarea
necesit ii de a cerceta problema respectiv , stadiul actual al cunoa terii tiin ifice a domeniului respectiv, determinat pe baza document rii din reviste de specialitate (rezultate ob inute pe plan na ional i interna ional, orient ri, direc ii i
obiective cunoscute, modalit i de aplicare a rezultatelor etc.).
Prezentarea stadiului cercet rii trebuie realizat astfel încât s rezulte importan a i necesitatea cercet rii domeniului respectiv, folosindu-se citarea unor
surse autorizate care s valideze existen a problemei identificate, existen a lucrilor proprii ale ini iatorului care completeaz sau extind stadiul cunoscut al
domeniului, precum i marcarea ideilor i contribu iilor noi ale proiectului.
Printre temele de interes în domeniul politologiei, de exemplu, se înscriu cele referitoare la: putere politic i democra ie, problema guvernan ei locale, rolul dialogului social în func ionarea sistemului politic, formularea decizilor politice în contextul descentraliz rii institu ionale, comunicare i comportament politic, asimetria informa iei în exercitarea puterii politice, formarea culturii politice i a particip rii sociale.
Nu trebuie uitat c propunerea de proiect trebuie s aib în vedere atât realizarea unui echilibru între volumul de lucr ri prev zut i problema ce urmeaz s
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fie cercetat , cât i restric iile resurselor de timp i cele financiare, motiv pentru
care ini iatorul propunerii poate s sugereze un parteneriat.
• Definirea obiectivelor proiectului, – trebuie s urm reasc , deopotriv ,
distinc ia între obiectivele generale i cele specifice, precum i aceea dintre obiectivele specifice i mijloacele de atingere a acestora. Obiectivele generale precizeaz ce tipuri de cuno tin e se a teapt s fie ob inute în cadrul cercet rii. Ele
dau o exprimare clar a ceea ce va fi determinat, identificat, comparat i confirmat. Obiectivele specifice sunt de natur opera ional , ele indicând tipurile particulare de cuno tin e ce se vor ob ine, îmbun irile ce se a teapt , parametrii
care se vor modifica sau transform rile a teptate în anumite contexte sociale. În
timp ce obiectivele generale nu sunt m surabile, obiectivele specifice pot avea
efecte m surabile, ele servind ca baz de evaluare a propunerii de proiect i a
derul rii ulterioare a proiectului, dac propunerea a fost acceptat .
• Metodologia proiectului, – este capitolul consacrat modului în care se
realizeaz cercetarea prin solu ionarea la timp i în condi ii de calitate a obiectivelor stabilite. El cuprinde descrierea metodelor i tehnicilor care vor fi utilizate, men ionându-se acolo unde este cazul, contribu ia fiec rui partener. Metodele propuse trebuie detaliate i adaptate la proiectul propus, fiind necesar o distinc ie între metodele cunoscute i cele cu un anumit grad de originalitate pentru
propunerea de proiect prezentat .
Dat fiind complexitatea domeniilor de cercetare ale politologiei vom avea
de-a face atât cu metode de tip cantitativ i calitativ, cu abord ri statistice i comparative, cât i cu formularea de inferen e descriptive sau cauzale, cu interpreri i corela ii sau cu o combinare a acestor metode.
Alegerea unei metodologii trebuie înso it de informa ii asupra acelor situaii în care, aplicarea unor metodologii similare, au furnizat rezultate conving toare, cât i referiri la situa ii în care a fost necesar aplicarea unor solu ii alternative. Acest capitol trebuie s se refere la modalit ile de control a variabilelor
semnificative ale proiectului, la anticiparea unor evolu ii alternative care ar putea determina schimb ri în desf urarea cercet rii, precum i la validarea mijloacelor care vor fi utilizate.
În acela i timp, trebuie avute în vedere trei aspecte fundamentale: în domeniul politologiei metodele folosite sunt publice, iar valoarea acestora poate fi determinat ; caracterul tiin ific al cercet rii este dat de metoda folosit ; concluziile cercet rii din tiin ele sociale i politice sunt marcate de un anumit grad de incertitudine.
• În privin a normelor de etic a cercet rii, propunerea de proiect trebuie
fac referiri distincte cu privire la dreptul de autor i drepturile conexe, precum i la respectarea regulilor de bun conduit în cercetarea tiin ific . Întrucat
cercet rile din domeniul politologiei includ grupuri umane, trebuie avute în vedere urm toarele principii etice: respectarea consim mântului liber i con tient
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al persoanelor incluse în studiu, asigurarea confiden ialit ii datelor ob inute,
evalu rile i procedurile de evaluare s nu afecteze imaginea public a persoanelor investigate, evitarea conflictelor de interese i promovarea unor m suri de
control a rezultatelor ob inute, diseminarea rezultatelor, estimarea impactului
politic, economic, social i moral al rezultatelor cercet rii asupra unor colectivii umane, relevarea anselor de reu it i a riscurilor care pot s apar , precum
i consecin ele lor asupra desf ur rii cercet rii propriu-zise.
•
surile de valorificare a rezultatelor cercet rii, vizeaz luarea în considerare a urm toarelor posibilit i: publicarea de studii i articole în reviste de
specialitate; realizarea de noi produse, servicii sau tehnologii i introducerea lor
pe pia ; participarea la conferin e tiin ifice na ionale i interna ionale; participarea la mobilit i interuniversitare i la stagii de cercetare; înscrierea în competi ia pentru ob inerea unor burse de cercetare i specializare tiin ific . Evident,
valorificarea rezultatelor cercet rii presupune o evaluare de impact, atât în privia coeficien ilor de impact al publica iilor pentru studiile i articolele realizate,
cât i în leg tur cu problema aplic rii rezultatelor cercet rii.
Modul de organizare a proiectului i managementului acestuia
Dup cum este de a teptat, aceast sec iune are menirea s aduc argumente
echipei de evaluatori asupra capacit ii manageriale a ini iatorului de proiect
privind definirea obiectivelor i activit ilor, identificarea perioadelor de lucru,
stabilirea responsabilit ilor i administrarea general a proiectului. În acest context, se pot distinge urm toarele aspecte mai importante.
• Planificarea proiectului, – are în vedere definirea activit ilor i dispunerea acestora în succesiuni temporale, astfel încât toate momentele principale
poat fi urm rite în timpul derul rii proiectului. Este de re inut c , activit ile se definesc în raport cu schema de realizare a obiectivelor prev zute, ceea
ce face ca fiec rui obiectiv s -i corespund mai multe activit i. În plus, activit ile trebuie definite de a a manier încât atingerea obiectivelor stabilite s
fie complet , durata de timp s fie acoperit cu ac iuni eficiente din partea echipei de cercetare, iar infrastructura de cercetare s fie cât mai ra ional utiliza. În func ie de durata proiectului, planificarea trebuie s aib în vedere gruparea activit ilor în etape sau faze, finan atorul fiind cel care va decide orientarea cercet rii spre anumite priorit i, spre anumite standarde de calitate sau
spre zone specifice de investigare. Modul de prezentare a planului de realizare
a proiectului trebuie s permit identificarea perioadelor de lucru, intercondi ionarea unor activit i, partenerii implica i etc., cele mai frecvente instrumente
folosite în acest sens fiind diagramele Gannt i PERT.
• Stabilirea responsabilit ilor pentru fiecare membru al echipei de cercetare i a calendarului de timp arat evaluatorilor modul de împ ire a activit ilor pe participan i, precum i perioada de realizare a obiectivelor i activi-
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ilor prev zute în propunerea de proiect. În func ie de competen ele tiin ifice,
tehnice i administrative ale personalului cuprins în proiect, responsabilit ile
membrilor echipei de cercetare trebuie s cuprind elementele de monitorizare a
activit ilor planificate, calendarul activit ilor i termenele de finalizare (articole i studii publicate, raport de cercetare, raport de activitate, raport de etap , contractarea unor lucr ri cu personalul colaborator, închirierea unor echipamente
sau spa ii de cercetare), corelarea fondurilor prev zute cu activit ile ce urmeaz
fie realizate de membrii echipei de cercetare, definirea elementelor de monitorizare, precizarea obliga iilor i drepturilor ce revin partenerilor.
• Managementul proiectului, – vizeaz urm rirea i luarea acelor m suri
care s asigure realizarea activit ilor prev zute la termenele stabilite, încadrarea în nivelul de costuri i în condi iile de calitate prev zute în contractul de finan are. Managementul proiectului pune în eviden rolul directorului de proiect i a membrilor echipei de cercetare în derularea diferitelor activit i, în organizarea lucrului în echip , stimularea r spunderii personale pentru lucrul bine
cut, recunoa terea contribu iilor aduse de fiecare membru al echipei i recompensarea corespunz toare a acestor contribu ii. Criteriul de evaluare a managementului practicat const în ob inerea performan elor tiin ifice i economice,
asigurarea unui climat de competi ie i de conlucrare între membrii echipei, precum i ob inerea recunoa terii din partea comunit ii de speciali ti ai domeniului de cercetare.
Construc ia bugetului
Cum este firesc, managementul proiectului urm re te realizarea obiectivelor
cercet rii printr-o utilizarea cât mai ra ional a resurselor (timp, bani, for de
munc , infrastructur de cercetare, spa ii, etc.) i prin folosirea diferitelor modalit i de conducere, coordonare i control. În privin a datelor financiare, propunerea de proiect con ine urm toarele capitole:
• Bugetul proiectului, – care cuprinde fondurile solicitate de la organismul
finan ator, pe etape i categorii de cheltuieli, precum i eventualele cofinan ri
din alte surse. Prin intermediul bugetului, finan atorul este informat asupra sumelor pe care trebuie s le pl teasc pentru a ob ine rezultatele a teptate, la termenul convenit cu ini iatorul proiectului. Din acest motiv, construc ia bugetului
trebuie f cut în corelare cu schema de realizare a diferitelor activit i, cu activit ile desf urate de parteneri sau colaboratori i cu calendarul de timp. La
aceste cerin e, ini iatorul proiectului poate s adauge propriile solicit ri legate
de: amploarea temei de cercetare propuse, m rimea echipei de cercet tori, capacitatea tiin ific a echipei de cercetare, infrastructura de care dispune institu ia
de cercetare i volumul de munc preconizat pentru atingerea scopului propus.
• Specifica ia financiar sau devizul, – se refer la detalierea cheltuielilor
pe destina ii sau capitole de cheltuieli. Principalele capitole ale bugetului unui
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proiect de cercetare sunt: cheltuielile de personal (calculate prin corela ia dintre
calificarea sau expertiza cercet torului, sarcinile acestuia în cadrul realiz rii
unui obiectiv i volumul de munc estimat de ini iator); cheltuielile de mobilitate ocazionate de deplas rile, stagiile de preg tire, participarea la manifest ri tiiifice etc.; cheltuielile cu infrastructura de completare (cu p strarea unui raport optim între valoarea dot rii existente a institu iei ini iatoare i valoarea dorii de completare); cheltuielile cu consultan ii (atunci când institu ia nu dispune de persoane calificate, a c ror expertize s fie orientate spre tema studiat );
cheltuielile de diseminare (organizarea de manifest ri tiin ifice, plata serviciilor de publicare a unor studii i articole; plata taxelor de participare la conferin e
tiin ifice sau schimburi de experien ); cheltuielile de regie (stabilite de fiecare
institu ie în func ie de volumul cheltuielilor totale de func ionare a acesteia). O
aten ie deosebit trebuie acordat încadr rii în cheltuielile de capital (investi ii),
deoarece proiectul de cercetare este finan at pentru realiz rile sale, f s fie un
fond de investi ii pentru achizi ionarea de echipamente sau aparatur .
Concluzii
Chiar dac nu ine direct de metodologia de elaborare a proiectului de cercetare, ini iatorul acestuia trebuie s in seama si de o serie de date administrative, a c ror importan este u or de intuit, i anume:profilul organiza iei care
particip la realizarea proiectului (denumirea, domeniul principal de activitate,
statutul persoanei juridice, banca, num rul de cont); acordul de cooperare prin
care p ile stabilesc parteneriatul în realizarea proiectului; lista de echipamente
necesare realiz rii proiectului; lista membrilor echipei de cercetare i a CV-ului
ata at pentru fiecare membru; numele directorului de proiect i a CV-ului s u;
descrierea propunerii de proiect redactat în limba român i limba englez ; documentele prin care se atest realizarea proiectului prin implicarea partenerului
cofinan ator; declara ia prin care se precizeaz c proiectul nu a mai fost finanat din alte surse.
Este important de subliniat în final c , pentru a fi evaluate, propunerile de
proiect trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii de eligibilitate, condi ii ce vizeaz aspecte predominant administrative: propunerea de proiect s se încadreze
în obiectivele programului, s respecte condi iile impuse de tipul de cercetare, s
fie depuse la termen, s se încadreze în durata programului i s con in toate documentele solicitate pentru înscrierea în competi ia de ob inere a finan rii.
Am insistat asupra acestor aspecte datorit faptului c directorul de proiect este principalul responsabil atât în fixarea strategiei i coordonarea ac iunilor în cadrul etapelor cercet rii, cât i în stabilirea celor mai bune solu ii pentru realizarea
obiectivelor proiectului i încadrarea tuturor activit ilor în parametrii de timp,
calitate, costuri i riscuri.
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The aim of this article is to examine the subject of identity in its connection
with the new forms of economic production, post-modernist cultural condition
(art, education) in order to show the uniqueness of the personality's location
within disintegration of modern matrixes of collective action and political activity. This aim is reached through the solution of the given tasks, i.e., through the
comparative analysis of Z.Bauman's conceptions with those of .Hardt and
.Negri. As a result, we come to a conclusion, that the transformation of labor
in postmodernity along with existential expenses for the human existence (solitude, self-commodification) opens new opportunities for the political cooperation, since the mechanisms of cooperation necessary for production are contained in the labor itself.
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Compartimentul
GUVERNAREA POLITIC SI ADMINISTRAREA PUBLIC
PREMISELE POLITICO-JURIDICE ALE ELABOR RII
STRATEGIEI DE MEDIU. EXPERIEN A ROMÂNIEI
Vlad GALIN-CORINI
România, Ia i, Universitatea „Apollonia”
Conferentiar, doctor inginer
Global problems represent some common concerns for entire population of
the planet Earth, with important impact on economic and political life at the
global scale. In the article are presented several possible solutions to these
worldwide menaces, all based on mutual agreement of world community of states. Degradation of environment under the pressure of outside destructive factors constitutes one of most acute global problem which became lately a “question of global interest”. Establishing of a “Environmental protection Strategy”
with common efforts could enrich human community with precious experience
of collaborative approach and protect us, in consequence, from various excesses related to irrational wasting of natural resources or environmental potential.
Începutul mileniului al treilea continu s fie marcat de povara unei serii de
probleme care prin impactul ce îl au asupra existen ei planetei sunt considerate
probleme globale i, în aceast situa ie, rezolvarea lor nu mai r mâne la îndemâna unui stat ori a unui grup de state, responsabilitatea pentru solu ionarea acestora revenind omenirii în ansamblul s u.
Dintre acestea se remarc situa ia mediului ambiant, a c rui degradare perpetu a început de mai mult timp s preocupe oamenii de tiin care au transmis aceast preocupare, devenit în foarte scurt vreme o justificat îngrijorare,
factorilor politici de decizie. A a se explic , cum la foarte pu ini ani dup ce în
anul 1968, cu prilejul primei reuniuni a Clubului de la Roma s-a ini iat realizarea unui proiect cu privire la situa ia omenirii ce avea drept scop abordarea
prin metode tiin ifice a ceea ce a primit denumirea de "problemele lumii" (una
dintre ele fiind i "degradarea mediului înconjur tor"), aceast problem s fie
con tientizat drept o chestiune de importan major , constituind subiectul principal de dezbatere al primei conferin e asupra mediului organizate de ONU la
Stockholm, în 5-6 iunie 1972. În Raportul Conferin ei se ar ta c aceasta "a
examinat necesitatea adopt rii unei concep ii i a unor principii comune care s
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inspire i s direc ioneze efortul popoarelor lumii pentru p strarea i ameliorarea mediului” [1].
Pe parcursul anilor s-a profilat, astfel, c mai mult ca oricând, în istoria sa,
comunitatea mondial este chemat s joace un rol de prim m rime în rezolvarea problemelor cu care se confrunt omenirea, indiferent de puterea economiori de pozi ia politic pe care fiecare stat în parte o ocup în lume.
Problemele globale, care în prezent influen eaz în egal m sur via a economic i politic a Terrei, manifestându-se la nivel planetar, constituie prin
marea lor sfer de cuprindere preocup ri comune ale popula iei globului, iar rezolvarea lor nu se poate înf ptui decât prin conclucrarea pe baza unui acord de
voin a tuturor statelor lumii. Una din chestiunile care în decursul anilor a
ajuns s devin de "interes mondial" este situa ia mediului, aceasta suferind an
de an importante modific ri datorit presiunilor la care este supus mediul din
partea unor factori externi distructivi i împotriva c rora nu se poate ac iona decât într-o perfect cooperare a tuturor rilor care constituie marea comunitate a
lumii. Intr-un document, editat de Delega ia Comisiei Europene în România,
sco ând în eviden capacitatea de cuprindere a fenomenelor ce in de starea
mediului, se arat c "poluarea nu are nevoie de viz pentru a str bate toate rile lumii. Ea nu cunoa te grani ele na ionale. De aceea, solu iile împotriva ei
nu pot fi luate numai la nivelul na ional, ci la cel mondial...” [2].
Faptul c aceste probleme, existente în decursul istoriei la nivelul diferitelor regiuni ale globului, au d inuit dintotdeauna, crescând mereu în intensitate,
a cum se arat în studiul lui Denis Meadows de la Massachusetts Institute of
Tehnology "Limitele cre terii" care a fost prezentat ca prim raport al Clubului
de la Roma: "De fapt un mediu pur, complet nepoluat, nu a existat niciodat .
Fenomenele naturii, ca erup iile vulcanilor, eroziunile de teren, incendierile de
duri, descompunerea materiilor vegetale i animale, etc. au constituit dintotdeauna factori poluan i” [3]. Fenomenul a evoluat în strâns leg tur cu mondializarea vie ii economice i ca urmare fireasc a cre terii în propor ii nemaiîntâlnite a produc iei materiale industriale i agricole, acestea având la baz rezultatele revolu iei tehnico- tiin ifice far precedent din ultimele decenii care, aplicate în mod diferen iat în diverse state ale lumii, au condus la sporirea interdependen elor între rile produc toare de materii prime i cele puternic industrializate, comportând, totodat , consecin e pe termen lung prin urbanizarea accelerat , sporirea cererii de materii prime i hran , cât i a cerin elor de energie.
Toate acestea au intrat în conflict direct cu resursele limitate ale planetei i au
determinat declasarea unui ir de ac iuni la nivel global pentru evaluarea situaiei create i stabilirea unor m suri care s diminueze, dac nu s elimine influen ele negative ce pot ap rea într-o perspectiv nu prea îndep rtat .
În trecut, interven ia omului în modificarea condi iilor de mediu era de
propor ie redus i f
a produce consecin e grave, datorit capacit ii de rege-
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nerare a naturii. În prezent, urmare a dezvolt rii explozive a tuturor activit ilor
umane i, în special, a celor din sectoarele produc iei industriale i agricole, a
comer ului, turismului i urbaniz rii, interven ia omului în modificarea condi iilor de mediu a dep it de multe ori pragurile limit de regenerare a naturii.
Ca o consecin imediat , se înregistreaz degradarea, în unele cazuri ireversibil , a factorilor de mediu care pune în timp în pericol îns i via a oamenilor, dac nu se iau m suri de limitare i de eliminare a proceselor de poluare.
De constatat, ca un fapt benefic, c în paralel cre te gradul de con tientizare a
na iunilor privind responsabilit ile ce le revin i care determin ca în prezent
fie luate m suri în aproape toate rile lumii încheindu-se în acest scop conven ii interna ionale care urm resc armonizarea m surilor la nivelul Terrei.
a se explic i interesul crescând al factorilor politici i a cercurilor tiiifice la scar na ional i interna ional pentru a c uta i propune solu ii, un
loc important ocupând grija continu pentru rezolvarea problemelor ce vizeaz
mediul. În acest context, apare justificat preocuparea Organiza iei Na iunilor
Unite care, începând cu deceniul ase al secolului trecut a înaintat permanent
pe ordinea de zi a sesiunilor sale rapoarte privind modul în care sunt solu ionate obiectivele stabilite în cadrul consf tuirilor interna ionale, având ca subiect
distinct probleme de mediu.
Dup dou zeci de ani de la prima conferin , în expunerea prezentat la
Conferin a ONU pentru mediu i dezvoltare de la Rio de Janeiro (iunie 1992),
Ion Iliescu, la acea dat pre edinte al României, f când o succint trecere în revist a realiz rilor ob inute în domeniul protec iei mediului, ar ta c "este încurajator faptul c la acest sfâr it de secol s-a ajuns, în fine, la recunoa terea dependen ei cre terii economice, a dezvolt rii i a bun st rii oamenilor, de resursele naturale pe care se sprijin toate sistemele vii".
Aceast recunoa tere s-a concretizat în elaborarea conceptului de "Dezvoltare durabil '' ("Sustainable Developement") - concept ecologic cu consecin e
dintre cele mai importante pentru evolu ia economiei mondiale, determinând
ca, în ultimele decenii, s fie scoas în eviden necesitatea reorient rii strategiilor dezvolt rii pentru asigurarea stabilit ii i echilibrului ecologic la scar
global .
De precizat, în pofida unor alte puncte de vedere, c deteriorarea mediului
ambiant, dezechilibrul ecologic sunt nu atât consecin e ale progresului, ale dezvolt rii, a a cum sus in unii speciali ti, cât, mai ales, efectul anumitor modele
nera ionale de cre tere economic . Ne afl m la ora când a devenit obligatorie
enun area responsabil a semnalului de alarm în ceea ce prive te via a planetei.
În fond, conflictul care apare, în zilele noastre, între societatea uman i
mediul ambiant, reflectat prin agresarea naturii de c tre om - conflictul dintre
om i natur - î i are originea în deficien ele anumitor mecanisme de func iona-
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re a societ ii, în st rile conflictuale pe care acesta le cunoa te, în conflictele
dintre oameni. Convie uirea armonioas a omului cu natura, presupune deci convie uirea armonioas dintre oameni, prin promovarea unui model de dezvoltare social , bazat pe solidaritate uman , la micro i la macro scar , la nivel na ional ca i la nivel planetar.
"Este meritul Organiza iei Na iunilor Unite de a fi abordat probleme globale cu care se confrunt civiliza ia la acest sfâr it de secol, dup ce acestea au
fost eviden iate i amplu dezb tute de comunitatea tiin ific interna ional . Fenomenul subdezvolt rii i adâncirea discrepan ei dintre boga i i s raci la scar
planetar , problematica popula iei, a securit ii alimentare, a protec iei factorilor de mediu - sol, ap , aer - a speciilor, a resurselor genetice i ecosistemelor,
a energiei, industriei i a ez rilor umane impun cu adev rat o abordare unitar
la nivel global i o ampl cooperare interna ional ” [4].
In România problemele de protec ie a mediului se pun ast zi cu mare acuitate, în special, ca urmare a polu rii locale intense a factorilor de mediu de c tre industrie i agricultur , precum i a existen ei unei polu ri transfrontiere, care a condus la dereglarea unor ecosisteme i la înr ut irea condi iilor de via a
oamenilor în unele zone [5].
Pericolul continuu reprezentat de existen a în vecin tatea României a unor
centrale atomoelectrice cu tehnologii învechite, ca i recenta aducere a rii în
imediata apropiere a unor zone de conflict au augmentat gradul ridicat de poluare transfrontier , aducând în aten ie noi probleme cu privire la protec ia mediului.
Este un fapt real c în România, odat cu schimb rile survenite ca urmare
a evenimentelor din decembrie 1989, nivelul de tratare a problemelor legate de
mediu a suferit schimb ri importante. Astfel, au fost luate o serie de m suri pe
diverse planuri legislativ, organizatoric, institu ional. România a devenit parte
la o seam de conven ii interna ionale din care decurg obliga ii exprese pentru
ar , dar i avantajul unei protec ii sporite urmare a colabor rii cu celelate ri
angajate. România este angrenat în Programul Na iunilor Unite pentru protecia Mediului, iar guvernele post-decembriste au acordat i acord o importan
deosebit acestui subiect, fapt materializat, în primul rând, prin înfiin area, imediat dup c derea sistemului totalitar, a Ministerului Mediului i a structurilor
sale din teritoriu ca organism abilitat s se ocupe cu rezolvarea tuturor problemelor impuse de necesitatea unei cât mai sus inute protec ii ecologice.
In scopul cunoa terii situa iei reale i pentru respectarea m surilor necesare, s-a înfiin at o re ea de sta ii pentru urm rirea calit ii factorilor de mediu i o
poli ie teritorial prin Agen iile de Protec ie a Mediului. Totodat s-a trecut la
elaborarea actelor normative necesare reglement rii protec iei mediului.
Dup 1989, în baza rezultatelor monitoriz rii situa iei din teritoriu, statul a
alocat importante sume de bani prin care s-au realizat unele investi ii care au

40

MOLDOSCOPIE, 2011, nr.2 (LIII)

contribuit direct la diminuarea polu rii, valoarea acestora fiind în 1996 de 429
miliarde lei, iar în 1998 totalul cheltuielilor pentru protec iei mediului au fost
alocate 5.709.864 milioane lei, din care pentru prevenirea i combaterea polu rii - 5.027.436 milioane lei, protec ia mediului natural - 357.310 milioane lei,
cercetare-dezvoltare-instruire - 189.876 milioane lei i administrarea general a
mediului - 135.142 milioane lei [6].
Argumentele vizând integrarea în structurile UE, ca i m surile aprobate la
consf tuirile ONU la care România a participat i la a c ror documente a aderat, au impus elaborarea strategiei de protec ie a mediului, precum i a unor
Programe na ionale de ac iune pentru mediu, la a c ror realizare particip toate
structurile de putere, agen ii economici, dar i organiza iile nonguvernamentale
pentru mediu, fapt firesc, reie ind din faptul c problemele de protec ia mediului sunt deosebit de complexe i vizeaz toate sectoarele de activitate, economice, sociale i politice.
Ca urmare, în 1994, pentru prima dat în România s-a realizat o Strategie a
protec iei mediului care a fost adoptat i promovat de guvern. Documentul a
fost elaborat în scopul stabilirii direc iilor principale de ac iune în vederea rezolv rii problemelor de mediu, inându-se cont c aceasta reclam participarea tuturor celor interesa i în ocrotirea mediului, dar, în primul rând, a popula iei i
reprezentan ilor ei din diferite organisme, organiza ii nonguvernamentale, a întregii structuri statale.
La elaborarea acestor documente a fost necesar s se in seama de factorii
economici, inând cont de faptul c , la fel ca în majoritatea rilor din estul
Europei, în curs de tranzi ie spre economia de pia , resursele disponibile în
urm torii 10-20 de ani pentru îmbun irea condi iilor de mediu sunt limitate,
iar costul realiz rii unor obiective majore de conservare sau refacere a mediului
apare ca fiind foarte ridicat.
În cadrul argument rii Strategiei Na ionale de protec ie a mediului
ambiant s-a insistat: " inând seama de penuria general de resurse financiare,
dar i de complexitatea problemelor de mediu, de efectul economic i social al
unor m suri radicale ce s-ar impune în scopul reducerii sau sist rii polu rii,
este necesar evaluarea priorit ilor, riscurilor, avantajelor i etapelor de
realizare a fiec rui obiectiv legat de protec ia mediului. Mai mult, este necesar
cooperarea intre ri pe plan regional i interna ional, în special, în combaterea
polu rii transfrontiere i a celei cu efect global. Deci este necesar , pe lâng o
politic a mediului, i o strategie adecvat ” [7].
Plecând de la aceste considerente, în realizarea Strategiei de protec ie a
mediului a fost necesar s se urm reasc direc iile de ac iune stabilite anterior
prin tezele privind Strategia Protec iei Mediului în România, elaborate în mai
1990, elementele strategiei stabilite în 1992 de c tre un grup de exper i de la
Banca Mondial împreun cu exper i români i noile condi ii de mediu ap rute
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ca urmare a schimb rilor survenite în economie i administra ie, dar i politica
structurilor de putere de dup 1989, care au dus la luarea unor decizii pe plan
na ional. De asemenea, a fost nevoie de respectarea m surilor i direc iilor de
ac iune prev zute în conven iile interna ionale care s-au încheiat i la care România este parte.
Toate aceste au determinat ca în procesul de elaborare a Strategiei de mediu s se pun accent pe urm toarele direc ii principale, a a cum au fost ele
enun ate în introducerea la "Strategia protec iei mediului”, publicate de Ministerul Apelor, P durilor i Protec iei mediului: dezvoltarea, conservarea i valorificarea capitalului natural, în primul rând, a resurselor naturale regenerabile
(ape, sol, agricultur , p dure, faun , flor , zone umede, zone protejate, ecosisteme) - bog ie de prim ordin a genera iei actuale i a celor viitoare; restructurarea continu i extinderea capitalului fizic, industrie, c i de comunica ie, construc ii, amenaj ri de mari propor ii, a ez ri umane, monumente istorice în
acord cu condi iile de mediu, cu etapa economic parcurs (cea a tranzi iei spre
economia de pia ) i cu condi iile de s tate a popula iei, capital pentru care
genera ia actual i, mai ales, genera iile anterioare au investit atât de mult efort
fizic i intelectual, talent i suflet, imposibil de cuantificat în întregime; dezvoltarea capitalului uman, cea mai important component a întregului capital, care condi ioneaz progresul rii, prin îmbun irea condi iilor de via , a culturii i a educa iei formale i informale, prin crearea de mecanisme care s favorizeze participarea popula iei la producerea de bunuri, valorificarea în interesul
rii a capacit ii de crea ie a speciali tilor i a personalit ilor de elit apar inând na iunii, preluarea i adaptarea realiz rilor de marc pe plan mondial în
toate domeniile.
Totodat , în elaborarea Strategiei protec iei mediului s-a inut seama de noul concept afirmat pe plan mondial, care se refer la realizarea unei dezvolt ri
durabile, aceasta presupunând "un proces lent de schimb ri care permite folosirea pe termen lung a mediului, pentru ca dezvoltarea economic s r mân posibil concomitent cu men inerea calit ii mediului la un nivel acceptabil” [8].
Ideea de cre tere în sensul de dezvoltare durabil a fost preluat i în raportul intitulat "Starea lumii", lucrare a c rei elaborare a fost coordonat de notoriul cercet tor L.R.Brown, membru de onoare al Academiei Române, conduc torul i fondatorul al Institutului Worldwatch i Earth Policy Institute, i în care
se fac referiri la analiza riscurilor ce pot ap rea odat cu dep irea unor
"praguri" în utilizarea resurselor naturale, la probleme privind cre terea
demografic , la men inerea unui echilibru ecologic, la asigurarea unei cre teri
durabile a economiei mondiale.
Astfel, durabilitatea s-a impus ca un concept ecologic cu consecin e economice, concept care a fost preluat de organismele Organiza iei Na iunilor Unite i
care recunoa te dependen a cre terii economice i a bun st rii omenirii de resu-
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rsele naturale pe care se sprijin toate sistemele vii, în conformitate cu postulatul recunoscut: "O societate viabil este cea care î i modeleaz sistemul economic i social astfel, încât resursele naturale i sistemele de suport ale vie ii s fie
men inute [9].
Plecând de la acest concept, în România a fost realizat Strategia protec iei
mediului, document acceptat i aprobat în 1995 de Guvern i care a stat la baza
elabor rii Programelor na ionale care au avut drept scop stabilirea m surilor necesare pentru implementarea Strategiei i atingerea obiectivelor prev zute.
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Cet article traite le concept de cohésion sociale tout en partant des définitions déjà existantes dans la littérature de spécialité. Les politiques sociales ont
une histoire relativement courte, mais il y a de différentes perspectives de recherche du concept des politiques publiques. Plusieurs auteurs proposent et soulignent les aspects clefs de l’action publique, d’où la complexité de ce concept.
En même temps, l’approche théorique et pratique du concept des politiques sociales permettrait aux fonctionnaires de l’administration publique de comprendre la complexité du processus de gouvernement et de trouver les solutions adéquates pour les problèmes publics et sociales. Dans ce contexte, la compréhension du concept de cohésion sociale devient actuelle afin de moderniser et
d’améliorer les pratiques démocratiques dans la République de Moldova, qui se
trouve actuellement face aux provocations pour le processus de gouvernement
démocratiques.
Prezentul articol î i propune ca scop s reflecteze asupra conceptului de coeziune social în raport cu principiile politicilor sociale. Abordarea tematicii
formul rii principiilor politicii sociale devine una esen ial pentru constituirea
statului bun st rii în societatea actual a Republicii Moldova. În acela i context
conceptul de coeziune social cap o importan în abordarea problemelor referitoare la s cie, inegalitate social , excluziunea i marginalizarea social .
Scopul acestui articol este axat pe problematica coeziunii sociale din perspectiva politicilor sociale, fiindc coeziunea reprezint un ideal pentru care sociumul uman lupt permanent. Constituie unul din obiectivele la care aspir
oricare stat al bun st rii, dar pe care nu îl pot atinge totalmente, niciodat . Trebuie s men ion m faptul, c în literatura de specialitate conceptul de coeziune
social cuprinde elementele care unesc societ ile [1, 19].
În aceast ordine de idei, putem afirma faptul c , toate societ ile reprezint
rezultatul unor interac iuni, care pot s adune sau s despart oamenii, adic forele unirii i diviz rii, interesele indivizilor i interesele comunit ii. Scopul tuturor societ ilor este s tind la ajustarea echilibrat i echitabil a acestor fore. Iar pentru for ele politico-administrative reprezint o oportunitate de a guverna un echilibru dinamic existent i specific oric rui societ i.
În contextul formul rii unor politici sociale adecvate realit ii Republicii
Moldova, elaborarea viziunii strategice cu privire la coeziunea social trebuie,
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în primul rând, s identifice factorii de diviziune în societatea noastr i s fie
create sau perfec ionate mecanismele, procesele i institu iile care au misiunea
de a diminua i limita influen a acestor factori asupra echilibrului social din societatea moldoveneasc .
Din perspectiva analizei comparative este interesant momentul, c statele
europene au realizat faptul c diversitatea economic , cultural , etnic , religioa, pluralismul politic, etc., nu a constituit un impediment pentru coeziunea social , ci a prezentat mai degrab o surs de bun stare, adaptabilitate i dinamism
social. Desigur, acest moment presupune existen a unei lupte cu diferite forme
de discriminare, dar, în acela i timp se cere i, necesitatea unor politici reale de
integrare a diferitor grupuri sociale, într-o societate care recunoa te aceste diferen e social-economice i respect drepturile acestora.
Pe de alt parte, unul din elementele principale de diviziune social îl reprezint discrepan a dintre cei boga i i cei s raci. În acest sens, economiile care se
bazeaz pe pia a liber , ca orice sistem economic produce diferen e de bun stare
i statut social. Dar, ce este important i exprim s accentuez asupra acestui moment, pentru consolidarea unei societ i cu o bun stare decent , aceste diferen e
sunt tolerate atât timp cât oamenii cred c exist posibilit i i anse egale de
îmbun ire a situa iei lor social-economice. În caz contrar, dac aceste diferene se accentueaz , iar cei mai pu in privilegia i ajung s simt c se reduc oportunit ile sau ansele de a- i îmbun i situa ia, de a constata c sunt exclu i social i c acest flagel social este transmis de la o genera ie la alta, atunci apare
un risc sporit pentru coeziunea social în condi iile diviziunilor socio-economice existe în societate.
Astfel, preocuparea pentru coeziunea social este determinat de caracterul
multidimensional al s ciei. Întru cât, PIB pe cap de locuitor nu poate deja s
se considere unicul indicator al bun st rii. Prin urmare cre terea economic nu
este o condi ie suficient pentru dezvoltarea social , ci doar o condi ie necesar
acesteia.
În leg tur cu acest fapt, venitul pe cap de locuitor relativ ridicat nu este garan ia unui nivel mai mic de inegalitate i s cie. Accesul la educa ia i s tatea public , la infrastructur , cum ar fi apa potabil , un loc de munc decent,
precum i participarea la via a politic i social a rii sunt elemente la fel de
importante ca venitul economic însu i. Neparticiparea la via a social , reprezentarea politic i justi ia constituie deseori o surs de excludere ignorate de actorii publici.
Fiindc , o abordare a politicilor bazat pe conceptul de coeziune social permite mai bine a determina mecanismele ce conduc spre situa ii de risc social
sau precaritate. Deoarece, excluziunea deseori este intensificat prin discriminare, declarat sau nu, de grupuri sociale, definite în func ie de sex, ras , pozi ie
social , origine etic , etc. A adar, localizarea social a indivizilor pe axa sociu-
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mului poate afecta substan ial gradul lor de încadrare în via a social , ca consecin a cre terii inegalit ilor de diferit caracter, se poate pune în pericol chiar
coeziunea unei na iuni. Prin urmare, analiza identit ii i originii indiviziilor constituie un element cheie pentru comprehensiunea complex a proceselor de
marginalizare i excluziune social .
În acest contextul al studiului nostru, s-ar reliefa idea c una din modalit ile de promovare a coeziunii sociale este anume, remunerarea adecvat a angajailor care constituie de fapt unul din grupurile majoritare a clasei sociale de mijloc. În acest sens, o prioritatea fundamental ar trebuie s aib educa ia, preg tirea profesional , c utarea unui serviciu i plasarea la munc conform preg tirii.
Astfel, coeziunea social face referire la combaterea s ciei i a excluziunii
sociale, în special în domeniile ca: educa ie, s tate, angajare i distribuirea venitului, servicii sociale, etc. În aceste condi ii sistemele de securitate social constituie una din expresiile institu ionale cele mai puternice ale solidarit ii sociale. A adar, una din elurile fundamentale ale coeziunii sociale este consolidarea
sistemelor de securitate social .
Un alt factor al coeziunii sociale de prioritate esen ial din sectorul privat o
reprezint familia. Am putea afirma c aceasta constituie locul unde coeziunea
social este construit i pus în practic . inând cont c ast zi i familia este
supus transform rilor existente timpului prezent, dar ea trebuie s r mân institu ia primar în promovarea coeziunii sociale.
La fel, un factor important în promovarea coeziunii sociale o constituie varietatea institu iilor societ ii civile, care creeaz re eaua intereselor ce unesc oamenii pentru promovarea scopurilor sociale, culturale, religioase, etice, etc. Nu
în ultimul rând, trebuie s men ion m i rolul bisericilor, partidelor politice, sindicatelor în promovarea i consolidarea spiritului de coeziune social necesar
dezvolt rii sociumului uman.
Dar în aceea i ordine de idei revin asupra rolului fundamental a statului pentru a garanta un anumit grad de coeziune social în societate. Astfel, f
a ignora necesitatea stabilit ii macroeconomice sau finan elor publice statul, în
mod principal poate ac iona asupra sistemului fiscal pentru a-l face mai echitabil i progresiv. De asemenea, a ac iona i asupra cheltuielilor publice cu scopul de garanta redistribuirea economic echitabil i a corecta „rupturile sociale”
(situa ii de excluziune) [2].
Astfel, pentru a contribui la realizarea coeziunii sociale statul din perspectiva principiile politicilor sociale poate concentra eforturile sale întru îmbun irea protec ie social adresat tuturor cet enilor în baza principiului universalismului politicii sociale. În acest sens, realizarea unei mai ample coeziuni necesit
continuarea eforturilor de democratizare prin intermediul guvern rii participative. Participarea cet enilor în procesele de luare a deciziilor prin mecanismul
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consult rii organiza iilor societ ii civile este o condi ie complementar esen iaa democra iei reprezentative.
Prin urmare, pentru promovarea i consolidarea coeziunii sociale o condi ie
primordial rezid în formularea principiilor politicii sociale adecvate unei guvern ri democratice. R.Franco afirm idea c principiile direc ionale a politicii
sociale trebuie s se axeze pe definirea popula ie- int beneficiar a politicilor
sociale (universalizarea), consecin ele obiectivelor ob inute (impactul), i utilizarea mijloacelor desemnate pentru a atinge obiectivele enun ate de guvernare
(eficien a) [3, 4-5].
Principiul universaliz rii a fost parte mult timp a discursului social tradi ional, de i în mod general s-a interpretat ca efort pentru a generaliza oferta de bunuri i servicii sociale egale pentru to i indivizii. Astfel, se afirma c acest fapt
va contribui la ridicarea nivelului de coeziune social în societate.
Prima accep iune a acestui principiu pune în eviden faptul c unii r mân
la marginea oric rei protec iei, a doua accept condi ia c mul i sunt beneficiarii
politicilor sociale i subliniaz momentul c primesc presta ii ce variaz ca m rime i calitate. Fapt ce eviden iaz c aceste diferen e nu in cont de necesit ile
mai mari sau mai mici a fiec ruia, ci conteaz statutul beneficiarilor. De exemplu, cei care primesc servicii mai calitative, apar in grupurilor sociale mai instruite, mai informate i mai organizate sau tr iesc în zone mai bine dotate din punct
de vedere a infrastructurii. În acela i timp, ace ti beneficiari dispun de un minim
de resurse pentru a face fa costurilor bunurilor i serviciilor prestate. Totodat
accesul la ofertele politicilor sociale devine dificil pentru cei care având necesii mai mari, duc lips de resursele enun ate mai sus.
adar, politicile universaliste în eles în acest mod enun at rezult cu un
cost ridicat i un impact mic. O ofert de politic social ce se vrea a egala de
sus i s ajung la to i rezult foarte scump pentru coeziunea social . Pentru a
ajusta ofertele politicilor sociale la resursele disponibile, în cadrul statului, meninând principiul universalismului, de obicei se diminueaz calitatea presta iilor
i prin urmare, se deterioreaz nemijlocit impactul programului social asupra
beneficiarilor, sau chiar se produce „scurtarea” universalit ii pe criterii strict
determinate de administra ia social care direc ioneaz serviciile spre un grup
social mai restrâns [4, 27].
În consecin , principiul universaliz rii trebuie abordat în alt mod. Astfel,
este vorba de a atinge satisfacerea necesit ilor de baz a tuturor indivizilor. În
timp, unii beneficiari ar putea s finan eze cu propriile venituri unele servicii,
între timp acest fapt ar fi imposibil pentru al i beneficiari în propor ie diferit i
ar fi responsabilitatea statului de a facilita aceste condi ii de satisfacere a nevoilor sociale.
Unul din elementele cheie în programele sociale îl constituie impactul social al acestuia. Acesta prezint m sura în care un proiect în func ie de obiectivele
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sale transform un context din realitatea social existent . Dar exist i factori
non-rela iona i cu eficien a opera ional ce pot dificulta sau chiar împiedica ca
multe proiecte sociale s i ating scopurile propuse. Evaluarea impactului calculeaz efectele nete a proiectului, eliminând schimb rile derivate din contextul
social. În cele din urm putem enun a c determin în ce m sur proiectul implementat a atins obiectivele sale i ce schimb ri a produs asupra grupului de beneficiari i care au fost efectele sale secundare previzibile i non-previzibile.
Un alt principiul îl reprezint eficien a, care m soar leg tura ce exist între
bunurile/serviciile sociale ce se acord prin intermediul politicii sociale i costurile, activit ile ce se petrec pentru a le ob ine. Precum se tie, de obicei, resursele sunt limitate fa de necesit ile sociale în cre tere, în acest sens devine important acest principiu în formularea politicilor sociale, de i unii autori tind s
sublinieze c acesta este propriu unei abord ri economiste [5, 14-15].
În acela i timp, trebuie s inem cont c serviciile din programele sociale
sunt necesare pentru a atinge scopurile sociale propuse, dar nu sunt scopurile în
sine. Autorul român C. Zamfir sus ine idea c în procesul descentraliz rii serviciilor se poate îmbun i situa ia beneficiarilor, fiindc la nivel local rezult
mai u or de identificat necesit ile sociale. La nivelul comunit ii se cunosc mai
profund problemele sociale i pentru a le înfrunta prin urmare, se pot postula
unele solu ii mai pertinente, datorit dimensiunii mai mici atât a teritoriului cât
i a num rului de persoane implicate, ceea ce permite a realiza un calcul sau o
analiza mai bun a avantajelor i dezavantajelor ac iunilor de implementare,
precum i a-le finan a într-un mod mai direct i rapid [6].
De sigur, inem s men ion m ca recomandare, c momentele enun ate mai
sus pot fi cu siguran realizate doar atunci când entitatea administrativ-tehnic
responsabil de a elabora diagnosticul problemei i a propune solu ii de politici
aib o preg tire i formare tehnic capabil de a crea solu ii reale ce urmeaz
a fi implementate, i nu în ultimul rând s se in cont de experien a altor institu ii similare, sau chiar state.
Prin urmare, se observ c principiile politicilor sociale implic garantarea
securit ii sociale tuturor cet enilor, în virtutea acestei condi ii de leg tur cu
statul, protec ia i beneficiile sociale sunt considerate necesare pentru implicarea i participarea în cadrul societ ii în care tr iesc persoanele. Nu trebuie s
uit m, c politica social este, în primul rând, problema fiec ruia dintre state, iar
pentru Republica Moldova ea a devenit un imperativ a timpului care s r spunprovoc rilor crizei i tranzi iei spre o guvernare democratic i constituirii
unei bun st ri accesibile întregii popula ii a rii.
În acela i timp, în fiecare ar , sistemul de securitate social este rezultatul
unei evolu ii social-istorice, a luptelor politice, a dezvolt rii. Se sus ine idea c
o societate este definit prin prosperitatea rii, ceea ce influen eaz complex
modul de via i cultura cotidian a cet enilor s i. În acest sens modelul euro-
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pean de politici sociale tinde s respecte aceast diversitate de tradi ii, evolu ii i
metode, iar din perspectiva tendin ei de integrare european a rii noastre, Republica Moldova, trebuie s in cont de aceast dimensiune a politicilor sociale
europene.
În contextul analizei comparative a cadrului normativ european men ion m
, originea coeziunii economice i sociale se reg se te în Tratatul de la Roma,
în al c rui Preambul se face referire la reducerea decalajelor de dezvoltare existente în Europa. Astfel, în 1986 Actul Unic European introduce pe lâng pia a
unic , obiectivul coeziunii sociale, ca urmare acest context juridic a permis ac iunii comunitare s devin axa central a politicii globale de dezvoltare.
Ca consecin , Tratatul de la Maastricht a institu ionalizat aceast politic .
Iar coeziunea social i economic a ajuns s exprime solidaritatea dintre statele
membre i regiunile Uniunii Europene. Acest moment favorizeaz dezvoltarea
echilibrat i durabil , reducerea decalajelor structurale între regiuni i state,
precum i promovarea egalit ii anselor între persoane. La finalul acestui articol dorim s sus inem faptul c acest model social european poate constitui pentru guvernarea Republicii Moldova nu doar o modalitate i o surs numai de transfer de politici, ci mai degrab , una de crearea a noi modele, strategii care s
spund adecvat provoc rilor sociale, economice existente în societatea noastr .
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ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND CONTROLUL
ACTIVIT II AUTORIT ILOR ADMINISTRA IEI PUBLICE
Svetlana RA A
Republica Moldova, Chisinau, Academia de Administrare Public de pe lîng
Pre edintele Republicii Moldova
Doctorand
A major objective of our country’s European integration is to ensure the rule of law in all the state activity fields, including in the public administration. In
order to efficiently manage the financial resources, meet European standards,
and enforce international conventions ratified by the Republic of Moldova, effective state control must be ensured.
In the presence of a democratic administration system, all the transformation processes within the system and outside of it result in the public administration’s obtaining of new features, qualities, and values. Thus, the institution of
control obtains newer, more positive qualities, both in concept and pragmatically. This transitional period could also have the obtaining of “maximum results
with minimum effort” as its motto, as well as the successful implementation of
these results.
Integrarea european este o aspira ie primordial pentru Republica Moldova. Atingerea acestor aspira ii impune rii noastre depunerea eforturilor necesare. Un obiectiv important în realizarea acestui scop este asigurarea legalit ii în
toate domeniile de activitate a statului, inclusiv în administra ia public . i anume pentru a administra eficient resursele financiare, pentru a respecta standardele europene i conven iile la care Republica Moldova este parte, este necesar
asigurarea unui control eficient din partea statului.
În condi iile unui sistem democratic de administrare, procesele transformatorii în cadrul acestui sistem, precum i în exteriorul s u, au ca rezultat ob inerea unor caracteristici, calit i i valori pentru administra ia public .
În acest sens, institu ia controlului cap , la rîndul s u, noi calit i, mai performante, atît conceptual, cît i practic. Astfel de etap de tranzi ie ar avea ca
slogan ob inerea “maximului de rezultate cu minimul de eforturi” i implementarea reu it a acestor rezultate.
Deci un sistem de administrare, oricît de bun i eficient ar fi, necesit perfeionare permanent , dat fiind faptul c via a înainteaz necontenit noi exigen e
fa de autorit ile administra iei publice. Nu po i controla conform unei metode
vechi ceea ce evolueaz în permanen .
Indiscutabil este faptul c administra ia public este inseparabil legat de realizarea politicii statului prin natura activit ii pe care o desf oar .
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Astfel, administra ia public este o activitate ce are menirea s realizeze
anumite valori politice, fiind deci subordonat acestor valori politice, la baza c rora s-au aflat necesit i, probleme i interese generale ale unei societ i. Realizarea acestor valori, prin satisfacerea necesit ilor i solu ionarea problemelor
societ ii, se asigur prin institu ia controlului, acesta din urm func ionînd ca
un barometru principal al eficien ei procesului administrativ într-un stat de
drept, un intermediar cu ajutorul c ruia statul î i apreciaz rezultatele ob inute.
Analizînd termenul de control, remarc m faptul c acesta se întîlne te atît în
literatura de specialitate (doctrin ), cît i în practic . Acest fapt demonstreaz c
savan ii nu ajung la o definire a acestui termen, ceea ce ne ofer posibilitatea de
a cerceta i sintetiza cele mai reu ite caracteristici ale fenomenului control.
În sfera practic îns , de cele mai dese ori, controlul este apreciat ca o procedur (etap ) ce finalizeaz un proces de gestiune, de conducere, acest fapt referindu-se i la alte domenii decît administra ia public . Etap ce subîn elege aciuni de depistare a derog rilor de la linia de conduit , adic de la lege.
O societate contemporan , cum se pretinde a fi i cea din ara noastr , e necesar s aprecieze, atît la nivel de concept, legisla ie, cît i la nivel practic, institu ia controlului ca un element (un raport) pozitiv al sistemului social global.
Gra ie acestei aprecieri, controlul se consider calea spre succes, asigur calitatea i eficien a, este un garant al calit ii în orice domeniu.
În ceea ce prive te calitatea i eficien a, acestea s-au aflat în centrul preocurilor cu secole în urm , adic , atît ra ionalizarea organiz rii, cît i a func ion rii administra iei publice, depistarea c ilor celor mai reu ite în adaptarea administra iei publice la nevoile i necesit ile societ ii.
În aceast ultim abordare, cercet torii determin controlul în diferite forme; ca surs , factor, form , element, func ie, sistem, metod , atribut etc.
Etimologic, no iunea de control deriv din francezul „contre role”, semnificînd lista nominal care permite verificarea unei prime serii de nume men ionate, asupra c reia se procedeaz la un „contre appel”, desprinzîndu-se, astfel, ca
esen ial , ideea de verificare [7, 252].
Conform dic ionarului explicativ îns „controlul presupune o analiz permanent sau periodic a unei activit i, pentru a urm ri desf urarea sa i a lua
suri de îmbun ire”.
E de men ionat faptul c no iunea de control i conceptul controlului sînt
dou abord ri diferite, din punctul de vedere al complexit ii analizei. Dac noiunea de control se refer la proces, atunci conceptul de control abordeaz controlul ca fenomen complex, cu caracteristici de sistem, activitate, precum i prevede etimologia i evolu ia acestuia. Astfel, conceptul controlului este o caracteristic complex a acestuia, de analiz a misiunii, esen ei, elementelor componente, principiilor i func iilor, necesit ii i rolului controlului în activitatea autorit ilor administra iei publice.
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Cert este faptul c controlul, ca atribut al conducerii, a ap rut odat cu apari ia statului.
Analizînd evolutiv fenomenul conducerii, afirm m faptul c ideile filosofilor antici ne vorbesc despre control ca un atribut important al conducerii, ca un
drept primordial al conduc torului. Ulterior, aceste idei au constituit baza conceptual a dezvolt rii administra iei publice ca tiin .
Cunoscutul filozof al Greciei Antice, Platon, a abordat statul în complexitatea sa, a acordat o aten ie deosebit procesului de conducere care are la baz diverse rela ii, raporturi, atît pe vertical , cît i pe orizontal [11, 138]. Platon susinea c în procesul de conducere a statului trebuie s ne baz m, în primul rînd,
pe religie i pe legi. Astfel, statul î i p stra dreptul de control, prin structurile
sale, asupra respect rii legilor i asupra bunei func ion ri a structurilor statale.
Statul era creat pentru cet ean, dar nu cet eanul pentru stat, i administra ia
statal activa în scopul satisfacerii necesit ilor ob tii.
Conceptual, controlul ca atribut de baz în conducerea cu statul, se reliefa
i-n ideile filosofice ale lui Aristotel, Cicero i al i gînditori. Supravegherea cu
stricte e a persoanelor oficiale, pentru ca acestea s nu fac abuz de posturile
ocupate, efectuarea unui control riguros asupra acestora, sînt aspecte ale necesiii aplic rii unor forme de control în activitatea statului, fiind apreciat ca o metod sigur de apreciere a rezultatelor.
Astfel, indiferent de forma statal , controlul era privit ca un rezultat al aplirii principiului de subordonare ierarhic .
În aceast evolu ie de idei, apreciem faptul c rela iile de colaborare i control erau acelea care defineau eficien a unei conduceri.
Realitatea i studierea literaturii de specialitate, demonstreaz v dit i suficient de conving tor, c o guvernare ineficient este inoportun pentru dezvoltarea unui stat.
Evoluînd în timp, conceptul de control în activitatea administra iei publice,
în sensul larg al acestei sfere, paralel cu reglementarea prin legi a acestuia, canoi configur ri. Anume de un procedeu ce se aplic nu numai exclusiv în
raporturile de subordonare direct , dar i pe orizontal , în cadrul func ion rii sistemului de administrare public .
Pe parcursul secolului XX, un grup de cercet tori i practicieni, cunoscu i
ca reprezentan i ai colii tiin ifice de administrare (P.Self; J.Chevaller) au încercat s demonstreze existen a principiilor de organizare i func ionare a administra iei publice [13, 36].
Studierea istoriografiei problemei îns ne demonstreaz faptul c principiile
de administrare au fost cercetate mai devreme. Astfel, filosoful politic englez
D.Locke, reprezentant al epocii iluminismului, afirma în lucrarea „Dou tratate
despre conducere” (1690), c orice guvern legal se bazeaz pe „acordul celor
condu i” [3, 36]. În orice proces de conducere are loc nemijlocit i fenomenul
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controlului, acesta fiind ca un factor al eficientiz rii conducerii. Locke spunea
cet enii se oblig s se supun legii, iar guvernul are dreptul de a adopta legi
i de a proteja statul de prejudiciile din exterior. Atunci cînd guvernul î i permite s încalce legea i admite samavolnicii, cet enii au dreptul de a r sturna regimul i de a institui un nou guvern.
Cel mai important sau, mai bine zis, de baz principiu în organizarea unui
stat democratic i anume, separarea i colaborarea puterilor în stat, î i g se te
sorgintea în lucrarea „Despre spiritul legilor” (1748), în care a descris ideile
preluate de la Locke i dezvoltate de juristul francez Montesquieu, unde acesta
pleda pentru separarea i echilibrarea atribu iilor între puterea executiv , legislativ i cea judec toreasc .
Astfel, teoria lui Weber este cunoscut în literatura de specialitate cu denumirea de teoria birocra iei. Acesta considera c birocra ia este superioar tuturor
celorlalte forme de organizare, iar rezultatele unei administra ii birocratice sînt
precizia, viteza, claritatea, continuitatea, subordonarea strict care se asigura,
inevitabil, prin controlul direct, ierarhic în procesul de administrare.
Taylor, reprezentant al managementului industrial, sublinia îns c birocraia poate influen a i manipula angajatul [13, 38]. El men iona c activitatea de
control se poate realiza i prin tehnici analogice celor folosite cu succes pentru
obiectele fizice. Taylor a eviden iat necesitatea de control i contabilitate în activitatea institu iilor.
Analiza necesit ii controlului a fost efectuat i de c tre H.Fayol. Concepiile weberiene i teoria lui Taylor, precum i experien a lui Fayol s-au aflat la
baza elabor rii celor cinci componente ale sistemului de administrare: planificare previzibil , organizare, comunicare, coordonare i control [2, 77-79]. Controlul ca activitate a administra iei publice se poate realiza numai dup înf ptuirea celorlalte activit i ale administra iei. În teoria lui Fayol se promoveaz conceptul unit ii de comand , subliniind c fiecare angajat prime te ordine numai
de la superiorul s u ierarhic, adic este controlat de superiorul s u, realizînduse, astfel, un control intern, ierarhic al activit ii personalului. Respectiv, controlul era apreciat ca finalitate a unei activit i.
Teoriile administrative au fost dezvoltate în continuare de L.Gulick i L.Urwick [2, 77-79]. Ace tia sînt adep ii conceptului de administrare eficient , unde
un rol aparte îl are i controlul activit ii administra iei publice. Ei au stabilit în
lucrarea „Documente asupra tiin ei administra iei” apte func ii care definesc
responsabilit ile administrative ale unui executiv. Acestea sînt: planificarea,
organizarea, selectarea personalului, conducerea, coordonarea, raportarea, elaborarea bugetului. Astfel, conducerea i raportarea sînt func iile care se înf ptuiesc prin control, i anume, raportarea include autoinformarea i informarea subordona ilor prin eviden e, cercet ri i controale. Conform acestei teorii, aria de
control a administratorului trebuie s fie limitat .
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Paralel cu func iile administra iei publice, de o deosebit importan i influen considerabil pîn în prezent, sînt i principiile de organizare i func ionare a autorit ilor administra iei publice, elaborate de aceia i reprezentan i. Printre acestea, principiul fragment rii limitate a controlului îl consider m un pilon
de baz în dezvoltarea conceptului de control al activit ii administra iei publice, deoarece, i în prezent, este sus inut ideea de concentrare a competen elor
de control în cadrul sistemului administra iei publice, la o autoritate determina. De exemplu, conform legisla iei în vigoare, realizarea controlului administrativ ine de competen a Cancelariei de Stat [1]. Controlul specializat îns se înptuie te de autorit i specializate.
Apreciem faptul c în prezent, deja, se valorific importan a delimit rii stricte a competen elor la general, precum i a celor de control, în special, ale autorit ilor publice.
În literatura de specialitate, aceste teorii sînt considerate a fi teorii clasice,
întrucît au ini iat formularea unor principii specifice unei noi abord ri a organirii i conducerii în administra ia public .
Teoriile administrative cerceteaz în perioada contemporan , noi calit i ale
administra iei publice. Teoria resurselor umane sus inea necesitatea introducerii
practicii participative. Se referea i la conducerea prin obiective, constituirea
unor echipe de munc care s i realizeze singure controlul. Acest fapt ne vorbe te atît de delegarea responsabilit ilor, cît i de delegarea atribu iilor de control, accentuîndu-se forma de autocontrol în activitatea administrativ .
La fel de apreciate sînt i ideile promovate de teoriile contingen ei, i anume, c în orice problem , fie uman sau de structur , trebuie abordat nu la general, ci în func ie de situa ia specific . Prin acest fapt se explic delegarea responsabilit ii de la nivelul de conducere spre cel subordonat. Aceast teorie ofenoi strategii de luare a deciziilor, sisteme de participare i de control.
Faptul c o guvernare democratic i eficient se bazeaz , în primul rînd, pe
o activitate a administra iei publice eficient , a fost i este impulsul dezvolt rii
i moderniz rii sistemului administrativ.
Sîntem în perioada cînd principiul separa iei i colabor rii puterilor în stat
are un mecanism mai eficient de realizare. Astfel, controlul este un element necesar în activitatea autorit ilor administra iei publice, o verig a procesului de
dirijare [12, 75].
În evolu ia acestor idei men ion m faptul c , conformitatea activit ii autorit ilor administra iei publice cu exigen ele stabilite de forurile politice se asigur prin intensificarea unui vast i complex control asupra acestei activit i.
Orice persoan angajat într-o activitate social recunoa te utilitatea controlului. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, situa ia de persoan controlat nu
este dorit , de unde consecin a c uneori controlul d na tere unei anumite tensiuni i chiar resentimente ale celui controlat fa de cel ce controleaz [6, 272].
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Abordarea respectiv , de cele mai dese ori, se remarc prin neîn elegerea
con inutului exact i tiin ific al sensului i semnifica iei activit ii de control,
aceasta i explic necesitatea de a dezv lui con inutul acestui concept.
Atît în practic , cît i în teorie, este foarte r spîndit conceptul potrivit c ruia
controlul are ca obiect i, drept urmare, se reduce la descoperirea abaterilor de
la linia de conduit prescris de lege.
Astfel, în consecin , controlul se limiteaz la anchete, pe parcursul c rora
cel ce controleaz este în c utare de gre eli, iar cel controlat este în c utare de
scuze obiective.
tiin a administra iei îns consider acest concept susceptibil, deoarece controlul trebuie s constate rezultatele aplic rii actului decizional de conducere,
pozitive i negative, precum i s descopere c i de dezvoltare a factorilor ce au
condus la ob inerea rezultatelor pozitive i posibilit ilor de înl turare a aspectelor negative.
În opinia autorului S.Ivan, controlul este acea form a verific rii de stat înptuit de autorit ile publice executive în conformitate cu prevederile legale,
atît asupra activit ilor specifice propriului sistem de organe, cît i în afara acestuia, în vederea stabilirii existen ei sau inexisten ei conformit ii dintre ac iunea
înf ptuit i normele care o reglementeaz , precum i, dup caz, restabilirea, la
nevoie, a legalit ii înc lcate cu toate consecin ele decurgînd din aceasta pentru
ac iunea verificat i autorii controla i [5, 134].
În aceast ordine de idei, afirm m c rolul controlului este de a preveni erorile în aplicarea deciziilor, de a le înl tura cînd acestea exist , de a asigura îmbun irea permanent a activit ii, pentru ca aceasta s corespund cît mai bine nevoilor sociale la orice etap de dezvoltare a societ ii.
Astfel, în domeniul managementului public, prin exercitarea func iei de control se determin finalitatea proceselor de management i de execu ie desf urate în institu iile publice, deoarece marcheaz încheierea unei etape, oferind informa iile pentru analiz în vederea continu rii ciclului managerial [3, 65].
Activitatea autorit ilor administra iei publice este una destul de complex ,
astfel controlul este atît un element component al procesului administrativ, cît i
poate constitui un element component al activit ii altui domeniu decît cel executiv.
Luînd în considerare faptul c obiectul activit ii autorit ilor administra iei
publice îl constituie organizarea execut rii legii i executarea la concret a acesteia, iar legea este actul organului legislativ, este firesc ca acesta din urm s i
streze dreptul de control asupra modului în care actele sale sînt executate de
autorit ile administra iei publice. Controlul exercitat de puterea legislativ este
unul politic. Acest fapt nu implic o subordonare a administra iei publice fa
de puterea politic .
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Aspectul conceptual al controlului, pe parcursul dezvolt rii tiin ei administra iei, în literatura rus (autorii Atamanciuk G., Cirkin V.) analizeaz ideea c ,
la orice nivel al administra iei de stat, organul superior întotdeauna efectueaz
un control asupra organului inferior din cadrul sistemului administrativ. Este
specific faptul c controlul tinde s devin o ramur aparte (specific ) a administra iei de stat [14; 15].
Cît despre ara noastr , Constitu ia reglementeaz exercitarea unui control
efectiv asupra utiliz rii resurselor financiare, dîndu-se orientare spre reducerea
cheltuielilor i folosirea eficient a bunurilor materiale. De asemenea, în aspect
general, o no iune a controlului este reglementat prin Hot rîrea Parlamentului
Republicii Moldova din 19 iulie 1994, Cu privire la concep ia Controlului de
Stat în Republica Moldova. Hot rîrea men ionat define te controlul de stat ca
un element necesar în activitatea economico-financiar a societ ii, o verig a
procesului de dirijare a statului, avînd ca obiectiv principal respectarea si executarea întocmai a legisla iei. Controlul de stat serve te i ca mijloc de asigurare a
realiz rii drepturilor omului. Ar fi apreciabil , la acest nivel legislativ, completarea reglement rilor prin stipularea conceptului nou de control, care, al turate
cercet rilor teoretice, ar constitui un suport legal aplic rii în practic a acestui
concept.
În cadrul sistemului administra iei publice, subsistemul administra iei publice locale este reglementat prin Legea privind administra ia public local
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 cu modific rile ulterioare, controlului administrativ în activitatea autorit ilor administra iei publice locale referindu-i-se
un capitol separat.
În evolu ia celor men ionate se contureaz ideea c la capitolul conceptual
controlul în administra ia public necesit o fundamentare mai considerabil .
Literatura de specialitate din ara noastr înc mai necesit complet ri ale cercetorilor autohtoni din acest domeniu.
Problematica controlului i efectele acestuia asupra întregului proces de administrare este una actual . Acest fapt îl demonstreaz i caietul de sarcini pus
în fa a conducerii statului la capitolul administrare public eficient . Dar p rerea noastr este c o aten ie deosebit în reformarea i modernizarea sistemului
de administrare public trebuie acordat studierii aprecierilor moderne ale fenomenului controlului, unde acesta este privit ca o modalitate eficient în dezvoltarea administra iei publice, precum i acceptarea ideii de a privi pozitiv activitatea de control.
Controlul ca activitate pozitiv este direct propor ional cu necesitatea acestuia în eficientizarea procesului administrativ.
Importan a controlului, ceea ce am men ionat i mai sus, se explic prin faptul c controlul este un element important al conducerii care urmeaz în mod
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firesc, celui de aplicare a deciziei, indiferent de natura acesteia – politic , economic , administrativ .
Controlul de stat se exercit i se bazeaz pe un ir de principii ce asigur
legalitatea, corectitudinea, nedivulgarea secretelor ocrotite de lege, colaborarea
între organele de control i inevitabilitatea responsabilit ii în cazurile de înc lcare a legisla iei [4, 251].
Necesitatea controlului activit ii administrative, ca, de altfel, a controlului
asupra oric rei activit i sociale, deriv din îns i natura acestei activit i, care
este o activitate constant îndreptat spre un anumit scop. Iat de ce este necesao confruntare permanent a liniei de conduit prescris cu realitatea, ceea ce
trebuia sau ar fi trebuit s fie. Or, aceast confruntare între scopul urm rit i rezultat constituie esen a controlului.
Analizînd activitatea desf urat de autorit ile administra iei publice pentru organizarea realiz rii i realizarea la concret a legii i a celorlalte acte bazate
pe aceasta, putem sublinia caracterul deosebit de complex al acestei activit i,
care cuprinde, practic, toate domeniile i sectoarele vie ii economice i sociale,
la toate nivelurile. Forma principal de activitate a autorit ilor administra iei
publice o constituie actul administrativ, precum i faptele i opera iunile tehnico-administrative, toate acestea avînd ca finalitate i scop aplicarea corect a legii.
Respectiv, garan ia juridic a îndeplinirii acestui obiectiv îl constituie controlul asupra modului în care aceste autorit i i-au exercitat atribu iile conferite
de lege, controlul care se exercit fie din proprie ini iativ , fie la solicitarea (sesizarea) celor interesa i, de c tre înse i autorit ile administrative sau de autorii care înf ptuiesc celelalte puteri ale statului – legislativ sau judec toreasc
[10, 225].
Altfel spus, controlul este „barometrul” care indic modul în care ac ioneacel ce trebuie s aplice decizia, precum i gradul în care decizia corespunde
scopului pentru care a fost adoptat .
Complexitatea activit ii administrative i organizarea administra iei într-o
ierarhie cu diferite niveluri fac ca între momentul adopt rii m surii i acela al
realiz rii s poat ap rea diver i factori obiectivi i subiectivi de natur perturbatorie. Orice act decizional este, în fond, o proiectare în viitor. Cea mai temeinic documentare nu permite cunoa terea tuturor factorilor aleatorii de natur s
influen eze executarea m surii. Prin aceasta i se argumenteaz necesitatea i
însemn tatea controlului, aceasta fiind i esen a controlului.
Analizînd fenomenul control, putem men iona c necesitatea acestuia rezid
i în faptul c realizarea competen ei unei autorit i a administra iei publice de
orice nivel presupune i prestarea celor mai diverse servicii publice, îns numai
în limitele îng duite de lege, ceea ce subliniaz imperativul func ion rii administra iei publice în spiritul exigen elor principiului legalit ii. Ca form juridic
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ce îmbrac valorile politice, asigurarea respect rii legii reclam existen a unor
factori cu caracter autoregulator, atît la nivelul structurii administrative interne,
cît i al celei externe.
Dincolo de ra iunile de ordin general ce fundamenteaz controlul în administra ia public , în privin a administra iei publice locale ca purt toare a intereselor colectivit ilor locale, precum i faptul c organizarea i func ionarea administra iei publice locale în baza principiilor constitu ionale ale autonomiei locale
i descentraliz rii administrative, au determinat cerin e sporite, dar i speciale
ale institu iei controlului, prin reconsiderarea obiectului, a cîmpului s u de ac iune, a naturii i modalit ilor concrete ale activit ilor de control exercitate, cu
prioritate, de c tre stat.
O confirmare în acest sens este i faptul c descentralizarea este un regim
administrativ care tinde s creeze centre de administra ie public , cu drept de
autolegiferare asupra materiilor ce intereseaz localitatea, prin organe pluripersonale alese de corpul electoral din acea localitate i asupra c rora statul î i rezerv un drept de control [8, 309].
Controlul comport în cadrul procesului de administrare unele caracteristici
ce-l definesc ca o activitate i modalitate eficient de modernizare a administraiei publice, i anume:
- este o activitate component a administra iei publice, adic face parte din
îns i activitatea administra iei publice supus controlului;
- este o activitate de final în procesul de administrare;
- urm re te atît scopul, cît i rezultatul în administrarea treburilor publice;
- controlul intervine în calitate de garant în respectarea legii, precum i în
asigurarea calit ii administrative;
- controlul este un atribut al conducerii administrative;
- este o activitate inevitabil în orice proces.
Aceste tr turi ne ofer posibilitatea de a specifica i unele func ii ale controlului ce îi confer statut de activitate complex ca, de exemplu, func ia de constatare, preventiv , corectiv , de sanc ionare, neexcluzînd func ia de dezvoltare
i perfec ionare a rezultatelor deja pozitive.
Oricare ar fi forma de control i oricare ar fi autorul controlului, distingem
cîteva elemente componente ale controlului, i anume baza de referin a controlului, obiectul controlului i opera iunile de control propriu-zise [9, 203].
Baza de referin a controlului cuprinde acele obiective pe care trebuie s le
realizeze autorit ile administra iei publice, avînd un anumit criteriu de apreciere. De asemenea, mijloacele folosite pentru realizarea obiectivelor propuse, procedeele folosite, în primul rînd, din punctul de vedere al legalit ii lor, elemente
care privesc calitatea activit ii.
Cît despre obiectul controlului, acesta se refer la activitatea autorit ilor
administra iei publice ce se realizeaz cu ajutorul oamenilor, cu folosirea unor
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mijloace materiale i financiare, precum i prin întrebuin area unor opera iuni
administrative i materiale, a unor acte juridice.
Opera iunile de control administrativ îns urm resc s stabileasc conformitatea obiectivului controlat cu elemente cuprinse în baza de referin . Rezultatul
pozitiv al controlului const în constatarea realiz rii cerin elor din baza de referin . Opera iunile de control pot fi simple sau complexe, dup cum elementele
din baza de referin comport un grad mai mic sau mai mare de apreciere i de
tehnicitate din partea organului de control.
adar, controlul are un scop bine definit, el nu are un rol pur contemplativ,
constatator, ci unul de reglare a actului decizional cu sensurile i finalit ile legii, a c rei aplicare o asigur . Respectivul rezultat poate fi ob inut numai în condi iile în care controlul are eficien maxim .
Prin intermediul controlului se poate cunoa te situa ia din orice domeniu de
activitate, inclusiv cauzele exacte ale fenomenelor, modul de lucru i de folosire
a resurselor, una dintre sarcinile controlului fiind ca deregl rile i efectele acestora în aplicarea legii s fie reduse pîn la o limit acceptabil , într-un timp cît
mai scurt, spre asigurarea unui rezultat dorit, pozitiv. În esen , controlul purcede la compararea a dou planuri: cel de referin cu cel real, existent la moment,
ceea ce prevede confruntarea obiectivelor i sarcinilor prev zute cu rezultatele
ob inute, dac nu coincid, urmeaz m surile corective. Pentru a realiza aceste
sarcini, este necesar cunoa terea realit ilor economice i sociale la momentul
realiz rii controlului, fapt ce înt re te rolul acestuia.
În opinia noastr , fundamentat de literatura de specialitate, esen ial în realizarea controlului administra iei publice este faptul atît autorit ile de stat, cît
i asocia iile ob te ti urm resc, conform competen elor prescrise sau din ini iatiproprie, aspectele legalit ii i oportunit ii m surilor efectuate de autorit ile
administra iei publice în procesul de satisfacere a necesit ilor colectivit ilor pe
care le reprezint .
Din aceste considerente, o misiune important a controlului const în a verifica dac sînt utilizate mijloace juridico-organizatorice de care dispune administra ia public pentru îndeplinirea func iilor exercitate i dac sarcinile acesteia
se realizeaz într-un cadru democratic i legal.
Un accent deosebit de important în asigurarea eficien ei activit ii autorit ilor administra iei publice îl constituie colaborarea în procesul decizional, atît în
cadrul autorit ii, cît i cu speciali tii din autorit ile cu competen e de control
pentru a minimaliza posibilitatea apari iei efectelor negative în urma aplic rii
deciziilor. Astfel, în caz de necesitate, controlul urm re te i corectarea deciziei
ilegale, aducerea lor în concordan cu realit ile sociale care se afl în continu
schimbare.
O alt misiune a controlului const în a cunoa te exact calitatea personalului
ce activeaz în autorit ile administra iei publice în scopul aprecierii atitudinilor

MOLDOSCOPIE, 2011, nr.2 (LIII)

59

i posibilit ilor acestuia i unei plas ri optime a func ionarilor publici în cîmpul
muncii. În temeiul constat rilor controlului, conducerea poate proceda la o alt
organizare a activit ii personalului, la promovarea func ionarilor de valoare, întreprinde m suri adecvate fa de cei care nu- i îndeplinesc sarcinile ce stau în
fa a lor.
inînd seama de faptul c a conduce înseamn a organiza i a verifica realizarea celor trasate, asigurarea eficien ei conducerii implic controlul efectuat cu
participarea conducerii, purtînd un caracter permanent, ce nu întrerupe activitatea func ionarilor controla i.
În final, vom accentua faptul c evolutiv, activitatea de control, al turi de
tr turile caracteristice existente, trebuie apreciat ca o activitate de eficientizare a procesului de administrare i nu ca o activitate pur regulatorie, neexcluzînd
acest fapt. O posibilitate ar fi promovarea conceptului modern privind controlul
ce-i confer o complexitate i mai larg , cu specificarea de a urm ri i stabilirea
ilor de perfec ionare a unei activit i deja pozitive, fapt ce va fi posibil prin
delimitarea strict a competen elor autorit ilor de toate nivelurile. Deseori, rezultatele controlului constituie un punct de pornire pentru reformarea atît a activit ii, cît i a structurii administra iei publice, în scopul optimiz rii ei avînd ca
obiectiv sporirea eficien ei.
În noile condi ii, Republica Moldova are în fa un caiet de sarcini destul de
complex pentru a pretinde la integrare european . Majoritatea acestor sarcini
prev d analiza i sinteza unor solu ii adecvate realit ilor de viitor. În acest sens,
administra ia public este obligat s ac ioneze corect i eficient, conform cu
practicile interna ionale, dar i cu cele na ionale. Astfel, se cere o argumentare
teoretic a rolului i locului administra iei publice în via a societ ii. Pentru a
contura o societate modern i democrat , este necesar ca transform rile din societate s se efectueze într-o consecutivitate bine determinat i cu un suport legislativ adecvat, care ar permite nu numai o administrare eficient a treburilor
statului, dar i ca autorit ile statului s se reformeze ele însele, pornind de la
cerin ele înaintate de evolu ia societ ii. Astfel, controlul ar fi, cu siguran , un
garant al realiz rii eficiente a sarcinilor administra iei publice i nu ar comporta
un caracter pur formal, de procedur .
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cercet tor superior
Our surveys was conducted in the period: the first - of December 2006 –
February 2007 after 2005 parliamentary elections; and the second - from November 2009 to January 2010, which is less than six months after the July 2009
parliamentary elections in Moldova. The party functionary and expert surveys
are often conducted at the time of or shortly after the parliamentary elections.
Such timing of the surveys increases the probability that the respondents will
most accurately reflect in their answers the nuances of parties’ positions – the
periods of elections is usually a time of a heightened awareness about political
issues both for the politicians and the public.
Collection of empirical material for this research project was based on the
survey of two categories of respondents: politicians (party functionaries) from
all parties with high levels of electoral support and independent experts specializing on political issues. The surveys of party functionaries (also known in scientific literature as party elites surveys) and the surveys of experts are two techniques that are rather widely used for assessing party positions on important issues of political competition.
The wording of the questions was an important element in preparation of
the survey. The challenges of question selection can be understood in the light
of political semantics theory. One can single out three levels of political arguments based on the postulates of the given theory. On the most abstract level,
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political arguments are based on ideological and philosophical concepts and
principles.
Articolul de fa este elaborat în baza experien ei unui grup de cercet tori
din Republica Moldova i Germania, care a efectuat dou studii cuprinz toare
de sociologie politic în anii 2006 i 2009 [1]. Obiectul de studiu le-au constituit
partidele politice din Republica Moldova, atât în particular, cât i în calitate de
componente ale sistemului de partide. Cercet rile au fost efectuate în perioada
imediat urm toare de dup alegeri în vederea. Rezultatele au permis identificarea r spunsurilor la un ir de întreb ri cu privire la: organizarea intern a partidelor; pozi ionarea ideologic ; atitudinea fa de problemele teritoriale. Metodologia de cercetare utilizat se bazeaz pe metodele utilizate de tiin a politic
din Occident, raportate i racordate la realit ile social-politice din Moldova. La
baz s-au situat i cercet rile realizate de politologii din Republica Moldova.
Principala metod utilizat de cercet tori la colectarea materialului empiric
pentru studiul asupra pozi ion rii partidelor din sistemul pluripartidist din Republica Moldova a fost chestionarea a dou categorii de responden i: a politicienilor (func ionari de partid) din toate partidele electorale relevante i a exper ilor
independen i preocupa i de problemele sistemului de partide. În articolul dat
vom ar ta principiile de care ne-am condus la selectarea subiectelor pentru chestionar i alc tuirea e antionului de responden i.
Chestionarea func ionarilor de partid (cunoscut în literatura de specialitate
sub termenul de chestionarea elitelor partinice) al turi de chestionarea exper ilor, reprezint dou dintre cele mai des utilizate metode de evaluare a pozi iilor
partidelor în subiectele politice fundamentale ale concuren ei politice. În literatura de specialitate continu controversele privind avantajele chestion rii unei
sau altei categorii de responden i [2]. O tr tur important a cercet rii noastre
este faptul c noi am analizat i comparat rezultatele chestion rii ambelor categorii de responden i. În cercet rile comparate ale sistemelor de partide din câteva ri, posibilitatea efectu rii în paralel a ambelor tipuri de chestionare este, de
cele mai multe ori, îngreunat de necesitatea atragerii unor resurse semnificative, precum i de dificult ile legate de coordonarea procesului. De regul , lucr rile publicate se bazeaz pe datele chestion rii numai a unui tip de responden i,
reie ind din anumite preferin e ale cercet torilor, precum i în func ie de sarcinile concrete ale cercet rii [3].
Chestionarea func ionarilor de partid i a exper ilor, care are drept scop determinarea detaliilor pozi ion rii partidelor politice, se efectueaz , de regul ,
imediat dup alegerile parlamentare. Efectuarea sondajului anume în aceast perioad spore te probabilitatea faptului c în r spunsurile lor responden ii vor reflecta mult mai adecvat toate nuan ele pozi ion rii partidelor, întrucât escaladarea activismului politic, care înso te alegerile, s-a produs relativ recent. Orga-
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nizând chestionarea celor dou categorii de responden i, ne-am inut de aceea i
logic . În cazul primei cercet ri, am efectuat sondajul pe parcursul lunilor decembrie 2005 – ianuarie 2006, adic la mai pu in de un an de la alegerile parlamentare. În cazul celei de a doua cercet ri sociologice, a fost vorba despre perioada
octombrie – decembrie 2009, adic în perioada imediat urm toare de la alegerile
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009.
Selectarea subiectelor chestionarului
Ambele variante ale chestionarului – pentru func ionari i pentru exper i –
au constat din dou p i. În prima parte a chestionarului au fost incluse subiectele menite s reflecte detaliile pozi ion rii partidelor în chestiuni politice fundamentale. Deosebirile esen iale între partidele politice în abordarea acestor subiecte constituie baza concuren ei de programe a partidelor i joac un rol important asupra definirii comportamentului partidelor pe scena politic . În cea de-a
doua parte a chestionarului au fost incluse subiectele privind organizarea intern
a partidelor i activitatea func ionarilor acestora. Subiectele în cauz nu vizau
probleme de concuren ideologic sau de pozi ionare programatic . Scopul lor
era s evoce eventualele asem ri sau deosebiri în abordarea de c tre partidele
politice a modului de repartizare a prerogativelor între diferite organe ale partidului [4], a modului de finan are a activit ilor partidului, a modului de organizare a activit ilor organiza iilor locale. Scopurile diferite, urm rite în cele dou
i ale chestionarului, au determinat o diferen în abordarea formul rii subiectelor i a folosirii scalelor de m surare.
Subiecte privind pozi ionarea programatic / ideologic . Un element important al procesului de organizare a cercet rii noastre a fost formularea subiectelor pentru pozi ionarea programatic . Dup cum arat Kitschelt i colegii s i,
subiectele ce urmeaz a fi incluse în aceast parte a chestionarului pot fi examinate prin prisma teoriei semanticii politice [5]. Pe baza postulatelor acestei teorii
pot fi identificate trei niveluri de argumentare politic . La nivelul cel mai abstract, argumentele politice se bazeaz pe no iuni i termeni ideologici i filozofici. Ele indic asupra deosebirilor politice de ordin general: liberalism i socialism, tradi ionalism i modernizare etc. La cel de-al doilea nivel, mai pu in abstract, deosebirile politice se bazeaz pe diferite abord ri, legate, de pild , de urtoarele probleme: în ce scopuri trebuie utilizate resursele existente (de regul
limitate) i ce norme institu ionale trebuie s reglementeze procesul de reparti ie
a resurselor. La cel de-al treilea nivel, mult mai concret, deosebirile politice se
bazeaz pe diferen a în abordarea anumitor proiecte de legi i a unor chestiuni
politice concrete.
Majoritatea subiectelor din chestionar au fost formulate în termenii celui deal doilea nivel de abstrac ie, întrucât acest nivel permite o mai bun reflectare a
diferitelor aspecte ale concuren ei dintre partide. Pentru a fi incluse în chestio-
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nar, subiectele trebuiau s corespund urm toarelor dou criterii. În primul
rând, s fie de actualitate i s aib rezonan . La etapa ini ial (de încercare) a
efectu rii cercet rii noastre, am distribuit chestionarul câtorva func ionari de partid i exper i, pentru a-l testa în privin a rezonan ei subiectelor. În urma acestei
test ri, unele subiecte au fost excluse din varianta final a chestionatului. A a de
exemplu, subiectul privind privatizarea p mântului (un subiect tradi ional în studiul timpuriu al societ ilor postcomuniste) în cazul Republicii Moldova i-a pierdut actualitatea c tre sfâr itul anilor ‘90.
În al doilea rând, subiectele trebuiau s con in o controvers , cu alte cuvinte, s fie de a a natur încât s faciliteze exprimarea alternativelor de pozi ii ale
partidelor. Iat de ce am încercat s încadr m op iunile de r spuns mai mult în
termenii pozi iilor de alternativ , decât în chestiuni de valen , în privin a c rora partidele declar c urm resc acelea i obiective, îns în realitate î i disput
competen a. Scopul urm rit a fost de a evita includerea în chestionar a acelor
subiecte, în abordarea c rora nu exist între partide deosebiri esen iale i a celor
în privin a c rora partidele contest doar capacit ile i aptitudinile concuren ilor lor de a realiza un anumit curs politic. Acestea sunt a a-numitele subiecte de
valen . Un exemplu de subiect de valen în cazul Republicii Moldova poate fi,
de pild , chestiunea privind necesitatea reintegr rii Transnistriei: niciunul dintre
partidele de succes nu pune la îndoial necesitatea eforturilor pentru reintegrarea acestei regiuni.
În scopul efectu rii sondajului între func ionarii de partid i membrii comunit ii de exper i în subiectele pozi ion rii ideologice a partidelor, am utilizat
a-numita scal a lui Likert [2]. Persoanele chestionate au fost solicitate s aprecieze pozi iile partidelor în limitele celor 10 grada ii de pe scal , vizând fiecare subiect în parte. Func ionarii de partid trebuiau s indice pozi ia, pe care, în
opinia lor, partidul pe care îl reprezint , o ocup într-un subiect concret, precum
i pozi iile celorlalte forma iuni politice (ale partidelor concurente) incluse în
chestionar. Formatul, în care au fost prezentate subiectele privind pozi ionarea
ideologic , este prezentat în Anexa I.
Exper ii, ca i func ionarii de partid, au fost solicita i s aprecieze pozi iile
ocupate de partidele politice la acel moment (dec.2005 – feb.2006 i respectiv,
oct. – dec.2009). Varianta chestionarului destinat exper ilor a inclus întregul
set de subiecte abordate în chestionarul func ionarilor, punând îns în fa a expeilor dou sarcini suplimentare: s i autoevalueze propriile pozi ii, precum i
în cazul cercet rii din 2006-2007, s dea o apreciere în retrospectiv a pozi iilor
ocupate de partidele politice în anul 2001.
Autoevaluarea de c tre exper i a propriilor pozi ii prezint interes din considerentul c preferin ele politice ale acestora constituie un factor important al form rii opiniei publice i ele pot influen a indirect (prin participare la formarea
dispozi iilor publice) schimbarea pozi iilor partidelor politice. Îns , volumul
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mare al chestionarului i prioritatea acordat altor scopuri urm rite la chestionarea exper ilor, ne-au f cut s ne limit m la întreb rile privind pozi iile exper ilor
doar în subiectele legate de conflictul transnistrean.
Un exemplu aparte l-a constituit cazul sondajului din 2006-2007, când exper ilor li s-a propus s realizeze i o analiz retrospectiv în baza situa iei din
2001, data alegerilor parlamentare precedente. În cazul cercet rii din 2009, analiza retrospectiv nu era necesar pe motiv c deja fusese realizat în baza studiului din 2006. Evaluarea retrospectiv de c tre exper i a pozi iilor partidelor a
avut drept scop reflectarea dinamicii în pozi ionarea ideologic a partidelor. Întreaga list a subiectelor, înso ite de formularea alternativelor de r spuns, este
prezentat în Anexa II.
Subiectele privind organizarea intern a partidelor. Structura celei de-a doua p i a chestionarului, dedicat problemelor organiz rii interne a partidelor, a
avut câteva tr turi specifice. Spre deosebire de prima parte a chestionarului, în
cea de-a doua func ionarii urma s aprecieze doar situa ia din propriul partid.
Problemele de organizare intern , de regul , nu constituie elemente ale strategiei de creare a imaginii pe care partidul i-o adjudec în vederea unei competiii publice cu alte partide pentru a ob ine voturile i sus inerea electoratului. Ca
urmare, probabilitatea c func ionarii unui partid sunt mult mai pu in la curent
cu solu iile organizatorice ale altor partide, este mult mai mare, decât probabilitatea c ei nu cunosc pozi iile ideologice ale partidelor concurente.
În a doua parte a chestionarului pentru func ionari au fost incluse dou tipuri de subiecte. În cadrul primului tip de subiecte, responden ii au fost solicita i
aprecieze (pe o scal de 10 grada ii) importan a diferi ilor factori care influeeaz procesele interne din partid i caracterul activit ilor desf urate de organiza iile locale ale partidului. Cel de-al doilea tip de subiecte purta un caracter
factologic, în care respondentului i se solicita doar s indice anumite date concrete, cum ar fi cantitatea numeric a organiza iei locale a partidului pe care îl reprezint , este sau nu remunerat func ia pe care o ocup etc.
În virtutea aceluia i considerent (c problemele privind organizarea intern
a partidelor poart un caracter mult mai pu in public decât cele privind pozi ionarea ideologic a partidelor), comunitatea de exper i nu poate avea decât o percep ie general i superficial a proceselor din interiorul partidelor. Reie ind din
aceasta, în a doua parte a chestionarului pentru exper i am inclus subiecte cu un
caracter mult mai general decât cele pe care le-am inclus în aceea i parte a chestionarului pentru func ionari. Le-am solicitat exper ilor s caracterizeze doar cele mai evidente deosebiri i asem ri între partide în ceea ce prive te organizarea lor intern .
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Selectarea partidelor i a responden ilor pentru includerea în e antion
Drept criteriu de selectare a forma iunilor politice a servit scorul electoral al
acestora, înregistrat în cadrul ultimelor alegeri parlamentare: 6 martie 2005 i
respectiv, 29 iulie 2009. Am implicat în cercetarea noastr partidele i blocurile
politice care au acumulat peste 2% din voturile electoratului. Astfel, e antionul
a cuprins în 2006 ase partide – Partidul Comuni tilor din Republica Moldova
(PCRM), Alian a „Moldova Noastr ” (AMN), Partidul Popular Cre tin Democrat (PPCD), Partidul Democrat din Moldova (PDM), Partidul Social-Liberal
(PSL), Partidul Social-Democrat din Moldova (PSDM) i un bloc politic – “Patria-Rodina – Ravnopravie” (P-R-R), aflat la acel moment în proces de fuzionare.
În anul 2009 e antionul a cuprins apte forma iuni politice, în ordinea descresc toare a rezultatelor electorale: Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM), Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Partidul Liberal
(PL), Partidul Democrat din Moldova (PDM), Alian a „Moldova Noastr ”
(AMN), Partidul Popular Cre tin Democrat (PPCD) i Partidul Social Democrat
(PSD). Principiul a fost acela i ca i în 2006 – forma iunile sunt selectate în cazul în care acumuleaz peste 2% din votul aleg torilor. De i PPCD i PSD au
acumulat cu pu in sub 2% din voturile aleg torilor la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, ele au fost, de asemenea, selectate pentru studiul nostru, deoarece sunt cele mai longevive partide din sistemul politic moldovenesc i
au demonstrat activism pe tot parcursul dezvolt rii acestuia
În 2006 num rul total al func ionarilor de partid chestiona i a constituit 101
persoane, repartiza i pe partide în felul urm tor: PCRM – 15; AMN – 15; PPCD
– 15; PDM – 15; PSL – 15; PSDM – 15; P-R-R – 11. Cea mai mic reprezentativitate, a P-R-R, este legat de faptul c aceast forma iune politic , spre deosebire de celelalte partide din e antion, are un num r limitat de organiza ii teritoriale. Acest bloc politic are structuri organizatorice numai în câteva unit i administrativ-teritoriale din zona de Nord, în special în mun. B i, în unitatea teritorial-autonom Gagauz-Yeri, precum i în mun. Chi in u. În 2009 num rul total
al func ionarilor de partid chestiona i a constituit 109 persoane, repartiza i pe
partide în felul urm tor: PCRM – 14; PLDM – 18; PL – 15; PDM – 15; AMN –
15; PPCD – 15; PSD – 16.
Num rul responden ilor din ambele e antioane este comensurabil cu num rul responden ilor din e antioanele altor cercet ri bazate pe chestionarea func ionarilor de partid. Cercetarea citat frecvent atât în prezentul capitol, cât i în
cel anterior – cea a lui Kitschelt i a colegilor s i – s-a bazat pe un e antion de
100–135 de responden i pentru fiecare din rile est-europene incluse în cercetarea lor. Raportat la num rul organiza iilor locale de partid care este dependent
de m rimea popula iei rii, e antionul nostru a inclus chiar un num r mai mare
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de responden i decât e antioanele create de Kitschelt i colegii s i pentru Bulgaria, Cehia, Polonia i Ungaria [6]. Propor ional num rului organiza iilor locale de partid, e antionul nostru a fost, de asemenea, mai mare decât e antionul
care a cuprins 360 de responden i, utilizat de Kitschelt i Smyth la cercetarea sistemului de partide din Rusia [5].
Selectarea responden ilor din rândul func ionarilor partidelor a fost organizat în modul urm tor. La etapa ini ial a cercet rii, ne-am adresat c tre secretariatele partidelor cu solicitarea s ne ofere persoane de referin – contactele cu,
cel pu in, trei func ionari ai partidului în fiecare din cele 5 zone geografice:
Nord, Centru, Sud, Gagauz-Yeri i mun. Chi in u. Conducerea tuturor partidelor s-a dovedit a fi foarte deschis i receptiv la colaborare, contribuind astfel
la buna desf urare a sondajului. Gagauz-Yeri a fost unica regiune, în care am
întâmpinat dificult i legate de identificarea poten ialilor responden i. Doar câteva forma iuni dispun de reprezentare organiza ional în autonomia g uz
(PCRM, în special). Nivelul sc zut al reprezent rii organiza ionale a partidelor
în aceast regiune, este, probabil, o reflectare a unei integr ri insuficiente a G uziei în procesul politic na ional.
Cel de-al doilea e antion – e antionul exper ilor – a inclus în cazul cercet rii din 2006 un num r de 11 membri ai comunit ii de exper i. Num rul responden ilor din e antionul exper ilor este, de regul , mai mic decât num rul responden ilor din e antionul func ionarilor de partid [7; 4].
În anul 2009 e antionul exper ilor a inclus 24 de membri. Se observ c în
2009, comparativ cu 2006 num rul responden ilor din comunitatea de exper i a
fost m rit substan ial. Candidaturile exper ilor au fost selectate reie ind din statutul, cuno tin ele i experien a lor în domeniul cercet rii problemelor legate de
func ionarea sistemului de partide. Exper ii reprezint diferite segmente ale societ ii civile: centre analitice (Institutul de Politici Publice/IPP, Asocia ia pentru democra ie participativ /ADEPT, Asocia ia Politic Extern /APE, Asocia ia
moldoveneasc de tiin e politice, Centrul de Jurnalism Independent/CJI, Asociia Presei Independente/API, Portalul de analiz politic www.ava.md), mijloacele mass-media (editoriali ti de la postul de radio “Vocea Basarabiei”, ziarul
“Moldavskie Vedomosti”, Trustul media “Jurnal de Chi in u”, s pt mânalul
„S pt mîna”, anali ti politici de la Agen ia de pres Infotag, Agen ia de pres
Regnum), mediul academic (USM, IRIM, USPEE, ULIM, A M), dar i instituii care, în virtutea activit ii lor de baz , au tangen cu activitatea partidelor, i
anume CEC, filiala din Republica Moldova a IFES. Majoritatea exper ilor, în
special cei provenind din mediul jurnalistic i centrele analitice, au capacitatea
de formare a opiniei publice, în virtutea activit ilor lor profesionale de a fi în
contact cu publicul larg. În acest sens, opiniile exprimate de c tre ace tia în subiectele formulate în chestionar sunt importante, întrucât ele reprezint voci exprimate în societate.
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Abordarea prezent rii rezultatelor sondajelor
privind pozi ionarea ideologic
Chestionarea responden ilor (a func ionarilor de partid i a exper ilor) în subiectele privind pozi ionarea ideologic a partidelor a fost efectuat pe baza scalei lui Likert. Anexa I ilustreaz un fragment al chestionarului. Func ionarii trebuiau s indice pozi iile, pe care le ocup , în opinia lor, propriul partid în fiecare
subiect în parte, precum i celelalte partide concurente. Exper ii aveau, de asemenea, sarcina s aprecieze pozi iile tuturor partidelor vizând toate subiectele
chestionarului. Drept unitate de m sur în cercetarea noastr au servit aprecierile date de fiecare respondent fiec rui partid în fiecare subiect aparte. Unitatea
de m sur , îns , se deosebea de unitatea de analiz care, în cazul nostru, consta
din diferite caracteristici (pozi ia partidului într-un subiect concret, importan a
subiectului pentru partid, claritatea pozi iei partidului). Aceste caracteristici au
fost ob inute prin generalizarea r spunsurilor individuale ale responden ilor i
utilizarea diferitelor tipuri de medii aritmetice.
Analiza rezultatelor s-a efectuat în baza a dou tipuri de medii aritmetice ale
aprecierilor: aprecierile bazate pe rezultatele chestion rii întregului e antion de
responden i (ale func ionarilor sau ale exper ilor) i aprecierile responden ilor
apar inând aceluia i partid (numai din e antionul func ionarilor). A a de exemplu, pozi ia partidului A în subiectul j poate fi prezentat ca o medie aritmetic a
aprecierilor individuale ale pozi iei partidului A în subiectul j rezultat din chestionarea întregului e antion al func ionarilor de partid (101 responden i), ori ca
media aritmetic a aprecierilor individuale ale acelor responden i care sunt funcionari ai partidului A. Acest de-al doilea tip al mediei aritmetice l-am desemnat
prin termenul de „autoevaluarea partidului”.
Sunt posibile i alte forme de utilizare i generalizare a aprecierilor individuale ale responden ilor. Comparând, de exemplu, cum func ionarii partidului A
au pozi ionat propriul partid în chestiunea j în raport cu pozi ia partidului A în
aceea i chestiune j ob inut din aprecierea func ionarilor din partidele B, C, D
etc., putem descoperi o asimetrie în p rerile func ionarilor. Aceast asimetrie se
poate explica fie prin cunoa terea insuficient a pozi iei unui partid de c tre cei
din exterior, fie prin strategia con tient de a prezenta eronat pozi ia partiduluiconcurent, mai ales în subiectele de valen .
Din lips de spa iu, nu vom discuta mediile aritmetice ale punctajelor prin
care func ionarii partidelor B, C, D, sau E au apreciat, fiecare în parte, pozi ia
partidului A în subiectul j. O astfel de informa ie este foarte important pentru
în elegerea asimetriei care exist în perceperea reciproc . Reie ind din importaa acestei informa ii, am prezentat detaliile privind evalu rilor reciproce în
anexele VI, VII.
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Anexa I. Fragment al chestionarului pentru func ionarii partidelor (partea
întâi). Subiecte privind pozi ionarea ideologic a partidelor.
CHESTIONAR
PENTRU IDENTIFICAREA POZI ION RII PRINCIPALELOR PARTIDE
POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
NOT : Identitatea responden ilor la acest chestionar nu va fi divulgat , iar informa ia acumulat va fi utilizat doar în scopuri tiin ifice; cercetarea se efectueaz la comanda European Center for Minorities Issues (Flensburg, Germania),
la comanda Misiunii OSCE în Moldova.
1. Ce apartenen politic ave i Dvs. în prezent?_____________________
2. Ce func ii politice de ine i în partid sau
în organele eligibile ale partidului? _____________________________
3. Ce organiza ie reprezenta i? (local , regional ) ___________________
4. Ocupa ia __________________________________________________
5. Vârsta ____________
6. Sex
- F / -M
Instruc iune: În urm toarele pagini ve i g si o list a subiectelor, asupra c rora
trebuie identificate pozi iile partidelor politice din Republica Moldova. Pentru
fiecare chestiune, v rug m s rezolva i urm toarele sarcini:
1) indica i cât de important este chestiunea dat pentru partidul Dvs.;
2) indica i pozi ia partidului Dvs. în aceast chestiune;
3) indica i pozi iile pe care crede i c le-ar ocupa celelalte partide în chestiunea
dat .
CAPITOL I. GENERAL-IDEOLOGIC
ECONOMIE
1.1. GESTIONAREA ECONOMIEI NA IONALE: CONTROL STATAL
VERSUS ECONOMIA DE PIA
Unii politicieni consider c cota interven iei statului în economia na ional
trebuie s fie minim , iar rela iile de pia ar urma s fie elementul regulatoriu
în economie. În timp ce al ii sunt de p rerea c statul trebuie s gestioneze economia na ional prin interven iile sale sporite.
1.1.1. V rug m s aprecia i gradul de importan
ntru partidul Dvs.:
Nu este important

1—2—3— 4—5

a chestiunii date pe-

Este foarte important
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1.1.2. V rug m s caracteriza i pozi ia partidului Dvs. cât i a celorlalte partide în chestiunea economiei na ionale, notând atitudinea fiec rui partid în aceast privin dup urm toarea schem (cifrele 1 i 10
reprezint pozi ii extremale care reflect ata amentul maxim al partidului
pentru o alternativ sau alta. De ex., 1 – ata amentul maxim pentru control
statal, iar 10 – pentru economia de pia . – Rem. aut.):
Control statal
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Partidul Comuni tilor din Republica
Moldova
Partidul Liberal-Democrat din Moldova
Partidul Liberal
Partidul Democrat din Moldova
Alian a „Moldova Noastr ”
Partidul Popular Cre tin Democrat
Partidul Social Democrat

Economia de pia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
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Anexa II. Subiectele pentru pozi ionarea ideologic a partidelor politice
1. Subiecte de ideologie cu caracter general.
Chestiunea
Punct 1
Punct 10
Gestionarea economiei
control statal
economia de pia
na ionale
Privatizarea întreprinde- predominarea capitalupredominarea capitalului
rilor de stat
lui de stat
privat
Impozite
pentru impozitare progre- împotriva impozit rii progsiv
resive
Prioritatea sat-ora
pozi ie neutr
prioritatea satului
Puterea de stat
concentrarea puterii în
delegarea complet a putemânile autorit ilor cen- rii de stat c tre autorit ile
trale (centralizare)
locale (descentralizare)
Regimul constitu ional
de guvernare

Regim preziden ial clasic Regim parlamentar clasic
(pre edintele – ef uniper- (cu un rol minim al pre edisonal al executivului)
ntelui)

Forma de alegere a Preedintelui
Prioritatea în politica intern
Valori sociale
Orientarea vectorului politicii externe a Republicii Moldova
Asigurarea securit ii

alegerea indirect (de
tre Parlament)
ordinea legal

alegerea direct (de c tre
popor)
drepturile omului

individualism
integrarea plenar în
CSI

tradi ionalism
integrarea plenar în UE

strarea neutralit ii
politico-militare a Republicii Moldova
rela ii obi nuite, la fel ca
i cu alte state
stânga politic
pro-Est
moldovenism
limba moldoveneasc

aderarea Republicii Moldova la NATO
o cooperare strâns , cu rela ii strategice
dreapta politic
pro-Vest
românism
limba român

instruirea în limbile minorit ilor

instruirea în limba oficial
a statului

Rela iile interstatale cu
România
Orientarea ideologic
Divizarea cultural
Identitatea etnic
Denumirea limbii
oficiale în Republica
Moldova
Limbile minorit ilor în
coli
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Statutul limbii ruse i al
limbilor celorlalte minorit i etnice din Republica Moldova
Mass-media i morala

Religia i politica

statut special pentru limba rus

statut egal al limbilor minoritare

libertatea cuvântului trebuie limitat de normele
morale
Colaborarea politicului
cu biserica

libertatea cuvântului trebuie
fie deplin
Separarea complet a politicului de religie

2. Subiecte de ideologie în problema conflictelor teritoriale.
Chestiunea
Forma structurii de stat
Caracterul conflictului transnistrean
Implicarea factorului extern
în declan area i desf urarea
conflictului transnistrean

Punct 1
stat federal
conflict etnic

Punct 10
stat unitar
conflict regional

conflict intern

conflict geopolitic

Prezen a militar rus în zona nistrean
Statutul Transnistriei
Statutul G uziei
Consecutivitatea etapelor în
solu ionarea diferendului
transnistrean
Legitimitatea autorit ilor
transnistrene
Formatul de negocieri

factor stabilizator

factor destabilizator

autonomie larg
extinderea autonomie
întâi acordul privind
statutul Transnistriei

autonomie limitat
limitarea autonomiei
întâi democratizarea
Transnistriei

autorit i legitime i
reprezentative
îngustarea formatului
actual (de ex., 2+1 sau
3+2)
Evitarea amplific rii
presiunilor

autorit i uzurpatoare

Utilizarea presiunilor în procesul de reglementare a conflictului transnistrean

extinderea formatului
actual (ex., formatul 7)
Amplificarea presiunilor
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This article represents an attempt to investigate the role of the song-text in
forming the image of ethno-linguistic tolerance. Song-text was considered as a
socio-cultural phenomenon, that can become a prolific source for the investtigations connected with the ethno-linguistic tolerance. We tried to reveal the essence of the song-culture in Moldova, to understand its language and things it
is talking about, and, moreover, to realize its role in establishment of the benevolent communicative space and rapprochement between the representatives of
different ethnic groups.
Key-words: Tolerance, ethno-linguistic tolerance, ethnic identity, rock-music, folk-rock, ethno-rock music
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GESTIONAREA FENOMENULUI MIGRA IEI ÎN CONTEXTUL
LIBERALIZ RII REGIMULUI DE VIZE ÎNTRE REPUBLICA
MOLDOVA I UNIUNEA EUROPEAN
Aurelia PERU-BALAN
Republica Moldova, Chi in u, Academia de tiinte a Moldovei, Institutul Integrare European i tiin e Politice,
cercet tor tiin ific coordonator, doctor in tiin e politice, conferentiar
Vitalina B HNEANU
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea
limbi i literature str ine, Catedra Limba Francez
doctor în filologie, lector superior
Cet étude concerne les principales étapes dans l’élaboration de la législation de l’UE sur l’émigration - Programme Tampere, Programme Haga, Programme Sto holm. On aborde l’importance du Programme La Politique Européenne de Voisinage pour la Moldavie de la perspective de la création des premises pour le rapatriement des émigrants moldaves. Dans ce contexte l’auteur expose les actions du gouvernement de Chi in u visant la libéralisation du régime
des visas pour les citoyens moldaves.
Actualitate
Migra ia interna ional a devenit ast zi un subiect amplu dezb tut la nivel
na ional i suprana ional. Europa a început s cunoasc o cre tere tot mai mare a
num rului de imigran i legali i ilegali, datorit globaliz rii i mi rilor transfrontaliere. Se poate spune c migra ia a devenit o exemplificare a modului în
care func ioneaz democra iile liberale, gradul lor de adaptabilitate i deschidere
fa de schimbare [1].
Ca urmare a prilofer rii fenomenului migra ionist i din perspectiva ob inerii propriilor câ tiguri, statele membre ale UE, atractive pentru emigran i, au g sit imperativ necesitatea de contribuire la legalizarea fluxurilor migra ioniste.
În acest context, gestionarea migra iei i circula ia f de vize a devenit o sarcide actualitate a statelor UE. Democra iile europene încearc , astfel, s in
sub control migra ia ilegal , care în mai mult de un deceniu a afectat toate statele membre ale Uniunii Europene.
Desigur, primii privilegai i în acest context sunt cet enii statelor care au
aderat la Uniunea European , începând cu anul 2004. Astfel, cetatenii statelor
care au aderat la Uniunea Europeana în anul 2004, vor primi drept nelimitat de
munc în Republica Federal German deja la 1 mai 2011. Guvernul de la Ber-
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lin a decis s blocheze în continuare par ial accesul imigran ilor din România i
Bulgaria pe pia a muncii, pân în 2012, sau cel târziu la 1 ianuarie 2014. Marea
Britanie, Irlanda i Suedia au liberalizat pia a muncii înca din 2004, imediat
dupa aderarea celor 10 ri central i est-europene [2]. Situa ia r mâne îns sub
insemnul incertitudinii pentru cet enii din zonele de vecin tate a UE.
Vom remarca, îns , c nu toate statele sunt la fel de deschise în fa a valului
migra ionist. Fran a, bun oar , a decis, recent, s îndrepte “tunurile” pe migraie. C.Guéant, ministrul de Interne francez, a declarat c guvernul de la Paris va
restrânge semnificativ num rul imigran ilor legali, inclusiv al celor din state
UE. Într-o prim etap , va reduce num rul lor cu 20.000 anual (de la 200.000 la
180.000). În scopul diminu rii imigra iei, Fran a, de asemenea, va purcede la reducerea listei meseriilor la care au acces imigran ii. În opinia ministrului Muncii, X.Bertrand, aceasta este solu ia pentru dificult ile de recrutare, spune Bertrand, iar prioritatrea este „formarea celor care caut un loc de munc pentru
ocuparea acestor posturi". Decizia din 2008 stabile te o list de aproximativ 30
de meserii, pentru care dificultatea de recrutare justific recurgerea la cet eni
din alte ri, f ca situa ia locurilor de munc s fie afectat . Ministrul a precizat c „imigra ia legat de munc " reprezint „pu in peste 20.000 de persoane".
Este prima dat din 2007 când Guvernul de la Paris î i afi eaz inten ia de a reduce imigra ia legal . Pân în prezent a privilegiat lupta contra imigra iei ilegale [3].
În acest context, amplificarea procesului de migra ie impune ast zi o nou
abordare i gestionare a politicii migra ioniste nu numai din partea guvernelor
occidentale, dar i din partea statelor “furnizoare“ de exoduri atât a bra elor ieftine de munc , cât i a “exodului de creiere”. Acesta din urm fiind mai specific
statelor din spa iul est-european. Actualmente, Statele Unite i Canada sunt cele
dou ri care import cea mai mare cantitate de inteligen din Europa de Est,
datorit sistemului atractiv de burse pentru cercetare i a condi iilor de via pe
care le ofer . ara care a suferit cele mai mari pierderi din cauza acestei "hemoragii" de inteligen este Albania, care a r mas f aproximativ 40 la sut dintre
intelectualii pe care îi avea înainte de 1990, majoritatea dintre cei care au plecat
fiind mai tineri de 40 de ani [4].
Expresia exodului de creiere parvine din anii ’60, referindu-se la fenomenul
de pierdere a for ei de munc înalt calificat din rile s race. Pentru explicarea
fenomenului, terminologia a fost dezvoltat de diferi i cercet tori de-a lungul
anilor, fenomenul p strându- i sensul esen ial cum ar fi migra ia interna ional a
popula iei înalt calificate din rile s race în cele avansate industrial. Astfel, termenul “exod de creiere” a fost men ionat pentru prima oar , dup unele surse,
de scriitorul A.Rand în anul 1957 în lucrarea sa Atlas Shrugged. În 2004 H.Entzinger, M.Martiniello, C.Wihtol de Wenden comentau c exodul de creiere este
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o epuizare a capitalului uman ce afecteaz rile în curs de dezvoltare care investesc colosal în procesul de formare [5].
Cu toate acestea, în 1989 exodul de creiere era explicat ca transfer interna ional de resurse sub form de capital uman. Potrivit lui J.Johnson i M.C.Regets,
conceptul se refer la pierderea unor cadre competente sau a capitalului uman
pentru societate. Termenul este folosit pentru a descrie pierderea unor profesioni ti competen i i competitivi pe pia a muncii autohtone. Ace ti profesioni ti
sunt academicieni, medici, profesori, juri ti, ingineri, tehnicieni, etc. Johnson i
Regets au introdus un nou concept în dezbaterile actuale ale proceselor migra ioniste, i anume “circula ia de creiere” (brain circulation) [6]. Ace tea se refer
la ciclul pe care îl realizeaz în special tinerii absolven i de universit i i tinerii
speciali ti, care se deplaseaz în str in tate pentru a- i continua studiile postuniversitare sau pentru a face un stagiu sau schimb de experien , ca mai târziu s
se întoarc acas , aducând cuno tin e, aptitudini noi i transfer de tehnologii.
Republica Moldova a identificat o modalitate eficient de „mobilizare” a savan ilor de origine moldoveni. Astfel, Organiza ia Interna ional pentru Migraie, Misiunea în Republica Moldova, în parteneriat cu Academia de tiin e a
Moldovei, a lansat în 2010 programul „Abordarea fenomenului exodului de creieri i consolidarea Republicii Moldova drept platform de cercetare i dezvoltare prin revenirea temporar a oamenilor de tiin moldoveni expatria i”. Scopul
acestui proiect este de a sus ine revenirea temporar a savan ilor originari din
Republica Moldova, care activeaz în prezent în institu iile de cercetare de peste
hotare i de a spori contribu ia cu expertiza pe care o de in, prin intermediul cooper rii tiin ifice cu cercet torii din ara de ba tin , la dezvoltarea tiintei i
economiei din Republica Moldova. Perioada de implementare – octombrie 2010
- decembrie 2011.
Pe cât prive te absolven ii insitu iior de înv mând din str in tate, de origine din Republica Moldova, actualmente, nu exist o statistic oficial în domeniu, dar din discu iile cu diver i actori implica i în acest proces, putem deduce
aproximativ 50% dintre beneficiarii de burse în str in tate se întorc dup absolvire în ar , circa 25% r mân în ara în care au studiat, iar 25% fie aplic pentru urm torul nivel de studii, fie pleac în alt ar în c utarea unui loc de mun[7].
Republica Moldova în fa a fenomenului migra ionist
Datele statistice oficiale, f cute publice de Comisia Electorala Centrala înainte de alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, arat c peste hotarele republicii oficial se afla 627.959 cetateni [8]. Potrivit datelor neoficiale, peste hotare
muncesc de la 600 mii pina la 1 milion de cetateni moldoveni. Banii transfera i
de muncitori în ar constituie peste 36% din PIB-ul ei. In acest mod, Moldova
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se situeaza pe locul doi în ratingul mondial la volumul remiten elor b ne ti de
peste hotare, elaborat de Banca Mondial [9].
În Republica Moldova, plecarea popula iei în str in tate la munc sau la
studii a c tat amploare în perioada de tranzi ie la economia de pia . Astfel, la
data Recens mîntului din 5 octombrie 2004, un num r de 273 mii persoane cu
domiciliul în Republica Moldova erau absente, fiind declarate de al i membri ai
gospod riei casnice ca plecate în str in tate pentru diferite perioade. Ponderea
cea mai însemnat din rândul acestora o de ineau persoanele cu vârsta cuprins
între 20 i 29 ani (38%), urma i de cei cu vârsta între 30 i 39 ani (23,1%). Printre persoanele temporar absente, 76% aveau nivelul de instruire secundar general sau general obligatoriu.
Majoritatea muncitorilor din Moldova sunt angaja i la munci grele i prost
pl tite în domeniile care necesit for de munc necalificat . Lucr torii migran i îndeplinesc aproape 40 tipuri de activit i, în timp ce doar 27,3 procente
lucreaz conform calific rii lor. Aproape 70 procente sus in c angajarea lor peste hotare nu are nimic în comun cu profesia lor. Principalele domenii de angajare sunt construc ia, lucr rile agricole, transportul, mineritul, serviciile casnice
i sexuale. Sunt remarcabile tendin ele sezoniere, când volumul migra iunii crete cu 30-40 procente în perioada plant rii i colect rii recoltei în agricultur
[10].
În migra ia de munc se eviden eaz reprezentan ii a tuturor etnii, care locuiesc în Moldova, de vîrst diferit . Majoritatea migran ilor sunt tineri sau într-o
vârst reproductiv cuprins între 20 i 30 ani. A doua categorie vîrstnic dup
num r sunt persoane între 45-55 de ani, care au nevoie de bani pentru a asigura
studiile cu plat copiilor, studen ilor la universit ile din Moldova [11, 63].
Potrivit unui studiu realizat de Agentia de Rating si Investigatii „Fin-Consultant RI”, în 2010, motivele de baza ale exodului populatiei sunt considerate veniturile reduse în ar (45% dintre respondenti), dar i lipsa locurilor de munc
în tara (24,5%) i starea deplorabila din localit ile rurale (15,6%). Unul din
motivele migratiei moldovenilor este considerat i lipsa oportunit ilor de cre tere profesional (10,2% dintre responden i). În majoritatea cazurilor cet enii
rii tind s plece peste hotare cu scopul de a g si oportunit i de cre tere profesional (25,5% dintre responden i). În c utarea unei vie i mai u oare cu costuri
de trai mai reduse vor s plece 23,4% din cei chestionati, iar 18,1% - în scop de
a ob ine venituri pentru a- i construi case de locuit. Aproape 12% dintre moldoveni ar pleca în cautarea unui loc de munc , deoarece acesta nu poate fi g sit în
ar . Studiul relev c majoritatea celor chestionati (53,4%) ar prefera s munceasc în rile Uniunii Europene, dar i în Canada i SUA (27,4%), i în rile
CSI (13,7%) [12, 13].
Amplificarea dialogului dintre Republica Moldova i Uniunea European
dup alegerile parlamentare anticipate din noiembrie 2010, a plasat în agenda de
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lucru a cabinetului de mini tri de la Chi in u problema gestion rii fluxului de
migran i. Una din solu iile sigure în acest sens ar fi ob inerea unui regim liberalizat de vize cu statele UE.
Liberalizarea regimului de vize i gestionarea migra iei
- o prioritate a guvernului de la Chi in u
În timpul campaniei electorale din toamna 2010 subiectul liberaliz rii regimului de vize a fost amplu mediatizat, dar perceput de mai mul i anali ti ca fiind un mesaj electoral, de pozi ionare i individualizare a ofertei PLDM-ului.
Aflat în vizit de lucru la Roma, premierul Vl.Filat s-a referit la problema migra iei în cadrul dialogului cu omologul s u, S.Berlusconi, afirmând c aceasta ar
putea fi solu ionat ca rezultat al perfec ion rii cadrului de cooperare UE – Republica Moldova. Mai mult, în aceia i zi, pe site-ul www.euobserver.com a fost
amplasat un articol semnat de primul ministru Vl.Filat, unul dintre subiectele
abordate fiind destinat problemei migra iei. În articolul de referin eful Cabinetului de la Chi in u constat , între altele, c ceea ce conteaz mult pentru
cet enii Republicii Moldova este ob inerea unui regim f
vize cu UE: "Oficialii vamali ai Republicii Moldova i poli tii de frontier se implic activ, fiind
asista i de o misiune a UE, în modernizarea infrastructurii de frontier . Moldova
este un vecin din ce în ce mai sigur pentru UE i un partener bun în gestionarea
fluxurilor de migra iune. În contextul "reset rii" rela iilor dintre SUA – UE –
Rusia, Moldova devine una dintre piesele cheie ale puzzle-ului în jurul c reia
noile elemente ale arhitecturii europene de securitate pot fi construite".
În cele ce urmeaz ne propunem o succint analiz a principalelor etape care au marcat evolu ia în abordarea fenomenului migra iei la nivelul politicilor
comunitare.
Politica Uniunii Europene în domeniul migra iei
Identificarea de c tre UE a unei solu ii adecvate în problema libert ii de circula ie vs controlul imigra iei a fost un proces dificil. Putem spune, totu i, c
bazele unei politici comune în privin a migra iei au fost puse din 1985, când guvernele Germaniei, Fran ei i rilor de Jos au semnat Tratatul Schengen, ce
stabilea proceduri comune privind imigra ia în statele semnatare.
A urmat apoi în 1992 Tratatul de la Maastricht.
Tratatul de la Amsterdam3 reprezint etapa în care ini iativele de cooperare
la nivel european în privin a justi iei, libert ii i securit ii au devenit subiect al
3

Conferin a interguvernamental a durat mai mult de un an: a fost deschis la Torino pe 29
martie 1996 i s-a încheiat la Amsterdam pe 17 iunie 1997 printr-un acord politic la înalt nivel
cu privire la un nou Tratat, semnat pe 2 octombrie 1997. Tratatul de la Amsterdam a intrat în
vigoare la 1 mai 1999. Tratatul de la Amsterdam are patru obiective generale: s plaseze ocuparea for ei de munc i drepturile cet enilor în centrul aten iei Uniunii Europene; s suprime
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legislatiei comunitare, ce include politicile privind acordarea vizelor, condi iile
de eliberare a permisului de reziden pentru imigran i, azilul, etc. Din aceast
etap putem spune c eforturile comunit ii europene dobândesc rezultate palpabile în privin a politicilor imigra iei i azilului.
A. Programul Tampere
Primul for în vederea elabor rii unei politici migratorii comune a UE a avut
loc în octombrie 1999 la Tampere (Finlanda). Programul adoptat la Consiliul de
la Tampere a introdus patru direc ii în politica privind migra ia: un sistem european comun privind azilul, o politic a migra iei legale i a integr rii cet enilor
din rile ce nu sunt membre UE, lupta împotriva imigra iei ilegale i cooperarea cu rile de origine i de tranzit. Printre principalele realiz ri în timpul perioadei de implementare a programului Tampere (1999-2004) în domeniul imigraiei legale ar fi de men ionat: Reunificarea familial (2003); Statutul de rezident de lung durat pe teritoriul UE (2004); Pentru studen i – o Directiv asupra condi iilor de admitere a cet enilor din rile ter e cu scopul de a studia, schimburi de elevi, instructaj nepl tit sau serviciu de voluntariat (2005) [13].
B. Programul Haga
Urm torul moment important ce a adus un nou suflu agendei UE a fost adoptarea în 2004, cinci ani mai târziu, a Programului Haga, care stabile te obiectivele de înt rire a libert ii, securit ii i justi iei în UE pentru perioada 20052010. Programul Haga a recunoscut importan a imigra iei legale în sprijinirea i
încurajarea cre terii economice i competitivit ii UE, în acord cu Strategia Lisabona4. Conform Programului Haga, UE trebuia s i intensifice eforturile pentru reducerea economiei informale, un adev rat “factor de atragere” pentru migra ia ilegal , folosit drept catalizator pentru exploatare. În Comunicatul s u din

4

ultimele obstacole pentru libera circula ie a persoanelor i s consolideze securitatea; s permit Europei s î i consolideze pozi ia pe plan mondial; s eficientizeze arhitectura institu ional a Uniunii în vederea viitoarei extinderi.
Strategia Lisabona a fost lansat de c tre statele membre ale UE cu prilejul Consiliului European din 23-24 martie 2000. Scopul declarat al acestei strategii a fost de a revigora politicile
comunitare, pe fondul a dou provoc ri majore care afectau economia i societatea: globalizarea i dezvoltarea cu repeziciune a societ ii informa ionale. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate î i propune transformarea Uniunii într-un spa iu mai atractiv pentru investi ii i mun, promovarea cunoa terii si inov rii i crearea de locuri de munc mai numeroase i mai bune. Pentru perioada de programare financiare 2007-2013, statelor membre li s-a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaz s le primeasc pentru finan area proiectelor legate de îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Astfel, fiecare Stat Membru a fost nevoit s elaboraze Programul Na ional de Reforme pentru Strategia Lisabona Relansat .
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19 iulie 2006, ca i priorit i viitoare în lupta împotriva imigr rii ilegale, Comisia european a propus, intre altele, reducerea muncii ilegale desf urat de ceenii cu edere ilegal din ri ter e. Programul Haga a identificat noi priorit i,
ce vizau controlul migra iei i f ceau apel la o abordare echilibrat a controlului
migra iei, prin dezvoltarea unei politici comune care s se adreseze migra iei legale la nivelul Uniunii, dar i printr-o intensificare a combaterii migra iei ilegale, a traficului de fiin e umane, în special femei i copii.
În cadrul Programului Haga Comisia a prezentat Planul Strategic privind
Migra ia Legal , care s ajute UE s fac fa provoc rilor sale economice i
demografice, dar i s controleze fenomenul migra iei. Acest plan acoper perioada 2006-2009, iar printre propuneri se num
i Cardul Verde European, care s permit for ei de munc din ri ter e, cu o foarte bun calificare profesional , s lucreze în ri membre UE f
permis de munc , acest card putând fi
considerat o viz de reziden la nivel avansat [14].
C. Programul Stockholm
Aprobat în decembrie 2009, este cel mai recent dintre acordurile privind politicile de securitate ale UE. Bazat pe principiul accesibilitatii, programul vizeaza extinderea la scara larga a colect rii i proces rii datelor privind trecerea grani elor i punerea acestora în comun la nivel european. Lista de m suri adoptate
de c tre UE la conferin a pe teme de securitate de la Stockholm, din decembrie
2009, constituie un efort de a stabili o arhitectur standardizat a securit ii în
UE i “o zon a libert ii, a securit ii i a justi iei în serviciul cet enilor” [15].
Politica European de Vecin tate (PEV)
Un alt model de gestionare implicit a fenomenului de migra iei este Politica European de Vecin tate. Creat ini ial pentru a preg ti statele candidate pentru aderarea la UE, aceasta s-a transformat într-un sistem al c rui scop este crearea unei vecin i „prietenoase” în jurul UE, oferind participare la pia a comu, precum i ajutor financiar.
PEV a devenit o necesitate dup cel deal doilea val de extindere al hotarelor
UE. În primul val (2004) au fost admise 10 state i în al doilea val (2007) alte
dou state – România i Bulgaria. Astfel, din 2007 frontierele UE au ajuns pân
la Republica Moldova. În aceste noi circumstan e geopolitice UE lanseaza conceptul de Europ extins i conceptul de politic european de vecin tate pentru
statele vecine nemembre i vecine.
Politica european de vecin tate î i propune s previn apari ia unor noi decalaje între Uniunea European extins i vecinii s i, oferindu-le acestora din
urm posibilitatea de a participa la diferite activit i ale UE, printr-o cooperare
mai strâns în domeniile politic, economic i cultural, precum i în materie de
securitate. Aceast ini iativ politic ambi ioas , lansat în 2003, prevede trans-
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formarea gradual a rela iilor comerciale i de cooperare tradi ionale, în vederea
ob inerii unui grad de integrare mai ridicat între UE i rile vecine. În domeniul
economic, PEV ofer acestor ri rela ii comerciale preferen iale consolidate, o
participare pe pia a intern a UE, o mai bun leg tur cu Uniunea (de exemplu,
în sectoarele energiei, transporturilor i telecomunica iilor), posibilitatea de a
participa la anumite programe ale UE i o consistent asisten financiar i tehnic .
Una dintre priorit ile majore este stimularea cre terii economice prin îmbuirea condi iilor care fac posibile investi iile durabile i cre terea productiviii. Printre celelalte obiective politice favorabile cre terii economice: continuarea liberaliz rii comer ului; îndep rtarea restric iilor privind fluxurile de capital;
realizarea unor reforme institu ionale i judiciare, inclusiv consolidarea capaciilor; sprijinirea cercet rii i dezvolt rii i îmbun irea calit ii educa iei; combaterea corup iei [16]. PEV este structurat pe patru direc ii: Rusia, grupul de noi state independente occidentale (Ucraina, Moldova, Belarus), Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaijan si Georgia) i statele din Sudul Mediteranei
(Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestinian ,
Siria i Tunisia).
În fine, cu ajutorul PEV, UE se str duie te printre altele s contracareze sau
previn apari ia amenin rilor la adresa „securit ii discrete”, cum ar fi imigrarea ilegal la scar mare, întreruperea importurilor de energie, degradarea ecologic , penetrarea terorismului i crimei organizate. O parte a ra iunii PEV se
reflect , de asemenea, în Strategia de securitate european .
PEV - Moldova
Obiectivul principal al PEV este împar irea beneficiilor aduse de extinderea
UE din 2004 cu rile sale vecine. Un alt obiectiv este cel stabilit prin Strategia
European de Securitate din 2003 si anume cre terea securit ii în vecin tatea
Uniunii extinse.
Politica European de Vecinatate nu ofera statelor vizate (statele din estul
Europei si statele mediteraneene, si din iunie 2004 si statele sud-caucaziene)
perspectiva aderarii la UE, ci permite o rela ie privilegiat cu vecinii i o mai
bun focalizare a eforturilor în domenii de importan vital pentru apropierea
statelor vizate de standardele europene.
Statele incluse în Politica de Vecinatate European în Est sunt: Moldova, Ucraina, Belarus [17].
În septembrie 2003, Moldova prezint “Concep ia integr rii Moldovei în
UE”, de care UE a luat not în vederea întocmirii unui plan de ac iune în cadrul
PEV. În 2004, Moldova recunoa te importan a PEV pentru derularea de reforme
interne i ca o modalitate de apropiere de UE. Anii 2007-2008 vor deveni foarte
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importan i pentru Moldova. Or, dup intrarea Romaniei în UE, Moldova va deveni stat vecin cu UE in 2007.
“Moldova dorea s fie inclus în procesul de stabilitate i asociere i s
semneze cu UE un Acord de stabilitate i asociere prin care s se ia act i s fie
sprijinite aspira iile sale europene. Se afirma c , problemele moldovene ti legate de conflictul din Transnistria sunt similare celor din Macedonia i Albania, i
nu celor similare din Ucraina sau Rusia; s-a sus inut c , în cadrul procesului de
stabilitate i asociere sunt condi ii mult mai bune decât cele oferite prin trimiterea Moldovei în co ul destinat statelor post-sovietice” [18].
În cadrul întrevederii premierului Vl.Filat i ministrului de externe Iu.Lean, din 24 martie 2011, la Bruxelles, cu comisarul european pentru extindere i
politic de vecin tate, S.Fule, acesta a afirmat Comisia European va acorda
pentru sus inerea reformelor în domeniul justi iei i afacerilor interne 50 milioane euro, 10 dintre acestea urmând s fie aloca i pân la finele anului curent 2011 [19].
O nou etap de apropiere a Republicii Moldova de UE i de solu ionare
implicit a problemei migra iei ilegale a constituit-o oferirea Planului de ac iuni
privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea European .
Planul na ional de ac iuni privind liberalizarea regimului de vize
cu Uniunea European
Statele din vecin tatea UE au preferat s abordeze discu iile despre anularea
vizelor cu UE prin cl direa unor „baraje” de critic la adresa Uniunii, acuzând-o
de ridicarea unui „perete Schengen”, discriminare, etc., subliniind c extinderea
UE spre est a însemnat introducerea vizelor de c tre noile state membre i a generat un lobby puternic a prietenilor din UE de a ob ine circula ia f
vize. O
astfel de strategie nu a adus prea multe rezultate pentru vecinii UE. Moldova încearc o alt abordare, cea a „implement rii prealabile”, ceea ce demonstreaz
voin politic i pare a fi cheia succesului Moldovei, fapt apreciat deja de c tre
Comisarul pentru extindere i Politica European de Vecin tate (PEV), S.Fule,
care a men ionat c „este uimitor cât de mult s-a f cut». Chiar dac o parte din
aceste reforme au început acum câ iva ani sub umbrela Parteneriatului de Mobilitate, guvernul actual a amplificat semnificativ intensitatea i a r spândit paleta
de lucru, acoperind majoritatea problemelor care sunt legate de perspectivele de
liberalizare a vizelor. Guvernul Republica Moldova a înv at din experien a Balcanilor care au trecut printr-un proces asem tor i ri precum Macedonia,
Serbia i Muntenegru, care deja au ob inut un regim de c torie f
vize. În
acest moment, Moldova folose te foile de parcurs pentru Balcani drept reper în
derutarea reformelor care sunt formate din patru blocuri:
- (1) Securitatea Documentelor,
- (2) Migra ia ilegal ,
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- (3) Ordinea Public i Securitatea,
- (4) Rela iile Externe i Drepturile Fundamentale.
În toate aceste domenii, Republica Moldova opereaz reforme. Din 2008,
Ministerul Tehnologiilor Informa ionale elibereaz deja op ional pa apoarte biometrice iar, începând cu 1 ianuarie 2011, Moldova va elibera doar pa apoarte
biometrice, care sunt în conformitate deplin cu standardele ICAO (Organiza ia
Avia iei Civile Interna ionale) [ 20].
Planul de ac iuni privind liberalizarea regimului de vize între Republica
Moldova i UE a fost aprobat de Comisia European la 16 decembrie 2010. La
24 ianuarie 2011, Comisarul European pentru Afaceri Interne, C.Malmstrom, a
înmânat oficial la Chi in u acest document, care prevede condi ii tehnice pe
care autorit ile din Republica Moldova urmeaz s le implementeze pentru ca
cet enii moldoveni s poat beneficia de regimul liberalizat de vize.
Principalele prevederi ale Planului de Ac iuni privind liberalizarea regimului de vize, se refer la securizarea frontierelor, reformarea Ministerului de Interne, introducerea pa apoartelor biometrice, combaterea criminalit ii i a corupiei etc. (Din 14 martie 2011 au intrat in vigoare noile pre uri pentru perfectarea
i eliberarea pa apoartelor cu date biometrice. Acestea sunt cu 53% mai mici
decât cele anterioare).
Documentul nu prevede un termen exact de implementare. Totul va depinde
de mersul reformelor în Republica Moldova. De i, potrivit eful diploma iei
moldovene, Iu.Leanc , Moldova va avea nevoie de 18 luni pentru implementarea acestuia. Astfel, Republica Moldova mai face un pas spre Uniunea Europea. Conform declara iilor avansate de c tre premierul Vl.Filat pân la finele
anului 2012, moldovenii vor putea circula f vize în spa iul Uniunii Europene.
Planul de Ac iuni privind liberalizarea regimului de vize dintre Moldova i
Uniunea European a intrat în vigoare, odat cu publicarea unei hot râri de Guvern în Monitorul Oficial din 14 martie 2011. Pentru realizarea planului de ac iuni privind liberalizarea regimului de vize, Guvernul are nevoie de 39 de milioane de euro. Aceste costuri au fost calculate din experien a statelor care recent
au parcurs procesul de liberalizare a regimului de c torii. O parte din ace ti
bani vor fi aloca i din bugetul de stat al Moldovei, restul se a teapt s fie ob inut de la donatorii str ini. Banii vor fi utiliza i pentru reformarea Ministerului
Afacerilor Interne i a Serviciului Gr niceri [21].
Prima faz a Planului ce ine de ajustarea legisla iei na ionale la cea european urmeaz s fie realizat în prima jum tate a anului 2011: Modova trebuie s
realizeze reforma justi iei, combaterea corup iei i s asigure un management
adecvat al frontierelor. Dup care va începe etapa a doua - implementare propriu-zis . Comisia European în comun cu rile-membre urmeaz s elaboreze,
în lunile iunie-iulie 2011, primul Raport de evaluare a angajamentelor asumate
de Moldova în acest sens, precum i s elaboreze un studiu de impact asupra ge-
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stion rii domeniului migra iei în contextul liberaliz rii regimului de vize cu UE.
Reforma MAI, reforma Serviciului de Gr niceni, reforma altor institu ii de for
din Republica Moldova, reforma justi iei - per ansamblu - sunt ni te lucruri foarte voluminoase i ambi ioase. Realizarea acelora i reforme le-au luat Albaniei,
Bosniei i Her egoninei 3 ani de zile. La capitolul trei din planul de ac iuni apare ca condi ie diminuarea corup iei [22].
Opinia expertilor fa de negocierile dintre UE i Molodva la compartimentul liberalizarea regimului de vize sunt separate. Astfel, exper ii români de la
Centrul Român pentru Politici Externe (CRPE) sus in c Fran a a îngreunat
procesul de eliminare a vizelor pentru cet enii moldoveni. În loc de documentul cerut, care ar fi asigurat liberalizarea regimului de vize dup modelul Serbiei, Moldova s-a ales cu un Plan de ac iuni ce complic procesul: „Dac Moldova avea un „roadmap" (foaie de parcurs), document care permite ca, dup îndeplinirea angajamentelor fa de UE, vizele s fie ridicate automat, moldovenii
ar fi putut circula f
vize mult mai repede, iar drumul c tre UE ar fi fost mai
simplu. (Roadmap-ul este documentul pe care l-au avut rile din Balcanii de
Vest, Serbia i Muntenegru). Sus in torii Moldovei din UE, inclusiv România,
Polonia i Ungaria, au avut un roadmap pentru Moldova, dar Fran a s-a opus s l accepte i s-a ajuns la compromisul cu Planul de ac iuni. Diferen a fa de roadmap este c , dup îndeplinirea condi iilor din Planul de ac iuni, Consiliul UE,
format din reprezentan ii celor 27 de ri-membre, trebuie s voteze ridicarea vizelor i este posibil ca unul dintre cele 27 de state s nu fie de acord [23].
Ex-consilierul preziden ial, D.Dungaciu, este de p rerea c liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni ar putea avea scenariul intr rii în zona Shengen a României. Potrivit acestuia, chiar dac autorit ile Republicii Moldova
vor îndeplini punctele prev zute de planul de ac iuni, “se va hot rî la nivel politic". Asta este i marea diferen între planul de ac iuni i foaia de parcurs.
“Deci Republica Moldova se afl înc în capcana deciziei politice, i lucrul acesta nu trebuie s fie neglijat. La fel ca i în cazul României la faza intr rii în
spa iul Shenghen. Din punct de vedere tehnic toate rapoartele erau pozitive, România îndepliniser tot ce avea de f cut pentru spa iu Shenghen, dar a venit un
vot politic, o observa ie negativ . În foaia de parcurs pe care a primit-o Ucraina
în 2010, este stipulat ce se va întâmpla, dac condi iile vor fi îndeplinite, pe
când în planul de ac iuni primit de Republica Moldova acest lucru nu este stipulat. De i criteriile care se reg sesc în acest plan de ac iuni sunt absolut identice
pentru toate rile. Fie c vorbim despre un plan de ac iune sau foaie de parcurs.
Totodat , se fac auzite voci, potrivit c rora „Moldova nu poate fi v zut în
interiorul UE pân când conflictul din Transnistria nu va fi rezolvat." Aceasta
este opinia europralamentarului din partea Grupului Conservatorilor si Reformistilor, Ch.Tannok, primul raportor cu privire la Politica de Vecin tate: “Totu i,
Moldova are o mare b taie de cap cu chestiunea transnistrean , care e nerezol-
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vat . Ultimul lucru pe care l-ar face UE ar fi s aduc în interior o ar al c rei
teritoriu este controlat par ial de o autoritate dependenta sau de Rusia. Am avut
aceast problem cu Cipru i nu o vom mai repeta.” De asemenea, europarlamentarul se arat sceptic fa de perspectivele celor 6 state din Parteneriatul Estic dintre care Ucraina, Moldova si Belarus - de a deveni într-un viitor membri ai
Uniunii Europene: “Aceste ri sunt mai degrab blocate în statutul de vecini ai
UE, op iunile fiindu-le restric ionate la cele pe care le au to i vecinii UE, adic
Acorduri de Asociere, Acorduri de Liber Schimb i, la un moment dat, liberalizarea vizelor. În rândul europenilor se înregistreaz o oboseal cu privire la extindere. …Ucraina, Moldova i rile din Caucazul de Sud, se afl la acest moment în afara agendei politice europene. Abordarea general pe care o au statele
membre în acest moment este aceea c nici unui stat din vecin tatea estic nu îi
va fi acordat statut de stat candidat” [24].
În final, lucru pe care nu-l putem neglija – implicarea unor divirgen e de valori, cu ample dezbateri în mass-media - pe care le implic condi iile stipulate în
Planul de ac iuni privind liberalizarea regimului de vize. Anume din categoria
acestora face parte promulgarea legii anti-discriminare. De i a fost adoptat de
tre guvernul de la Chi in u, unii lideri de opinie din legislativ se pronun categoric împotriva promulg rii acesteia. Sunt declara ii ce îi sup
pe unii demnitari europeni. Bun oar , europarlamentara M.Macovei reaminte te parlamentarilor moldoveni c în Planul de ac iuni privind liberalizarea vizelor, Republica
Moldova s-a angajat s îndeplineasc acest obiectiv i s adopte legea anti-discriminare în acest an. Un mesaj similar a fost transmis parlamentarilor de la Chiin u i de c tre un grup de parlamentari europeni, care cer colegilor lor din
Moldova s adopte proiectul legii anti-discriminare f
amendamente. Parlamentarii europeni semnatari sunt din partea social-democra ilor, ecologi tilor,
liberalilor i popularilor i ei î i exprim convingerea c adoptarea legii a a cum
a fost propus de guvern va avea un efect favorabil asupra rela iilor dintre Uniunea European i Moldova în contextul politicii de vecin tate a Uniunii Europene [25].
Guvernul Republicii Moldova a aprobat deja Programul Na ional de implementare a Planului de ac iuni privind liberalizarea vizelor, iar la 5 mai 2011 îi
va fi prezentat raportul de implementare a primei faze a Planului Comisiei Europene.
Concluzionând, vom afirma c problema migra ie, inclusiv “exodul de creiere” se va men ine atâta timp, cât vor exista economii performante i state cu
democra ii problematice i economii deficitare. În cazul Republicii Moldova,
implementarea programului PEV, a Programului de liberalizare a regimului de
vize – sunt pa i concre i care ar putea s determine, implicit, motivarea emigrailor moldoveni s revin acas . Totodat , aceste ac iuni confirm abnega ia
autorit ilor moldovene de a se racorda la standardele democra iior europene.
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Un ultim accent - vizita de lucru la Chi in u a sefului diplomatiei europene,
C.Ashton, reprezint o m rturie a intensit ii dialogului politic UE - Moldova,
iar cea a Vice-pre edintelui american J.Biden a scos în eviden angajamentul
SUA de a sprijini eforturile Republicii Moldova pe calea integr rii europene.
Modernizarea politic a Republicii Moldova, gra ie suportului occidental, ar
putea conduce spre ridicarea nivelului de trai al moldovenilor, care ar avea mai
multe oportunut i acas decât afla i în migra ie ilegal .
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The eastern and southern regions of our state reprezents a big concentration and diversity of national/etnic minorities. The existence of minorities Patron states in addition of geopolitical background digrease some impacts in the
teritorial structure and etnic politics of Moldavian state.
This paper will begin with the outlining of some general and historical aspects of geopolitical bakground of this region. Also, it analyzes the fundamentation of Moldova s Gagauzian Autonomy in context of geopolitical strategies of
Patron-states or of the interested states to make an influence in Republic of Moldova. Understanding the specifity of the etno-political context of the institutionalization of Gagauzian territorial autonomy is essential in order to identify the
principal extern vectors of influence: Comrat-Tiraspol-Moskow and ComratAnkara, and the relationschips caracter between them.
Particularit ile determinismului rusesc în raport cu g
uzii
din sudul Basarabiei – evolu ia rela iilor.
La sfîr itul sec. XVI în Bulgaria s-a instalat domina ia osman . Mul i locuitori ai inutului p seau aceste teritorii i c utau azil pe teritoriile între Prut i
Nistru. Num rul refuga ilor de peste Dun re a sporit în sec. XVIII. Aceasta se
explic prin nenorocirile care le suferea popula ia b tina în urma ocupa iei ei
de c tre imperiul rus cre tin. Anume dup aceste evenimente num rul str mutailor de peste Dun re a crescut pîn la 27 mii oameni. De la început ei locuiau în
ora e i mo ii boiere ti, dar treptat au început s se a eze pe p mînturile libere
din zona bugeacului. Anume în ace ti ani au ap rut primele localit i gulgarouze: Caragaci, Cubei, Enichioi, Vulc ne ti, Cii ia, Tabachi, Ceadîr-Lunga,
Comrat, Satalic-Hadji [1]. Spre anii ’50 ai sec. XIX popula ia bulgaro-g uz
în inut constituia deja circa 60 mii oameni.
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Guvernul rus permitea bulgarilor i g uzilor colonizarea p mînturilor
pustii, avînd ca scop valorificarea economic a regiunilor sudice ale Basarabiei.
Bulgarii i g uzii s-au aflat în condi ii deosebite de cele din întregul imperiu:
ei au avut posibilitatea s dezvolte formele capitaliste de gospod rire – ca baz
erau conace rurale prospere. În anii ’80 ai secolul trecut regiunile Basarabiei au
ie it pe locul I între guberniile ruse sudice specializate în agricultura de comer
[2]. Aceast situa ie de prosperitate economic relativ a inutului nu putea s
determine i situa ia social a popula iei. Conform rencens mîntului din 1897,
uzii erau unii dintre cei mai analfabe i din toate popoarele ce locuiau în
gubernia Basarabiei. Procesul de înv mînt se efectua în limba rus . „Pentru
bulgari i g uzi guvernul rus a “rezervat numai în inuturile Cahul i Cetatea
Alb peste 454.000 desetine (504.444 ha- n.a.), din care doar 57.000 desetine de
terenuri neutilizabile. Printr-un decret-lege al împ ratului datând din 29 decembrie 1819 “refugia ilor bulgari i altora veni i de dincolo de Dun re”, înainte i
dup data decretului, li se acordau o serie de drepturi ce fuseser recunoscute
coloni tilor din guberniile „Noii Rusii”:
- (art.1) - Cei care veniser a anterior nu trebuiau s pl teasc impozite i
erau scuti i de taxe vreme de trei ani,
- (art.2) - Refugia ii veni i în timpul i ulterior ultimului r zboi beneficiau
de acelea i privilegii timp de apte ani,
- (art.3).- Cei deja stabili i, ca i locuitori autohtoni care tr iau printre ei,
nu puteau beneficia de aceast scutire de apte ani [3].
În ceea ce prive te gradul de dezvoltare a sentimentului con tiin ei na ionale, atunci în perioada Imperiului arist g uzii au întîmpinat foarte multe obstacole din partea guvern rii imperiale în dorin a lor de a se afirma ca grup etnosocial distinct. Popula ia g uz era confundat de c tre autorit i cu bulgarii,
fiind califica i drept „bulgari din Dobrogea”, vorbitori ai limbii turce [4].
Procesul de infiltrare a popula iei g uze în Basarabia este acela i cu cel
al bulgarilor. Ace tia s-au refugiat în aceast provincie venind din regiunile turce ti, mai exact din Dobrogea, odat cu bulgarii, dar formând sate separate. Dustatistica din 1817, num rul g uzilor se ridic la aproximativ 1.205. Potrivit statisticii din 1897, ei formau 2,9 % din întreaga popula ie a provinciei situate între Prut i Nistru, respectiv la acea dat num rul lor era de 56.127. Majoritatea statisticilor ruse ti din secolul al XIX-lea includ pe g uzi în num rul bulgarilor, c ci îi considerau ca fiind de origine slav , astfel încât num rul acestora din urm apare mult mai ridicat decât este în realitate. Interesant este i opinia împ rt it de unii istorici bulgari care consider c g uzii sunt bulgari
cre tini i turciza i [3]. i doar în 1897 g uzii pentru prima dat în documentele oficiale sunt recunoscu i de c tre autorit i drept etnie separat , fiind numi i
„turci-cre tini”.
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Un alt impediment în procesul de consolidare a autonomiei cultural-spirituale, l-a constituit procesul de rusificare. Popula ia g uz a început s concealimba rus drept limb proprie, ce a îngreunat procesul de „apropiere” cu popula ia b tina . Deasemenea, intelectualitatea g uz era pu in numeroas ,
neformînd o for capabil s contribuie la edificarea unei con tiin e etnice moderne a g uzilor. În pofida tuturor acestor obstacole g uzii din sudul Basarabiei au re it s i p streze entitatea cultural , con tiin a etnic i limba mater. Cu atît mai mult merit de apreciat efortul g uzilor, depus pentru a- i p stra specificul na ional într-un mediu poate nu întotdeauna favorabil procesului.
Ciar i în perioada cînd Basarabia s-a aflat în componen a statului român, i autorit ile române încercau s asimileze popula ia din regiune, g uzii i-au protejat individualitatea etnic [4].
Perioada sovietic a fost una important pentru etnicii g uzi în aspectul
evolu iei culturale. În rîndurile intelectualit ii g uze apare interesul tiin ific
pentru studierea etnogenezei lor, precum i contribuirea la dezvoltarea cultural
a identit ii lor. Politica Uniunii Sovietice în raport cu minorit ile poate fi divizat în cîteva perioade: 1946-1961; 1961-1986; dup 1986.
1) Anii 1946-1961 se caracterizeaz printr-o rena tere cultural i etnic a
uzilor din RSSMoldoveneasc . Statul avînd un rol important i activ în formarea unei culturi moderne a g uzilor în sensul: - contribuirea la formarea
unei limbi literere i scrise moderne (în baza alfabetului kirilic); elaborarea de
manuale în limba g uz , inclusiv i pentru clasele primare; preg tirea cadrelor în domeniul pred rii limbii g uze; predarea limbii g uze în înv mîntul
primar i secundar în colile localit ilor cu popula ie preponderent g uz .
Realizarea acestor sarcini s-a realizat la nivel etatic i prin crearea unui cadru
juridic de reglementare a acestor aspecte. Se are în vedere adoptarea Decretului
Prezidiumului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti din 30 iulie 1957 cu privire la introducerea scrisului g uz.
2) 1961-1986. În 1961 programul de dezvoltare a culturii g uze i-a încetat activit ile. Conducerea RSSM treptat a abandonat toate ini iativele de dezvoltare cultural a minorit ii g uze. Politica guvernului comunist a fost una
de asimilare / rusificare. Se renun la ideea limbii g uze i se pune accentul
pe formarea identit ii g uze în baza a dou limbi - rus i g uz [4].
3) Anul 1986 se caracterizeaz prin reformarea i democratizarea regimului
sovietic, la ini iativa lui M.Gorbaciov. Pe valul evenimentelor care s-au produs
în Uniunea Sovietic (Perestroika i Glasnosti), în sudul Republicii Moldova a
început o mi care popular pentru realizarea autonomiei administrativ-teritoriale a g uzilor. Procesul a continuat pîn în 1994, cînd, pe 27 decembrie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la statutul juridic special
al G uziei.
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În contextul tuturor aspectelor analizate ce ine constituirea g uzilor în
zona de influien ruseasc , putem constata c în sudul Moldovei nu puteau i
nici nu pot ap rea elemente de rusofobie. Aceasta se bazeaz pe ra iunea c pîn
nu demult aspira iile g uzilor erau legate de Rusia sub orice ipostaz a ei. Fenomenul se produce nu din cauza unei simpatii „inerente” fa de ru i, ci datorimemoriei istorice despre bun starea str mo ilor pe aceste p mînturi în perioada existen ei Imperiului Rus (acest fenomen poate fi urm rit i la nem ii de pe
Volga, la dunganii din Kazahstan .a.).
Rolul Moscovei în derularea conflictului g
uz.
Pe de o parte, unii autori str ini, insist asupra rolului minor i incert al Rusiei în conflictul g uz, vehiculînd ideia c Guvernul El in nu a sus inut în mod
aparent g uzii. De fapt, principalul vector de influien al Moscovei în regiune, a fost mi carea separatist din Transnistria, Nistrul fiind calea de importa
mare în penetrarea influen ei ruse în sudul Modovei. i dac ini ial, mi carea separatist g uz era capabil s accepte orice sprijin (politic sau militar) din
partea ru ilor, pîn la urm ea i-a luat avîntul pe cont propriu. În perspective de
viitor, Rusia putea fi tentat de a se folosi de „atuul g uz”, în cazul în care sar fi realizat unirea Republicii Moldova cu România. În acest caz pozi ia G uziei la frontiera dintre România, Ucraina i Moldova, dobînde te în acest caz
un nou interes strategic [5].
Pe de alt parte, autorii autohtoni consider c influen a rus în genearea i
dezvoltarea conflictelor etnopolitice a fost una destul de activ i fizic prezent
prin intermediul trupelor militarea în regiunile de sud ale Republicii Moldova.
Se are în vedere atît regiunea transnistrean , precum i cea a bugecului. Moscova sus inea mi rile separatiste g uze, recurgînd la toate metodele, la cele de
constrîngere i intimidare, demonstrîndu- i for a prin introducerea pe teritoriul
Republicii Moldova a unor for e armate ruse ti. Astfel, în raioanele de sud ale
rii, au fost dislocate unit i de desant, încartiruite în or. Bolgrad din Ucraina,
invocîndu-se motivul de necesitate de ap rare a popula iei g uze de b tina i
[6, 300].
Cooperarea strîns între Comrat i Tiraspol, inten ia de a participa la negocierile referitoare la reglementarea diferendului între Chi in u i Tiraspol în calitate de al treilea subiect, arat , cel pu in dac nu ostilitate, fa de autorit ile
centrale de la Chi in u, atunci lips de respect. Liderul separati tilor transnistreni, I.Smirnov i-a manifestat direct disponibilitea s sprijine „lupta poporului
uz pentru consolidarea statalit ii Repunlicii G uze”. Totodat , M.Kendigelean, unul dintre liderii mi rii de autodeterminare de la începutul anilor '90
ai secolului trecut; precum i fost Pre edinte al „autoproclamatei Republici G uze”; unul dintre arhitec ii autonomiei teritoriale a g uzilor, creat pe teritoriul Republicii Moldova; ex-Pre entele Adun rii Populare a Autonomiei G -
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uze în perioada anilor 1998-2002, într-o declara ie de-a sa, accentuase asupra
caracterului de prietenie a puterilor de la Comrat i Tiraspol i a meritului acestora în edificarea statului moldovenesc, prin crearea de antipoduri în calea mi rii na onale, care opta pentru realipirea la România [7, 337].
Chiar dac în urma adopt rii de c tre Parlamentului Republicii Moldova a
Legii privind statutul juridic al Autonomiei G uze (Gagauz Yeri) în 1994, a a
numita „problem g uz ” a disp rut de pe agenda politic , nesolu ionarea conflictului transnistrean influien eaz de multe ori situa ia din sudul rii sau relaiile dintre autorit ile centrale i cele ale autonomiei (cazul demision rii for ate
a Guvernatorului Croitor, c ruia i se aduceau învinuiri de colaborare i sus inere
a regimului separatist de la Tiraspol [8, 186-195].
Pe parcursul a cincisprezece ani de fiin are a autonomiei g uze în structura teritorial a statului nostru, caracterul rela iilor dintre guvernul central i autorit ile autonomiei s-au manifestat în aspect instabil i complex, factorul extern rus fiind unul care s influien eze calitatea i intensitatea lor. Oscilarea pozi iei liderilor autonomiei între diferite centre de putere (Chi in u-Tiraspol-Comrat), deseori au afectat realizarea propriilor interese ale g uzilor.
Autorit ile Unit ii Teritoriale Autonome G uze în repetate rînduri i-au
manifestat interesul v dit înspre Rusia, considerînd-o, ca pe o for politico-economic important în dezvoltarea regiunii autonome. Actualul ef al administraiei autonomiei g uze, M.Formuzal, în programul s u preelectoral, lansat în
alegerile din 2006 pentru func ia de Guvernator (Ba kan), întitulat „Unsprezece
pa i în întîmpinarea oamenilor” formula ca priorit i ai politicii externe a autonomiei „intervenirea pe lîng ambasadele Turciei, Rusiei i Bulgariei în Republica Moldova în vederea deschiderii în autonomie a unor sec ii consulare. Aceste m suri nu doar vor consolida autoritatea G uziei i a întregii ri pe plan
interna ional, dar i vor oferi locuitorilor autonomiei i compatrio ilor no tri de
peste hotare asisten juridic i sus inere moral " [9].
La etapa actual Comratul consider rela iile cu Rusia, ca prioritare în dezvoltarea economic a regiunii, aceasta fiind principala pia de desfacere pentru
agen ii economici din sudul republicii. Pozii ia Rusiei este reflectat de multe
ori de ac iunile acesteia, prin acordarea de ajutoare materiale destinate locuitorilor Unit ii Teritoriale Autonome G uzia (UTAG) sau unele declara ii ale oficialilor acesteia. Spre exemplu, Directorul Institutului Rus de Studii Strategice,
L.Re etnikov, în cadrul vizitei sale la Comrat, a subliniat c Autonomia G ueste un factor care influien eaz esen ial rela iile moldo-ruse [www.unimedia.md]. La rândul s u, Ba kanul G uziei, M.Formuzal, a men ionat într-un
comunicat de-al s u c autonomia este deschis pentru investi iile ruse ti, sunt
create condi ii excelente pentru investitori, este garantat securitatea la cel mai
înalt nivel.
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Identitatatea turc a g uzilor –
punct de pornire în rela iile cu Turcia.
Primele încerc ri de manifestare a interesului autorit ilor tuce ti fa de g uzi a avut loc dup crearea statului turc modern în prima jum tate a secolului
XX. Aceast misiune i-a revenit primarului, Hamdullah Suphi Tanriöver, numit
în 1931 Ambasadorul Turciei în România. Acesta a primit acordul Pre edintelui
Inön , de a face cercet ri privind grupul etnic numit g uz, care popula sudul
Basarabiei, parte integrant a României la acea perioad . El încerc s stabileascare este leg tura etnoistoric a acestor dou popoare i s demonstreze originea turanic a g uzilor.
La ini iativa lui au fost organizate cursuri de predare a limbii turce, fiind salutat de statul rom n, care acepta i obliga iile de salarizare profesorilor turci.
În acela i sens, au fost oferite burse pentru studii în Turcia unor tineri de etnie
uz . Totu i, pozi ia turc era destul de insistent în ceea ce prive te diferena de religie. Unii dintre ace ti tineri erau sili i s renun e la religia cre tin-ortodox i s accepte islamul. Deaceea, popula ia sudului istoric al Basarbiei nu saluta aceste presiuni din partea turcilor [5]. Tanriöver spera îns , c în pofida diferen ierei de ordin confesional, unii g uzi vor dori s fie repatria i în Turcia.
Aceste planuri au fost îns suspendate în urma invaziei sovietice asupra Basarabiei în 1940.
Dup anexarea Basarabiei la URSS dezvoltarea rela iilor turco-g uze a
fost imposibil de realizat. La fel ca i în timpul existen ei Imperiilor Otoman i
Rus, Turcia, i URSS erau în rela ii de inamicitate, în special în periada r zboiului rece (în contextul în care Turcia aderase la NATO înc din 1952). Înainte de
destr marea URSS, Turcia a încercat s stabileasc rela ii cu Uniunea Sovietic .
În 1986 are loc vizita Prim-ministrului Turciei la Moscova, în vederea negocierilor de ordin economic în domenul import rii de gaze din Siberia i a exporturilor de m rfuri turce ti în URSS. Întîlnirea cu eful statului sovietic, M.Gorbaciov, nu a avut loc, la refuzul acestua [10, 259].
O relansare a rela iilor turco-g uze a avut loc în 1990. Conruntarea dintre
mi rile na ionale (Frontul Popular versus Interfrontul, Gagauz Halkî) a început pentru liderii de la Comrat prin stabilirea de real ii în exterior în special Turcia, Rusia. Rela ia cu Turcia era necesar liderilor separati ti g uzi, în cazul
în care se realiza crearea noii lor entit i politice. În 1991 are loc o nou vizit a
Pre edintelui turc, organizat simboloc cu ocazia celei de-a 70-a aniversare de
la semnarea tratatului bilateral Turcia URSS de c tre Lenin i Atat rc. În urma
acestei vizite Atat rc reitereaz misiunea început de Tanriöver i continu misiunea de a stabili i dezvolta leg turi cu marea „na iune turc ” prin întîlniri i
vizite cu liderii statelor Ucraina, Kazahstan i Azerbaidjan [10, 261].
Este de men ionat c interesul Turciei fa de g uzii din Moldova este
unul justificat în baza originii etnoistorice comune. În pofida existen ei unor
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multiple abord ri privind etnogeneza g uzilor, majoritatea cercet torilor, inclusiv exponen i ai acesui grup etnic, insist asupra originii turanice a acestora.
În primul rînd, Turcia, în raport cu Republica Moldova i comunitatea interna ional , prin obliga ia de sorginte istoric , i-a asumat rolul de avocat al g uzilor, i sus inerea lor în ceea ce ine de p strarea i dezvoltarea culturii lor.
Un alt element important în evolu iile etnopolitice din sudul republicii a fost
pozi ia Turciei fa de Moscova aceasta este determinat de urm torii factori:
1) Exercitarea influen ei politice în zon – oportunitate care s-a creat dudestr marea URSS, Turcia consolidîndu- i statutul de putere regional .
2) Consolidarea puterii în spa iul pontic i marginalizarea ru ilor în bazinul M rii Negre;
3) Promovarea exporturilor turce ti; Protejarea minorit ii turcofone - a
uzilor - i aprofundarea identit ii lingvistice turcofone [7, 339].
Turcia între timp r mîne ferm în favoarea men inerii integrit ii teritoriale a
Republicii Moldova. În acest aspect putem indentifica urm torul argument: ea a
încercat s diminueze într-un anumit fel influien a rus în regiune, care chiar danu este parte direct la zona de securitate turc , este destul de important pentru a avea un impact semnificativ [5]. Politica ei, totu i, la demararea conflictelor din sud-estul republicii a fost una dublicitar : pe de o parte, una re inut în
declara ii vis-a-vis de procesele etnopolitice din Moldova, dar pe de alt parte
prin intermediul asisten ei financiare i tehnice, au influien at comportamentul
liderilor g uzi i au sus inut subtil Legea cu privire la statutul juridic special
al Autonomiei G uze, adoptat în 1994, care în opinia unor autori are un poten ial (con)federativ explozibil, neexplorat pe deplin, de liderii g uzi [7,
339].
În urma acord rii statutului de autonomie g uzilor din Moldova au urmat
o serie de ac iuni i declara ii din partea statului turc, în vederea apropierii acestor dou popoare. În 1996 În Republica Moldova a avut loc vizita Pre edintelui
turc Demirel i a unui numeros corp de membri ai Guvernului, deputa i i oameni de afaceri. În cadrul acestei vizite s-au pus bazele colabor rii turco-moldovene ti, prin prisma interesului Turciei pentru regiunea autonom . Rezultatele
colabor rii au fost materializate prin semnarea unui tratat bilateral de prietenie
i colaborare, ratificat de ambele state, precum i deschiderea la Chi in u, a
unui Birou Oficial al Agen iei pentru Cooperare i Dezvoltare Turc (TICA).
Acest Birou are menirea de a gestiona asisten a cultural i economic a g uzilor oferit de statul turc.
Interesul turcilor vis-a-vis de g uzii din Moldova, r mîne a fi unul de lundurat , scopul principal al rela iilor i inten iilor de prietenie manifestate fiind nu doar nu aspectul etnocultural, de a-i ajuta s i exprime identitatea, dar i
de a contribui la apropierea cultural i lingvistic a acestor dou popoare. „Arma” de viitor în apropierea g uzilor de turci poate fi televiziunea. Acest fac-
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tor a fost con ientizat de autorit ile turce, care au contribuit la retranslarea a cîtorva canaluri de televizune turc [5].
Turcia nu poate manifesta o politica activ , în acest sens, dat fiind faptul, c
poate d una realizarea unor interese economice în regiune, dar i în virtutea faptului c dou secole de domina ie rus pe aceste teritorii i-a f cut efectul. G uzii din Moldova au fost profund rusifica i, atît din punct de vedere lingvistic
(majoritatea avînd ca limb de studiu i comunicare rusa), dar i ideologic. Toate aceste ac ini, politici culturale realizate de statul turc în raport cu locuitorii
autonomiei, pot fi decît salutabile din partea autorit ilor statului moldovenesc,
doarece ele contribuie, într-o anumit m sur la „derusificarea” g uzilor.
Politica i interesul autorit ilor g uze vis-a-vis de Turcia.
În 1990, în sudul actualei Republici Moldova, au ap rut trei mi ri etnice
uze (Vatan, Birlic i Gagauz Halkî), care ulterior au fuzionat formînd Mi carea Popular Gagauz Halkî. Liderii acestei mi ri (M.Kendighelean, S.Topal), în urma organiz rii a a-numitului Congres I al deputa ilor de toate nivelurile din partea teritoriilor polpulate compact de g uzi au declarat crearea „autoproclamatei” republici g uze” [6, 299]. În acest sens, liderii de la Comrat
ineau s caute sprijin în exterior, pentru realizarea planurilor sale de autodeterminarea extern a g uzilor din sudul Moldovei. În acest scop au fost realizate
încerc ri de a apela la ajutorul Turciei, care putea servi ca garant al lans rii pe
plan interna ional a noii entit i politice g uze declarate. Astfel c vizita din
martie 1991 a Pre edintelui Turciei la Moscova a servit ca o u deschis pentru
stabilirea de rela ii directe cu liderii g uzi. Întîlnirea efului statului turc cu
S.Topal (în acel timp suplinind func ia de Pre edinte al a a-numitei „republici
uze”) a avut ca consecin încurajarea unui sentiment de optimism i sus inere din partea turc .
În iarna anului urm tor doi reprezentan i g uzi, M.Marunevici i Gh.Ratkoglu, au f cut o vizit la Ankara pentru a negocia aspectele colabor rii politice,
economice i culturale a autorit ilor g uze cu autorit ile turce ti. Se poate
spune c aceast c utare de sprijin politic din partea liderilor de la Comrat avea
un profund context politic. Este un caz izolat pe scena politic regional , în care
uzii au cerut sus inere la Ankara. Aflîndu-se la o etap de „rusificare” avansat i un pericol de românizare (idee sus inut de unele for e politice din republic , care optau pentru unirea cu România), g uzii într-un final au apelat la
identitatea lor turc . Aceast „turcicitate” recent descoperit ridic , totu i, unele
semne de întrebare [5].
Concluzii.
Spa iul geopolitic al Europei de Vest la sfîr itul secolului XX s-a transformat într-un cîmp de lupt interetnic i intercultural . Republica Moldova este
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afectat i ea de aceast problem . Determinismul geopolitic de rînd cu cel istoric i economic face i mai complicat ssafirmarea politic extern , precum i o
politic etnic balansat . În trecutul istoric al spa iului geografic, care apar ine
actual Republica Moldova, acesta reprezenta un cîmp geopolitic concentrat, unde se intersectau interesele mai multor state (României, Rusiei, Turciei). La momentul actual tîn rul stat moldovenesc resimte influien a schimb rilor geopolitice globale, în special prin intermediul factorului etnic. Sud-estul Republicii Moldova este regiunea unde în urma politicii strategice a Imperiului Rus i Sovietic
au fost concentrate minorit ile na ionale.
Putem constata c într-un anumit sens prezen a Turciei în regiune este una
benefic , producînd efecte pozitive comune atît pentru Republica Moldova, precum i pentru autonomia g uz . Scopul primar al statului turc este de a contribui la dezvoltarea identit ii etnice g uze, precum i de acordare de asisten
în trei domenii specifice: asisten cultural-educa ional ; credutarea monetar ;
asisten i cooperare prin intermediul Agen iei de Dezvoltare i Cooperare Tur(TICA).
Rolul actual al Republicii Moldova este de a nu admite determinismul negativist al altor state în reglementarea rela iilor de natur etnic , precum i asigurarea unor politici eficiente de armonizare i integrare a acestora în societatea
moldoveneasc . Depolitizarea agendei etnice este un moment primar în crearea
unei stabilit i i dezvolt rii identific rii civice în rîndurile minorit ilor na ionale.
Acordarea autonomiei teritoriale g uzilor din Moldova, demonstreaz o
politic loial fa de acest segment etnic, dar realizarea i dezvoltarea sarcinilor
autonomiei declarate în actele de constiture, revine în sarcina autorit ilor guvernului central, cît i a autorit ilor regionale. Stabilizarea rela iilor între aceste
dou niveluri de putere în stat, ridicarea lor la un nivel calitativ nou va contribui
la dezvoltarea acestei regiuni. Cu trecerea timpului, Bugeacul în virtutea unor
premize favorabile de ordin etnocultural, politic i economic, va începe s se
transforme dintr-o zon de risc, în una de posibilit i.
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This study is devoted to theoretical and conceptual study of European
political values. It is analyzed the interconnection between culture and political
power. In social and political practice the values are key milestones in shaping
of political action. According to political axiology, the value is defined as a
social relation expressing appreciation of facts given to the needs and ideals of
human community. Socio-political and moral values plays an important role in
the political process. The main European values are: unity, equality, freedom,
rule of law, preservation of national traditions, tolerance and pluralism.
European values are found largely in the general human values and are taken
by the Republic of Moldova who aspires to become a truly European state
where the values are perceived and treated in the fullest sense of the word
values.
Consider m c pentru o comprehensiune complex
i o reliefare a
relevan ei conceptului de valoare politic este necesar de abordat conexiunea
dintre cultur
i putere politic Concep iile func ionaliste, structuraliste,
semiotice i în ultimele decenii abord rile comunica ionale i cele
postmoderniste au subliniat interferen a dintre caracterul simbolic al culturii i
anumite componente ale sistemului politic. Rela ia dintre cultur i sfera
politic a societ ii este una extrem de complex , în care putem vorbi atît de
dimensiunile politice ale culturii, cît i de impactul decisiv pe care valorile i
structurile culturale le au asupra mecanismelor de legitimare politic , asupra
ideilor i comportamentelor politice ale grupurilor sociale.
Sociologia politic a preluat o serie de concepte i abord ri specifice teoriei
culturii pentru a explica dependen a conduitelor politice de sistemul de valori,
atitudini i reprezent ri culturale, modul în care matricea cultural
i
mentalit ile dominante din cuprinsul unei societ i î i transmit influen ele
asupra institu iilor i rela iilor politice. Rela ia dintre sistemul politic i cel
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cultural se desf oar pe mai multe niveluri. "Un sistemul cultural determinat
este cel care formeaz atitudinile cet enilor, a tept rile lor fa de stat,
mecanismele de interiorizare a valorilor civice...Orice discurs al Puterii
vehiculeaz simboluri, mobilizeaz credin e, propune obiective care trebuie s
se insereze în mediul cultural" [3, 14].
Lumea contemporan a reevaluat însemn tatea culturii ca factor al
dezvolt rii sociale, iar leg tura dintre cultur i sfera puterii politice a fost
cercetat în mod deosebit în ultimile decenii. Sistemul politic î i are
coresponden e în sistemul cultural al societ ii. Este o rela ie complex în care
descoperim condi ion ri reciproce sau structuri analogice. Cultura organizeaz
valorile pe care le respect i le urm resc oamenii în via , iar puterea politic
se sprijin pe acest set de valori pentru a orienta ac iunea social , pentru a
ac iona asupra societ ii.
Între componentele unei societ i – sistemul politic, sistemul economic,
sistemul social, sistemul cultural – exist rela ii variate. Unii teoreticienii au
considerat cultura ca o surs generativ a puterii politice, precum A. Gramsci, o
expresie a puterii sau un instrument al acesteia, o surs de schimbare a puterii
etc. Gramsci considera c hegemonia politic a unei clase se întemeiaz pe
hegemonia ei cultural . Astfel, burghezia i-a impus valorile sale în spa iul
vie ii sociale, dobândind astfel treptat i puterea politic .
Mul i teoreticieni men ioneaz c puterea politic real se realizeaz prin –
i se sprijin pe –cultur . Concluzia lor este aceea c o putere politic f
suport cultural nu dureaz . Raporturile dintre cultur i spa iul puterii sunt mai
degrab raporturi de coresponden , iar uneori de tensiune. Op iunile puterii
politice sunt adeseori orientate valoric de anumite modele culturale, de
ponderea unor valori impuse în spa iul cultural. De mare însemn tate este
raportul dintre schimbare politic i schimbare cultural , dintre noile valori
politice i structurile culturale. Exist o funda ie cultural
i mental a
societ ilor de care structurile politice trebuie s in seama.
În dezvoltarea contemporan , indicatorii culturali, noneconomici, au o
relevan deosebit , pentru a caracteriza calitatea vie ii, dezvoltarea echilibrat ,
pentru a m sura efectele sociale i umane ale transform rilor politice. Starea
înv mântului, a educa iei, a sistemului mediatic i informa ional reprezint
indicatori importan i privind poten ialul de dezvoltare a unei societ i. Mul i
teoreticieni consider c liniile de cauzalitate social sunt mijlocite de cultur ,
de valorile pe care le pre uie te omul, de competen ele i aspira iile sale.
Dezvoltarea este v zut astfel ca un proces complex ce implic aspecte
economice, sociale, culturale i politice. Valorile interiorizate sunt decisive.
Cultura politic exprim modul în care cet enii i popula ia în ansamblu se
raporteaz la institu iile politice i la op iunile sistemului politic.
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E necesar s amintim c rela ia dintre cele dou aspecte ale valorii
(obiectiv/subiectiv) reprezint problema fundamental a oric rei axiologii sau
teorii a culturii, cristalizat în urm toarele întreb ri: “sunt obiectele valori
pentru c subiectul le valorizeaz , sau subiectul le valorizeaz pentru c ele sunt
valori?; posed obiectele valoare pentru c noi le dorim sau noi le dorim pentru
ele posed intrinsec valoare?” [7, 76].
Axiologia stabile te unele elementele definitorii ale valorilor, i anume:
valoarea presupune un raport între un obiect (obiect fizic, unealt , bun
material, o oper spiritual , o idee, un gest, un comportament etc.) i un subiect
care pre uie te obiectul respectiv;
nu exist valoare decât pentru un subiect determinat (individual sau
colectiv), situat totdeauna într-un anumit context cultural, social i istoric;
subiectul apreciaz calit ile obiectului în func ie de capacitatea acestui
obiect de a-i statisface o seam de trebuin e, idealuri, aspira ii;
valorile se caracterizeaz prin polaritate (adev r/fals, bine/r u,
util/inutil, frumos/urât, sacru/profan etc.) i prin ierarhie, în func ie de gradul
realiz rii lor (între drept i nedrept, adev r i eroare, frumos i urât, bine i r u
etc. exist situa ii intermediare) i în func ie de importan a lor pentru o
comunitate dat ;
valorile se întruchipeaz în bunuri, care sunt însu ite de indivizi pentru
le satisfac anumite nevoi, dar valorile au mereu i sensul de idealuri i
aspira ii; valorile subliniaz contrastul dintre starea de fapt i cea de drept,
dintre realitate i dorin ele i aspira iile noastre, dintre ceea ce este i ceea ce
trebuie s fie (în func ie de un ideal);
valorile pot fi deosebite dup domeniul lor (morale, religioase, politice,
tiin ifice, estetice, etc.), dup natura lor (valori materiale, valori spirituale,
valori sociale sau valori personale etc.), dup func ia lor (valori-mijloc, valoriscop), precum i dup alte criterii, cum ar fi semnifica ia, aria de r spîndire sau
durabilitatea lor (valori general-umane, valori universale, valori na ionale,
valori perene (“clasice”) sau valori ce au doar o recunoa tere conjunctural ,
valori dominante sau secundare, etc.);
valorile sunt concomitent autonome i solidare în tabloul axiologic al
unei epoci sau al unei culturi determinate; p strîndu- i diversitatea i
autonomia, valorile formeaz configura ii structurale i istorice, se integreaz
func ional într-un sistem de valori, iar societ ile, grupurile umane i culturile
i definesc identitatea prin aceast configura ie original a sistemelor de valori;
valorile sunt transmise prin mecanismele educa iei i ale socializ rii,
fiind asimilate i interiorizate de indivizi; ele dobîndesc astfel un caracter
normativ i intr în structura mentalit ilor i a convingerilor noastre, de unde
ac ioneaz ca repere i criterii de orientare a comportamentelor i ac iunilor;
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criteriile de apreciere a valorilor sunt elaborate la nivel social, au o
anumit stabilitate istoric , dar se caracterizeaz
i prin istoricitate i
relativitate; aceste criterii se schimb de la o epoc la alta, difer de la un grup
social la altul, iar în actul concret de valorizare ele se individualizeaz în func ie
de datele specifice ale unei personalit i.
Sistematizând tr turile distinctive ale valorii, L. Grunberg define te
valoarea “ca acea rela ie între subiect i obiect în care, prin polaritate i ierarhie,
se exprim pre uirea acordat (de o persoan sau de o colectivitate uman ) unor
însu iri sau fapte (naturale, sociale, psihologice), în virtutea capacit ii acestora
de a satisface trebuin e, necesit i, dorin e, aspira ii umane, istorice te
condi ionate de practica social . Valoarea este rela ia social în care se exprim
pre uirea acordat unor obiecte sau fapte, în virtutea unei coresponde e –
istorice te determinate de mediul socio-cultural – a însu irilor lor cu trebuin ele
unei comunit i umane i idealurile generate de acestea” [7, 80].
M. Rokeach se refer la sistemul de valori, propunînd o teorie cu privire la
valori i la modul în care acestea se constituie într-un sistem. Autorul define te
valoarea ca pe o „credin de durat c o anumit cale sau un scop al existen ei
sunt de preferat, din punct de vedere social sau personal, fa de o cale sau un
scop opuse” [8, 5]. Valorile nu exist disparat, ci sunt înglobate în cadrul unui
sistem de valori, care reprezint o organizare de durat a credin elor cu privire
la scopurile existen ei i la modurile considerate dezirabile de atingere a
acestora.
În cadrul sistemului, fiecare valoare este orientat prioritar în func ie de
celelalte valori, astfel c la un anumit moment dat o anumit valoare poate s fie
prioritar . Schimbarea valorilor presupune reordonarea priorit ilor în cadrul
sistemului valoric individual. Astfel c , sistemul de valori este „suficient de
stabil ca s reflecte personalitatea individului”, îns i „suficient de instabil ca
permit rearanj ri ale priorit ilor valorice, ca rezultat al schimb rilor
survenite în cultur , societate, experien personal ” [8, 11].
Aceast stabilitate crescut a sistemului de valori a individului se traduce în
plan social prin persisten a ridicat a orient rilor valorice, împ rt ite la un
moment dat de c tre membrii societ ii. Astfel c , dup cum arat Inglehart,
schimbarea valoric la nivelul unei societ i apare atunci când cohortele tinere
încep s înlocuiasc în popula ie pe cele vârstnice. Practic, la nivel social,
schimbarea valoric se produce mai degrab prin înlocuirea genera iilor
vârstnice cu cele mai tinere, decât prin modificarea valorilor pe care le
împ rt esc indivizii [6].
Valorile sunt realit i latente, ascunse, neobservabile, imposibil de m surat
direct. Ele exist undeva, în interiorul fiin ei umane, manifestându-se prin
atitudini diverse, în func ie de gradul lor de generalitate. ovinismul, credin a
religioas sau liberalismul, spre exemplu, reprezint orient ri complexe, care se
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manifest în împrejur ri multiple, fie determinând în mod fundamental
comportamente, fie doar nuan îndu-le.
În disciplinele socio-umane, accep iunea cea mai frecvent a valorii este
aceea de principii generale i abstracte despre ceea ce este important i de
pre uit în via , despre cum trebuie oamenii s se comporte i s aprecieze (în
termeni de bun/r u, drept/nedrept, urît/frumos etc.) situa iile, evenimentele,
persoanele precum i obiectele naturale i sociale. Astfel de principii sunt
bun tatea, adev rul, dreptatea, frumuse ea, libertatea, cooperarea, competi ia,
realizarea de sine. O atare defini ie are un caracter orientativ, este important
dezv luirea analitic a notelor fundamentale ale conceptului valoare i
surprinderea rela iei cu alte concepte apropiate. Ne referim atât la valorile
sociale (ca elemente principale ale contextului sociocultural) cât i la varianta
lor interiorizat la nivel de personalitate.
Notele fundamentale ale conceptului de valoare sunt : generalitate i
centralitate în universul spiritual simbolic al societ ii i în structura
personalit ii umane, standarde, (criterii evaluative) ale ac iunilor umane,
vectori motiva ionali care determina i orienteaz ac iunea, accentuatul lor
caracter con tient, deliberat în sensul de adeziune “la ceea ce este de dorit”.
Cele mai importante concepte cu care se intersecteaz conceptul de valoare,
sunt: atitudinea, norma, idealul, interesul, nevoia i tr turile de personalitate.
Fa de normele sociale, care sunt i ele standarde ale conduitei, valorile
sunt prescrieri mai generale ale modului de comportament, fiind, în acela i
timp, i scopuri, st ri ultime de atins ale existen ei noastre. Aceea i valoare este
punct de referin pentru mai multe norme particulare. Pe de alta parte, normele
sociale, chiar însu ite i practicate de c tre individ, îi apar acestuia mult mai
exterioare i impersonale, în timp ce valorile sunt resim ite mai intim ancorate
în eu, conform lui Rokeach [8].
Valorile nu pot fi identificate nici cu nevoile, propensiunile i trebuin ele.
Ele apar ca o reprezentare i distilare pe plan cognitiv a nevoilor si, la nivel
individual, ca o sinteza a trebuin elor personale cu cele grupal-societale. Eul
simte de multe ori tendin a de a nega, de a nu recunoa te anumite propensiuni;
valorile îns nu sunt niciodat negate de eu.
În ceea ce prive te raportul valoare-atitudine, dintr-o perspectiv
preponderent macrosociocultural , valorile ne apar ca date obiective,
supraindividuale, ca fapte sociale în expresie durkheimian . În acest fel putem
vorbi îndrept it despre atitudinea fa de valoare, a a cum vorbim despre
atitudinea fa de coal , fa de p rin i, fa de Biseric sau fa de alte
componente ale mediului înconjur tor. Astfel încît diferen a no ional dintre
valoare i atitudine este clar , prima reprezentînd obiectul atitudinii, iar cea de-a
doua reac iile, pozi iile indivizilor. Acesta este îns doar un nivel al rela iei
dintre valori i atitudini. Dac privim valorile ca principii despre dezirabil
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interiorizate, încapsulate în structura personalit ii, atunci distan a dintre
subiectiv (reac ie atitudinal ) i exterior(valoare obiectiv ) dispare, delimitarea
atitudine / valoare (interiorizat ) devenind mai greu de realizat.
În concep ia lui M.Rokeach, diferen ele ar decurge în primul rând din faptul
o atitudine se refer la un complex de convingeri fa de un obiect sau o
situa ie specific , pe când o valoare se refer la o singur convingere, îns una
de mare generalitate, transgresînd situa ii i obiecte particulare: valorile, ca
principii fundamentale despre moduri de comportament sau scopuri ultime ale
existen ei, sunt la nivelul individului de ordinul zecilor, iar atitudinile – de
ordinul sutelor sau chiar al miilor.
Valorile ocup , apoi, un loc mai central în configura ia personalit ii umane
i ghideaz deopotriv atitudinile, judec ile i ac iunile umane, într-un anume
sens, valorile se exprim în atitudini. Atitudinile apar astfel ca fiind
instrumentele, fa de valori.
Unii cercet tori consider ca trebuie s vorbim nu despre valori politice, dar
despre locul i rolul valorilor în politica practic . Acest argument este în
contextul corela iei moralei i politicii. Prin urmare, valorile în activitatea
politic se identific cu cele morale, care stau la baza ac iunilor oamenilor
politici.
Fiecare proces politic se caracterizeaz prin preferin ele sale. Statul de drept
despre care vorbim foarte mult, dar care în realitate nu exist , el este un ideal
realizat în diferite comunit i umane diferit în dependen de anumite condi ii,
rela ii i ac iuni, institu ii sociale i politice existente. Valorile politice stabilesc
baza ac iunilor subiec ilor politici, servesc drept fundamentare a ac iunilor
întreprinse. Spre exemplu programul unui partid politic este doar un ideal spre
care acesta vrea s -l ating prin ob inerea puterii. În aceast ordine de idei,
ansamblul valorilor politice reprezint o totalitate a valorilor unui grup social ca
o form de organizat a societ ii. În acest context, apare problema armoniz rii
valorilor politice ale grupurilor sociale i a societ ii la general. În acest mod,
valorile politice sunt ideile necesit ilor politice care exprim interrela iile
indivizilor, a grupurilor sociale, claselor.
Valori politice sunt valori determinate de func iunile constitutive i
regulative ale vie ii sociale. Ele se refer la stat, la cetate ca unitate social , deci
la formele de organizare a vie ii în comun, a vie ii sociale. Trecînd de la formele
de comunitate, de la congrega iile genetice bazate pe descenden a i pe legatura
sîngelui, de la grup rile întemeiate pe obicei, nu lege, la societatea propriu-zis
constituit pe baza legii, statul apare ca o valoare superioar politic .
Aristotel considera casa (familia) ca prima valoare politic ; iar statul ca
scopul i punctul final al evolu iei politice. În antichitatea greceasc , statul era
cetatea. Cetatea era valoarea suprem , individul fiind supus în mod absolut
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autorit ii statului. No iunea de stat s-a impus i s-a l rgit din ce în ce mai mult,
devenind ceea ce este acum.
W.Bruno, M. Stirner au considerat statul ca o for exterioar , care
constrînge pe indivizi, împiedicînd libertatea con tiin ei, autonomiei i cultura
proprie. Spencer vede dispropor ia dintre interesele statului i ale individului i
de aceea proclam contradic ia între stat i individ.
Kant, de i a conceput statul ca ceva mai presus de indivizi, a r mas totu i
un personalist, deoarece el considera statul numai ca mijloc pentru moralitatea
indivizilor. El a subordonat pe om umanit ii, fiind un reprezentant al
universalismului abstract. Hegel afirma ca realitatea individual este dezvoltat
prin stat, care reprezint o form adecvat a spiritului absolut. Spinoza afirma c
statul este un rezultat al st rii de lupt , al for ei. Statul trebuie s prescrie
regulile vie ii comune, s dicteze legi i oamenii s se supun legii.
În practica social-politic valorile reprezint repere esen iale în orientarea
ac iunilor politice. Conform axiologiei politice, valoarea se define te drept o
rela ie social în care se exprim pre uirea acordat unor fapte cu trebuin ele i
idealurile unei comunit i umane .Valorile social-politice i cele morale ocup
un rol important în procesul politic. Corela ia dintre ele are loc la urm toarele
niveluri: valorile morale influen eaz valorile social-politice. De exemplu,
binele ca valoare moral st la baza valorilor politice; dreptatea, la rîndul ei,
influen eaz formarea culturii politice democratice a individului. Concomitent,
acelea i valori morale determin cultura politic a individului. Sistemul de
valori sau de preferin e reflect esen a problemelor sociale. Valoarea politic
este o rela ie social în care se exprim pre uirea acordat unor fapte sociale
(politice) în virtutea coresponden ei însu irilor lor cu trebuin ele sociale ale unei
comunit i umane i cu idealurile acesteia. Ca idealuri, valorile joac rolul de
etalon, de cadru de referin al activit ii politice, al con inutului i sensului
vie ii politice, orientînd activitatea i comportamentul politic al grupurilor
sociale i indivizilor. Interiorizate, valorile se transform în orient ri valorice
prin care individul se raporteaz la multitudinea aspectelor politicului i la
propria sa activitate, valorizîndu-le. Persoana, omul este produsul valorii, dar i
el, la rîndul s u creeaz valori.
Asimilarea ideilor i valorilor democratice are loc într-o period istoric
destul de lung . Con tiin a politic democratic cu o cultur politic adecvat
presupune acceptarea unor valori ca respectarea drepturilor i libert ilor
personalit ii, neacceptarea violen ei în solu ionarea conflictelor, toleran ,
respectarea legilor, responsabilitatea cet enilor i a conducerii pentru ac iunile
întreprinse [9, 121-132].
No iunile de valori europene i cet enie sau identitate european sunt
interconectate i au devenit tot mai importante pe agenda public în anii 1990,
odat cu dezmembrarea marilor entit i fondate pe criterii ideologice,
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reinventarea democra iei în statele post-comuniste, presiunile asupra cet eniei
din partea imigran ilor i a refugia ilor, globalizarea economic , erodarea
statului-na iune, agravarea „deficitului democratic“ al institu iilor democratice
i reducerea progresiv a ratei de participare la alegeri sau la dezbaterile civice
[2, 198].
Articolul I-1 din documentul de propunere al Constitu iei Europei
men ioneaz : „Uniunea va fi deschis tuturor statelor europene care respect
valorile sale i se angajeaz s le promoveze împreun ” Articolul I-2 din
Constitu ie evidentiaz valorile Uniunii: „Uniunea se bazeaz pe valorile
respect rii demnit ii umane, libert ii, democra iei, egalit ii, statului de drept
i a respect rii drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor apar inînd
minorit ilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate
caracterizat prin pluralism, nediscriminare, toleran , justi ie, solidaritate i
egalitate între b rba i i femei”. Uniunea European înseamn pace, prosperitate
i protec ie – un rezultat datorat respect rii valorilor comune ale statelor
membre [12].
Modelul Centru–Periferie func ioneaz ca impuls generativ al unor astfel de
mecanisme de individualizare a valorilor împ rt ite de europeni, atr gînd o
atitudine conformist sau una de contestare a acestora. Totu i, mitul Europei
unite, nu doar spiritual, ci i politic, care a fascinat de-a lungul timpului o serie
de gînditori, a fost împlinit de proiectul franco-german care a promovat în primplan democra ia, toleran a, nediscriminarea, libertatea, egalitatea, în ipostaza de
„drepturi inalienabile“. F cînd o paralel cu statul-na iune, aceste valori se
prezint , asemenea na iunii, drept un artefact cultural, creat anterior proiectului
european, ce au fost „redescoperite“ sau „reinventate“ pentru a fundamenta
aceast nou entitate politico-economic i noua sa identitate cultural .
Argumentînd în sensul existen ei unor valori la nivel european, Guibernau
stabile te o list de cinci caracteristici care au influen at acest proces:
memoria istoric a celor dou r zboaie mondiale;
experien a imperiilor coloniale;
emergen a unei culturi politice transna ionale;
apari ia unor mijloace de contestare ce reclam o nou ordine social ;
globalizarea [2, 55].
Pentru clarificarea termenului folosit excesiv i în sensuri destul de vagi,
unii autori au considerat c no iunea de „valori europene” e utilizat în principal
în trei sensuri:
valori fundamentale, de baz , care stau la baza form rii Comunit ii
Europene. Acestea au o valoare politic , îns sunt suficient de concrete pentru a
fi introduse în tratate;
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diverse pozi ii ideologice, care apar mai ales în contextul dezbaterii
despre identitatea european . Acestea se refer mai ales la convingerile
individuale i nu capat decât foarte rar valoare legal ;
valorile aflate la baza acquis-ului comunitar în privin a conceptelor de
protec ie a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, domnia legii,
libertate sau democra ie [11, 256].
Aceste trei tipuri de valori existente la nivelul UE sunt diferite în termeni de
observare, monitorizare, control sau grad de consens la nivelul cet enilor
Uniunii. Chiar i în privin a ultimul tip, al principiilor legale comune, nivelul
consensului este unul redus. În general, UE este descris drept o entitate c reia,
la nivel politic, îi lipse te consensul asupra valorilor, iar din punct de vedere
legal, este dominat de o multitudine de actori, nivele i valori.
adar, diversitatea este o caracteristic de baz a Uniunii din punctul de
vedere al valorilor iar, de multe ori este, considerat o valoare în sine, care este
reg sit în mecanismele de a garanta identit ile na ionale în acela i timp cu
recunoa terea unei identit i europene, dar i în viziunea policentric asupra
Uniunii.
Înc de la formarea sa, Uniunea European a fost supus oscila iei între a fi
doar un spa iu al cooper rii economice i impulsului de transformare într-o
entitate politic i valoric . Discu ia despre normele existente la nivel european
a fost dominat îns , chiar i înainte de constituirea Comunit ii Europene, de
nenum rate discu ii în privin a valorilor i a normelor comune. De i ini ial a
fost bazat strict pe cooperarea în domeniul economic, treptat s-a pus din ce în
ce mai mult problema drepturilor politice, a valorilor care fundamenteaz
cooperarea statelor în cadrul Uniunii, a valorilor europene. Care sunt valorile
care stau la baza democra iei europene?
Exist un concept de cet enie european ? Care sunt drepturile i
responsabilit ile cet enilor Uniunii Europene? Unitatea politic ca etap
ulterioar celei economice a presupus cel pu in trei noi elemente: statul
suprana ional, personalitatea juridic a Uniunii i o nou identitate valoric
colectiv .
Articolul 6 al Tratatului Uniunii Europene semnat în 1991 la Maastricht
afirm c : “Uniunea este bazat pe principiile libert ii, democra iei, respectului
pentru drepturile omului i libert ile fundamentale, domnia legii, principii care
sunt comune toate statelor membre”. Cu atât mai mult în ultimii ani, se
rediscut problema valorilor la nivel european. Începând cu Carta European a
Drepturilor Fundamentale, schimb rile intervenite dup 11 Septembrie 2001, i
pân la Conven ia European în cadrul c reia s-a redactat proiectul de Tratat
Constitu ional, este tot mai evident încercarea de a defini o serie de valori de
baz ale Uniunii Europene i de a aborda chestiunea construc iei identitare la
nivel suprana ional.
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Într-un timp relativ scurt 27 state membre au trebuit s se alinieze la ni te
standarde cunoscute drept valori europene. O valoare european este cet enia.
To i membrii UE sunt cet eni ai acestui conglomerat. Cet enia European a
fost definit prin Tratatul asupra Uniunii Europene, la Maastricht, reprezentînd
o inova ie conceptual major . Incluzînd drepturi, obliga ii i participarea la
via politic , cet enia european vizeaz consolidarea imaginii i a identit ii
Uniunii europene i implicarea mai profund a cet eanului în procesul de
integrare european . O solu ie în acest caz ar fi g sirea unui set de valori care s
coincid i cu interesul popular, i cu cel economic i cu cel politic, acestea
fiind adev ratele valori europene.
Unificarea european , înc de la început, a pus accentul pe anumite
principii, u or de identificat în discursul european la mai multe niveluri: de la
limbajul tratatelor, la discursurile reprezentan ii institu iilor europene sau
transpus în politicile promovate de-a lungul timpului.
Între acestea, pacea, prosperitatea i solidaritatea se afl la baza construc iei
europene i formeaz punctul de pornire al unor politici precum Politica de
coeziune sau Politica Extern i de Securitate Comun .
Mai mult decât atît, alte valori des invocate sunt: unitatea, egalitatea,
libertatea, statul de drept, p strarea identit ii i tradi iilor na ionale, toleran a, i
pluralismul. R mâne îns de discutat modul în care aceste valori sunt cele care
motiveaz deciziile statelor europene sau dac ele sunt prezente în interac iunea
pe care UE o are cu alte state i entit i interna ionale.
Charta European a Drepturilor Fundamentale proclam valori precum
protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale, dreptul la via , libertatea,
demnitatea, egalitatea de anse între femei i b rba i, solidaritate, educa ia,
protec ia mediului i îmbun irea calit ii vie ii, protec ia copiilor [4].
Conven ia privind Viitorul Europei din 2003-2004, prin adoptarea
proiectului de Constitu ie European , este cea care a continuat procesul de
integrare a Chartei Drepturilor Fundamentale în dreptul comunitar, i prin
statuarea valorilor aflate la baza acestui demers.
Documentul afirma c : „Uniunea se întemeiaz pe valorile respect rii
demnit ii umane, libert ii, democra iei, egalit ii, statului de drept i a
respect rii drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor apar inând
minorit ilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate
caracterizat prin pluralism, nediscriminare, toleran , justi ie, solidaritate i
egalitate între b rba i i femei".
Principalele p i pozitive ale acestui proiect au fost simplificarea
procesului decizional la nivelul UE, formularea clar i comprehensiv a
drepturilor omului pe teritoriul UE, i facilitarea procesului de luare a deciziilor
în actuala organiza ie de 27 de State Membre.
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Tratatul de la Lisabona men ine accentul pus pe ap rarea drepturilor
fundamentale i, odat cu intrarea în vigoare a acestui document, Charta
European a Drepturilor Fundamentale va deveni obligatorie pentru statele
membre UE. Totodat , a fost, de asemenea, inclus un protocol în care se
precizeaz c documentul ratificat nu va crea noi drepturi sociale i sindicale,
de i sunt incluse principii referitoare la echitatea pe pia a muncii sau dreptul la
tatea muncii sau instruire.
Valorile europene sunt considerate drept fundament al democra iei
participative. A.Agh sus ine c de fapt, exist dou valori democratice
fundamentale care stau ca piloni ai întregului sistem de valori democratice:
concuren
i participare [1]. Aceste valori de baz au fost formulate cel mai
semnificativ în lucr rile lui R. Dahl: concuren a elitelor cît i participarea activ
a întregii popula ii în procesul politic. De i semnal m o distinc ie între
democra iile reprezentative directe i indirecte, aceste valori sunt cerin e
fundamentale ale tuturor institu iilor statale democratice [5, 7].
Participarea i concuren a ca valorile democratice fundamentale s-au
materializat în constitu iile i institu iile europene. Nu exist un decalaj major,
între valorile declarate democratice ale constitu iilor i realit ile socio-politice
din aceste ri. Acest fapt merit o aten ie special i un studiu atent, deoarece
eliminarea acestui decalaj va decide soarta democra iilor tinere din Europa de
Centru i de Sud.
Remarc m c este mult mai u or de a schimba institu iile decît min ile
oamenilor i comportamentele lor; dar chiar i schimb rile institu ionale au
condus la numeroase dificult i, iar diferen a dintre valorile democratice, al
constitu iilor i realit ile socio-politice a fost foarte mare în primii ani de
democratizare. Constitu iile atribuie întregul set de valori competitive i
participative pentru rile din Europa Central i de Sud, dar institu iile reale le
întruchipeaz doar par ial i controversat, înc lcînd fie principiul concuren ei
sau cel al particip rii, i de foarte multe ori ambele.
C. T rc oanu sus ine c odat cu aderarea României la Uniunea European
au aparut noi oportunit i în ceea ce prive te valorile europene i, implicit,
promovarea acestora. Tinerii sunt deschi i spre tot ceea ce este nou, dornici de a
experimenta tot felul de inova ii, i astfel vor avea un rol foarte important în
promovarea valorilor europene, inclusiv a dialogului intercultural [10].
Autoarea prezint drept exemplu de valoare european educa ia intercultural ,
definit ca o perspectiv sau ca o abordare care recunoa te interdependen ele
sau interac iunile sociale, culturale i economice ale grupurilor etno-culturale
dintr-o ar . Scopul educa iei interculturale const în cre terea eficien ei
rela iilor interculturale, m rirea gradului de deschidere, de toleran , de
acceptare a celuilalt, care este diferit, altfel spus, diversitate în unitate i unitate
în diversitate.
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În contextul urm rii realiz rii vectorului de integrare european i accept rii
discursurilor europene în societatea moldoveneasc consider m c tinerii
trebuie s con tientizeze rolul lor în promovarea valorilor pozitive. Totodat ,
acestora le revine un rol considerabil în conservarea valorilor autohtone i în
strarea specificului na ional într-o lume caracterizat prin diversitate i
globalizare. Valorile europene se reg sesc în mare parte în cadrul valorilor
general-umane i sunt preluate de c tre Republica Moldova care aspir s
devin cu adev rat un stat european unde valorile sunt percepute i considerate
valori în deplinul sens al cuvîntului.
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The article examines the types and forms of electioneering in the campaign
for parliamentary elections of 28 November 2010 in Moldova. The election campaign was characterized by the variety and multiplicity of electioneering activities. Were recorded following types and forms of election propaganda: action
"door to door", audio and visual motor advertising, distribution of leaflets, flyers and party newspapers, meetings with voters, parties for youth, media advertising media, advertising system, external visual advertising.
It highlights the electioneering activities of competitors in localities of the
republic, emphasizing that they have used the most influential forms of electioneering. Given the impact that the media is on creating awareness and credibility
of its large population, it highlights the angles of approach and presentation of
issues by broadcasting election in the republic.
It is researched newspapers, including news agencies and web-portals,
which published several materials, including news, opinion articles, political
advertising and voter, voter education materials, interviews and other special
category of electoral programs and surveys with the public opinion. In the analysis it is argued that electoral propaganda materials were a very important source of information about candidates and issues raised during the campaign.
Avansarea institu iilor democratice, care presupun desf urarea alegerilor
ca mecanisme de selectare a elitelor, impune i utilizarea unor mijloace performante de agita ie electoral .
Articolul 47 (1) din Codul electoral specific „Cet enii Republicii Moldova, partidele i alte organiza ii social-politice, blocurile electorale, candida ii i
persoanele de încredere ale candida ilor au dreptul de a supune discu iilor libere
i sub toate aspectele programele electorale ale concuren ilor electorali, calit ile politice, profesionale i personale ale candida ilor, precum i de a face agitaie electoral în cadrul adun rilor, mitingurilor, întâlnirilor cu aleg torii prin intermediul mijloacelor de informare în mas , prin expunerea de afi e electorale
sau prin intermediul altor forme de comunicare”. [3, 54]
Prin Decretul Pre edintelui Republicii Moldova nr.563 – V din 28 septembrie 2010 privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a a fost stabili-
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data de 28 noiembrie 2010 pentru desf urarea alegerilor în noul Parlament.
La 29 septembrie 2010, Comisia Electoral Central (CEC) a aprobat Programul calendaristic, pentru organizarea i desf urarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Totodat , reamintim c : „Perioada electoral –
perioada de timp cuprins între ziua aducerii la cuno tin public a datei alegerilor i ziua în care rezultatele finale ale aleg torilor sânt confirmate de c tre organele competente” [ 3, 16].
Pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 CEC a înregistrat 20 de partide i forma iuni social-politice, precum i 19 candida i independen i. [4, 3-119]
În perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate
din 28 noiembrie 2010 au fost utilizate urm toarele tipuri de activit i de agitaie electoral : ac iuni de tip „de la u la u ”, autovehicule cu publicitatea audio i vizual , distribuire de pliante informative i ziare de partid, întâlniri cu
aleg torii, petreceri pentru tineri, publicitate în mass-media, publicitate stradal ,
publicitate vizual extern .
Campania „de la u la u ” este unul din tipurile fundamentale ale agita iei
intermediare efectuat de membrii echipei partidului (candidatului). Aceast campanie propune vizitarea apartamentelor i locuin elor aleg torilor, întâlnirea
cu ace tia, distribuirea materialelor propagandistice. Aceasta este o agita ie nemijlocit a aleg torilor la locul de trai în sus inerea propriului partid (candidat).
În cadrul acestei campanii se realizeaz „prezentarea” partidului (candidatului).
Este vorba despre informarea aleg torilor despre data alegerilor amplasarea sectoarelor de votare, modalit ile i regulile de completare a buletinului electoral.
De fapt, este o campanie în cadrul c reia partidul colecteaz problemele stringente care-l preocup pe aleg tor.
În afar de aceasta, efectul mobilizator al agita iei personale permite l rgirea cercului de activi ti ai campaniei electorale a partidului. O parte dintre ace tia sunt gata benevol s i asume îndeplinirea unor func ii ca: transmiterea ziarului de partid vecinului s u, s anun e Staff-ul despre apari ia unei noi foi volante a oponen ilor.
Ac iuni de tip „de la u la u ” s-au desf urat în municipiile Chi in u,
i, în ora ele, raioanele i comunele republicii. În acest aspect s-au eviden iat
îndeosebi Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM), Partidul Democrat din Moldova (PDM),
Partidul „Moldova Unit – Edinaia Moldova” (PMUEM), Partidul Umanist din
Moldova (PUM), Partidul Social Democrat (PSD).
Astfel de ac iuni au fost observate în municipiul Chi in u – concuren i electorali PDM, PLDM, PCRM, PSD, PMUEM; municipiul B i – PCRM, PDM,
PSD; r-nul Briceni – PMUEM, PCRM; r-nul Rî cani – PCRM, PSD, PDM; r-
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nul Soroca – PDM, PCRM; r-nul Orhei – PLDM, PCRM, PMUEM; r-nul tefan Vod – PDM, PCRM, PLDM [8, 5].
În cadrul ac iunilor „de la u la u ” au fost distribuite materiale agita ionale propagandistice ale partidelor: foi volante comparative în care se arat avantajele partidului în raport cu oponen ii s i, materiale cu argumente contra oponen ilor. Aleg torii care au manifestat simpatii fa de candidat, partid, au fost
ruga i s i conving vecinii, rudele, prietenii s voteze pentru partid (candidat)
i s vin în mod obligatoriu la alegeri.
O form eficient i ingenioas de agita ie electoral este publicitatea pe transportul urban. Autovehicule cu publicitate audio i vizual au fost observate în
r-nul Edine – concurentul electoral PDM; r-nul Glodeni – Partidul Popular Cretin Democrat (PPCD), r-nul Ungheni – Partidul Politic „Alian a Moldova Noastr ” (AMN), PDM; r-nul Rî cani – PPCD, AMN; municipiul Chi in u –
PLDM, AMN, PDM [8, 5].
Cercet rile demonstreaz c un partid pu in cunoscut (candidat), doar distribuind pliante, foi volante i ziare de partid, f
desf urarea altor ac iuni electorale poate ob ine pân la 5% din voturi. Foile volante, pliantele, ziarele, mai
ales dac sunt executate calitativ, atrag aten ia aleg torului i pot fi citite practic
de to i aleg torii. Conform sondajelor sociologice, mai mult de 50% din aleg tori fac cuno tin cu ideile de baz ale platformelor electorale ale candida ilor
anume din aceste surse, primite prin po sau difuzate în strad .
Pliante, foi volante i ziare au fost difuzate de c tre to i concuren ii electorali. Totodat specific m: PNL – r-nul Cimi lia; PDM – r-nul Basarabeasca, rnul Cahul, municipiul Chi in u, r-nul Edine , r-nul Leova, raionul tefan Vod ;
PL – r-nul Basarabeasca i municipiul Chi in u; PMUEM – r-nul Taraclia, Partidul Mi carea Ac iunea European (MAE) – r-nul Edine ; AMN r-nul Hânce ti,
r-nul Orhei, r-nul Ungheni; PUM – r-nul C ra i; PCRM – Anenii Noi, r-nul
Basarabeasca, r-nul C ra i, r-nul Cantemir, municipiul Chi in u, r-nul Edine ,
raionul Hânce ti, r-nul Rî cani, r-nul Sîngerei, r-nul Str eni; PLDM – municipiul Chi in u, r-nul Anenii Noi, r-nul Criuleni, r-nul Dondu eni, r-nul Ialoveni,
r-nul Leova, r-nul Sângerei, r-nul Soroca, r-nul Taraclia, r-nul Telene ti, UTA
uzia [18, 8].
Materialele electorale variate (fulare, pixuri, calendare sau f ii parfumate
pentru autovehicule) au fost distribuite de concuren ii electorali PDM – municipiul B i, Cimi lia, Hînce ti, Leova, tefan Vod ; PLDM – municipiul Chi iu, raioanele Cahul, Cantemir, Leova, tefan-Vod , UTA G uzia.
De men ionat c publicitate stradal a fost observat în cazul majorit ii concuren ilor electorali, în propor ii semnificative în cazul concuren ilor PDM,
PL, PMUEM, PUM, MAE, PCRM i PLDM.
Una din cele mai r spândite i eficiente tehnologii electorale este întâlnirile
cu aleg torii. Nimic nu poate substitui comunicarea direct a liderului partidului
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sau candidatului cu aleg torii. Întâlnirea candidatului cu aleg torii este cel mai
eficient i mai puternic mijloc de agita ie i are cel mai înalt randament. Întâlnirea candidatului cu aleg torul este un eveniment, mai cu seam pentru aleg tor
care va împ rt i ulterior impresiile cu familia, colegii, prietenii.
Întâlnirile cu aleg torii s-au desf urat pe parcursul întregii campanii electorale, din momentul înregistr rii concuren ilor, pân în ultima vineri înainte de
alegeri i au fost abordate probleme care-i preocup pe aleg tori. Totodat , în
cadrul acestora s-a observat i denigrarea concuren ilor electorali. Astfel, la 26
octombrie 2010, la C minul Cultural din or elul Edine în cadrul întâlnirii cu
candidatul Ion Cara din partea concurentului electoral PCRM, a fost difuzat filmul „Un an negru în via a Moldovei”. Filmul dat poart un caracter denigrator
fa de partidele oponente, aflate la guvernare. Acela i film a fost difuzat la 2
noiembrie 2010 la întâlnirea concurentului electoral PCRM cu aleg torii din
or elul Ocni a. Concurentul electoral PCRM a utilizat în calitate de agita ie
electoral materialul „Rezultatele Guvern rii „Alian ei pentru Euro” care discrediteaz AIE. În cadrul întâlnirilor cu aleg torii din 28 octombrie (or. Rezina) i
29 octombrie (r-nul tefan Vod ), candida ii din partea concurentului electoral
PCRM au inut discursuri cu caracter denigrator fa de oponen ii electorali
(D.Diacov, V.Filat, M.Ghimpu, M.Lupu, V.Stepaniuc), exprimând insulte în
adresa autorit ilor na ionale, României, UE i SUA” [8, 8].
Observatorii Asocia iei Promo-LEX au constatat mai multe cazuri de implicare indirect de c tre candida ii electorali a fe elor biserice ti în campania electoral în special PLDM, PL, PCRM, PUM.
La 28 octombrie 2010, la biserica din satul Cine eu i, raionul Rezina, a avut
loc întâlnirea lui V.Voronin, candidatul PCRM, cu blagocinul Igor al raionului
Rezina, fost consilier raional pe lista PCRM, precum i al i preo i ai bisericilor
din raion. Evenimentul a avut loc cu u ile închise.
De asemenea, au fost constatate mai multe cazuri de agita ie electoral forat . Astfel, în raionul Rezina, func ionarii publici au fost chema i abuziv la întâlnirea cu candidatul PCRM din 6 noiembrie 2010, de c tre pre edintele Consiliului raional Rezina, degrevat din func ie pe perioada campaniei electorale. La
25 octombrie 2010, întâlnirea concurentului electoral AMN cu aleg torii din
ora ul Comrat a fost facilitat de administra ia Universit ii de Stat din Comrat,
care a chemat la eveniment o parte din studen ii afla i la ore.
La 4 noiembrie 2010, reprezentan ii concurentului electoral Partidul Republican din Moldova (PRM) nu au reu it s desf oare întâlnirea cu corpul didactic al colii medii din satul S rata Nou , Raionul Leova, din cauza interdic iei
impuse de c tre efa de studii a colii, membru al PCRM, E.Parpalov [8, 8].
În perioada campaniei electorale s-au organizat i alte activit i de agita ie
electoral ca: petreceri pentru tineri (municipiul Chi in u – concuren ii electo-
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rali PDM, MAE i PLDM; corturi de publicitate electoral – concuren ii MAE,
PMUEM, PDM).
De men ionat c majoritatea evenimentelor publice cu caracter electoral au
fost supravegheate de c tre reprezentan ii organelor de poli ie, inclusiv cele cu
participarea unui num r mare de persoane (peste 100 persoane).
Prin Hot rârea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010 a
fost aprobat i publicat în pres Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în mijloacele de informare în mas din Republica Moldova [14, 58-60]. În capitolul I
al Regulamentului, intitulat „Dispozi ii generale”, se sublinia: „Prezentul Regulament stabile te modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în mas
din Republica Moldova i are drept scop asigurarea reflect rii echitabile, echilibrate i impar iale a campaniei electorale la alegerile parlamentare de c tre institu iile mass-media, promovarea libert ii de exprimare i pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practic a acestor principii de c tre mass-media, pe de o parte, i concuren ii electorali, pe de alt parte” [14, 58].
Era men ionat, de asemenea, c mass-media aflat sub jurisdic ia Republicii
Moldova reflect campania electoral pentru alegerile parlamentare, în conformitate cu prevederile Constitu iei Republicii Moldova, ale Codului electoral, ale
Codului audiovizualului, ale Legii presei, ale Legii cu privire la asigurarea egalit ii de anse între femei i b rba i, ale prezentului Regulament i actelor interna ionale la care Republica Moldova este parte.
Chiar de la început se cere de men ionat faptul c campania electoral din
toamna anului 2010 a fost marcat din start de utilizarea unor strategii de comunicare manipulative în mod special, din partea opozi iei, dar i din cea a unor
actori electorali afla i la guvernare. Scopul acestora în retorica electoral era de
a credibiliza mesajele i de a determina anumite comportamente, atitudini i opiuni în favoarea manipulatorului. Diversiunea comunica ional presupune încercarea de a schimba cursul unei ac iuni, de a abate (prin crearea unor false probleme) inten iile, gândurile, ac iunile sau planurile cuiva [16, 89].
O condi ie important ce influen eaz perceperea mesajelor electorale este
încrederea în organele mass-media. Astfel, la 16 noiembrie 2010, Institutul de
Politici Publice a publicat rezultatele unui sondaj de opinie. La întrebarea: „Care
este cea mai important surs pentru informarea Dvs.” r spunsurile au fost urtoarele: televiziunea – 87% din responden i; radioul – 34,50%; internetul –
20,30%; ziarele – 16% [1, 39].
În Republica Moldova actualmente sânt înregistrate peste 400 de institu ii
care realizeaz „produse media”, din care: 60% - mass-media scris (ziare i reviste); 13% - posturile de radio; 8% - posturile TV; 15% - televiziunea prin cab-
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lu i 4% - agen iile de tiri. Activeaz 280 de de in tori de licen de emisie în
domeniul audiovizualului [6].
Audiovizualul. inând cont de impactul major pe care îl are audiovizualul
asupra cre rii opiniei publice i de credibilitatea mare a acestuia în rândul popula iei, s-a urm rit identificarea unghiurilor de abordare i a modalit ilor de prezentare a subiectelor relevante.
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJJ) a lansat în Cadrul Coali iei Civice pentru alegeri Libere i Corecte (care la moment întrune te peste 80 de organiza ii neguvernamentale) [9], rezultatele finale ale monitoriz rii modului în
care a fost reflectat campania electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de c tre principalele mass-media din Republica Moldova.
În raportul final, referitor la audiovizual, se subliniaz c în perioada 28 septembrie – 28 noiembrie 2010, majoritatea din cele 10 posturi audiovizuale monitorizate s-au implicat activ în reflectarea campaniei. Num rul materialelor i
emisiunilor ce cad sub inciden a monitoriz rii a crescut treptat pe parcursul campaniei, constituind 20733 în total [2, 1].
Televiziunea este considerat una dintre cele mai puternice c i de comunicare cu aleg torii i de aceea campania electoral depinde în mare m sur de felul în care este oglindit la TV.
Postul public TV Moldova 1 a avut 752 de tiri cu impact electoral direct i
indirect, bazate pe informa ii din 1419 surse. Dintre concuren ii electoral , pe
ecran au ap rut cel mai des reprezentan ii PCRM, PL i PLDM, liderii ultimelor
dou partide beneficiind de spa iu i în calitate de Prim-ministru i Pre edinte
interimar în tirile cu caracter electoral indirect. Astfel, Prim-ministrul i al i
mini tri care nu au degrevat pe durata campaniei au fost cita i direct sau indirect
de 140 ori, cu durata total a apari iei pe ecran de 3096 sec. Pre edintele interimar a ap rut în calitate de surs de 73 ori, cu durata de 1815 sec. Separat, la partidele membre ale Alian ei pentru Integrare European (AIE) s-a f cut referire
în tiri dup cum urmeaz : AMN - de 45 ori (798 sec.), PLDM – de 81 ori
(1168 sec.), PL – de 82 ori (1517 sec.) i PD – de 45 ori (938 sec.). Principalul
partid de opozi ie, Partidul Comuni tilor, a fost citat direct sau indirect de 131
ori, cu o durat a apari iei pe ecran de 1659 sec. Dintre sursele, altele decât concuren ii electorali, cel mai mult spa iu a fost alocat cet enilor simpli, reprezentan ilor societ ii civile i exper ilor. În materialele altele decât tirile, ca surse
au ap rut preponderent reprezentan ii societ ii civile i ai Comisiei Electorale
Centrale [2, 10].
Postul privat NIT a favorizat masiv concurentul electoral PCRM, care a f cut subiectul unui num r mare de tiri pozitive. Postul respectiv a avut un comportament de televiziune de buzunar: jurnali tii de la NIT au înso it candida ii
PCRM la majoritatea întâlnirilor cu aleg torii i au f cut campanie electoral
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pentru acest concurent. Totodat , NIT nu a asigurat pluralism de opinie în buletinele de tiri, în acestea fiind incluse preponderent tiri care au vizat în principal PCRM i partidele din AIE. Ceilal i concuren i, cu mici excep ii, nu au avut
acces la tirile de la NIT. Alian a de guvernare i partidele componente ale acesteia au fost criticate i defavorizate de c tre postul respectiv. Acest lucru s-a realizat în special prin intermediul programului de sintez s pt mânal „Rezonans”.
De remarcat prezen a mare a cet enilor simpli la tiri, care au fost cita i ca surse de 755 ori, pe durata a 6,2 ore, preponderent în materialele din campania întru sus inerea liderului PCRM.
Posturile TV private cu acoperire na ional Prime TV, 2 Plus au reflectat
campania preponderent în buletinele de tiri. Judecând dup frecven a cit rii i
conceptul apari iei concuren ilor în tiri, dar i în emisiuni, la Prime TV a fost
favorizat PDM. Aceea i tendin a fost evident i la 2 Plus. De notat c partizanatul din partea acestor dou institu ii media a devenit evident pe parcursul
ultimelor dou s pt mâni de campanie, când la tiri i la alt gen de materiale au
început s apar masiv reprezentan ii PDM. Prime TV nu a inut cont de Recomandarea CCA de a nu difuza emisiuni (distractive, analitice, talk-show-uri) cu
participarea concuren ilor electorali i la 27 noiembrie a difuzat în reluare emisiunea “Confiden e cu Rodica Cior nic ”, invitatul fiind V.Plahotniuc, candidatul cu nr.2, pe lista PDM.
Postul cu acoperire regional N4 a asigurat pluralism de opinie, prin oferirea spa iului mai multor concuren i, inclusiv candida ilor independen i. Judecând dup frecven a mare a apari iei în tiri i dup contextul pozitiv al reflect rii se poate afirma c N4 a f cut partizanat în favoarea PLDM. Postul a oferit
acestui concurent mai mult spa iu pentru a descrie activit ile electorale, dar i
pentru a prezenta în detalii activit ile Prim-ministrului.
La postul de tiri Publika TV nu a fost evident vreo tendin clar de favorizare a anumi i concuren i electorali. Postul a asigurat pluralism de opinie i a
oferit telespectatorilor suficient informa ie cu implica ii electorale astfel încât
aleg torii s poat vota informat.
Jurnal TV a favorizat Partidul Pentru Neam i ar (PN ), acestui concurent electoral fiindu-i oferit spa iu amplu atât în tiri, cât i în emisiuni, în care
reprezentan ii PN au ap rut în ipostaza de lupt tori cu mafia, în special cu
V.Plahotniuc, candidat democrat. Tendin a de partizanat în favoarea PN a devenit evident în ultimele trei s pt mâni de campanie electoral , reprezentan ii
respectivului partid fiind invita ii celor mai multe emisiuni puse pe post în aceast perioad . Totodat , judecând dup frecven a contextului negativ în care a
ap rut PCRM, se poate de afirmat c Jurnal TV a defavorizat acest concurent
electoral [19, 3].
Pe parcursul campaniei electorale, cele apte posturi de televiziune monitorizate au difuzat în total 13 mii 427 de materiale cu implica ii electorale directe

MOLDOSCOPIE, 2011, nr.2 (LIII)

137

si indirecte, cu durata total de 624 ore. Ca frecven , primele în top au fost tirile (6677), urmate de publicitate (5023 spoturi), iar ca volum, pe primul loc se
afl tirile (220,9 ore) i emisiunile de opinie (321 emisiuni cu durata de 193,5
ore), urmate de programele electorale speciale (147 la num r), c rora cele apte
posturi le-au alocat 129,2 ore în total. Cel mai mic spa iu a fost oferit Vox Populi [2, 6].
De notat c la 27 noiembrie, Moldova 1 a difuzat duplexul Bucure ti-Chiin u la Gala premiilor de excelen ale TVR Interna ional, în cadrul c ruia au
avut cuvânt ri Pre edintele interimar i Prim-ministrul. Acest lucru a contravenit Recomand rii Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a nu difuza în
ziua alegerilor i în ziua precedent alegerilor emisiuni cu participarea concureilor electorali sau subiecte ce vizeaz concuren ii electorali.
Men ion m c apari ia liderului de partid sau a candidatului în mass-media
(îndeosebi la tiri) creeaz impresii la aleg tori c el este nu doar o persoan
onorabil , dar i un lider recunoscut care are o preg tire profesional destul de
înalt pentru a ocupa un post de conducere.
În perioada 28 septembrie – 28 noiembrie 2010, num rul materialelor cu
impact electoral la cele trei posturi de radio: Radio Moldova, Vocea Basarabiei,
Prime FM, a constituit 7346, volumul total al acestora fiind de 296, 2 ore. Ca i
la posturile TV, ca frecven i durat au prevalat tirile (3270 la num r spoturi
cu durata de 100 ore), urmate de publicitate – 2824 spoturi cu durata de 25,5
ore. Emisiunilor de opinie le-au fost alocate 80,5 ore, iar programelor electorale
speciale – 58, 5 ore.
De men ionat c cele mai multe i mai diverse materiale relevante au fost
puse pe post de Radio Moldova, care a avut în total 3546 de tiri, emisiuni de
opinie, materiale de educa ie electoral , programe electorale speciale i spoturi
publicitare. Totodat , Radio Moldova a oferit timp de anten gratuit concuren ilor electorali. Din cele 2154 de materiale puse pe post de Vocea Basarabiei, cel
mai mare volum a revenit tirilor i emisiunilor de opinie. Prime FM a reflectat
campania preponderent în tiri. Ca i la posturile TV, în tematica tirilor electorale difuzate de c tre posturile radio a prevalat politicul i procesul electoral.
La Vocea Basarabiei s-a remarcat favorizarea PLDM i PL, partizanatul politic fiind determinat în principal de frecven a i durata mare a interven iei directe atât a reprezentan ilor partidelor, cât i a Pre edintelui Interimar i Prim-ministrului. De asemenea, Vocea Basarabiei a defavorizat PCRM, care a ap rut de
cele mai multe ori în context negativ.
La Prime FM, în context pozitiv apare de cele mai multe ori PDM – de 37
ori sau 4,3% din cele 852 de tiri relevante. Este vorba în principal de întâlnirea
lui M.Lupu la Academia de tiin e – „Lupu împac societatea”, întâlniri electorale în diferite localit i, tirea despre aceea c dup 28 noiembrie PDM va l sa
a deschis pentru dialog cu toate for ele politice, rezultatele sondajelor de opi-
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nie potrivit c rora PDM va accede în Parlament, tiri privind concertele organizate de PDM etc. PL, i PLDM apar i în lumin pozitiv , i negativ , într-un
num r aproximativ egal de tiri. PCRM este singurul concurent care este men ionat de cele mai multe ori în context negativ – de 68 ori (8%).
Institu iile publice ale audiovizualului au organizat pe parcursul întregii campanii electorale dezbateri publice pentru concuren ii electorali.
În conformitate cu prevederile art.7 al Codului audiovizualului i prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mass-media Consiliul Coordonator al Audiovizualului a supravegheat respectarea pluralismului
de opinii.
Cu toate acestea, în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat în edin e publice 40 de contest ri ale concuren ilor electorali (18
- Partidul Liberal Democrat din Moldova, 6 – Partidul Democrat din Moldova, 4
– Partidul ”Alian a Moldova Noastr ”, 3 – Partidul Popular Cre tin-Democrat, 2
– Partidul Comuni tilor din Republica Moldova, 2 – Partidul Na ional Liberal, 2
– Partidul ”Pentru Neam i ar ”, 1 – Partidul Social-Democrat, 1 – Partidul
”Mi carea Ac iunea European „, 1 – împreun candida ii independen i: Laguta
M., Nazarenco E., Axenova N., Bolotnicov O.) [11, 6].
În campaniile electorale politicienii se str duie s se men in cu orice pre la
putere, iar noi, aleg torii, suntem acei care-i altern m (uneori nereu it) la putere.
Pentru a atrage electoratul în timpul campaniilor electorale, partidele politice lanseaz în mass-media cele mai ademenitoare i promi toare slogane i
spoturi electorale. Astfel, în campania electoral pentru alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010 Partidul Liberal Democrat din Moldova s-a lansat cu sloganul ”Moldova f
s cie!„ [17, 3]. Acest slogan de campanie reflect proiectul PR, lansat de PLDM cu genericul Angajament pentru Moldova
s cie, punctând ase obiective prioritare: 1). Crearea unei economii puternice, performante, care s ofere peste 100 000 noi locuri de munc bine pl tite;
2). În urm torul mandat de patru ani vom m ri pensia minim la 1300 lei, vom
cre te aloca ia pentru na terea copilului pân la 10 000 lei, iar indemniza ia lunar pentru cre terea copilului pân la 1300 lei; 3). Lupta cu corup ia. Prima lege pe care o va propune Guvernul PLDM va viza anularea imunit ii pentru to i
deputa ii i judec torii. Vom insista ca legea s fie votat prin vot nominal.
Vom reduce num rul institu iilor de control i vom cre te pedepsele pentru darea i luarea de mit . 4). Accelerarea integr rii Moldovei în Uniunea European .
Pân la sfâr itul anului 2012 cet enii no tri vor avea dreptul de a circula în UE
vize. 5). Vom reface peste 2000 km de drumuri, vom asigura accesul fiec rei gospod rii la ap potabil de calitate, vom gazifica toate localit ile din Moldova; 6). Locuin e pentru tineri i familii cu venituri mici [21].
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Aceste oferte au fost promovate activ prin spoturi electorale lansate consecutiv la posturile de radio i televiziune, ceea ce denot abordarea unor tehnologii conving toare i eficiente de PR politic în cadrul Staff-ului PLDM.
Partidul Comuni tilor din Republica Moldova a mers în campania electoral
cu sloganul ”Moldova alege Victoria!„ – aceasta fiind întreaga Moldov , f
excep ie, f
favorit, f
divizare prin ai s i i str ini, întreaga Moldov format în primul rând din femei, b trâni, copii, tineri, dar nu din partide aflate în
conflict [20, 1].
Partidul Democrat din Moldova s-a lansat în campania pentru alegerile parlamentare anticipate cu sloganul ”Pentru Moldova, PENTRU TINE!„ [15, 4],
Partidul ”Mi carea Ac iunea European „ – cu sloganul ”MAI MULTE FAPTE
MAI PU IN POLITIC !„ [12, 3].
Pentru a înviora atmosfera tensionat din timpul campaniei electorale, Aliaa Moldova Noastr (AMN) a lansat pe pagina sa web, jocul Serafic f
fric
– 2, în care eroul principal este liderul forma iunii, S.Urechean, care lupt cu
comuni tii. La primul nivel adversari sunt Gr.Petrenco i Z.Greceanâi. La nivelul urm tor, care este mai dificil, apare I.Dodon i M.Tcaciuc. Ultimul i cel mai
dificil de r sturnat este V.Voronin. În joc apar i liderii Alian ei pentru Integrare
European – M.Ghimpu, V.Filat i M.Lupu, în calitate de spectatori care îl aplaud pe Urechean de fiecare dat când acesta reu te s înving un adversar comunist. Aceste ac iuni mizeaz pe dimensiunea afectiv a retoricii electorale i,
respectiv, pe cea a comportamentului electoral [16, 97].
De men ionat c sloganurile i spoturile electorale care au avut o anumit
int i un obiectiv de a ob ine un scor bun deseori au fost s race în informa ie,
dar bogate în imagini frapante, în cuvinte- oc. Ele au avut scopul de a ritma comunicarea în campania electoral .
Presa scris . Actualmente, pe pia a informa ional autohton activeaz 12
agen ii informa ionale, care, pe drept cuvânt, pot fi considerate principalii furnizori de tiri ai presei scrise. Cu toate c ele se afl într-o concuren permanent ,
oricum, agen iile de pres se prezint ca un organism integru care d tonul presei moldovene ti, influen ând serios modul de selectare a subiectelor. Doar dou
agen ii de tiri Moldpres i Infotag au difuzat 635 de tiri timp de dou luni (28
septembrie-28 noiembrie 2010), cca. 60% din ele revenind agen iei Infotag, care
a avut un comportament editorial echilibrat. Agen ia informa ional de stat Moldpres a difuzat mai multe tiri care i-au pus în lumin pozitiv pe liderii PLDM
i PL, în calitatea lor de Prim-ministru i, corespunz tor, Pre edinte Interimar.
În anul 2010 în Republica Moldova sau editat 237 ziare, inclusiv 48 raionale i de teritoriu cu un tiraj de peste 33 milioane exemplare [7].
În perioada campaniei electorale a sporit considerabil interesul cititorilor fade informa iile din pres i s-a majorat tirajul ziarelor care num ra peste 40

140

MOLDOSCOPIE, 2011, nr.2 (LIII)

de milioane de exemplare. De altfel, în aceast perioad au fost publicate i suplimente ale unor ziare cu tiraj deosebit de mare.
Numai pe parcursul unei luni (în perioada 28 octombrie-28 noiembrie
2010), presa scris , inclusiv agen iile de pres i portalurile web, au publicat în
total peste 4760 de materiale, precum i tiri, articole de opinie, publicitate politic i electoral , materiale de educa ie electoral , interviuri i alte materiale din
categoria programelor electorale speciale, de asemenea sondaje de opinie cu ceenii de tip „Vox populi”.
Cu unele excep ii, presa scris a reflectat campania electoral din perspectiva concuren ilor electorali pe care îi simpatizeaz sau de care depind patronii i
editorii acestora, f a asigura pluralismul de opinie i f a oferi dreptul la replic , conform prevederilor deontologiei profesionale. Constatarea este inserat
în raportul de monitorizare a reflect rii campaniei electorale de c tre mass-media de Centrul pentru Jurnalism Independent, în cadrul Coali iei Civice pentru
Alegeri Libere i Corecte, a transmis Info-Prim-Neo pe 7 decembrie 2010.
Expertul mass-media, P.Macovei, a declarat, pe 7 decembrie 2010, la o conferin de pres c genurile jurnalistice c rora le-au dat preferin ziarele au fost
articole de opinie, un spa iu mai mic revenind tirilor. Publicitatea electoral pe
paginile ziarelor a ocupat un spa iu mult prea mare. Astfel, în cele 12 ziare monitorizate spa iul de publicitate electoral a fost de 240 de pagini de ziar.
S-au constatat înc lc ri ale legisla iei electorale în publica iile presei scrise.
Astfel, de exemplu, pe 28 i 30 octombrie 2010, au fost publicate unele materiale cu caracter de publicitate electoral , care nu au fost plasate la rubrica „Electorala 2010” i nu au fost înso ite de o not „achitat din fondul electoral”. Este vorba de astfel de publica ii scrise ca: „Komsomolskaya Pravda” – publicitatea
PDM; „S pt mîna” – publicitatea PLDM, AMN; „Timpul” – publicitatea
PLDM, PDM; „Panorama” – PDM; „Moldavskie Vedomosti” – PDM; precum
i pe site-ul portarului „Unimedia”.
Astfel, remarc m înc lcarea art.21 alin.1 din Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie în mas , i anume: „Fiecare material al concuren ilor electorali publicat în
presa scris va fi plasat la rubrica „Electorala 2010” i înso it de o not „achitat
din fondul electoral” al concurentului respectiv. Responsabilitatea pentru materialele cu con inut i/sau esen electoral publicate în presa scris f
men iunea „Electorala 2010” i „achitat din fondul electoral” o poart institu ia massmedia respectiv .”
În Raportul nr.3 de monitorizare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, realizat de Coali ia „Control CivicAlegeri 2010”, în perioada 25-31 octombrie 2010, se remarc c la apelul Coaliiei adresat unor mijloace de informare în mas , cum ar fi: „Timpul”, „Jurnal de
Chi in u”, „Ziarul de Gard ”, portalul „Unimedia”, postul de radio „Vocea Ba-
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sarabiei”, precum i ziarelor regionale, membri ai Asocia iei Presei Independente, implicate în reflectarea campaniei electorale, s confirme sau s infirme informa iile care au ap rut pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al României
privind acordarea de sprijin financiar acestor mass-media, precum i apelul de a
publica datele cu privire la volumul de finan are a activit ilor lor din bugetul de
stat al României, r spunsul a parvenit la Coali ie doar din partea portarului informa ional „Unimedia”. În mesajul s u, acesta a confirmat faptul c finan area
activit ilor sale pe parcursul anului 2009 a fost asigurat din sursele bugetare
ale Departamentului pentru Românii de pretutindeni al Ministerului Afacerilor
Externe al României [10].
În paginile ziarelor au fost publicate informa ii, reportaje, fotografii, alte
materiale ale agen iilor de pres , ale coresponden ilor titulari i netitulari despre
desf urarea campaniei electorale.
De men ionat c ziarele „Moldova Suveran ” i „Nezavisimaia Moldova”
au f cut partizanat politic în favoarea concurentului electoral PCRM, pe care lau promovat masiv în tirile i materialele de opinie publicate.
Noi am studiat 180 de materiale publicate în 30 de numere ale ziarului „Moldova Suveran ” i 150 de materiale publicate în 25 de numere ale ziarului „Nezavisimaia Moldova”, care se refereau în linii generale sau la concret, la mesajele CEC (hot râri, liste ale concuren ilor electorali, informa ii privind activitatea
CEC); programe preelectorale ale partidelor, candida ilor independen i, articole,
interviuri, schi e, adres ri, apeluri etc.
Astfel, în ziarul „Moldova Suveran ” au fost publicate peste 80 de materiale
despre întâlnirile lui V.Voronin i a candida ilor PCRM cu aleg torii, peste 100
de fotografii electorale, 60 de interviuri electorale, 50 de reportaje privind campania electoral .
Numai reporterul M.Con iu de la ziarul „Moldova Suveran ” a publicat peste 30 de materiale publicitare politice i electorale ca: „Jurnalismul ca circumstan atenuat a rat rii i neputin ei”, („Moldova Suveran ”, 28 septembrie
2010, p.3); „Ce caut Chiril Lucinschi în partidul lui Filat?”, („Moldova Suveran ”, 14 decembrie 2010, p.1-2) i altele.
Ziarul „Nezavisimaia Moldova” a publicat peste 60 de materiale publicitare
electorale, peste 80 de fotografii ale candida ilor PCRM, 50 de interviuri i 40
de reportaje electorale. Dintre acestea eviden iem articolele: „Cto voiuet protiv
Partii Communistov RM?”, („Nezavisimaia Moldova”, 16 noiembrie 2010, p.3);
Sorocianu T. „Tanie sabliami vocrug prin ipov”, (Nezavisimaia Moldova, 21
decembrie 2010, p.2), etc.
Studierea materialelor publicate în ziarele „Moldova Suveran ” i „Nezavisimaia Moldova” ne permite s concluzion m c acestea au manifestat partizanat politic în favoarea concurentului electoral PCRM, pe care l-au promovat în
tirile i materialele de opinie. Deseori, au fost lansate diverse acuza ii care dis-
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creditau AIE i partidele componente ale acesteia, în special PLDM i PL, iar
tonalitatea materialelor publicate a f cut dovad caracterului p rtinitor al acestor institu ii mass-media.
În perioada campaniei electorale, ziarul ”Timpul„ a publicat peste 90 de
materiale publicitare electorale, inclusiv peste 40 de bilborduri (postere electorale), apar inând PLDM, peste 30 – PL i 20 – AMN. Pe paginile ziarului au
fost plasate peste 20 de materiale de educa ie electoral [13]. Dintre acestea eviden iem articolele: Cozonac C. „Importan a votului con tient”, („Timpul”, 8 octombrie 2010, p.12); T nase C. „Cu cine ar vota b trânii pe 28 noiembrie?!”,
(„Timpul”, 10 noiembrie 2010, p.6) i altele.
Cotidianul Na ional a publicat i „Discursul Pre edintelui Partidului Liberal
M.Ghimpu la lansarea oficial în campania electoral a PL”, care a avut loc la
Cetatea Soroca pe 24 octombrie 2010 („Timpul”, 29 octombrie 2010, p.20-21).
Ziarul „Jurnal de Chi in u”a publicat peste 70 de materiale electorale: reportaje fotografii, materiale ale agen ilor de pres etc.
Ziarele „Timpul”, „Jurnal de Chi in u” au defavorizat concurentul electoral
PCRM în majoritatea absolut a materialelor jurnalistice, avantajând partidele
de orientare liberal i în general partidele ne-comuniste. „Jurnal de Chi in u” a
prezentat în context preponderent negativ i concurentul electoral PDM, dar a
favorizat în acela i timp Partidul Umanist din Moldova. Reamintim doar articolul: „Încredere neamului de bun credin ”, („Jurnal de Chi in u”, 5 noiembrie
2010, p.2).
De men ionat c ziarele „Flux” i „Evenimentul Zilei” au prezentat în context negativ concuren ii electorali cu cele mai mari anse de a accede în Parlament (în special PCRM, PLDM, PL), dar i alte partide antrenate în alegeri, cu
excep ia unuia dintre concuren ii, pe care l-au avantajat editorial. În cazul
„Flux-ului” este vorba de Partidul Popular Cre tin-Democrat (PPCD), iar în cazul „Evenimentului Zilei” – de PDM.
Ziarele „Vesti Gagauzii” i „Golos B i” s-au implicat destul de modest în
reflectarea campaniei electorale, doar cu câteva tiri, fapt care denot c nu iau îndeplinit complet rolurile de institu ii ale presei.
Referitor la ziarul „Komsomolskaia pravda v Moldove” not m c acesta nu
a publicat foarte multe materiale jurnalistice în campania electoral , dând preferin articolelor i machetelor publicitare ale concuren ilor electorali. Totu i, a
manifestat o tendin de favorizare a concuren ilor electorali PLDM i PCRM.
Marea majoritate a ziarelor au publicat platformele electorale ale concurenilor electorali, datele finale ale alegerilor prezentate de CEC. Ziarul „Jurnal de
Chi in u” a prezentat o hart a voturilor în care propune cititorilor s vad cum
au fost cotate principalele partide în fiecare raion al Republicii Moldova, precum i în Chi in u i B i. Harta arat c în centrul Republicii Moldova situa ia
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s-a schimbat, verdele, albastrul i bleul umbresc purpuriul, iar celelalte regiuni
se dezro esc încet, dar sigur („Jurnal de Chi in u”, 3 decembrie 2010, p.10).
În unele materiale publicate în ziare este învinuit Comisia Electoral Central de fraudarea alegerilor. Drept exemplu poate servi materialul: „CEC a pus
um rul la fraudarea alegerilor”, („Moldova Suveran ”, 1 decembrie 2010, p.1),
în care reprezentantul PCRM, Gr.Petrenco, a declarat c num toarea paralel
a voturilor, care a fost ini iat de PCRM demonstreaz multiple gre eli inten ionate în procesele verbale de la sec iile de votare din întreaga ar .
În multe articole din ziare se accentueaz faptul c transparen a financiar
prin care s fie informa i aleg torii cu privire la cei care sprijin financiar n-a
fost asigurat . Drept confirmare sânt aduse un ir de cazuri de finan are ilegal a
campaniei electorale. Corup ia parlamentar a servit drept teren rodnic pentru
finan area ilegal a partidelor politice, fapt ce antreneaz cheltuieli serioase din
resurse de stat i împiedic func ionarea normal a institu iilor democratice.
Aceasta are loc din cauza lipsei unei legisla ii care ar permite un control riguros
al finan rii participan ilor la scrutinele electorale.
Sau materialul: „Renum rarea voturilor va costa peste un milion de dolari”,
(„Timpul”, 13 decembrie, 2010, p.1). În articol se subliniaz c CEC a aprobat
un deviz de cheltuieli în sum de 13 milioane lei pentru renum rarea voturilor,
cerute de comuni ti. Procesul de num rare repetat a buletinelor de vot de la
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a început la 15 decembrie. CEC a degrevat, de la 13 pân la 17 decembrie 2010, de la locul de munc
permanent întreaga componen a consiliilor electorale de circumscrip ie.
Adic , de la bun început era evident c remunerarea voturilor nu va avea
nici un efect practic. Lucru care s-a i confirmat, dar, în schimb, s-au cheltuit
sume fabuloase de bani. De altfel, renum rarea voturilor a avut o însemn tate
nu numai politic , dar i moral , deoarece rezultatele renum rii nu au confirmat falsific rile i acei care au cerut acest lucru, PCRM, au r mas pedan i.
Ziarele au publicat i materiale referitoare la solu ionarea crizei politice din
Republica Moldova. Acestea au inclus în linii mari opiniile oamenilor de stat,
ale liderilor politici, ale anali tilor politici, ale intelectualit ii i a oamenilor de
rând. Astfel, în materialul: „Cum poate fi dep it criza politic ?”, („Ziarul de
Gard ”, 2 decembrie 2010, p.3) i-a expus opinia referitor la crearea coali iei de
guvernare M.Snegur, primul pre edinte al Republicii Moldova, E.Mardarovici,
Clubul Politic al Femeilor 50/50, V.Cibotaru, analist politic, A. ranu, analist
politic, D.Braghi , ex-prim-ministru al Republicii Moldova. În alt articol informativ: „Coali ia post-Narî kin”, („Ziarul de Gard ”, 9 decembrie 2010, p.1), se
aduce la cuno tin a cititorilor c Partidul Comuni tilor din Republica Moldova
i Partidul Democrat din Moldova vor forma în zilele urm toare coali ia anticri„Pentru Moldova”. Cele dou forma iuni au ajuns la în elegere în timpul vizitei la Chi in u a lui S.Narî kin, eful administra iei preziden iale de la Moscova.
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Decizia nu a fost f cut public , evitându-se situa ia în care cele dou partide ar
fi suspectate c au luat decizia sub influen a Rusiei.
În materialul „Are Republica Moldova nevoie de o pres i o societate civicare tac?”, („Ziarul de Gard ”, 16 decembrie 2010, p.3), S.Mustea , Asociaia istoricilor din Moldova, V.Saharneanu, Uniunea Jurnali tilor din Moldova,
C.Ciurea, analist politic, IDIS „Viitorul”, P.Macovei, Asocia ia presei independente supun criticii Declara ia liderului PDM M.Lupu „Asupra PD se exercit
presiuni enorme prin intermediul presei, ONG, liderilor de opinie…”. În articol
ace tia se întreab : Dac partidele încep a schimba regulile jocului, ce ar trebui
fac presa i societatea civil ? S tac ? S se fac c nu vede?
Pe 1 decembrie 2010 cotidianul na ional „Timpul” a publicat articolul jurnalistului A.Gherasim. „Cineva vrea s ne vând ?”, în care se men ioneaz :
„Dup alegeri s-a creat o situa ie paradoxal : cei care au acumulat un num r
mai mic de mandate de deputat se dau cei mai tari, aruncând cu declara ii „tranante” i aluzii antajiste, anun ându-se unicii care pot decide destinul Moldovei. Unii dintre ei nici m car nu con tientizeaz c , având doar un m nunchi de
mandate, în afara Alian ei pentru Integrare European ar deveni ni te marginali
bizari.”
În perioada 29 noiembrie-24 decembrie 2010, s pt mânalul „Ziarul de Gar” a publicat peste 20 de materiale consacrate dep irii crizei politice din Republica Moldova, „S pt mîna” - 15, „Timpul” – 12, „Flux” – 10, „Adev rul” –
8 materiale.
În art.6 din Regulamentul CEC, privind reflectarea campaniei electorale la
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 se specific : „Publicitatea electoral în re eaua internet i prin intermediul telefoniei mobile este asimilat publicit ii electorale în presa scris ” [14, 59].
În perioada campaniei electorale agen iile de pres , portalurile web au publicat un num r semnificativ de materiale de publicitate electoral i politic , sondaje de opinie, întâlniri cu aleg torii i, în special, materiale de educa ie electoral . Totodat , telefonia mobil a transmis mai multe mesaje publicitare.
De men ionat c site-urile au plasat 1500 informa ii, peste 60% din totalul
de tiri revenind www.omg.md. Remarc m ca acesta din urm a f cut partizanat
politic în favoarea concurentului electoral PCRM, pe care l-a promovat în toate
tirile i materialele de opinie publicate. Deseori au fost lansate diferite acuza ii
care discrediteaz AIE i partidele componente ale acesteia, în special PLDM i
PL, f
a oferi dreptul la replic , iar tonalitatea materialelor publicate a f cut
dovada caracterul p rtinitor al acestei institu ii mass-media.
Presa din Republica Moldova mai mult „a convins” decât a informat. Ceea
ce s-a urm rit de-a lungul campaniei electorale a fost mai degrab un comentariu politic cu preten ii de informare. Presa de opinie s-a lansat într-o competi ie
unde m iestria de def imare a concuren ilor electorali aducea dup sine laurii

MOLDOSCOPIE, 2011, nr.2 (LIII)

145

triumfului. Este de men ionat faptul c presa din republic i-a permis de mai
multe ori un limbaj incorect în adresa concuren ilor electorali. Vom exemplifica
prin câteva denumiri de articole plasate în ziarele în care este folosit un astfel de
limbaj: „Filat vs Lupu, un duel benefic campaniei”, („Jurnal de Chi in u”, 9 noiembrie 2010, p.3), „Comuni tii atac Moldova cu bombe propagandistice”
(„Timpul”, 5 noiembrie 2010, p.4), „Corupere pasiv a electoratului” („Moldova Suveran ”, 1 octombrie 2010, p.1-2), „AMN: silneie soln e, jioltoie nebo.
Partia Serafima Urechiana vstupaet v predvabornuiu boribu s obrecionnostiu
osujdionnogo na cazni” („Nezavisimaia Moldova”, 2 noiembrie 2010, p.1) i altele.
În articolul „Putrezi de s raci. Comuni tii au s cit. Pe hârtie” („Jurnal de
Chi in u”, 12 octombrie 2010, p.1-3), se subliniaz c declara iile de avere ale
unor lideri comuni ti, depuse la CEC pentru alegerile din 28 noiembrie 2010,
con in venituri i chiar propriet i mai pu ine decât atunci, când erau la guvernare. În articol se mai remarc c conform declara iilor de avere depuse la CEC,
pe lista electoral a Partidului Comuni tilor din Republica Moldova candideaz
persoane care nu indic nicio proprietate i niciun venit.
Acela i cotidian „Jurnal de Chi in u” din 15 octombrie 2010, a publicat articolul „Democra ia î i etaleaz averile”, în care redac ia ziarului propune cititorilor s ia cuno tin i de averile demnitarilor condu i de Marian Lupu. În legenda fotografiei plasate în centrul articolului, D.Diacov este prezentat ca „Lupul
trân” al democra ilor, care a r mas, în mare parte, cu acelea i propriet i valoroase declarate i în anii trecu i.
În mesajele partidelor democratice din mass-media a fost pe larg promovat
ideea integr rii europene, care reprezint o prioritate constant i ireversibil a
politicii externe i interne a Republicii Moldova. Platformele electorale ale partidelor democratice, în special, PLDM, PL, AMN, PDM, MAE, PUM, PNL i
altele se subliniaz „Cursul spre Europa”. Implementarea reformelor interne în
domeniul consolid rii democra iei i statului de drept, în conformitate cu standardele europene, reprezint o condi ie de maxim importan pentru integrarea
european .
De remarcat, în context, c cea mai reu it campanie mediatic de promovare a ideii de integrare european au desf urat-o în timpul campaniei electorale
posturile publice Moldova 1, Radio Moldova, Vocea Basarabiei, posturile TV
private cu acoperire na ional Prime TV, 2 Plus, precum i posturile Publika TV
i Jurnal TV. Cel mai mare volum de materiale consacrate integr rii europene
au fost puse pe post de Publika TV, urmat de Jurnal TV, iar NIT a reflectat aceast problem într-un num r redus de tiri.
Ziarele cele mai insistente în reflectarea problemei integr rii europene au
fost „Timpul”, „Jurnal de Chi in u”, „Flux”, „Ziarul de Gard ”.
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De men ionat, îns , c op iunea european spune mult i nimic electoratului
autohton. Pe fondul unei s cii aproape generale a cet enilor moldoveni, mult
mai concrete i mai atractive devin mesajele i sloganurile referitoare la pensii,
salarii, fiscalitate, ocrotirea s
ii, înv mânt, indemniza ii pentru na terea
copiilor i altele.
Campania electoral a luat sfâr it la 24 decembrie 2010, când Curtea Constitu ional (CC) a validat mandatele celor 101 deputa i care vor constitui parlamentul de legislatura a XIX-a. În acela i timp, CC a emis un demers parlamentului pentru a amenda Codul electoral, astfel încât s fie prevenite înc lc ri de
genul celor notificate în campania electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. În decizia sa, CC a confirmat rezultatele alegerilor anticipate din 28 noiembrie, conform c rora PCRM a ob inut 42 de mandate,
PLDM-32, PDM-12, iar PL-12 [5, 1].
Mass-media a difuzat o anumit informa ie în rândul aleg torilor cu scopul
de a le influen a motiva iile electorale, deoarece pe parcursul campaniei electorale se poate schimba dispozi ia electoratului. Mesajele mass-media au fost centrate pe urm toarele teme: s tate, înv mânt, educa ie, asisten social , pensii, locuri de munc , politic extern etc. Deoarece liderul partidului sau candidatul nu are posibilitatea s se întâlneasc cu fiecare dintre aleg tori, mass-media devenind în acest sens cea mai potrivit cale de comunicare cu electoratul.
De altfel, atât clasa politic din Republica Moldova, cât i clasa mediatic ,
pare s fi con tientizat deja stratagema spectacolului politic. Succesul PLDM în
raport cu alte forma iuni politice „de dreapta” la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în Republica Moldova în i jurnali tii îl explic tocmai prin contribu ia adus de mass-media.
Ie irea masiv a cet enilor Republicii Moldova la votare a fost, f îndoia, un aspect pozitiv al scrutinului din 28 noiembrie 2010 i o consecin a agitaiei electorale. Totodat , rata înalt de participare la scrutinul electoral demonstreaz o dat în plus c societatea noastr î i dore te o guvernare stabil , generatoare de prosperitate i dezvoltare. Ast zi, mai mult ca oricând, clasa politic
din Republica Moldova trebuie s demonstreze prin fapte c nu este condus de
ambi ii i interese de moment, dar c este în serviciul cet enilor.
În general, agita ia electoral are un impact puternic asupra opiniei publice
în perioada campaniei electorale i dac procesul electoral nu este prezentat i
reflectat în mod echilibrat i impar ial, cet enii vor fi lipsi i de posibilitatea
unui vot con tient, informat, iar alegerile nu vor putea fi considerate pe deplin
libere i corecte.
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This article examines issues related to sustainable development and innovation, as well as the correlation of these phenomena with education from the perspective of the 21st century. Sustainable development is conceived as a co-evolution development of society and nature, when the conservation and permanent
process of society and nature is being undertaking in a form compatible with
the biosphere. In this context, the educational system of the 21st century ought to
become a priority of the mechanisms of transition to a sustainable future. The
sustainable development model can be achieved only if the cardinal structural
change in the objectives and social structure are taking place, and, first of all,
shifts in the changing role of education in society. The sustainable development
model will be implemented in two central directions: scientific-technological
and scientific-educational, perceived as global processes which anticipate other
social trends that create the basis for the transformation of peoples’ activities.
Current educational system at the global scale tends to become a social mechanism, more regressive - conservative, unable to contribute efficiently to solving
the global problems. The research of perspectives in global education leads to
the conclusion that in education field transformations will take place closely related to revolutionary and evolutionary changes of the entire civilization process and the interaction between society and nature. New models of education
of the 21st century are going to be reorganized, consistently and with determination, consistent with analysis of the forward-looking problems in education.
Sistemul educa ional mondial a intrat în stadiul unor transform ri cardinale
i dinamice, direct legate de schimb rile evolutive din societate. Se presupune,
bun oar , c la ora actual se formeaz un sistem educa ional postindustrial de
natur s corespund unei societ i postindustriale [8].
Totodat , deja de câ iva ani se deruleaz un proces de tranzi ie la o form
mai inovativ de educa ie – educa ia pentru o dezvoltare durabil (DD), determinat de formarea unei noi strategii generale de dezvoltare a civiliza iei, strate-
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gie care a fost adoptat în 1992 la Conferin a ONU pentru mediul ambiant i dezvoltare de la Rio de Janeiro [13].
Strategia DD a comunit ii mondiale a luat na tere anume de aceea c actuala form (model) de dezvoltare a civiliza iei nu asigur supravie uirea omenirii
i duce la degradarea biosferei, posibil chiar la omnicid. Noul model de dezvoltare a civiliza iei i de interac iune socionatural , substan ial mai uman, care este reflectat în recomand rile ONU, în documentele oficiale ale majorit ii rilor
care fac parte din aceast organiza ie, exist deocamdat doar virtual-teoretic, ca
un viitor dezirabil al comunit ii mondiale. Se a teapt c trecerea pe calea DD
va asigura dou scopuri cardinale: supravie uirea omenirii i conservarea biosferei ca baz natural a existen ei de mai departe, lipsite de pericole a civiliza iei.
DD se concepe drept o dezvoltare coevolutiv a societ ii i naturii, cînd conservarea i procesul permanent al societ ii i naturii au loc într-o form compatibicu biosfera. Noua strategie de dezvoltare a civiliza iei este la primii s i pa i,
astfel c trecerea în m sur deplin la DD este posibil doar în perspectiva secolelor XXI-XXII. Unde mai pui c acest viitor trebuie s difere de prezent prin
alte obiective, alte imperative, priorit i, valori i idealuri. i acest viitor dezirabil, mai optimist, trebuie s influen eze evenimentele care au loc ast zi, canalizându-le pe un f ga „durabil”.
Principala tr tur a viitorului durabil const în faptul c vor fi unite întrun tot unitar c ile de dezvoltare a civiliza iei, care pîn acum erau mai pu in legate i evoluau spontan (mai ales, direc iile economic , social i ecologic de
dezvoltare i asigurare a securit ii în acelea i aspecte). i nu e vorba doar de
ecologizarea întregii activit i sociale i în special a celei economice, cum se interpreteaz adesea, i este de în eles o atare interpretare ecologic – or concep ia
îns i a DD este strîns legat de problema mediului înconjur tor i a dezvolt rii:
trebuie evitat catastrofa mondial total dup care pur i simplu nu va mai avea
cine lichida consecin ele negative.
Mijlocul de ap rare a omenirii împotriva iminentei catastrofe globale nu poate fi asem tor cu acele ac iuni la care recurgem acum în cazul unor catastrofe i situa ii excep ionale locale generate de cauze naturale i antropogene. Este
necesar s trecem de la lichidarea consecin elor negative ale activit ii sociale
la contracararea catastrofelor i la m suri de anticipare, ceea ce, propriu-zis, i
propune comunit ii mondiale concep ia i strategia DD. Una dintre principalele
componente ale transform rilor-DD (astfel numim noi activitatea de trecere la
DD) trebuie s fie hot rârile anticipative i ac iunile preventive, care ar permite,
înainte de toate, s amân m catastrofa pentru vremuri mai îndep rtate, iar cu timpul s elimin m mai multe amenin ri i pericole. Cînd ac iunile negative aveau caracter local i chiar regional, consecin ele acestora puteau fi lichidate, fie i
cu mari pierderi economice. În cazul îns al unor catastrofe la scar global , nu
putem decît s le contracar m, ceea ce impune formarea unei culturi absolut noi
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– cultura contracar rii, sau cultura ac iunilor anticipative. Iar acest lucru genereaz o altfel de viziune asupra caracteristicii temporale a întregii culturi i activii umane i în special asupra esen ei i con inutului educa iei în secolul al
XXI-lea.
Noul con inut umanist i, în acela i timp, socionatural al DD a omenirii difer de modelul contemporan de existen i dezvoltare a ei prin faptul c acest
tip de dezvoltare înc nu exist , dar el trebuie s apar , pentru ca civiliza ia s
poat supravie ui. În acest scop îns trebuie s lu m decizii de anticipare i s
întreprindem ac iuni corespunz toare, prev zute pe o perspectiv strategic de
lung durat , i aceast deosebire este una cardinal fa de ceea ce se întîmpl
în forma economocentric de dezvoltare, care, dup cum arat fenomenele critice de ultim or , nu se mai poate baza pe spontaneitatea pie ei. Dar o asemenea
animare strategic este posibil numai cu condi ia apari iei unei con tiin e anticipative, i nu doar la unii indivizi aparte sau grupuri de indivizi, ci la majoritatea covâr itoare a popula iei planetei, sau la un anumit num r critic al acesteia.
Formarea unei con tiin e anticipative, adic a unei con tiin e care anticip
existen a social ( i chiar pe cea natural ) i nu r mîne în urma acesteia, se poate produce pe calea cre rii sferei ra iunii. Un asemenea raport între con tiin i
existen a uman este posibil doar în viitoarea sfer a ra iunii – noosfera, care se
va forma prin trecerea la DD. Anume în noosfer va ocupa un loc prioritar nu
pur simplu ra iunea, ci intelectul integral anticipativ al întregii omeniri, care a
format aceast integralitate gra ie globaliz rii prin DD. Acest lucru va deveni
posibil dac pe pozi ia prioritar se vor situa toate procesele legate de activitatea
intelectual-informa ional i se va forma intelectul noosferic integral al civilizaiei.
Sistemul educa ional al secolului al XXI-lea trebuie s contribuie activ la
trecerea civiliza iei pe calea DD i s devin unul din mecanismele prioritare ale
tranzi iei. Activitatea de educa ie trebuie s se transforme, orientându-se spre
scopurile i interesele anticipative ale DD – acest tip nou de dezvoltare social
i socionatural , planetar prin propor iile sale. Supravie uirea omenirii i salvarea planetei depind, acum, de educa ie, de transform rile în spiritul DD ale acesteia, de transformarea educa iei contemporane (ca epoc de existen ), dar învechit prin con inutul s u, în educa ie pentru DD, capabil s contribuie eficient
la ie irea civiliza iei din criza antropogen global i la asigurarea existen ei i
progresului s u continuu în mediul planetar i cosmic care o înconjoar .
Se discut i se formeaz i alte modele de educa ie ale secolului al XXIlea, care, în viziunea noastr , se vor integra, în cele din urm , într-un sistem global unic de educa ie. O serie de rezultate ale c ut rii celor mai eficiente modele
de educa ie sunt supuse judec ii publice, multe probleme se discut în presa tiin ific . O serie de publica ii din ultimi ani au fost consacrate aspectelor acestui
fenomen. Pe de alt parte, apare necesitatea ca, în leg tur cu aspectele educa i-
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onale abordate de opinia public tiin ific , s cercet m mai atent aspectele fundamentale ale problemei. În caz contrar, principalul patos al majorit ii investiga iilor va fi legat de aspectele – fie i foarte importante, dar efemere din punct
de vedere istoric – ale educa iei.
Asemenea abord ri, la rîndul lor, pot duce la o întârziere în con tientizarea
importan ei primordiale a unor repere mai generale, de perspectiv . Pozi ia
autorilor este determinat de noile aspecte conceptual-metodice ale interac iunii
dintre trecut, prezent i viitor. Problemele educa iei devin mai clare dac vom
arunca o privire în viitor i vom alege din aceast pozi ie ni te repere ce ne vor
permite s argument m concep iile-cheie ale analizei i transform rilor educa iei, i nu doar ale acelui sistem institu ional care exist la ora actual .
Aspectul inova ional-global i chiar evolu ionist al noilor exigen e fa de
educa ie deriv , înainte de toate, din problema conserv rii mediului de via al
omenirii. La timpul respectiv N.N.Moiseev sublinia c numai o societate cu
adev rat instruit i inteligent este capabil s intre în perioada istoriei sale în
care va putea s i realizeze un regim de coevolu ie a naturii i societ ii [6,
338]. E important s avem în vedere c rezolvarea practic a acestor probleme i
trecerea societ ii industriale de consum la o societate postindustrial -informa ional , iar în perspectiv la o dezvoltare durabil , este un proces unic al mi rii
evolu iei a civiliza iei [18; 19; 1].
Aceast premis ecologic are la baz i o considera ie de ordin informa ional. Omenirea se afl la etapa unei revolu ii informa ionale, care deriv din trecerea de la formele tip rite de stocare, transmitere circula ie a informa iei c tre
forma electronic . Societatea informa ional urmeaz a fi caracterizat nu numai prin plasarea resurselor informa ionale pe pozi ie prioritar , deasupra substan ei i energiei, ci i prin strategia informa ional bioprotectoare a activit ii
economice. Industria, bazat pe noi tehnologii informa ionale, trebuie s devin
unul dintre mecanismele de dezvoltare a societ ii informa ionale globale.
Din totalitatea viitoarelor schimb ri globale, doar consemnate mai sus, pentru educa ie rezult o serie de concluzii. Condi iile ce se vor crea trebuie s presupun extinderea educa iei asupra întregului spa iu social ( i nu numai social),
inclusiv în dimensiunea sa global , i nu doar în forma de dezvoltare na ionalstatal . S-a maturizat ideea ca procesul de educa ie s fie concept astfel încît s
urm reasc nu doar existen a i dezvoltarea genera iilor actuale (cum se trateaz
de obicei acest lucru), ci i s prelungeasc existen a întregii specii umane, asigurând dezvoltarea ei progresiv i continu . Din acest punct de vedere, educaia poate deveni unul dintre principalele mijloace de salvare a omenirii de eventualele amenin ri i pericole i de crizele i catastrofele globale ulterioare.
Dintr-un asemenea mod de abordare rezult consecin e care deocamdat au
fost cercetate doar par ial în studiile pedagogice i în alte investiga ii referitoare
la problema educa iei. Educa ia reprezint i ast zi unul dintre procesele de cea
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mai mare anvergur în societate, care contribuie la socializarea individului (inclusiv la antrenarea lui în sistemul socionatural global-cosmic, i nu doar social), dac , desigur, nu vom reduce educa ia la o instruire în colile de specialitate, ci îi vom conferi calitatea de educa ie permanent , de educa ie natural ( coala vie ii). Conceptul educa iei permanente ca i cum erupe din cadrul temporal
al educa iei individuale, „sortind” omul s înve e ( i înainte de toate prin autodidact) de-a lungul întregii vie i.
ut rile unei ie iri din criza global a civiliza iei contemporane, experien a
supravie uirii omenirii au condus la concep ii netriviale asupra viitorului nostru
comun. Premisa principal a form rii unei societ i capabile s avanseze spre
viitorul s u durabil, spre realizarea unor cerin e judicioase este prioritatea unor
solu ii ra ionale ca fiind cea mai important caracteristic a întregii civiliza ii,
care numai gra ie ra iunii moral-umaniste va i putea supravie ui. Or acum civiliza ia, formal alc tuit din homosapiens, merge neab tut spre o catastrof global ( i nu numai ecologic ). „Comportamentul” civiliza iei este mai pu in ra ional decît comportamentul unui individ normal mediu, care, evident, nu dore te
se autonimiceasc . Asigurarea preventiv a securit ii civiliza iei, din acest
unghi de vedere, revine de asemenea pe seama educa iei [15]. Ar fi naiv s credem c „proiectul” propus al trecerii globale la DD poate s se înf ptuiasc
automat. Iat de ce conteaz cu prioritate: a) determinarea gradului de preg tire
a mediului social – în toate sensurile acestui termen – pentru ac iuni practice, a)
aspectul gestion rii problemei, mai ales în plan interna ional i – mai larg – global. O premis vital important a rezolv rii problemei respective la etapa actuaeste faptul c procesul de tranzi ie de la dezvoltarea contemporan indurabil
a civiliza iei este real doar prin realizarea posibilit ii de administrare global
bine orientat a acestui proces, obiectiv la care lucreaz ast zi diferite comunii interna ionale de oameni. O asemenea strategie este imposibil dac omenirea se va dovedi incapabil s se în eleag , în persoana a peste 200 de state i a
tuturor oamenilor planetei, cum s i gestioneze mai bine treburile pentru ca viitoarele genera ii s i poat satisface necesit ile vitale (cel pu in ra ionale) în
egal m sur cu genera iile actuale, obiectiv spre care ne i orienteaz strategia
DD.
Cît prive te identificarea gradului de preg tire pentru cooperare în acest domeniu, ce va lucra înc în condi ii empirice, la nivel na ional i interna ional,
pentru a explicita volumul activit ii globale practice în direc ia durabilit ii. O
asemenea atitudine ar putea p rea nerealist . Aceast problem îns nu este no, cel pu in. Referitor la imperativul restructur rii mentalit ii oamenilor, sau al
schimb rii tipului de cultur uman , a scris mult P.A.Sorokin [11, 11]. Pentru ca
omenirea s poat controla eficient ac iunile statelor i organiza iilor, este important s form m o alt con tiin i mentalitate global , iar dup aceea i un alt

MOLDOSCOPIE, 2011, nr.2 (LIII)

153

comportament practic al oamenilor, incluzînd activitatea lor global comun pe
cale de formare.
Pîn acum, con tiin a public r mânea în urma vie ii sociale, mai ales a activit ii de transformare a naturii, i, dezvoltându-se spontan, distrugea tot mai
mult biosfera planetei. În viitor, con tiin a trebuie, în cea mai mare parte, s devanseze via a, s-o direc ioneze pe traiectoria ra ional a supravie uirii. Au dat
anumite rezultate astfel de ac iuni ca restric iile de proliferare a armei de exterminare în mas etc. În aceasta rezid unul din imperativele viitoarei sfere a ra iunii fa de sociosfera actual , unde con tiin a, r mas în urma existen ei, constat , cu o întârziere de multe decenii, faptul mi rii impetuoase a comunit ii
mondiale c tre ecoomnicid - modelul condi ionat din punct de vedere ecologic
al dezvolt rii indurabile i pieirii omenirii. Trecerea pe alt cale, reorientarea
corespunz toare a institu iilor societ ii vor reclama, f
îndoial , transform ri
cardinale i mai ales anticipative ale con tiin ei majorit ii popula iei planetei,
precum i – lucru important pentru tema noastr – ale tiin ei, ca activitate de
producere a noi cuno tin e, i educa iei – ca principala activitate de transmitere
i asimilare a acestora (de i în educa ie circul nu doar cuno tin e tiin ifice).
Formarea con tiin ei umane, mai ales a unei con tiin e care poate contribui
la supravie uirea civiliza iei prin trecerea la DD, s-a pomenit în pericol. Con tiia r mas în urma existen ei, accentul pus pe trecut în educa ie - iat destinul
omului i al întregii societ i în modelul dezvolt rii indurabile. Iar alt cale de
trecere la DD decât „prin con tiin a anticipativ ” pur i simplu nu exist . Trebuie s form m o con tiin anticipativ la un „num r critic” de popula ie a planetei, f de care nu este cu putin trecerea la DD. i acest lucru poate fi i trebuie f cut doar prin intermediul educa iei, care va întoarce con tiin a omului i
a popula iei planetei în direc ia viitorului, înainte de toate în forma sa normativdurabil ca strategia cea mai acceptabil a omenirii.
Con tiin a (în formele sale individual i colectiv ), în acest caz, va anticipa
în anumit m sur existen a i se va constitui o form absolut nou de adoptare
a unor decizii eficiente i anticipative la aceste niveluri, pe care noi o condi iom de dezvoltarea intelectului noosferic integral. Pe m sura constituirii socieii cu DD, realitatea transformat va începe de asemenea s participe la formarea unei con tiin e global-integrale anticipative, deoarece va fi orientat nu numai c tre trecut i prezent, ci i c tre viitor, i mai ales cu un „orizont de prognozare” normativ din ce în ce mai larg.
tiin a viitoare, care st la baza educa iei „durabile”, este o etap principial
nou de dezvoltare a unei tiin e mondiale unice, corespunz toare epocii form rii sferei ra iunii (noosfera) prin DD, cu un accent clar pronun at pe cercetarea
dezvolt rii globale i pe con tientizarea viitorului omenirii i al întregii lumi.
tiin a noosferic , împreun cu educa ia, vor alc tui în perspectiv un proces
tiin ific-educa ional unic, care formeaz con tiin a noosferic general planetar
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i integral atît a fiec rui individ, cît i a întregii societ i, con tiin care anticiactivitatea practic global i contribuie la derularea optim a acesteia în coevolu ie cu natura P mântului i a cosmosului.
Propor iile i direc iile magistrale ale schimb rilor dezirabile impun con tientizarea rolului tiin ei în societatea viitoare. tiin a s-a pomenit în fa a necesiii unei noi revolu ii globale, care, prin semnifica ia sa, nu este comparabil cu
niciuna din cele precedente. Pîn acum se luau în considerare patru revolu ii
globale în tiin : formarea tiin elor naturale clasice, constituirea organiz rii pe
discipline a tiin ei, apari ia tiin elor naturale neclasice i, în cele din urm , a
tiin elor naturale postneclasice. Caracteristicile am nun ite ale acestora au fost
deja prezentate în materiale didactice [12]. Aceste schimb ri revolu ionare îns ,
pe lîng cre terea poten ialului tehnic, au contribuit, într-un fel sau altul, i la
aprofundarea crizei ecologice globale. Din p cate, se poate constata cît de încet,
în mediul reprezentan ilor tiin elor naturale i tehnice, p trunde ideea necesit ii realiz rii practice a acestui ciclu de cuno tin e. Se apropie un nou punct de
bifurcare pe calea schimb rilor revolu ionare ale tiin ei, care ori va pieri împreun cu omenirea, ori, împreun cu ea, va intra într-o nou er a dezvolt rii sale,
propunându- i noi scopuri i valori ale transform rii sale. Este vorba despre revolu ia noosferic în tiin , care începe deja cu orientarea cardinal a acesteia
spre cercetarea i argumentarea necesit ii i posibilit ii trecerii la dezvoltarea
durabil (întrucât noosferogeneza se va realiza prin DD).
Modelul DD poate fi realizat numai în cazul unor schimb ri structurale cardinale în obiectivele i în structura activit ii sociale i în planul problemei de
care ne ocup m - schimbarea rolului educa iei în societate. În principiu, se poate
face astfel ca termenele apropierii catastrofei ecologice globale s întârzie, orice
dezvoltare social s i încetineasc mersul i s înceap de la varianta „zero”.
Aceste ac iuni îns vor influen a doar termenele catastrofei, amânându-le pentru
vremuri mai târzii. Este nevoie de un motiv calitativ nou de dezvoltare a civiliza iei, de ast dat îns nu spontan , ci global i ghidat pe traiectoria „durabilit ii”.
Modelul DD se va realiza pe dou direc ii prioritare: tiin ifico-tehnologic
i tiin ifico-educa ional , apreciate drept procese globale care anticip alte tendin e sociale ce creeaz baza pentru transform rile întregii activit i vitale a oamenilor. Procesul tiin ifico-educa ional se va derula într-un ritm atît de accelerat i cu schimb ri calitative atît de semnificative încît va putea fi considerat
drept o revolu ie sui-generis, un „program” pentru instruirea din sec. al XXI-lea
[16]. Educa ia, asimilând cuno tin ele tiin ifice i alte cuno tin e ale sferelor
umanitar-spirituale ale activit ii sociale orientate spre DD, se va transforma treptat dintr-un proces conservativ-regresiv în unul evolutiv anticipativ, or numai
un asemenea proces va putea asigura conservarea naturii i supravie uirea întregii specii umane. tiind s prevedem i s prognoz m eficient, vom putea reali-
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za un complex de ac iuni preventive, anticipative, orientate spre supravie uirea
garantat i dezvoltarea durabil a civiliza iei. Viitorul sistem educa ional, contribuind la trecerea la DD, va deveni treptat un proces anticipativ, al turi de tiia de orientare noosferic , în care accentul se va deplasa de pe trecut pe prezent i viitor.
Tocmai acest lucru va servi ca temelie nu numai pentru rena terea spiritualiii prin integrarea în rezolvarea problemelor globale ale civiliza iei cu alte forme de cultur , ci i în dep irea de c tre con tiin a colectiv a omenirii (în perspectiv , intelectul noosferic) a existen ei sale sociale i socionaturale. Numai în
acest caz existen a plin de pericole i catastrofe a erei dezvolt rii indurabile va
ceda locul unui viitor durabil, guvernat de un intelect integral anticipativ al civiliza iei. Vom men iona c mijloacele electronice (numerice) de stocare, transformare i transmitere a cuno tin elor creeaz premise pentru rezolvarea acceleraa acestei probleme globale a educa iei.
În ultimele decenii sistemul educa ional mondial, dup cum men ioneaz
cercet torii din domeniul respectiv, deocamdat nu este capabil s satisfac cererea crescînd în ceea ce prive te volumul i calitatea educa iei. Este realmente
posibil o discordan între necesit ile sociale ale educa iei i posibilit ile de
satisfacere a acestora. Educa ia deocamdat , la scar global , are tendin a de a
deveni un mecanism social, tot mai regresiv-conservativ, incapabil s contribuie
eficient la rezolvarea problemelor globale i a altor probleme ale omenirii (dar,
mai degrab , chiar le acutizeaz ). În consecin , a ap rut o contradic ie între
dreptul omului la educa ie, devenit deja ceva firesc, i sistemul tradi ional de
educa ie, care nu satisface în m sura cuvenit necesit ile corespunz toare ale
societ ii.
Se impune întrebarea cum, în practic , s fie formate noi modele de educaie în cadrul c rora ar putea fi rezolvate contradic iile legate de evolu ie care
apar între societate i educa ie i care ar indica ie irea din criza antropogen
global . Este evident c educa ia trebuie s suporte transform ri cardinale i, deja în secolul XXI, nu se va mai orienta spre trecut (conservatism), ci spre viitor
(futurism). Sistemul de educa ie pentru DD, ca proces inovativ, trebuie nu numai s se modernizeze, dar i s se futurizeze, s devin – în anumite aspecte –
o educa ie anticipativ , care nu numai c nu r mîne în urm de via a modern
ci i traseaz calea, în mod eficient, spre un viitor global durabil. În consecin ,
se va forma un tip principial nou de educa ie mondial – educa ia inovativ-anticipativ [17]. Apari ia proceselor inova ionale în educa ia global va duce la
futurizarea ei semnificativ i la formarea unei educa ii anticipative. Aceasta
din urm nu numai c se va dezvolta mai repede în raport cu activitatea practic ,
ci va pune accentul pe viitor în chiar con inutul educa iei, va urma principiul integralit ii temporale ca interac iune sistemic a trecutului, prezentului i viitorului. În acest sens, în procesul evolu iei educa iei globale se va produce o dep-
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lasare a accentelor de pe modernizarea instruirii pe futurizarea ei, precum i pe
formarea unei educa ii noosferice globale prin instruirea pentru DD.
Aspectele problemei vizate se concretizeaz , la ora actual , prin c utarea
unor noi modele de instruire, de natur s r spund obiectivelor civiliza iei viitoare – omenirii sec.XXI (sau, poate, i ale întregului mileniu trei). În 1993
UNESCO a creat o institu ie special , „Comisia interna ional pentru educa ie
în sec.XXI”, care i-a expus considera iile – destul de generale – cu referire la o
serie de idei de reper ale noului model de educa ie, a scos în eviden o serie de
contradic ii legate de crearea i realizarea acestui model, plecând de la faptul c
principalul obiectiv spre care trebuie s se orienteze modelul educa ional al secolului XXI este supravie uirea întregii omeniri [2; 9]. UNESCO, îns , atunci
nu a propus un model concret al educa iei, de natur s realizeze acest scop cel
pu in în forma sa conceptual . Supravie uirea este obiectivul pe care i l-a propus omenirea i care poate fi realizat numai cu condi ia solu ion rii întregului
complex de probleme globale ce amenin cu omnicidul. Educa ia se asemenea
prezint una dintre problemele globale ale civiliza iei, i criza ei a fost descris
destul de detaliat de c tre directorul Institutului Interna ional de Planificare a
Educa iei, P.H.Coombs [3; 4], iar ulterior confirmat i de al i cercet tori. Este
evident c ie irea din aceast criz st în crearea unui nou model de civiliza ie,
capabil s supravie uiasc , iar unul din mecanismele cele mai importante de supravie uire poate fi modelul – în stare de formare ast zi – al educa iei pentru o
dezvoltare durabil (EDD).
Ulterior, exper ii Comisiei economice a ONU (UNECE) au elaborat proiectul Strategiei educa iei în interesele DD pentru regiunea statelor Europei, Asiei
Centrale i Americii de Nord, în total 55 de ri, cu niveluri diferite de dezvoltare economic [13; 7; 9].
În 2005 (care a fost proclamat de Adunarea General a ONU drept anul de
deschidere a deceniului educa iei pentru DD), la Vilnius, o consf tuire la nivel
înalt a reprezentan ilor ministerelor de protec ie a mediului ambiant i de educaie a adoptat „Strategia Comisiei economice europene a ONU pentru educa ie în
interesele dezvolt rii durabile”. Strategia a fost primul document oficial de mare
anvergur regional (incluzînd peste 25% din rile comunit ii mondiale) în domeniul cre rii unui nou model global al educa iei, de natur s asigure, în imediata perspectiv istoric , supravie uirea civiliza iei.
Dac vom avea în vedere c în ianuarie 2005 în India a avut loc, sub egida
ONU, un for mondial privind EDD, în 2009, în Germania – o conferin mondial a UNESCO pentru educa ie în interesele dezvolt rii durabile, se poate considera c , în adev r, comunitatea mondial a i început s reac ioneze la proclamarea anilor 2005-2014 drept deceniu de tranzi ie pentru începerea form rii viitorului nostru durabil comun. i este evident c EDD devine nu numai o premia realiz rii dezvolt rii durabile, ci i, deopotriv cu tiin a, un mijloc prioritar
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al acesteia, adic , propriu-zis, tranzi ia real la DD începe odat cu formarea
educa iei în interesele dezvolt rii durabile.
În Strategie se men ioneaz c ea trebuie s se sprijine pe realiz rile educaiei din diferite ri, pe poten ialul tiin ific i participarea activ a societ ii civile; totodat , îns , este important s ne propunem sarcini noi în vederea realirii eficiente a principiilor EDD, luînd în considerare caracterul s u interdisciplinar i interdepartamental i crearea unui suport tehnico-material i institu ional adecvat. Scopul Strategiei este încurajarea statelor c rora ea le este adresat
(membri ai EDD a ONU), pentru a o introduce în propriile sisteme de educa ie
formal în cadrul tuturor disciplinelor didactice corespunz toare, precum i în
înv mântul neformal i în înv mântul public. Acest lucru va contribui la valorificarea cuno tin elor i a deprinderilor speciale în domeniul DD, va m ri competen a oamenilor, le va l rgi posibilit ile de a duce un mod de via s tos
i prodigios în armonie cu natura, de a manifesta grij pentru valorile sociale,
pentru egalitatea în drepturi a genurilor i diversitatea cultural .
Sistemul educa ional trebuie s i schimbe paradigma organiz rii i func iorii sale în planul apropierii neab tute de educa ia anticipativ (EA). Este absolut clar c tiin a care vine în schimbul celei postneclasice, schimbându- i orientarea de la cea tehnologic -economic spre una umanist i ecologic , trebuie s
anticipe activitatea oamenilor de transformare a naturii. i în acest context, EA
are importan esen ial ca fiind înc un mecanism, poate chiar cel mai important, de formare a paradigmei educa ionale a secolului XXI. Altfel pare prea
anevoioas perspectiva corel rii problemei respective cu progresul tehnico- tiiific ecologizat i mai inofensiv, cu revolu ia în informatizare i în cultura de
transmitere a cuno tin elor umane. i nu numai s prognozeze, ci i s prevad
i s ofere recomand ri anticipative „permisive” i „restrictive” – chiar i în condi ii de risc i incertitudine.
În acest proces al „futuriz rii” tiin ei, în deplasarea accentelor autodezvolrii ei de pe studierea trecutului pe cunoa terea prezentului i con tientizarea
viitorului, se întrevede noul rol prioritar al cunoa terii tiin ifice i de alt gen.
tiin a „anticipativ ”, aflându-se pe o pozi ie cheie în mersul c tre aceste scopuri, ofer posibilitatea form rii unei EA calitativ noi. F
formarea unui nou
model de sistem educa ional, în principiu, nu se va putea forma nici o societate
cu dezvoltare durabil , nici sfera ra iunii, nici con tiin a noosferic global-colectiv necesar în acest scop. Pu in probabil ca interac iunea strâns a modelelor
de educa ie i de civiliza ie s fie nea teptat , ca, de altfel, i faptul c civiliza ia
actual i educa ia ei reprezint de asemenea un întreg i o parte a acestuia. C ci
educa ia este una dintre institu iile societ ii. Criza civiliza iei nu poate s nu fie
o criz a institu iilor ei. Educa ia tradi ional , fiind cel mai amplu sistem social,
este totodat , dup cum s-a men ionat, i unul dintre cele mai conservatoare sisteme. De mai multe decenii deja, educa ia, în dimensiunea sa global , nu satis-
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face exigen ele vie ii sociale, continuînd s transmit în viitor valori proprii unei
societ i de consum, neglijând apropierea unei catastrofe antropoecologice globale.
Noul sistem tiin ific-educa ional, în comun cu alte sisteme ale sferei spiritual-culturale care contribuie la trecerea pe calea DD, va deveni o baz nu numai a societ ii postindustriale informa ionale ca „societate autodidactic ”, ci i
a societ ii tiin ei durabile. Evident, în modelul EA se va g si loc i pentru trecut i prezent; educa ia trebuie s poarte un caracter temporal-continuu, presupunând reciclarea adul ilor i alte forme noi de preg tire. EA pare un fel de ideal, spre care poate s aspire procesul educa ional, dep indu- i accentele dezvolrii de la trecut c tre prezent i viitor. Gradul de cunoa tere i previziune a viitorului, în procesul educa ional general, poate servi drept criteriu de realizare a
modelului EA, ca un nou mecanism eficient de supravie uire a civiliza iei. Modelul EA consun cu ideile form rii noosferei, deoarece are în vedere nu întârzierea con tiin ei fa de existen i a educa iei – fa de via , ci anticiparea acestora i, astfel, constituirea ra ional bine orientat a viitorului dezirabil [14].
Viitorul, se poate spune, este, în principiu, incert i neunivoc. Aceast incertitudine a viitorului poate fi esen ial diminuat cînd, din diferite alternative i
prognoze, se reu te s se desprind o multitudine de tendin e dintre cele mai
dezirabile i totodat reale care converg spre un viitor ce se supune unui impact
controlat ra ional. Astfel de tendin e ca tr turile viitorului se pot transforma
într-o viziune normativ a dezvolt rii societ ii sau a unei sfere de activitate a
acesteia, de exemplu a educa iei, sau chiar s fie recunoscute i de comunitatea
mondial în calitate de unul dintre modelele de dezvoltare a viitorului civiliza iei. Anume a a s-a întâmplat cu concep ia dezvolt rii durabile, chemat s devi, deocamdat , un model virtual al dezvolt rii generale dezirabile a civiliza iei,
pe care în imediata perspectiv istoric trebuie s-o urmeze fiecare stat i fiecare
comunitate de p mânteni. Din acest punct de vedere, modelele educa iei secolului XXI, ca educa ie „anticipativ ”, trebuie s se orienteze spre strategia unei
astfel de dezvolt ri. Schimbându-se cardinal, educa ia secolului XXI se va transforma într-o educa ie a societ ii viitoare cu dezvoltare durabil .
Nu trebuie s credem c acest model de evolu ie va fi unul definitiv i c nu
vor mai urma nici un fel de schimb ri revolu ionare. Cercetarea perspectivelor
educa iei mondiale duce la concluzia c în educa ie vor avea loc transform ri
strîns legate de schimb rile revolu ionare i evolu ioniste ale întregului proces
civiliza ional i interac iunii societ ii i naturii. Viitoarele forme i modele ale
educa iei vor fi influen ate de evolu ia civiliza iei, iar educa ia trebuie s sus in
în ritmuri devansatoare acele forme de dezvoltare social i socionatural care
vor realiza în cea mai mare m sur cea mai eficient strategie a supravie uirii
omenirii i conserv rii biosferei. i nu va fi vorba despre un model „final” al
educa iei sec.XXI (de exemplu, modelul educa iei pentru dezvoltare durabil ),
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ci despre o serie evolu ionist (revolu ionar ) de modele i strategii ale unor
procese i sisteme educa ionale care contribuie la formarea unei noi civiliza ii,
capabil s asigure interac iunea coevolutiv a societ ii cu biosfera conservat .
Educa ia actual se va transforma treptat în educa ie pentru un proces global
ca DD, acceptat de comunitatea mondial , dup aceea va evolu iona în educa ie
noosferic în procesul constituirii ulterioare a sferei ra iunii prin DD. Acestea
sunt, cel pu in, urm toarele dou etape ale celor mai mari i previzibile transforri global-evolutive ale educa iei mondiale în domeniul de dezvoltare vizat de
noi.
În conformitate cu cele spuse mai sus, întregul sistem al educa iei (ca, de altfel, i al tiin ei) în procesul „fufuriz rii durabile” cap
dou func ii globale
noi. Aceste func ii (le putem defini drept func ii-DD) trebuie reflectate în actualele transform ri ale institu iilor i organiza iilor de educa ie, urm rind, m surând realitatea schimb rilor care se produc. În primul rînd, este vorba despre o
func ie pe care o vom numi conven ional antropocentric , sau chiar neoumanis, sau, avînd în vedere orientarea ei spre crearea noosferei, – nooumanist . Esea ei se rezum la orientarea de lung durat a procesului educa ional spre supravie uirea i DD progresiv continu a întregii omeniri. i în acest plan educaia sec.XXI va trebui s transmit genera iilor viitoare nu numai realiz rile (cuno tin ele, deprinderile, experien a etc.) deja acumulate în trecut, dar i s le orienteze spre crearea viitorului nostru comun dezirabil, f
de care supravie uirea, în principiu, nu este posibil . Deosebirea neoumanismului de varianta renascentist i de alte variante ale umanismului nu const numai în orientarea i în
prolongarea sa futurist , ci i în noile accente puse pe dezvoltarea omului i a
omenirii i pe alegerea unor c i optime de rezolvare a problemelor globale.
Natura îns i a fixat pentru drepturile i libert ile omului un fel de linie limit i o serie întreag de parametri, ca i cum cerându-i s renun e la antropocentrismul s u fie i civilizat, dar totu i primitiv, care îl vede pe om drept cununa i scopul suprem al crea iei. Anume natura a dat alarma, ca i cum revendicându- i „bunurile” i „interesele”, pe care le ignor omul – cel ce împ rt
te
valorile civiliza iei occidentale, ca i cum umane. În principiu, omenirea nu poate s se debaraseze definitiv de antropocentrism, urmând, de exemplu, concep ia
biocentrist asupra lumii de a se dizolva totalmente în natur , îns ea este capabil s n-o distrug atît de mult, creând în felul acesta o baz natural pentru
propria sa supravie uire pe calea coevolu iei societ ii i naturii.
Cea de-a doua func ie a educa iei, pe care o vom numi biosferocentric (sau
ecologic ), este strîns legat de prima - neoumanist . Dac în cea dintâi accentul
se pune pe supravie uirea omenirii, pe grija pentru genera iile viitoare, atunci
func ia ecologic (biosferocentric ) a tiin ei i educa iei î i accentueaz aten ia
pe conservarea biosferei, a naturii în general (P mântul i Cosmosul), pe asigu-
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rarea unor condi ii ecologice favorabile i a unui prisos de resurse materiale i
energetice.
Aceast component func ional a educa iei – universal , permanent i anticipativ – va deveni un mecanism prioritar de rezolvare a problemelor ecologice i altor probleme globale pe calea trecerii la DD. Afirma ia vine în contradicie cu viziunea cea mai larg r spîndit ast zi, potrivit c reia ie irea din criza mediului ambiant const în m suri tehnico-tehnologice [5]. Acestea din urm sunt
importante, f îndoial , îns ca o urmare i o complementare a procesului tiiific-educativ în noua sa orientare i a unei serii de alte solu ii i ac iuni – sociale prin esen a lor.
În ansamblul i în integralitatea lor pe cale de formare, func iile-DD ale procesului educativ anticipativ trebuie s duc la transformarea func iilor tradi ionale ale educa iei, ridicând-o la un nou nivel calitativ. R spunsul la întrebarea
„E posibil oare supravie uirea civiliza iei?”, în studiul nostru, depinde de faptul
dac va putea tiin a, împreun cu educa ia, s devin cheia pentru viitorul nostru comun. i cu cît mai mult traiectoria real a mersului în preg tirea unor speciali ti profesioni ti, capabil s impulsioneze mi carea în aceast direc ie, se va
apropia de idealul imaginat al dezvolt rii, cu atît mai mare va fi probabilitatea
supravie uirii civiliza iei.
Noul model pentru comunitatea mondial a dezvolt rii durabile, adoptat în
1992 la Conferin a ONU pentru mediul ambiant i dezvoltare, a întruchipat în
multe privin e ideile deja expuse de reprezentan ii gîndirii tiin ifice ruse
K.E.Tiolkovski i V.I.Vernadski. Se prea poate, ideea nemuririi omenirii, adic
a dezvolt rii sale eterne în variant cosmic , a fost expus pentru prima dat de
fondatorul cosmonauticii teoretice, K.E.Tiolkovski. Iar ideea lui V.I.Vernadski
referitoare la necesitatea cre rii noosferei – sfera ra iunii – a devenit, propriuzis, temelia conceptual i un fel de scop final al strategiei trecerii comunit ii
mondiale la noul model de dezvoltare.
Noile modele educa ionale ale sec.XXI urmeaz s fie organizate, consecvent i cu perseveren , conform cu analiza problemelor educa iei anticipative.
Deja ast zi (dac nu de ieri) trebuie s le introducem în abord rile conceptuale
ale problematicii educa iei. Pozi ia tiin elor despre societate este chemat s
impulsioneze mi carea orientat spre dep irea consecin elor distructive ale consumismului perimat, ale cre terii cu orice pre a rezultatelor aplicative ale progresului tehnic etc. În opinia autorilor, o astfel de tiin i educa ie poate deveni
principala for motrice a revolu iei, egal ca semnifica ie cu revolu iile agrar
i industrial . Este, înainte de toate, o revolu ie tiin ifico-educa ional , al c rei
domeniu principal de aplicare este con tiin a i comportamentul oamenilor vizavi de problematica gener rii cuno tin elor, a educa iei, a formelor de transmitere
i asimilare a cuno tin elor etc.
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Se presupune c , în urma trecerii treptate la modelele educa ionale de perspectiv , se va forma un om de tip nou – o personalitate noosferic , preg tit pentru realizarea ideii de supravie uire global a omenirii, pentru evolu ia permanent de mai departe a acesteia în biosfera conservat i în afara ei.
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COMPARTIMENTUL
RELA II INTERNA IONALE
ASPECTE PRIVIND STABILIREA RELA IILOR
DIPLOMATICE ALE REPUBLICII MOLDOVA
CU REPUBLICA BELARUS (1991-2005)
Constantin SOLOMON
Republica Moldova, Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de
istorie,
Doctor habilitat în tiin e politice, profesor
Ion GHELE CHI
Republica Moldova, Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de
istorie,
Doctorand
The article analyzes the main stages on the establishment of diplomatic relation between of Republic of Moldova and Republic of Belarus in the early
´90-s taking into account the historical context of international diplomatic relations after the collapse of the USSR. An important aspect of the article is the listing and interpretation of the factors that led to the establishment of a collaboration based on principles of friendship and mutual support and international
relation. Ad the same time the author of the article emphases the beginning of
the Moldovan-Belorussian diplomacy after the declaration based on equality
and mutual respect.
The author comes to materialize the cooperation aspect of the two countries
under different international organizations like the UN, the CIS, the OSCE,
and the European Council. Due too the diplomatic and friendly relations the
partnership between of Republic of Moldova and Republic of Belarus bear an
active character in other areas such as economy, trade, culture, etc.
Moldovan-Belarusian relations have evolved between years 1991-2005 progressive and political dialogue between the two countries has acquired a constant, constructive. Agreement signed during this period was meant to ensure further development of friendly relations and mutually beneficial cooperation between Moldova and Belarus.
Dup destr marea Uniunii Sovietice, noile state ap rute pe harta lumii s-au
confruntat cu problema recunoa terii ca subiec i de discu ie pe plan interna ional. La acel moment rela iile interna ionale erau dominate de confruntarea Est-
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Vest. De aceea, rile blocului NATO, pentru a distruge în totalitate sistemul de
func ionare al URSS-ului, au recunoscut imediat i necondi ionat independen a
fostelor republici sovietice.
Ajunse a fi subiecte de discu ie în diploma ia interna ional , ele au c utat
se integreze treptat în cadrul rela iilor interna ionale sub dou aspecte:
a) micro-regionalizarea procesului, ce se refer la stabilirea i cooperarea
rela iilor în cadrul unei regiuni, fiind la momentul actual un proces extrem de
dinamic;
b) macro-globalizarea procesul interna ional care unific toate regiunile
lumii într-o colaborare la nivel mondial.
Politica regional nu este destinat spa iului, ci locului. Un „loc” este format din: rela iile sociale ale unei popula ii într-o perioad de timp (în cazul
nostru cele dou state au evoluat, în cadrul fostei URSS, mai bine de 45 de ani),
de caracteristicile fizice ale mediului, de istoria comun în ultimii ani i de experien a de colaborare. Regionalizarea în cadrul fostelor republici sovietice are
un specific aparte, deoarece tranzi ia de la un sistem ultracentralizat spre unul
na ional a fost, i continu a fi, un proces foarte îndelungat i anevoios. În cadrul Europei, se disting mai multe grup ri regionale dintre care cele mai apropiate geografic de rile în cauz sunt: Europa Central , Europa de Sud-Est i Comunitatea Statelor Independente. Îns aceste procese de regionalizare sunt în
curs de schimbare care, cu siguran , vor modifica pe viitor harta politic a Europei.
În contextul interna ional, Republica Moldova i Republica Belarus sunt considerate a fi dou state apropiate între ele, datorit mai multor factori:
ambele au fost incluse de c tre majoritatea speciali tilor occidentali în regiunea CSI, aceasta datorându-se infrastructurii comune politice, economice,
militare în cadrul fostei URSS;
amplasarea geografic a ambelor state este apropiat , ceea ce le ofer o
nou pozi ie strategic ele aflându-se la hotarul dintre comunitatea european i
cea rus ;
sunt dou state, care al turi de Ucraina, fac puntea de leg tur între Uniunea European i CSI;
statele sunt apropiate i din punct de vedere istoric actual – Republica Belarus i-a proclamat independen a la 25 august 1991, iar Republica Moldova
la 27 august 1991;
lipsa experien ei la momentul declar rii independen ei în diploma ia interna ional .
Procesul dramatic i contradictoriu al destr
rii Uniunii Sovietice a pus
clasa politic de la Chi in u într-o stare de incertitudine vizând orientarea politicii externe a rii spre organismele europene sau prelungirea leg turilor tradiionale cu fostele republici unionale. În condi iile lipsei totale a unor rela ii cu
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Consiliul Europei i Uniunea European cât i men inerea influen ei politice,
militare i economice a Rusiei în regiune, au determinat conducerea Republicii
Moldova de atunci s acorde prioritate rela iilor tradi ionale care asigurau tân rului stat o relativ stabilitate economic i acces pe pia a de desfacere în spa iul
CSI.
Una dintre direc iile principale în concep ia politicii externe a Republicii
Moldova, adoptat chiar imediat dup declararea independen ei se refer la delimitarea de fostul Centru i stabilirea rela iilor diplomatice cu ex-republici membre ale URSS-ului. Conform celor mai sus men ionate, scopul principal al statului nostru era formarea unui spa iu economic unic în cadrul Comunit ii Statelor
Independente. Conducerea de vârf de atunci preciza c era gata s duc tratative
pentru a rezolva echitabil toate problemele, preten iile, ce ap ruser în rela iile
cu fostul Centru, precum i pentru p strarea i între inerea rela iilor oficiale în
conformitate cu tratatele semnate cu toate republicile ex-sovietice [3, 20-21].
Istoria rela iilor diplomatice dintre Republica Moldova i Republica Belarus
a început odat cu prima vizit oficial a unui reprezentant al executivului din
Republica Moldova în Belarus, dup declararea independen ei, efectuat de c tre V.Muravschi la 29 octombrie 1991, când s-a întâlnit cu omologul s u belarus
V.F.Kebici. În urma acestei vizite s-a semnat un Acord între Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Belarus privind principiile de colaborare
comercial-economic [2, 37-39], document care nu a fost catalogat foarte important, deoarece se refer numai la rela ii comerciale bazate pe principii existente
înc din perioada sovietic .
Rela iile diplomatice dintre cele dou state au fost stabilite la 19 noiembrie
1992 [15], moment care a redeschis calea vechilor rela ii bilaterale, stabilite în
cei 45 de ani de aflare în comun în cadrul URSS, dar, de aceast dat , sub un alt
aspect i într-un nou format interna ional. Semnarea Protocolului privind stabilirea rela iilor diplomatice bilaterale a fost i punctul de început al unei fructuoase
colabor ri între Republica Moldova i Republica Belarus. Protocolul în cauz a
fost semnat la Chi in u, la 19 noiembrie 1992, i prevede tendin a ambelor state
de a dezvolta rela iile bilaterale în conformitate cu prevederile Cartei ONU; Actului Final al Conferin ei pentru Securitate i Cooperare în Europa; al Cartei de
la Paris pentru o Nou Europ etc. Statele în cauz , din start, i-au exprimat cointeresarea bilateral în consolidarea bunei vecin i, în elegerii reciproce i conlucr rii dintre cele dou state. În acest caz, s-a convenit stabilirea rela iilor diplomatice la nivel de ambasade în conformitate cu Conven ia de la Viena cu privire la rela iile diplomatice din 1961 i Conven ia de la Viena cu privire la relaiile consulare din 1963 [9, 232-233].
Evident c schimb rile survenite în anul 1991 au deschis noi perspective,
dar i noi probleme la nivel de rela ii, atât interna ionale, cât i bilaterale. Lipsa
de experien în acest domeniu i nu numai, i-a pus amprenta i asupra rela ii-
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lor dintre cele dou state care abia ap ruser pe harta lumii. Vechile rela ii trebuiau ref cute într-un nou context politic. Astfel, fostele republici-surori erau
obligate în acest nou context s înceap noi rela ii de colaborare.
Republica Moldova i Republica Belarus i-au anun at pozi ia înc în etapa
ini ial a procesului de încadrare în rela iile interna ionale, c ele, tind s construiasc rela ii bilaterale în contextul procesului de consolidare a securit ii i a
încrederii reciproce atât la nivel regional, cât i european; la constituirea unei
politici regionale propice dezvolt rii consecvente a statelor din aceast regiune a
Europei.
Acest Protocol a dus la stabilirea rela iilor diplomatice între cele dou state,
dar el nu se refer concret la rela ii bilaterale, ci mai mult la principii în rela iile
interna ionale. Se pare c aceast caracteristic a contribuit la o iner ie a tuturor
acordurilor semnate mai târziu între Moldova i Belarus. Cu toate acestea Protocolul vizat a fost important în spa iul ex-sovietic, fiind, în acea perioad , cel mai
progresiv dintre toate actele bilaterale semnate între fostele republici sovietice.
Aceasta se datoreaz , într-o oarecare m sur i faptului c statele nou-formate
au avut drept scop recunoa terea interna ional pe band rulant . O urmare direct a Protocolului în cauz a fost crearea la Chi in u a unei Comisii Permanente.
Prima persoan acreditat în cadrul Comisiei a fost p mânteanul nostru V.Poia,
care era familiarizat cu societatea de aici, dar i cu statul pe care îl reprezenta.
Pe de alt parte, rela iile comune din perioada anterioar au f cut ca dup
declararea independen ei aceste rela ii s nu diminueze, ci, din contra, s se extind . Astfel, din 1991 i pân în 2005, colaborarea s-a desf urat la cel mai
înalt nivel: între pre edin ii de stat, între pre edin ii Parlamentelor, prim-mini tri, ministere, departamente, precum i între diverse structuri locale culturale, economice, comerciale, tiin ifice, antreprenoriale, diaspor , coli, licee, sportive etc.
În decembrie 1992, în Republica Moldova s-a aflat într-o vizit oficial preedintele Adun rii Na ionale a Republicii Belarus S.S. kevici. Rezultatul
principal al acestei vizite a fost semnarea Tratatului cu privire la stabilirea rela iilor de prietenie i cooperare între Republica Moldova i Republica Belarus,
semnat la 21 decembrie 1992 la Chi in u i intrat în vigoare din 10 august 1994.
Documentul în cauz serve te drept baza juridic de început al rela iilor bilaterale între cele dou state într-un nou context istoric. Documentul a mai fost i
primul imbold în înviorarea i dezvoltarea rela iilor bilaterale. Astfel, în cadrul
Acordului, p ile au convenit asupra principiilor de parteneriat, egalitate, respectul fa de suveranitate i integritate teritorial , de neamestec în problemele interne, dreptul popoarelor la autodeterminare, în elegere reciproc i promovare
a politicii externe independente, îndeplinirea obliga iilor dreptului interna ional
[10, 40-44].
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Atât Republica Moldova, cât i Republica Belarus i-au pus drept scop de ai desf ura politica de parteneriat în rela iile externe conform Cartei O.N.U.,
Actului Organiza iei privind Cooperarea i Securitatea în Europa acestea fiind
confirmate prin interesul comun de înt rire a rela iilor de bun vecin tate, în elegere i o bun colaborare, precum prevede Conven ia de la Viena semnat la
1963 cu privire la rela iile diplomatice interna ionale [13].
Ambele p i s-au orientat conform principiilor bazate pe rela ii de prietenie
bilateral : egalitate, respect pentru suveranitatea i integritatea teritorial a statelor, neamestecul în treburile interne, dreptul popoarelor la autodeterminare, în elegere mutual i cooperare reciproc avantajoas , performan e înalte în domeniul exportului, respectarea obliga iilor care decurg din dreptul interna ional, totodat i-au anun at tendin a de a construi, în aceast parte a Europei, o colaborare
strâns bazat pe încredere reciproc i productivitate, pentru a men ine dezvoltarea pa nic a acestei zone din Europa. Republica Moldova i Republica Belarus s-au în eles de la bun început s nu sus in crearea armelor de distrugere în
mas , precum bombele atomic , chimic , biologic , de a nu aproba un program
de înarmare fapt care ar duce la destabilizarea ordinii în zon sau pe continentul
european. Ambele state au convenit s nu foloseasc puterea i amenin rile interna ionale, evitând de a participa la orice ac iune împotriva integrit ii oric rui
stat din zon .
Acordul a servit i ca baz legal pentru politica bilateral privind cooperarea, stipulând totodat , dorin a ambelor p i de a dezvolta contacte regulate la
toate nivelurile între diverse organe de conducere, în special, parlamentele ambelor p i i-au dat consim mântul c vor fi întotdeauna predispuse c tre discu ii pa nice privind reglementarea litigiilor i a dreptului suveran al fiec rui
stat de a- i promova atât o politic extern independent , cât i disponibilitatea
ambelor de a coopera la nivel interna ional, de a se consulta reciproc cu privire
la aspectele interna ionale de interes comun [14].
Documentul subliniaz direc iile principale de dezvoltare bilateral în domeniul parteneriatului economic, ac iunile comune privind protec ia mediului
înconjur tor i folosirea ra ional a resurselor naturale, rezolvarea de comun
acord a problemelor ecologice, îndreptarea parteneriatului în sferele culturii, tiin elor, cercet rii, înv mântului, în domeniul s
ii, al serviciului social, turism, sport, ocuparea locurilor de munc , la fel i lupta în comun împotriva infractorilor, în aceea i ordine de idei, a crimelor organizate, terorismului, traficului de droguri, de armament, comer ului ilegal cu opere de valoare, delapid rilor
economice, actelor ilegale îndreptate împotriva popula iei civile i a contrabandei [16].
Urm torul pas în stabilirea de rela ii politice între cele dou state a fost crearea ambasadelor. Func iile ambasadelor fiind: de a ocroti în statul acreditar interesele statului acreditant i ale cet enilor s i, în limitele dreptului interna io-
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nal, de a duce tratative cu guvernul statului acreditar, de a se informa prin toate
mijloacele licite despre condi iile i evolu ia evenimentelor din statul acreditar,
de a promova rela ii de prietenie i de a dezvolta rela ii economice, culturale i
tiin ifice între cele dou state. Istoria ambasadelor din rile în cauz se prezinîn felul urm tor:
Ambasada Republicii Moldova în Belarus. Conform Decretului pre edintelui Republicii Moldova nr.138 din 15 septembrie 1993, la Minsk s-a deschis
Ambasada Republicii Moldova în data de 6 octombrie 1993, la fel au fost acreditate prin cumul în cadrul aceleia i ambasade i Lituania, Letonia i Estonia.
Ambasadorii Extraordinari i Plenipoten iari ai Republicii Moldova în Republica Belarus au fost: Gr.Eremei (1993-1994), I.Le anu (1994-1998), N.Dud u care a înmânat scrisorile de acreditare pre edintelui Republicii Belarus, A.Luka enko, la 30 octombrie 1998, fiind ambasador pân în 2001, I.Vancea (20012005), I.Filimon (25 august 2005-2009), Gh.Hioar (2009-prezent). Chiar de la
început, Ambasada Republicii Moldova la Minsk i-a concentrat eforturile în
vederea intensific rii raporturilor social-politice i economice bilaterale, consolid rii bazei juridice dintre Republica Moldova i statele acreditare.
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus îndepline te concomitent func ia de reprezentare a Moldovei pe lâng organele statutare ale CSI cu
sediul la Minsk, participând la diverse întruniri de exper i în cadrul structurilor
create de aceast organiza ie, inclusiv în cazurile când reprezentan ii mai multor
ministere i departamente din Moldova nu au posibilitatea de a se deplasa la
Minsk. Ambasada men ine i contacte strânse cu membrii diasporei moldovene ti din Republica Belarus, contribuind astfel la protejarea intereselor cona ionalilor în statul dat [7, 91-93].
În conformitate cu Legea nr.1134 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor str ine în Republica Moldova din 4 august 1992 [8, 5-7].
Ambasada Republicii Belarus în Moldova i-a început activitatea din 3
mai 1995; primul ambasador belarus acreditat la Chi in u a fost N.Grinev
(1995-1999), V.Sakovici (1999-2009), din 2009 i pân în prezent V.Osipenko.
Pentru promovarea i dezvoltarea mai eficient a rela iilor economice i comerciale bilaterale, statele în cauz au convenit i la stabilirea rela iilor consulare, al c rui scop este colaborarea într-un domeniu anumit al vie ii interna ionale cel al protec iei cet enilor proprii, supraveghind sau contribuind, în acest
fel, la punerea în practic a unui regim de drepturi recunoscute acestor cet eni.
Sec iile consulare sunt amplasate în ambele state în cadrul misiunilor diplomatice. De i servesc la organizarea i dezvoltarea rela iilor de colaborare între state,
ca i ambasadele, sec iile consulare nu sunt acreditate pe lâng Guvernul statului de re edin , ele având leg tur direct numai cu autorit ile locale ale acestui stat, iar consulii au privilegii restrânse, fiind subordona i ambasadorului. Fu-
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nc iile consulilor din cele dou state conform Conven iei de la Viena din 1963
sunt: eliberarea pa apoartelor, eliberarea certificatelor autentificate de notarul
din statul respectiv, eliberarea certificatelor de stare civil , eliberarea licen elor
economice i culturale, acordare de asisten cet enilor din statul acreditat care
au re edin în circumscrip ia consular respectiv etc. [6, 37-53]. Un aport deosebit în stabilirea rela iilor bilaterale dintre cele dou state l-a avut primul consul moldovean numit în Belarus, D.Munteanu, care pentru prima dat a promovat în Republica Belarus interesele Republicii Moldova privind dezvoltarea rela iilor economice, comerciale, tehnico- tiin ifice, culturale, sportive, turistice.
Concep ia politicii externe a Republicii Moldova a fost adoptat de c tre
Parlament abia la 2 februarie 1995. Analizând respectivul document constat m
direc iile prioritare r mâneau a fi continuarea raporturilor de bun vecin tate
cu statele limitrofe România i Ucraina, dar i extinderea i aprofundarea relaiilor cu Federa ia Rus i Republica Belarus precum i cu alte ri din spa iul
CSI, la fel i cu cele apte state puternic industrializate [5, 10-14]. În aceea i ordine de idei, alte priorit i în politica extern a statului nostru sunt considerate a
fi: afirmarea rii în calitate de factor de stabilitate pe plan regional, contribuirea
la promovarea comer ului reciproc care s duc la bun starea popula iei, aprobarea legilor ce in de recunoa terea minorit ilor noastre i protejarea lor prin
diverse legi organice.
Gra ie acestui document, rela iile Republicii Moldova cu Republica Belarus
intrau într-o nou faz politic , în conformitate cu realitatea istoric , de atunci sa i ini iat o colaborare diplomatic intens care dureaz i în prezent.
Dup destr marea URSS-ului, ambele state au c utat s se integreze la începutul anilor ´90 în diferite organiza ii interna ionale. Fiind amplasate în aceea i
zon geopolitic , ele s-au trezit, al turi de Ucraina, a fi la finele secolului XX
puntea de leg tur dintre Est i Vest. Necesitatea stabilirii rela iilor diplomatice
dintre Republica Moldova i Republica Belarus a fost i pentru asigurarea securit ii în aceast regiune a Europei. În toat aceast perioad , diploma ia dintre
Republica Moldova i Republica Belarus pe arena interna ional s-a desf urat
atât bilateral, cât i prin intermediul diverselor organiza ii interna ionale: în cadrul ONU, parteneriatul în cadrul CSI, dar i dialogul constructiv privind acordarea sprijinului de c tre Moldova pentru aderarea Republicii Belarus la structuri
interna ionale i regionale, cum sunt Consiliul Europei, Organiza ia de Cooperare Economic a statelor ce fac parte din Bazinul M rii Negre, Organiza ia Mondial a Comer ului.
În anii ´90, ambele state au devenit membre ale celor mai importante agenii, fonduri i programe din cadrul ONU precum: Organiza ia Mondial a Comeului, UNICEF, UNESCO, Banca Mondial etc. Cooperarea este influen at i
de faptul c ONU este unica organiza ie interna ional care se afirm în prezent

MOLDOSCOPIE, 2011, nr.2 (LIII)

179

ca un garant al p cii i securit ii interna ionale, al dezvolt rii economice i sociale, principiile de baz promovate de ambele state în cadrul politicii externe.
Parteneriatul privind aderarea Republicii Belarus la Organiza ia Mondial
a Comer ului. Ca membru, Republica Moldova, a sus inut aderarea Belarusului
în cadrul acestei organiza ii, care din 1995 a ob inut statutul de colaborator special cu OMC-ul. Îns dup reforma din 1996, adoptat de c tre Adunarea Na ional din Republica Belarus, principalele organiza ii interna ionale inclusiv
OMC-ul i-au întrerupt colaborarea cu ara dat , pe motiv c noua Constitu ie
este nedemocratic . Conform surselor din presa belarus statul dat pierde anual
peste 15 miliarde de dolari pentru faptul c nu este nici membr dar nici partener strategic al Organiza iei Mondiale a Comer ului. Începând cu anul 2001, Republica Belarus încearc prin toate c ile posibile redeschiderea dialogului cu organiza iile în cauz , apelând în dese cazuri i la ajutorul Republicii Moldova.
[12, 7-9].
Parteneriatul în cadrul Comunit ii Statelor Independente. La 21 decembrie 1991, la Alma-Ata, conduc torii a 12 state, foste republici sovietice (cu excepia rilor Baltice: Letonia, Lituania i Estonia), au semnat Protocolul la Acordul cu privire la crearea Comunit ii Statelor Independente i Declara ia de la
Alma-Ata. În cadrul acestui Acord se stipula c noile state semnatare vor putea
stabili rela ii reciproce cu alte state, axându-se, în primul rând pe recunoa terea
i respectarea suveranit ii statale i a egalit ii, pe dreptul la autodeterminare,
neamestecul în treburile interne, respectând drepturile i libert ile omului i ale
grupurilor etnice [4, 1-2]. Pe parcursul acestor 14 ani, Moldova explic dezvoltarea rela iilor sale cu CSI prin necesitatea consolid rii suveranit ii, integrit ii
teritoriale, protej rii intereselor comercial-economice, elaborarea unor politici
unice privind protejarea i dezvoltarea minorit ilor etnice de pe teritoriul spaiului CSI.
În rela iile cu rile-membre ale CSI, Republica Moldova consider drept un
obiectiv primordial încheierea i îndeplinirea riguroas a tratatelor de prietenie
i colaborare, în vederea cre rii unui climat de încredere i respect reciproc, stabilirii unor rela ii reciproc avantajoase în domeniile politic, economic, tehnicotiin ific i cultural, inând cont de particularit ile dezvolt rii istorice i de situia geopolitic a ambelor state. Chiar se remarc faptul c în colaborarea Republicii Moldova, în cadrul CSI prioritatea o de in trei state: Federa ia Rus , Ucraina i Republica Belarus. În atare context Republica Moldova i Republica Belarus au semnat un ir de documente ce au un caracter politic pronun at.
Statutul juridic i cel politic al Republicii Moldova în cadrul CSI este determinat i de Acordul privind constituirea Comunit ii Statelor Independente,
adoptat de liderii Federa iei Ruse, Ucrainei i Republicii Belarus la 8 decembrie
1991 la Minsk, precum i de Statutul Comunit ii Statelor Independente, adoptat
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la 22 ianuarie 1993 la Minsk în edin a Consiliului efilor de state de la Minsk,
acela i statut a fost urmat i de c tre liderii de la Minsk [1, 4-7].
Parteneriatul privind reprimirea Republicii Belarus în cadrul Consiliului
Europei. În 1993 Republica Belarus a depus cererea pentru a ob ine statutul de
invitat special în cadrul Consiliului Europei, peste un an ob inând acest statut,
îns la 17 decembrie 1998 acest statut i-a fost anulat pe acela i motiv expus anterior. Moldova a devenit membru a Consiliului Europei în 1995 la data de 13
iulie. Începând cu anul 2000, Republica Belarus în permanen s-a adresat Republicii Moldova s-o sprijine pentru a- i redobândi statutul. În februarie 2003,
când Moldova a de inut efia în cadrul Consiliului Europei, Republica Belarus a
redevenit invitat special în cadrul Consiliului Europei i presupune pe viitor o
nou aderare la respectiva organiza ie european .
Parteneriatul în cadrul Conven iei Economice a rilor riverane din Bazinul M rii Negre. Republica Moldova este membru al acestei organiza ii din
1992, iar Republica Belarus din 2003, cu suportul nemijlocit al Republicii Moldova, a fost numit observator al organiza iei în cauz .
Parteneriatul în cadrul OSCE. Ambele state sunt membre ale OSCE din
1992, consultându-se reciproc în cazul crizelor ap rute în aceast zon a Europei. De inând pre edin ia OSCE-ului pe anul 2005, Belarusul a continuat s susin rezolvarea pe cale pa nic a diferendului transnistrian i a sus inut partea
moldoveneasc privind reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova [11, 1115].
Cadrul juridic bilateral dintre Republica Moldova i Republica Belarus pentru anul 2005 era format din 70 de tratate i acorduri bilaterale (la momentul actual fiind de circa 100 de acorduri), acoperind astfel de domenii ale vie ii politice i sociale, precum: colaborare politic interparlamentar
5 acorduri (în prezent num rul lor este de 8 acorduri) i interguvernamental
9 acorduri (în prezent 13), colaborare tiin ific i asisten tehnic
8 acorduri (11), economi34 acorduri (51), cultural 7 acorduri (8), turism 2 acorduri (3), sfera
social – 4 acorduri (5), ecologie – 1 acord (1), menite s dezvolte rela iile pa nice dintre cele dou ri.
Din investiga iile efectuate, se poate concluziona c rela iile Republicii Moldova cu Republica Belarus dup dezmembrarea URSS-ului s-au stabilit i au
evoluat constant, atât în cadrul diferitelor organiza ii interna ionale, cât i la nivel bilateral, iar istoricul comun de la sfâr itul secolului XX a favorizat, într-o
oarecare m sur , acest proces. Scopul principal urm rit de ambele state în timpul stabilirii rela iilor politice este, în primul rând, ap rarea, consolidarea i asigurarea intereselor na ionale ale statelor în cauz , aceste principii constituind,
totodat , i pilonii de baz ai activit ii unei na iuni în cadrul politicii interna ionale. În institu iile serviciului diplomatic un loc de frunte îl ocup activitatea
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ambasadelor din ambele state, care au menirea s apropie rela iile diplomatice
bilaterale.
În cadrul parteneriatului desf urat în comun în cadrul diferitor organiza ii
interna ionale, precum ONU, CSI, OSCE, CE i alte organiza ii, ambele state
depun eforturi privind sus inerea reciproc i eliminarea pe cale diplomatic a
disensiunilor ap rute în aceast perioad .
Pe parcursul întregii perioade de tranzi ie la economia de pia , Republica
Moldova a între inut cu pu ine state rela ii de colaborare multilaterale, similare
celor cu Belarus. Colaborarea respectiv continuând s se dezvolte cu succes la
toate nivelurile. În prezent, Republica Belarus reprezint un partener solid pentru Republica Moldova, sprijinindu-se reciproc pe arena interna ional . Dialogul
politic dintre ambele state continu a fi construit în prezent conform principiilor
politicii interna ionale i în cadrul diverselor organiza ii interna ionale i regionale.
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PARTENERIATUL ESTIC:
PERSPECTIVELE I INCERTITUDINILE
UNUI PROIECT EUROPEAN
Eduard UGUI
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Studii Politice i Economice
Europene, Catedra Rela ii Interna ionale i tiin e Politice
Doctor în politologie, lector superior
Eastern Partnership is a project recently detached from the European Neighborhood Policy and oriented to political association and economic integration between European Union and six post-Soviet states. This European project
brought a new multilateral framework and bilateral commitments to cooperate
with Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan and Belarus, in terms of
consolidating relations with the European Union. Although this strategy of the
European Union to its Eastern borders was launched with great enthusiasm, the
study argues that Eastern Partnership is a project that requires adjustments.
The weakness of the Partnership and possibilities to improve this project are
analyzed through the relationship between Republic of Moldova and the EU.
Parteneriatul Estic al Uniunii Europene vine s consolideze pozi iile Uniunii
Europene pe dimensiunea estic a Politicii Europene de Vecin tate (PEV), prin
asociere politic i integrare economic cu ase state ex-sovietice din Europa de
Est i Caucazul de Sud. Acest nou proiect comunitar acoper un areal dominat
de instabilitate i incertitudine i, prin urmare, de realizarea acestuia se leag nu
doar viitorul statelor vizate, dar i capacitatea Uniunii Europene de a elabora i
implementa strategii într-o zon proxim . Lansarea Parteneriatului a fost intens
mediatizat , a suscitat mari a tept ri în statele eligibile i a nemul umit Rusia,
îns obiectivele parteneriatului i, mai ales, finan area realiz rii acestora nu poate, cel pu in deocamdat , s reprezinte un angajament serios al UE la grani ele
sale estice, precum nu poate s reprezinte o ofert serioas pentru statele incluse
în Parteneriat. Analiza sectorial a noului parteneriat din perspectiva parcursului
european al Republicii Moldova, denot perspectivele i limitele evidente ale
acestei politici europene.
Uniunea European i proximitatea geopolitic
Stabilitatea i prosperitatea de care beneficiaz Uniunea European de jum tate de secol nu pot fi separate de statutul pe care îl are Uniunea în arhitectura
economic i politic interna ional i de rela iile acesteia cu diferite entit i i
regiuni ale globului, în special de rela iile cu arealul limitrof. F
o prezen semnificativ în proximitatea geopolitic , de unde s i asigure o parte din sursele
bog iei i securit ii, nici o entitate, de talia Uniunii Europene, nu poate s cu-
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noasc o dezvoltare durabil în secolul XXI. Astfel se explic i interesul Statelor Unite pentru America, a Chinei i a Japoniei pentru Asia de Sud-Est i a Rusiei pentru spa iul post-sovietic. De altfel, s cia i instabilitatea regiunilor proxime sunt argumente suplimentare pentru UE de a fi mult mai angajat în vecin tatea apropiat i, respectiv, s exporte stabilitate i bun stare.
Dup repetatele extinderi, proximitatea geopolitic a Uniunii Europene, unde
trebuie s fie suficient de activ , cuprinde un areal destul de vast cu regiuni, pe
cât de eterogene pe atât de importante pentru Uniune ca întreg. Acestea se întind
de la Atlantic i Magreb, Levant i Canalul Suez, Balcani i Caucaz ca s intre în
contact cu arealul geopolitic tradi ional al Rusiei în Transcaucazia i Europa de
Est. Prin extensie, acest spa iu atrage UE în Orientul Mijlociu i Asia Central i
o serie de spa ii maritime conexe. Dac uscatul leag Uniunea European direct
de cinci state balcanice (dac includem i Turcia), patru state est-europene i Norvegia (în total zece); atunci marea învecineaz Uniunea cu cel pu in (în cazul
când ne referim doar la proximitatea geografic ) optsprezece state. Prin urmare,
UE, în strategiile actuale i poten iale asupra arealului limitrof, este obligat s
dea prioritate regiunilor în totalitatea/complexitatea lor.
Lansarea în anul 2004 a Politicii Europene de Vecin tate a r spuns par ial
unei asemenea perspective, din moment ce aceasta era prima politic comunitar
care stabilea rela iile Uniunii Europene cu vecinii din sud (nord-estul Mediteranei) i din est (spa iul post-sovietic), care, conform deciziilor Consiliului European de la Copenhaga 2002, nu vor adera într-un viitor previzibil la Uniune. Preocuparea pentru crearea în jurul s u a unei regiuni stabile i prospere, ancorat puternic în orbita diploma iei europene, UE inten ioneaz s o realizeze oferind statelor care intr sub inciden a Politicii Europene de Vecin tate, o perspectiv de
participare la pia a ei intern i sporirea asisten ei financiare nerambursabile bazat pe o serie de obiective sectoriale [1, 10-15]. În baza programelor MEDA i
TACIS a fost creat un nou instrument financiar – Instrumentul European de Vecin tate i Parteneriat, care s sus in realizarea obiectivelor PEV-ului i care va
dispune în actualul exerci iu financiar european (2007-2013) de aproximativ 15
miliarde de euro [2, 36-37].
Primii ani de realizare a noii politici a scos în eviden i dificult ile de a
programa în acela i cadru rela iile cu Palestina i Ucraina sau Maroc i Belarus,
iar statele membre al Uniunii Europene i-au reconfirmat interesele diferite pentru zone geografice diferite. Tentativele Fran ei, tradi ional interesat de Mediterana, de a- i apropia unilateral statele nord-africane i ale Levantului a condus,
dup interven ia Germaniei, la instituirea, în vara lui 2008, a Uniunii pentru Mediterana, organism care înglobeaz UE 27 i statele mediteraneene ale politicii de
vecin tate. Polonia, pe de alt parte, a reu it s ob in sus inerea Suediei când cei
doi membri UE au propus, la 26 mai 2008, instituirea unui Parteneriat estic în cadrul politicii de vecin tate. Evenimentele din Georgia, august 2008, au gr bit
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promovarea i reformularea proiectului, iar la 7 mai 2009 Parteneriatul Estic este
oficial lansat în cadrul primului summit la nivel înalt de la Praga [3]. De fapt,
prin crearea Parteneriatului Estic i a Uniunii pentru Mediterana, UE separ vecinii din cadrul politicii de vecin tate, f
s dea clar de în eles care sunt prioritari.
Harta 1. Parteneriatul Estic al Uniunii Europene

Sursa: Site-ul oficial al Uniunii Europene

Comunicarea Comisiei din decembrie 2008 Parteneriatul Estic, care a stat la
baza noului proiect, porne te de la premisa c „Uniunea European are un interes
vital în asigurarea stabilit ii, îmbun
irii guvernan ei i dezvolt rii
economice la frontierele sale r ritene”, iar Parteneriatul Estic trebuie s
consolideze în continuare rela iile dintre UE i vecinii s i estici. Obiectivele
globale ale Parteneriatului Estic sunt asocierea politic i integrarea economic
dintre Uniunea European i Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia,
Azerbaidjan i Belarus prin stabilirea de noi angajamente bilaterale i a unui nou
cadru institu ionalizat de cooperare multilateral pe patru platforme tematice:
democra ie, bun guvernan i stabilitate; integrarea economic i convergen a
cu politicile UE; securitatea energetic i; contacte interumane [4, 10-14].
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Sus inerea financiar a Parteneriatului va fi asigurat prin majorarea pachetului
financiar actual al Instrumentul European de Vecin tate i Parteneriat cu fonduri
suplimentare în valoare de 350 milioane euro, care se adaug la resursele
planificate pentru perioada 2010-2013, în timp ce suma total a resurselor
destinate noilor „ini iative estice” este de 600 milioane euro [4, 14].
Dinamica „angajamentelor estice” ale Uniunii Europene
Spa iul post-sovietic a beneficiat, înc de la destr marea Uniunii Sovietice,
de un tratament diferen iat din partea Uniunii Europene, în virtutea dinamicii
(geo)politice i (geo)economice specifice unui areal plin de incertitudine. Rusia,
care dup ce acceptase unificarea Germaniei i retragerea militarilor din estul
Europei, a tepta recunoa terea propriei suveranit i în republicile ex-sovietice
i, respectiv, trata circumspect orice demers euroatlantic în „vecin tatea apropiat ”, pe care a înglobat-o rapid în Comunitatea Statelor Independente (CSI). Astfel, mecanismele institu ionale, dependen a de pia a i hidrocarburile ruse ti, de
rând cu infrastructura militar i „pacificatorii” ru i nu au permis noilor state independente s dezvolte rela ii speciale cu Uniunea European . Regiunea a mo tenit o gam de conflicte a a-zise „înghe ate”, sus inute i alimentate de c tre
Rusia, cunoa te un proces lent i complicat de tranzi ie, iar valorile democratice
i ale economiei de pia prind greu r cini în statele din acest areal.
De cealalt parte, fiind ea îns i protagonista unor transform ri majore,
Uniunea European demonstra un optimism re inut în intensificarea dialogului
politic cu fostele state sovietice, inclusiv statele Parteneriatului Estic. Uniunea
semna Acorduri de Asociere cu 12 state, dintre care doar trei erau foste republici sovietice, se afla într-o faz avansat în realizarea Pie ei Unice Interne i a
planurilor ambi ioase lansate prin Tratatul de la Maastricht, printre care Uniunea Economic i Monetar , iar temerile de nu a deranja autorit ile ruse impuneau ac iuni precaute din partea acesteia într-un areal geopolitic dominat de Rusia.
Hidrocarburile caspice i declan area crizei balcanice, de la mijlocul anilor
’90 ai secolului trecut, sporesc treptat interesul lumii euroatlantice pentru zona
extins a M rii Negre, odat ce NATO semneaz Parteneriate pentru Pace cu
Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan, Armenia i Belarus, iar
Uniunea European semneaz acordurile politice de baz cu acestea. Totu i, statele Parteneriatului Estic au fost tratate de c tre structurile euroatlantice „la pachet” cu restul republicilor post-sovietice i, drept consecin , raportul politicojuridic stabilit între Uniunea European i acestea a fost acela i ca cel stabilit cu
Uzbekistan sau Kîrgîzstan. Acordurile de Parteneriat i Cooperare (ACP), cum
au fost denumite aceste documente cadru, veneau s consacre fostele republici
sovietice în calitate de parteneri direc i ai UE, creând scheme institu ionale comune care s men in dialogul politic i un mecanism financiar de asisten teh-
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nic (TACIS), incluzând, totodat , aspectele cele mai importante ale activit ii
statului, de la drepturile omului sau protec ia propriet ii intelectuale i pân la
astfel de domenii specifice ca cel financiar (Tabelul 1).
Tabel 1. Raportul politico-juridic dintre Uniunea European
neriatului Estic
ara

Armenia
Azerbaidjan
Belarus
Georgia
Moldova
Ucraina

i statele Parte-

Acord de
Parteneriat i
Cooperare

Acord de Asociere

Asisten a Financiar
(mln euro)

Statut

Statut

Program Indicativ Na ional
2011-2013

Semnat
1996
1996
1995
1996
1994
1994

În vigoare
1999
1999
1999
1998
1998

Negocieri

Semnat
157
122,5
120
273

2010
2007

Sursa: Adaptat de autor dup datele Comisiei Europene

Raporturile UE cu cele ase state ex-sovietice evoluau în continuare func ie
de dinamica (geo)politic regional i în timp ce Ucraina, care asigur tranzitul
a 80% din gazul rusesc exportat în UE, era inclus , al turi de statele caucaziene
în procesul de reconstruc ie a rutelor comerciale eurasiatice (TRACECA), precum i a infrastructurilor de tranzit a hidrocarburilor caspice (INOGATE), Republica Moldova era „conectat ” la o serie de organisme regionale – dintre care
mai importante: Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, devenit între
timp Consiliul pentru Cooperare Regional (RCC) i; Acordul de Liber Schimb
Central-European (CEFTA) – care apropie statele balcanice de UE.
Dup extinderea Uniunii Europene din 2004 în estul continentului, toate cele ase state sunt incluse în politica european de vecin tate i programele acesteia. Cu excep ia Belarusului, toate semneaz , în anii 2005-2006, Planuri de Aciuni cu Uniunea European i beneficiaz de tratamente comerciale preferen iale, gra ie c rora sunt tot mai mult ancorate în fluxurile economico-comerciale
vest-europene, iar Uniunea devine un important partener comercial al acestora
(Tabelul 2).
Tabel 2. Comer ul Uniunii Europene cu statele Parteneriatului Estic
ara

Export
Miliarde euro
2008

2009

Import
%

2008

Miliarde euro
2009

2008

2009

Balan a
Comercial
Miliarde euro

%
2008

2009

2008

2009
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Azerbaidjan
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Moldova
Ucraina
Total P E
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0,7
2,1
6,4
1,2
1,7
25,1
36,8

0,5
1,6
5,0
0,9
1,2
13,9
23,1

0,1
0,2
0,5
0,1
0,1
1,9
2,9

0,0
0,1
0,5
0,1
0,1
1,3
2,1

0,3
10,6
4,7
0,7
0,7
14,5
31,5

0,2
7,3
2,6
0,5
0,5
7,9
19

0,0
0,7
0,3
0,0
0,0
0,9
1,9

0,0
0,6
0,2
0,0
0,0
0,7
1,5

0,4
- 8,5
1,7
0,5
1,0
10,6
5,7

0,3
- 5,7
2,4
0,4
0,7
6,0
4,1

Sursa: Adaptat de autor dup : Eurostat. External and intra-EU trade – statistical
yearbook. Data 1958-2009. Luxembourg: Publications Office of the European Union,
2010, p.31-42; European Commission. Bilateral Trade Relations. [On-Line 2011].
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries-andregions/. (citat 02.04.2011).

Dincolo de deschiderea comercial i stimularea fluxurilor investi ionale,
Planurile de Ac iuni i reformele prev zute în cadrul acestora au fost luate în serios, de i în propor ii diferite, doar în Ucraina i Republica Moldova. De aici i
dinamica diferit a celor dou state în consolidarea rela iilor cu Uniunea European , dinamic vizibil ini ial în cazul Ucrainei i ulterior în cazul Republicii
Moldova, care dup schimbarea guvern rii în 2009 [5] devine „copilul favorit”
a Parteneriatului Estic. În acest context, în martie 2007 sunt lansate negocierile
dintre UE i Ucraina privind noul tratat politic de baz (Acordul de Asociere),
iar în februarie 2008, negocierile privind instituirea unui Acord de Liber Schimb
Aprofundat i Comprehensiv dintre cele dou p i, ca pilon central al noilor rela ii politice [6]. La sfâr itul lui 2007, Ucraina semneaz cu UE Acordul de Simplificare a regimului de vize i Acordul de readmisie, documente care au menirea de a simplifica procedurile de deplasare a cet enilor ucraineni în UE, iar
la ultimul summit UE-Ucraina (al 14-lea), din 22 noiembrie 2010, Ucraina prime te Planul de Ac iuni privind liberalizarea regimului de vize [7].
Republica Moldova, de cealalt parte, semneaz cu Uniunea European , în
octombrie 2007, Acordul de Simplificare a regimului de vize i Acordul de readmisie îns , rela iile moldo-europene au r mas ostatice proceselor politice interne moldovene ti. Doar la 12 ianuarie 2010 au fost lansate negocierile privind
Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea European , acord care va
cuprinde i instituirea unui Acord de Liber Schimb Aprofundat i Comprehensiv
dintre cele dou p i. Totodat , la 15 iunie 2010 este lansat la Luxemburg Dialogul privind liberalizarea regimului de vize dintre Republica Moldova i Uniunea European , iar la începutul anului 2011 Guvernul a primit Planul de Ac iuni
privind liberalizarea regimului de vize.
Perspectivele i limitele Parteneriatului Estic:
cazul Republicii Moldova
Politica de vecin tate a Uniunii Europene a primit aprecieri diferite în cercurile politice i literatura de specialitate, de la cele care sus in c este o politic
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neclar i de slab calitate, care nu reflect nici interesele clare ale UE i nici ale
vecinilor, pân la altele care v d în PEV un mare proiect (geo)politic al Uniunii
[8, 169-170]. Desprinderea Parteneriatului Estic din cadrul politicii de vecin tate, un proiect deja „specializat”, ar trebui s faciliteze o analiz a eficacit ii
acestuia. Pozi ia oficial a protagoni tilor Parteneriatului este una destul de optimist , din moment ce în concluziile celei de-a doua întâlniri a mini trilor de externe din cadrul Parteneriatului Estic, din 13 decembrie 2010 de la Bruxelles, se
men ioneaz importan a strategic a Parteneriatului Estic în consolidarea rela iilor dintre UE i statele partenere [9]. Tot în aceast perspectiv a fost în eles Parteneriatul i în Rusia, din moment ce Ministerul Afacerilor Externe rus a criticat oficial noul program al UE, pe motiv c acesta creeaz noi linii de demarcaie în Europa, iar statele ex-sovietice vizate vor trebui s aleag între Moscova i
Bruxelles [10].
O serie de cercet tori ru i au fost i mai categorici în analizele f cute Parteneriatului Estic, sus inând c acesta este o „nou redac ie” occidental a GUAM, care cuprinde deja Armenia i Belarusul, în care obiectivele politico-militare au fost înlocuite cu cele socio-economice. „Scopul real al Parteneriatului
Estic – sus ine A. Suzdali ev – este „împingerea” Rusiei în extremitatea nordestic a Eurasiei, transformând-o într-o anex furnizoare de materie prim , crearea în jurul Rusiei a unui „cordon sanitar”, înl turarea Rusiei din Caucaz, pentru
a avea acces la resursele Asiei Centrale, care implic descompunerea EvraZes, a
Organiza iei Securit ii Colective, precum i degradarea complet a CSI” [11].
Greu de crezut c în acest proiect al Uniunii Europene au fost investite atâtea speran e euroatlantice, mai ales c Rusia are baze militare în Belarus i Armenia (ambele membre ale Organiza iei Securit ii Colective), baze militare
„neautorizate” în Transnistria, Abhazia i Osetia de Sud, arendeaz sta ia-radar
de la Gabala (aflat la 200 de kilometri de capitala Azerbaidjanului), iar în privara anului 2010 a semnat cu noua conducere a Ucrainei acordul care permite flotei militare ruse de la Sevastopol s r mân aici cel pu in pân în 2042.
Deocamdat este salutabil doar inten ia de a aborda ase state ex-sovietice separat de statele Procesului de la Barcelona, care de altfel denot preocuparea
UE pentru spa iul post-sovietic i, respectiv, dezinvoltura crescut a acesteia de
a concura Rusia în arealul geopolitic de tradi ional influen a acesteia. Pentru
o imagine mai clar a parteneriatului Estic, precum i a perspectivelor Republicii Moldova în cadrul acestuia, se impune o analiz a angajamentelor bilaterale
ale Parteneriatului pe cele cinci mari paliere: noi rela ii contractuale (acorduri
de asociere); integrarea progresiv în economia UE; mobilitate i securitate; securitatea energetic i; sprijinirea dezvolt rii economice i sociale [4, 4-9].
Primul palier al Parteneriatului – noi rela ii contractuale – presupune înlocuirea Acordurilor de Parteneriat i Cooperare cu Acorduri de Asociere, care se
men ioneaz în Comunicarea Comisiei „vor crea un ata ament politic mai pro-
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fund i vor promova o mai mare convergen prin stabilirea unei leg turi mai
strânse cu legisla ia i standardele UE” [4, 4]. Europenizarea legisla iei statelor
post-sovietice, prin implementarea aquis-ului comunitar este în sine o modernizare institu ional i, în mare, o procedur providen ial , îns nu suficient , dac
nu se finalizeaz cu aderarea la UE. Pentru Belarus includerea în cadrul programului i eventuala semnare a unui Acord de Asociere este suficient , din moment ce aceasta îi asigur recunoa terea regimului existent acolo i, totodat , un
argument suplimentar în negocierile cu Rusia. Republica Moldova sau Ucraina
nu pot fi satisf cute de diplomatica includere într-un program al turi de Belarus,
care a semnat deja apartenen a la Uniunea Vamal (al turi de Rusia i Kazakhstan), din moment ce documentele politice urmate a fi semnate în cadrul acestui
program nu con in expres prevederea ader rii la Uniunea European . Mai ales
cazul Turciei, care are un Acord de Asociere cu Uniunea European semnat
în 1963, sugereaz c perspectiva ader rii nu garanteaz automat aderarea. Altfel, Acorduri de Asociere care doar consolideaz rela iile UE cu statele semnatare au fost înc din 2002 semnate cu Algeria, Liban (de rând cu majoritatea statelor mediteraneene) sau Chile i nu ar reprezenta un angajament deosebit pentru Uniune la grani a estic sau o performan deosebit pentru Republica Moldova.
Doar men iunea c noile acorduri „ar trebui s conduc la adâncirea cooperii în ceea ce prive te politica extern
i de securitate comun
i politica
european de securitate i ap rare” [4, 4], ar putea conduce la „solidarizarea”
diploma iei europene cu problemele Republicii Moldova, în special la
activizarea ac iunilor UE în solu ionarea diferendului transnistrean, de i
Comunicarea Comisiei nu face referire la „conflictele înghe ate”. La sfâr itul
anului 2005 UE a mandatat deja o misiune – EUBAM – care s asiste la
controlul frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, precum a
devenit parte, în acela i an, a noului format de negocieri „5+2”. Prin urmare,
suntem îndrept i s anticip m o mai mare implicare a Uniunii Europene, pe
termen mediu i lung, în solu ionarea diferendului transnistrean.
Implicarea crescut în solu ionarea conflictului a unor state ca Germania, ar
mâne în manualele de istorie dac s-ar finaliza cu un Acord semnat de c tre
Uniunea European i Rusia ( i poate contrasemnat de c tre SUA), care s prevad înlocuirea pacificatorilor ru i de c tre o misiune post-conflict european .
Doar la nivelul Uniunii Europene exist misiunile civile în cadrul Politicii Externe i de Securitate Comune, care s-au recomandat în diferite regiuni fierbin i
ale globului, din Macedonia pân în R.D.Congo i Indonezia, i care ar putea înlocui actualii pacificatori. OSCE nu dispune de asemenea mecanisme, rezultatul
mandatului pacificatorilor ONU din Kosovo nu poate fi relevant, din mai multe
puncte de vedere, iar dou decenii de confruntare au demonstrat c Republica
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Moldova nu va fi niciodat unificat cât are în estul rii, f
voia sa, muni ii i
trupe ruse ti.
Integrarea progresiv în economia UE presupune semnarea unor Acorduri
de Liber Schimb Aprofundate i Comprehensive, care, conform logicii celui deal doilea pilon al Parteneriatului Estic, presupune nu doar o simpl liberalizare
comercial , dar perspectiva cre rii, pe termen lung, a unei Comunit i economice de vecin tate unde s fie intensificate circula ia de m rfuri, capitaluri i servicii [4, 5]. Apartenen a la o Comunitate economic european ar permite Republicii Moldova, pe termen lung, relansarea economic i întoarcerea cet enilor
acas în condi iile în care companiile europene vor încerca s revin dup criza
economic delocalizând o parte a produc iei în economiile din vecin tate. De
asemenea, o economie care are comer liber cu UE, pentru a nu vorbi de o pia
comun , va atrage i un flux mare de investi ii asiatice, în special chineze ti, care demult caut posibilit i de a penetra cea mai mare pia din lume. Totu i, integrarea economic în termenii propu i suscit , cel pu in pe termen scurt, o serie
de riscuri.
Întâi de toate, iese în eviden „scoaterea” (cel pu in din acest capitol) circula iei persoanelor, una ( i poate cea mai important pentru Republica Moldova)
dintre cele patru libert i ale pie ei unice europene. F
grani e dar nu pentru
cet eni, ciudat abordare. Mai departe, Republica Moldova, care î i formeaz o
mare parte din buget din impozitarea importurilor/consumului, i-ar reduce substan ial încas rile vamale/bugetare într-o zon de liber schimb cu Uniunea European sau cu oricare entitate economic . Aceasta în condi iile în care finan ele
publice moldovene ti sunt deja sub presiune, iar guvernul are semnat un Acord
Stand-by cu Fondul Monetar Interna ional, prin care se împrumut pentru finanarea deficitelor bugetare i a stabilit ii macroeconomice.
Nu în ultimul rând, o liberalizare comercial , pentru a nu vorbi despre o integrare economic avansat , va pune o mare presiune pe mediul de afaceri moldovenesc. Datele din Tabelul 2 arat c comer ul cu Uniunea European este cu
deficit pentru Republica Moldova, în condi iile când beneficiem de facilit i comerciale unilaterale din partea Uniunii. Astfel, suntem îndrept i s credem c
într-un regim comercial liberalizat, adic în care produc torii autohtoni vor concura în regim de pia liber cu cei europeni, deficitul comercial va cre te iar
multe companii moldovene ti vor da faliment. Pe lâng avantajele tehnologice,
fermierii europeni sunt subven iona i prin Fondul European pentru Agricultur
i Dezvoltare Rural iar companiile prin Fondul European de Dezvoltare Regional i alte ini iative comunitare. Totodat , infla ia ridicat din Republica Moldova, ine sus dobânzile la creditarea economiei reale i, drept consecin , pune
din nou în situa ie inegal produc torii moldoveni în raport cu cei din zona euro,
care activeaz în spatele unei monede (euro) puternice i se pot credita la dobânzi mult mai joase.
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Prin urmare, integrarea economic moldo-european trebuie obligatoriu s
fie înso it de cre terea (geometric ) a fondurilor nerambursabile europene, care
compenseze iminentele externalit i pentru economia moldoveneasc . Când
cele zece state est-europene recent aderate la Uniunea European i-au liberalizat comer ul cu ultima, acestea dispuneau deja de instrumente financiare (de
preaderare) mult mai consistente comparativ cu Instrumentul European de Vecitate i Parteneriat i anume PHARE, ISPA i SAPARD. În condi iile contraciei economice europene contemporane i, drept consecin , a marilor deficite
bugetare i datorii publice, îi este greu Uniunii Europene s i asume angajamente financiare suplimentare „în est”, îns mult mai greu va fi produc torilor moldoveni (în special IMM-urilor) care vor fi nevoi i s concureze într-un regim de
liber schimb cu produc torii europeni, masiv subven iona i prin politica agricol
i de coeziune european . Altfel, dac liberalizarea comercial i integrarea economic nu va fi înso it de asisten financiar considerabil , liberalizarea pie ei
muncii sau (ca variant de rezerv ) de eliminarea vizelor, exist riscul s fie
arunca i în omaj muncitori care efectiv nu vor avea solu ii de angajare. Pentru
din moment ce economia moldoveneasc va fi integrat în economia european , Rusia poate oricând închide pia a muncii pentru cet enii moldoveni.
Palierul mobilitate i securitate este cel „responsabil” de liberalizarea regimului de vize. „Politica vizelor – se men ioneaz în comunicarea Comisiei – ar
urm ri o abordare structurat pe etape, care va conduce la liberalizarea vizelor
sub rezerva îndeplinirii unor condi ii specifice i aplic rii unor m suri înso ite”
[4, 6]. Eliminarea complet a vizelor îns , este un obiectiv pe termen lung, formulat diplomatic în continuare: „odat ce acordurile de facilitare a eliber rii vizelor i de readmisie sunt puse în aplicare în mod efectiv, s ini ieze dialoguri
privind eliminarea vizelor de c torie cu to i partenerii de cooperare” [4, 7].
Republica Moldova are deja acorduri func ionale de facilitare a regimului de vize i de readmisie, doar c aplicarea „în mod efectiv” r mâne a fi apreciat de
tre Comisie i atunci „termenul lung” poate deveni „prea lung” pentru cet enii moldoveni. Deocamdat , foile de parcurs pentru eliminarea vizelor, prev zute în document, au fost înlocuite cu Planuri de Ac iuni, documente cu mai pu ine preten ii [12], care se pare c îndep rteaz perspectiva liberei circula ii din
moment ce chiar dup o realizare exemplar a prevederilor acestuia pot fi invocate alte cerin e. Permeabilitatea grani ei estice a Republicii Moldova poate servi oricând unui asemenea scenariu. Într-un asemenea context, cet enii moldoveni vor continua s migreze masiv pe pia a muncii ruseasc i/sau vor solicita
în continuare cet enie român , mai ales dup aderarea României la Spa iul
Schengen. Atunci politicienii i presa european [13] nu ar trebui s aib preteii c România aduce moldovenii în UE pe u a din spate, oferindu-le cet enie
român .
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Despre securitatea energetic se men ioneaz c „Parteneriatul estic va
avea drept obiectiv consolidarea securit ii energetice a UE i a partenerilor
i în ceea ce prive te aprovizionarea cu energie i tranzitul de energie pe
termen lung” [4, 8]. Republica Moldova a devenit membru a Comunit ii
Energetice Europene în martie 2010, apartenen a la care poate avea un efect
catalizator asupra reformelor din sectorul energetic, precum i asupra securit ii
energetice moldovene ti într-o mega-pia
energetic european . Totu i,
deocamdat demersurile concrete ale Uniunii Europene pe sectorul energetic au
inut doar de asigurarea propriei securit i energetic i doar tangen ial a
partenerilor estici. Dup deschiderea oleoductului Baku-Tbilisi-Ceyhan, se
negociaz în continuare cu Azerbaidjanul posibilitatea exploat rii în comun a
rezervelor i importului de petrol i gaze, se negociaz cu Georgia construc ia
unor noi infrastructuri de transport, iar cu Ucraina se semneaz , în martie 2009,
o Declara ie comun privind modernizarea sistemului ucrainean de tranzitare a
gazului [14]. Republica Moldova îns , nu este inclus (cel pu in deocamdat ) în
principalele proiecte de infrastructur energetic , cum ar fi gazoductul Nabucco
sau oleoductul Odesa-Brody-Gdansk, prin care urmeaz a fi tranzitate
hidrocarburile caspice pe pia a european .
Sprijinirea dezvolt rii economice i sociale, ultimul palier bilateral al Parteneriatului Estic, care s transfere practicile politicii de coeziune europene în reducerea disparit ilor geografice i sociale interne din statele partenere, este
unul de bun seam binevenit. Lipse te doar finan area sau, mai exact, nivelul
de finan are de care beneficiaz proiectele similare europene prin Instrumentele
Structurale. Mai mult, în contextul evenimentelor din sud-estul Mediteranei,
Fran a, Italia i Spania, de rând cu alte trei state europene, au solicitat ca Uniunea European s acorde o mai mare prioritate i, drept consecin , o finan are
mai mare vecinilor sudici nu celor estici, în cadrul Politicii Europene de Vecin tate. Astfel, s-ar putea ca Uniunea European s reduc din finan rile i proiectele pentru Parteneriatul Estic, din care face parte i statul nostru, redimensionându- i interesele i ajutoarele economice spre Uniunea pentru Mediterana, din
care fac parte statele Maghrebului.
Concluzii
Uniunea European devine un actor tot mai prezent în geopolitica sud-est
european , areal în care concureaz cu Statele Unite i Rusia, unde ultima a
avut de fiecare dat interese i pârghii de influen , i toate trei contest tentativele Chinei de a intra în disputa pontic . Inten ia de a stabili rela ii cu ase state
ex-sovietice într-un proiect (geo)politic unic, separat de statele nord-africane
membre a politicii de vecin tate european , dar i de Rusia, este una salutabil ,
precum salutabil este i perspectiva stabilirii raporturilor cu acestea func ie de
realiz rile lor individuale. Totu i, Parteneriatul Estic nu este un cadru politic ca-
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re s ofere explicit perspectiva ader rii la Uniunea European a statelor vizate,
ci doar o consolidare a rela iilor prin asociere politic i integrare economic .
Altfel spus, integrarea periferiei externe a Uniunii Europene prin proiecte care
asigure stabilitatea i securitatea la grani ele estice ale acesteia.
Totodat , faptul c integrarea economic preconizat nu este sus inut i de
mecanisme financiare substan iale, care s compenseze externalit ile pentru
economiile statelor incluse în Parteneriat, aceasta nu reprezint o ofert serioas
pentru Republica Moldova. Mai ales c liberalizarea economic nu este înso it
i de liberalizarea pie ei muncii europene. De asemenea, nu este clar cum va beneficia Republica Moldova, spre exemplu, de securitatea energetic care este
stipulat în Parteneriat.
Sunt doar câteva din argumentele care sus in o regândire a Parteneriatului
Estic i, respectiv, o schimbare de atitudine a Uniunii Europene fa de vecinii
estici. Altfel, dac asocierea politic nu va da posibilitatea ader rii (statelor care
doresc i corespund criteriilor), integrarea economic nu va fi înso it de mecanisme financiare redistributive, cet enii vor face în continuare cozi la Consulatele statelor UE, iar securitatea energetic va fi selectiv , atunci toate statele Parteneriatului Estic vor fi înglobate “la pachet” în structurile integra ioniste eurasiatice dominate de Rusia.
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