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ȘTIINȚA POLITICĂ ȘI SOCIETATEA ÎN SCHIMBARE
CUVÂNT ÎNAINTE

Procesele de schimbare au marcat parcursul Republicii Moldova de la începuturile
sale şi până în prezent. Desfășurate sub lozincile democratizării şi liberalizării, transformările politice din a doua jumătate a anilor 80 a secolului trecut, din fosta URSS au culminat
cu deschiderea sistemului politic, proclamarea independenței și schimbarea regimului
politic. Aceasta la rândul său a declanşat un șir de reforme cu caracter modernizator care
au cuprins toate domeniile vieţii sociale. În practică, însă, nu toate schimbările au dat rezultatele așteptate. Modernizarea politică a fost şi rămâne marele proiect de viitor a societăţii din Republica Moldova. Ancorată în realitățile prezentului, valorificând experiența
trecutului, rămânând, totodată prospectivă, în esența sa, analiza societății angajate în
schimbare constituie un demers științific cu un puternic potențial aplicativ.
Ştiinţa politică din Republica Moldova, reabilitată și plasată la locul firesc pe care
trebuie să-l ocupe într-o societate modernă, are misiunea să acorde suportul teoretic și
metodologic necesar inițierii și desfășurării proceselor de schimbare politică. Facultatea
Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, care face 20 de ani de la înfiinţare a fost unul din centrele importante din țară care
a stat la bazele constituirii şi afirmării ştiinţei politice din Republica Moldova.
La etapa actuală, Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative
dispune de un potențial științific și didactic semnificativ atât pentru formarea specialiștilor de înaltă calificație, cât și pentru elaborarea suportului teoretic necesar promovării
reformelor. În prezent, la facultate sunt pregătite cadre la trei specialități: politologie,
relații internaționale și administrație publică. Studiile de licență sunt completate cu cele
de master, care, la ora actuală, oferă 7 programe diferite: Analiză și consiliere politică,
Management politic și electoral, Politici si servicii publice, Resurse umane si politici de
personal, Studii Diplomatice, Studii Europene, Studii de americanistică. Pentru specialitățile „Administrație publică” și „Relații Internaționale” învăţământul este organizat și
în forma de studii cu frecvenţă redusă. În prezent la facultate își urmează studiile circa
900 de studenți și masteranzi.
Procesul didactic este asigurat de cele două departamente ale facultății: Departamentul Științe Politice și Administrative și Departamentul Relații Internaționale. În cadrul departamentelor facultății activează peste 60 de cadre didactice, dintre care 7 persoane au
gradul științific de doctor habilitat și titlul de profesor universitar, iar peste 30 posedă gradul de doctor în științe și titlul de conferențiar.
Un prilej de mândrie sunt absolvenții noștri care se regăsesc astăzi în majoritatea instituțiilor publice din Republica Moldova, dar și în cadrul unor prestigioase
organizații internaționale. Impresionante sunt și cercetările profesorilor facultății.
Ca regulă, ele reflectă probleme actuale cu care se confruntă societatea. Important
este ca acest potențial să fie valorificat la maxim. Absolvenții FRIȘPA să-și găsească locul în instituțiile statului, partidele politice sau structurile societății civile selectați în baza criteriilor de meritocrație și integritate morală, dar nu după aderența la o
forță politică sau alta. Iar, recomandările și concluziile care se conţin în studiile realizate să servească drept suport în elaborarea și promovarea politicilor.
Aniversarea a 20 de ani a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative este un bun prilej pentru evaluări şi trasarea de noi obiective. Conferinţa științifică
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internațională dedicată acestui eveniment a reunit reprezentanţi ai mediului academic,
funcţionari de stat, politicieni, care au pus în discuţie problemele modernizării politice a
Republicii Moldova, aspecte legate de reformarea administraţiei publice în contextul eforturilor de europenizare a ţării, promovarea intereselor pe plan internaţional prin stabilirea
relaţiilor de colaborare cu alte state şi asigurarea securităţii naţionale.
Comunicările participanţilor şi discuţiile s-au desfăşurat în cadrul sesiunii plenare şi în atelierele de lucru. Reieșind din obiectivele urmărite, dar și din tematica conferinței materialele prezentate au fost sistematizate pe următoarele direcții principale:
 Ştiinţa politică şi modernizarea societăţii;
 Problemele actuale ale administraţiei publice în contextul europenizării Republicii Moldova;
 Colaborarea internaţională - factor important în modernizarea societăţii;
 Asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul transformării relaţiilor internaţionale.
Atribuirea conferinţei statutului de for ştiinţific internaţional a permis abordarea subiectelor şi dintr-o perspectivă comparată, cadru adecvat unui schimb de experienţă cu impact teoretic şi aplicativ. Ne bucurăm că printre participanții și autorii
care și-au prezentat studiile pentru conferință se regăsesc reprezentanții mediului
academic și ai organismelor internaționale din mai multe țări: Austria, China, Georgia, Israel, Kazahstan, Pakistan, România, Rusia, Serbia, Slovenia, Ucraina.
Un asemenea proiect cum este conferința științifică internațională necesită contribuția mai multor persoane. Mai întâi de toate, ne exprimăm gratitudinea pentru
suportul și asistența care am avut-o din partea conducerii Universității de Stat din
Moldova și personal a domnului rector Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat, profesor
universitar. Cuvinte de mulțumire se cuvin adresate șefilor de departamente din cadrul facultății, doamnei Valentina Teosa, dr. hab., profesor universitar, șef Departament Relații Internaționale și domnului Igor Bucătaru dr., conferențiar universitar,
șef Departament Științe Politice și Administrative pentru implicare și buna cooperare în organizarea și desfășurarea conferinței. De asemenea, în organizarea conferinței am beneficiat și de asistența oferită de Programul Cadru 7 prin intermediul proiectului derulat în cadrul Universității de Stat din Moldova.
Apariția acestui volum a fost posibilă printr-o foarte bună cooperare cu toți contribuitorii. Sarcina principală de organizare și supraveghere a procesului editorial și de
producție a lucrării a fost realizată cu brio de către coordonatorii și colegiul redacțional.
Cuvinte de mulțumire merită colectivul Centrului Editorial-poligrafic al Universității de
Stat din Moldova prin străduința și abnegația cărora a fost posibilă editarea materialelor
conferinței în condiții poligrafice excelente și în timp util.
În final, dorim să mulțumim tuturor participanților conferinței pentru sprijinul entuziast acordat acestui proiect. Fiecare contribuție se înscrie într-o perspectivă teoreticoaplicativă și își propune să prezinte, în mod sintetic, elemente de reflecție pertinente.
Sperăm că materialele conferinței științifice internaționale ”Știința politică și societatea
în schimbare” (Chișinău, 13 noiembrie 2015) vor servi drept suport teoretic și metodologic pentru toți cei interesați de problemele tranziției politice spre democrație.
Alexandru Solcan, doctor în științe, conferențiar universitar
Decan Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative
Universitatea de Stat din Moldova
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ŞEDINŢA ÎN PLEN

ŞTIINŢA POLITICĂ UNIVERSITARĂ
ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII SOCIETĂȚII
(LA 20 ANI AI FACULTĂȚII RELAȚII INTERNAȚIONALE,
ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE)
SACA Victor,
doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
RUSNAC Gheorghe,
doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician,
Academia de Științe a Moldovei
Dans cet article sont examines les aspects cléis de la cience politique dans le context de
la modernization de la société moldave, de l’État de la République de Moldova. Ces aspects
tiennent de l’aparition de la politologie en Moldova de la formation du premier Departement
de Politologie dans notre pays, a l’Univercité d’État de Moldova. En même temps, l’évolution
de la politologie est rapportée à la modernisation de la société moldave par la mise en évidence des quel ques étapes :La première étape c’est celle des années 1989-1995, qui coincide
avec la période de l’apparition du Departement de Politologie jusqu’à la création de la Faculte des Relations Internationales, Scences Politiques et Administratives. La seconde étape-se
refere aux annes 1995-2001, quand la politologie est institutionalisée et développée à un haut
niveau quantitatif et qualitatif.La troisieme étape-debut des années 2000 jusqu’en 2014, qui
coincide avec la periode de grandes transformations radicales dans le système de préparations des spécialistes dans le domaine des Sciences Politiques, Relations Internationales et Administration Publique.La quatrième étape-celle actuelle-se caracterise aussi par deschangements substanciels dans l’evolution de la scence politique. Ces changements sont liés en principe des modifications structurelles dans la Faculté des Relations Internacionales, Sciences
Politique et Administratives. En particulier, on crée des Departements, des écoles doctorales
et d’autres modificationes. Ces modificationes ont necessité de nouvelles visions dans le modernisation de la préparation des spécialistes dans le domaine.

Dezvoltarea societății actuale în tranziție, cu aspiraţii certe spre democraţie şi
progres, este posibilă doar în funcție de crearea și consolidarea bazelor sale sociale
largo sensu, de acumularea şi diversificarea potențialului său științific, care să conducă în ultima instanță la acoperirea necesităţilor de modernizare a țării, de recunoaștere a ei pe arena internaţională. Aceasta se referă întru totul şi la Republica
Moldova, care a marcat recent 24 ani de independenţă statală. Priviți prin prisma
comparației aceștia întrunesc o perioadă relativ scurtă de timp, dar cu transformări
sociale majore care se regăsesc succesiv într-o tranziţie complexă de la regimul totalitar la cel democratic, de la sistemul unipartidist la cel pluripartidist, de la republica sovietică unională la statul suveran şi independent, de la economia centralizată, de comandă la cea de piaţă.
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Atare procese, radicale ca conținut, au fost și sunt alimentate de un nivel relativ
înalt de spiritualitate şi creativitate ştiinţifică, inclusiv din partea ştiinţei politice.
Calea modernizării de pînă acum a societății moldovenești , dar și cea care va urma,
se înscrie plenar în preocupările științifice ale savanților universitari din țară, inclusiv a celor de la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative
(FRIȘPA) a USM, a cărui jubileu de 20 ani îl marcăm în prezent. Relația „știința
politică universitară - modernizarea societății” este pentru cercetătorii de la FRIȘPA
una deosebită ce le determină interesele și demersurile lor științifice întru dezvoltarea democratică a societăţii în general şi a unui sistem de învăţămînt superior de
calitate, cu un management eminamente avansat, în particular.
Pentru a face faţă imperativelor actuale ale modernizării sociale, inclusiv axate
pe dezvoltarea ştiinţei universitare, sunt necesare eforturi susţinute ale savantului şi
ale factorului de decizie. În acest context optimizarea procesului de dezvoltare a
ştiinţei politice, asigurată efectiv de o politică ştiinţifică activă, coerentă şi poate
permite integrarea cercetărilor ştiinţifice în viaţa social-economică şi politică a ţării,
consolidarea interconexiunii dintre ştiinţă şi societate, ştiinţă şi educaţie. În realizarea acestui deziderat este binevenită evaluarea detaliată și implementarea procesului
Bologna pentru un spaţiu european al educației şi un spaţiu european al cercetării
ştiinţifice ca piloni principali ai activităţii universitare. Atare adevăr are pentru profesorii, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii, studenţii de la FRIȘPA o însemnătate
majoră din motivul că vizează în mod direct necesitatea regîndirii și redimensionării
statutului lor, a capacităţilor şi orientărilor lor de a se identifica într-un spaţiu european comun al ştiinţei şi educației, a se conforma adecvat imperativelor ştiinţifice şi
educaţionale moderne pentru a contribui la avansarea societății moldovenești, a statului Republica Moldova prin pregătirea de cadre înalt calificate în domeniu şi promovarea continuă a imaginii pozitive a ţarii. Un rol aparte în acest proces revine
cadrelor de politologi, specialiștilor în administrația publică și în relații internaționale, chemați să de-a răspuns la multiple probleme ale vieţii socio-politice, să efectueze expertize ştiinţifice de calitate ale fenomenului politic şi respectiv să ofere
soluţii eficiente vis-a-vis de democratizarea şi modernizarea statului şi societăţii.
Realitățile dezvoltării ştiinţei politice ca disciplină aparte, în cei 24 ani de independenţă a Republicii Moldova și 20 ani ai FRIȘPA, ne demonstrează o evoluţie complexă și contradictorie a ei de la simplu la compus, de la general la particular, cunoașterea căreia astăzi ne permite a percepe mai bine mecanismul de
funcţionare a societăţii politice moldoveneşti. Or, această evoluție confirmă, de
asemenea, cunoscutul adevăr despre ştiinţa politică ca una dintre disciplinele socio-umane vulnerabile, întrucît obiectul ei de studiu este centrat asupra puterii şi
statului în deplina lor complexitate și controversă. Impunîndu-se drept ansamblu
de cunoștințe, teorii și concepții despre sfera politică, inclusiv în dimensiuni de
realităţi social-politice ale acesteia, ştiința politică are capacități să diagnosticheze
cursul politic al statului, linia politică a partidelor nu numai conform factorului
normativ, ci şi comunicațional, comportamental, relaţional (cum ele sunt interpretate de guvernul zilei, de conducerea organizațiilor politice), să explice realitatea
sociopolitică a țării în diversele ei variații, iar de aici să asigure practica politică
cu tehnologii analitico-politice adecvate. O dezvoltare mai relevantă și mai eficientă a ştiinţei politice e posibilă doar în condiţiile unui câmp politic și științific
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deschis, concurenţial, cu un regim politic democratic, care să ofere posibilități
reale de analiză științifică și respectiv de modernizare a societății.
Privit prin prisma corelațiilor, dar și a consecințelor valorice tandemul „ştiinţa
politică universitară-modernizarea societății” are în condițiile țării noastre un caracter dublu de impunere, ceea ce necesită o apreciere a lui pe măsură. Pe de o parte, transformările democratice de pînă acum privind modernizarea societății și consolidarea independenţei statale au fost iniţiate şi realizate (fie şi cu unele abateri)
prin contribuţia reală a ştiinţei politice, mai întîi prin utilizarea modelelor și concepţiilor politice elaborate în perimetrul internațional al acestei ştiinţe, apoi şi a celor de pe segmentul ei naţional. Pe de altă parte, constituirea statalităţii noastre independente și afirmarea democratică a societății a pus începutul dezvoltării științei
politice naţionale. Anume, democratizarea ca proces, iar odată cu ea și începutul
modernizării diferitor domenii sociale, îndeosebi dinamizarea sferei politice,
apariţia concurenţei sociale și politice, a alegerilor de alternativă, manifestarea spiritului transformator al actorilor politici etc., i-a determinat pe mulţi cercetători să
aleagă și să profeseze știința politică drept una importantă și necesară în noile condiții. Acest fapt a dat naştere procesului de instituţionalizare și dezvoltare a politologiei în Republica Moldova, care pe departe nu e uniform, cunoscînd în evoluţia sa
cîteva etape[1], în viziunea noastră extrem de divergente.
Drept etapă inițială care a deschis calea preocupărilor politologice în Moldova în
general și la USM în particular este cea a anilor 1991-1995, considerată pe drept etapa
căutării propriei identităţi. Începutul acestei perioade coincide cu sfîrșitul imperiului
sovietic, care în mare parte a determinat apariția politologiei mai întîi ca ştiinţă „importată” din exterior, dar și sub influenţa mentalităţii politico-științifice noi ce se profila
anevoios pe parcursul perestroicii gorbacioviste. Atunci, aveau loc modificări rapide în
sfera social-politică (includerea unor noi personalităţi în procesul politic, apariţia pe
scena renașterii naționale a unor mişcări politice influente, creșterea spiritului de participare civică în rîndurile maselor etc.), cu multiple generări de speranţe la o democratizare fulger, ceea ce a sporit primii paşi de instituţionalizare a ştiinţei politice în sistemul
de învăţămînt superior din Moldova. Acest fapt e legat mai întîi de Universitatea de Stat
din Moldova, unde în urma unor dezbateri active asupra obiectivelor științifice noi în
septembrie 1989 se creează catedra de politologie şi teorie a socialismului. Iar în 1990
astfel de catedre apar și în alte instituții superioare de învățămînt din țară. În scurt timp
după aceea din denumirea catedrelor respective a dispărut sintagma teoria socialismului, astfel recurgîndu-se la deideologizarea de formă a ei.
Deci, prin căutări insistente şi anevoioase către începutul anilor 90 ştiinţa politică universitară ocupă locul său aparte în sistemul științelor socio-umane. Eforturile
depuse atunci de unii savanți entuziaști veniți din alte domenii ale științelor sociale
au pus începuturile ştiinţei politice la USM. Printre aceștia remarcăm pe profesorii
A. Zavtur, Gh. Rusnac (primul şef-catedră de politologie), conferenţiarii D. Strah,
V. Moşneaga, P.Fruntaşu, D. Ilaşciuc şi alţii. Ei au elaborat sub redacţia profesorului Alexandru Zavtur primul curs universitar de prelegeri la politologie din Moldova
şi unul dintre primele din URSS, publicat în 1991 în ediţie română şi rusă. Cu doi
ani mai tîrziu, în 1993, apoi în 1995, ţinîndu-se cont de noile realităţi politice legate
de constituirea și consolidarea statalităţii moldoveneşti independente, dar şi de un
nivel de cunoştinţe mai avansat în domeniul respectiv al corpului didactic, începe
pregătirea şi editarea încă a unui curs universitar la politologie sub redacţia dlui V.
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Moşneaga. Ca şi cel precedent acest curs a ieşit de sub tipar în limbile română şi
rusă. Familiarizîndu-se în procesul elaborării cursurilor sus-menţionate cu potențialul conceptual, structural și funcțional al ştiinţei politice occidentale, politologii de
la USM l-au ajustat la specificul Moldovei, al universităţii, asigurînd predarea politologiei la toate facultăţile.
Mai mult ca atît, în acele condiţii grele, ne-ordinare, de la începutul anilor 90
cadrele politologice de la USM au reușit să propună și să realizeze la unele facultăţi
umanitare, de rînd cu cursul normativ, un şir de cursuri speciale în domeniul ştiinţei
politice, acestea fiind adaptate treptat la specificul diverselor specialități ale universității. Dar poate că cea mai semnificativă realizare a Catedrei de politologie în prima jumătate a anilor 90 este menţinerea neschimbată a statutului ei de subdiviziune
politologică universitară, rezistenţa la provocările sociopolitice ale tranziţiei, în particular la atitudinea de atunci departe de a fi adecvată a factorului de decizie faţă de
ştiinţele sociale. Doar se știe că catedrele de politologie de la alte instituţii superioare de învăţămînt din ţară nu au rezistat presiunilor, ele fiind comasate către mijlocul
anilor 90 cu alte catedre de științe sociale sub denumirea catedre de ştiinţe socioumane, a căror statut se păstrează pînă în prezent.
Meritul deosebit al Catedrei de politologie a USM, în perioada respectivă, ține
nu doar de afirmarea ştiinţei politice universitare, ci și de crearea primelor grupuri
de specialitate în instituția noastră, care au pus începutul pregătirii cadrelor politologice din Moldova. Acest deziderat al timpului de atunci era în deplină corespundere cu solicitările care veneau din partea unor structuri politice şi de stat (în acea
perioadă deja erau necesare și se creau grupuri de analiză politică în Parlament, Guvern, la Preşedinţie, într-un şir de ministere, în cadrul Radio-televiziunii naţionale),
Centre independente de analiză politică, partide şi mişcări politice cu privire la necesitatea cadrelor respective.
Drept răspuns la aceste solicitări, în 1993 la facultatea de istorie a Universităţii,
în bază de concurs la buget, a fost creată o grupă academică la specialitatea „istoria
şi politologia”. Ulterior, în 1994, în cadrul aceleiaşi facultăţi s-a deschis secţia ştiinţelor politice la care înmatricularea se făcea la specialităţile: „politologie şi istorie”, „politologie şi drept”, „relaţii internaţionale”. Acest fapt a lărgit considerabil
câmpul de dezvoltare a ştiinţei politice în Universitate. Însă, capacităţile secţiei susnumite în pregătirea cadrelor politologice, cu toată semnificația ei inovațională pentru acele timpuri, nu satisfăceau necesitatea crescîndă de modernizare a societății
politice și civile. Atare concluzie, bazată pe realitățile socio-politice de la mijlocul
anilor 90, făcea oportună deschiderea la Universitatea de Stat din Moldova a unei
facultăţi speciale în domeniul științelor politice. O astfel de situație era bine conștientizată atît de lumea savantă a domeniului, cît și de factorul de decizie implicat în
politica științifică, ceea ce a condus în ultima instanță la acumulări calitative noi de
formă și conținut în evoluția științei politice.
Etapă a doua a ştiinţei politice universitare începe cu anul 1995 şi continuă
pînă la începutul anilor 2000. Etapă ce întruchipează în sine procese complexe și
anevoioase de constituire a comunității științifice și pedagogice naționale în domeniul respectiv și concomitent de creare a sistemului național de pregătire a cadrelor
politologice din țară. Startul acestei etape, ca și a celei dintîi, a fost determinat de
măsurile și activitățile susținute ale administrației, savanților, pedagogilor politologi
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de la USM, care prin inițiativa și contribuția lor științifico-didactică au pus bazele
sistemului dat, oferindu-i acestuia capacitățile necesare - instituționale, funcționale,
prospective, de modernizare continuă. Astfel, anul 1995 se consideră pentru Universitatea de Stat din Moldova și pentru țară în ansamblu anul de cotitură în evoluția domeniului politologic. Anume atunci, în baza secţiei ştiinţelor politice a facultăţii de istorie a fost fondată, conform Ordinului Rectorului USM din 20 iunie, cu
începre de la 30 iunie, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative [2], denumită
în 2001 Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
(FRIŞPA). Acest eveniment important de la mijlocul anilor 90 a avut o rezonanță
națională în sistemul de științe al țării, el fiind salutat și peste hotare.
FRIȘPA a fost prima instituție cu profil politologic din Republica Moldova,
pentru care evoluția sa cantitativă și calitativă de mai bine de două decenii a transformat-o într-o instituție cheie, sui-generis, în constituirea şi dezvoltarea ştiinţei
politice moldoveneşti și, desigur, în pregătirea cadrelor didactice și științifice de
specialitate. Pe parcurs atare fapt a fost consemnat și evaluat pe măsură de unii cercetători, care socot FRIȘPA o componentă a Universității de Stat din Moldova net
superioară celor apărute în cadrul altor instituții superioare de învățămînt din republică [3]. Specialităţile ce le oferea noua facultate - „politologie”, „politologie şi
instruire juridică”, „administraţie publică”, „relaţii internaţionale”- erau binevenite
și imperios necesare pentru domeniile respective, fiindcă pregătirea cadrelor de aici
a fost și rămîne unul din criteriile principale de modernizare a societății moldovenești și statului Republica Moldova..
La crearea şi edificarea Facultăţii ca centru al ştiinţei politice din universitate
și din ţară şi-au adus aportul profesorii Gh.Rusnac (rector al USM în acea perioadă),
A.Zavtur, conferenţiarii V.Moşneaga, D.Strah (primul decan al facultăţii),
V.Beniuc, D.Ilaşciuc, P.Fruntaşu şi alţii. Activitatea lor științifică și didactică în
cadrul catedrei de Politologie a fost una de bun augur pentru instituţionalizarea ştiinţei politice universitare în dimensiuni de facultate, dar și pentru consolidarea şi
dezvoltarea de mai departe a potențialului ei științific pe tot parcursul etapei a doua
spre antrenarea şi pregătirea de noi forţe, inclusiv tinere, de savanţi în domeniu. Important este că în acea perioadă în circuitul științific al domeniului nostru erau deja
antrenate și forțe de la alte facultăți ale USM – Jurnalism și științe ale comunicării,
Istorie și chiar de la facultăți cu profil real – Biologie.
Spre sfîrșitul celei de a doua etape, la cinci ani ai Facultăţii (2001), ştiinţa politică universitară avea deja creată o bază instituţională şi de cadre bine determinată,
ea fiind profesată de un nucleu de entuziaşti bine pregătiți, cu experiență științificopedagogică în domeniu (Gh.Rusnac, V.Moşneaga, A.Zavtur, V.Cujbă, V.Saca,
A.Roşca, Iu.Gorincioi, T.Spinei, T.Turco ş.a), pe care îl dezvoltau şi îl promovau
activ împreună cu alți cercetători de la alte facultăți (V. Moraru, C.Marin,
C.Solomon, J. Stepanov ș.a.) atît în Alma Mater, cît şi şi în ţară. Atunci colectivul
profesoral al Facultăţii număra peste 60 persoane, inclusiv 2 membri corespondenți
ai AŞM, 4 doctori habilitaţi, 22 doctori în ştiinţe [4].
Impunerea acestui personal științific și didactic era determinată în mare măsură
de capacitățile instituției doctorantură și postdoctorantură, la fel și de cea a competitorilor. Pregătirea cadrelor ştiinţifice s-a intensificat odată cu crearea în 1998 pe
lîngă USM a Consiliului Ştiinţific Specializat în domeniul filosofiei şi politologiei.
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Acesta a funcţionat pînă la sfîrşitul lui 2003, perioadă în care la specialitatea “Teoria şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice”au fost elaborate şi susţinute
15 teze de doctorat, inclusiv 8 teze de doctor în ştiinţe politice (C. Keing, C. Manolache, T. Spinei, J.ă Stepanova, V. Borş, G.-L. Voicu. C. Mînăscurtă, R. Tănasă ) şi
7 teze de doctor habilitat în ştiinţe politice ( V. Beniuc, V. Moşneaga, V. Moraru,
V. Saca, C. Marin, C Solomon, Ala Roşca)[5]. Din totalul persoanelor cărora li s-a
conferit grad ştiinţific în perioada respectivă 14 sunt cetăţeni ai Republicii Moldova
şi 2 – cetăţeni străini. În anii 1998-2003 majoritatea specialiştilor în politologie de
la FRIŞPA şi din USM au susţinut tezele de doctorat în consiliul sus-menţionat al
Universităţii. Dintre aceştea în acest Consiliu şi-au susţinut tezele toţi cei 7 doctori
habilitaţi în ştiinţe politice de la USM, patru din care reveneau Facultăţii, în particular Catedrei de Politologie.
În cadrul celei de a doua etape o importanță deosebită pentru știința politică
universitară și modernizarea societății politice și civile a țării noastre o aveau relațiile ce se stabileau între efectivul științifico-didactic al FRIȘPA și cel al instituțiilor
superioare private apărute atunci, care se specializau în domenii similare - Institutul
de Științe Politice și Relații Internaționale (astăzi Institutul de Studii Politice și
Economice Europene „Constantin Stere”) și Academia de Relații Internaționale și
Studii Diplomatice (reorganizată în 2002 în Institutul de Relații Internaționale din
Moldova). O bună parte a cadrelor didactice și a cercetătorilor de la Facultate era
invitată și se manifesta activ în aceste instituții, împărtășindu-și experiența sa în
procesului educațional, dar și în cel al investigațiilor științifice de aici.
Tot atunci o dezvoltare intensă a științei politice se remarcă în cadrul Institutului
de Filozofie, Sociologie și Drept (astăzi Institutul de Cercetări Juridice și Politice) al
Academiei de Științe a Moldovei. Colaborarea catedrelor Facultății cu acest institut,
în special cu secția Științe Politice, determinau în mare parte realizările științifice în
domeniul politologiei, relațiilor internaționale și administrației publice din țară.
De asemenea, este semnificativă colaborarea Facultății cu Academia de Administrare Publică (AAP). Despre ea ne vorbește schimbul de experiență între profesori
la nivel de instruire și cercetare ( îndeosebi la conferințele științifice anuale ce au loc
la USM și la AAP), dar și relațiile strînse între doctoranzi, masteranzi. Iar odată cu
trecerea Academiei la ciclul II de instruire, studenții ciclului I de aici au fost transferați la FRIȘPA, fapt ce a intensificat și mai mult legăturile între ambele instituții.
A treia etapă în evoluția științei politice universitare se profilează de la începutul anilor 2000 și urmează pînă în 2014, etapă considerată pe drept cea mai avansată
și mai consistentă de pînă acum la capitolul cantității și calității cercetărilor științifice.
Pe parcursul acesteia urmărim o creştere considerabilă a efectivului ştiinţifico-didactic
al Facultății, includerea activă în lumea ştiinţei a unor cadre de vîrstă medie și tînără V. Teosa, V. Borş, V. Andrieș, C. Mînăscurtă, R. Tanasă, A. Margarint, A. Morozan,
M. Bulova, E .Anghel, I. Bucătaru, R. Gorincioi, R. Svetlicinîi, S .Cebotari, C. Covali, R. Rusu ş.a. Astfel, potențialul științifico-didactic al FRIȘPA la un deceniu de
activitate a acesteia, s-a majorat la cele 4 catedre ale sale – Ştiinţe Politice şi Administrative, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Juridice, Limbi Stăine Aplicate – şi la laboratorul ştiinţific “Sociologia politică” mai bine de două ori, întrunind către 2006 un număr
de 133 cadre didactice, din care distingem 2 membri corespondenţi ai AŞM, 6 doctori
habilitaţi, 25 doctori în ştiinţe[6]. Activitatea lor de zi cu zi, în colaborare cu specialiș18

tii din domeniile similare ale altor instituții, a contribuit la dezvoltarea de mai departe
a ştiinţei politice universitare şi a ţării în general.
De la sfîrşitul anului 2003 - începutul anului 2004 pregătirea cadrelor ştiinţifice
din țară, inclusiv în domeniul politologiei, relațiilor internaționale, administrației
publice, este supusă unor transformări esențiale atît ca formă, cît și ca conținut.
Anume atunci începe reformarea sistemului de evaluare şi atestare a cadrelor, se elaborează şi se aprobă un nou regulament cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi
titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova. Senatelor universitare se acordă dreptul de a institui Consilii Ştiinţifice Specializate şi de a desemna Seminare de profil la specialităţile corespunzătoare. Conform art.6 al Regulamentului,
Consiliile Ştiinţifice Specializate, ca verigă principală a Comisiei Superioare de Atestare (CSA) în atestarea cadrelor ştiinţifice, se organizează ad-hoc pentru fiecare teză
aparte. Se admite examinarea de unul şi acelaşi C.Ş.S. (în şedinţe aparte) a două teze
de doctor ce ţin de aceeaşi specialitate şi au teme adiacente [7]. Aceste şi alte modificări ale procesului de organizare şi susţinere a tezelor de doctorat au avut drept scop
ridicarea nivelului calităţii de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice.
În contextul modificărilor sus-menționate Comisia Superioară de Atestare (reorganizată ulterior în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare) a examinat
demersul Senatului USM din 30.10.2003 despre transformările respective de la universitate și a adoptat la 23 ianuarie 2004 Ordinul nr.58 [8] de instituire în cadrul
USM a Consiliului Ştiinţific Specializat DH 30-23.00.01- 25.12.03 (Peşedinte – dl.
Gh. Rusnac, secretar ştiinţific – dl. V. Saca) la specialitatea 23.00.01 – Teoria şi
istoria politologiei: instituţii şi procese politice, reorganizată pe parcursul anului în
“Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice”. Tot prin
acest Ordin a fost aprobată şi componenţa de bază a Seminarului ştiinţific de profil
la specialitatea dată (Preşedinte – dl. V. Moşneaga, secretar ştiinţific – dna A.
Roşca). Ulterior, drept răspuns la necesitățile Facultății de a pregăti cadre științifice
în domeniul relațiilor internaționale, Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a aprobat și componența Seminarului științific de profil la specialitatea 23.00.04Teoria și istoria relațiilor internaționale și dezvoltării globale. În calitate de Președinte și Secretar științific al acestuia au fost confirmate respectiv dna V. Teosa și
dna S. Cebotari. În perioada inițială de activitate a Seminarului respectiv examinarea tezelor de doctorat se finaliza cu recomandarea acestora spre susținere publică
în cadrul Consiliului Științific Specializat din domeniul științelor politice.
Noile cerințe privind reformarea procesului de pregătire și atestare a cadrelor
științifice din țară lansate de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a
canalizat eforturile savanților de la FRIȘPA spre modernizarea activității științifice
în domeniu și mobilizarea a noi forțe tinere pe făgașul științelor politice. Drept răspuns la aceste cerințe activitatea Consiliului Științific Specializat și a Seminarelor
de profil se caracterizează prin următoarele trăsături:
- Conducerea Consiliului și Seminarelor de profil (respectiv Președinții și Secretarii), dar și întregul lor efectiv au ținut cont în permanență de noile obiective de
pregătire a cadrelor științifice. Ei au dat dovadă de înalte calități profesionale, spirit
activ de manifestare în cadrul ședințelor, venind deseori cu propuneri în vederea
modernizării mijloacelor de atingere a acestor obiective și, ce e foarte important,
demonstrînd exemplu personal de cercetător în domeniu pentru tinerii savanți;
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- Un accent deosebit în activitate s-a pus pe factorul responsabilității științifice
a personalului antrenat în cercetare, îndeosebi a celor ce ghidează permanent investigațiile științifice. Anume acest factor raportat la activitatea doctoranzilor și postdoctoranzilor, pe de o parte, și la cea a conducătorilor și consultanților științifici, pe
de altă parte, era obiectul unor întruniri regulate în cadrul Facultății și a Universității, întruniri care contribuiau la creșterea eficienței în cercetare, a disciplinei tuturor
universitarilor în realizarea obiectivelor științifice;
- La ședințele Consiliului și Seminarelor de profil dominantă era tendința de
creare și menținere a unei atmosfere științifice constructive, liberă de impunerea
unor puncte de vedere, de element autoritar în dezbateri. Era o atmosferă democratică bazată pe manifestarea și respectarea diferitor opinii, inclusiv a savanților tineri,
pe identificarea și apărarea adevărului științific;
- Activitatea Consiliului Ştiinţific Specializat s-a desfăşurat într-o strînsă colaborare cu Seminarele ştiinţifice de profil, cu colectivul Catedrelor de Ştiinţe Politice, Științe Administrative, Relații Internaționale, precum şi cu specialiştii de profil
de la alte catedre ale USM şi de la alte instituţii din ţară și de peste hotare. În perioada 2004-2014, acoperită în cea mai mare parte de timp de activitatea acestui Consiliu , dar și a celor desemnate și organizate ad-hoc de Seminarele științifice de profil au fost susținute 34 teze de doctor și 2 teze de doctor habilitat [9]. la specialitățile
23.00.01- Teoria, metodologia și istoria politologiei;instituții și procese politice, și
23.00.04 – Teoria și istoria relațiilor internaționale și dezvoltării globale. Din numărul total de 36 doctoranzi, postdoctoranzi și competitori care au susținut tezele de
doctorat în perioada respectivă 33 sunt cetățeni ai Republicii Moldova (19 din ei au
activat sau activează în prezent la FRIȘPA) și 3-cetățeni ai altor state.
Susţinerii tezelor la etapa finală (în şedinţele Consiliilor Ştiinţifice Specializate) le-au premers dezbateri aprinse, cu implicări active ale savanţilor în cadrul Catedrelor, apoi a Seminarelor științifice de profil. Dezbateri, devenite tradiţionale la
ședințele de catedră de la sfîrșitul anilor 90, cînd s-a instituit primul Consiliu, urmate ulterior pe parcursul a mai bine de un deceniu și la ședințele Seminarelor.
Cît privește dezbaterile la ședințele celor două Seminare știinţifice de profil de
la Facultate, ele denotă o mobilizare maximă a colectivelor de savanți. Aceste ședințe pot fi considerate pe drept o „repetiție generală” a ședințelor Consiliului Științific Specializat. La ele participă specialişti atît de la Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, cît şi de la alte facultăţi ale USM, precum şi de
la alte instituţii din ţară. În particular, componența Seminarului științific la specialitatea 23.00.01 (reformulată în 2014 în 561.01)-Teoria, metodologia și istoria politologiei;instituții și procese politice este compusă din 15 persoane bine cunoscute în
domeniul științelor politice din țară: 2 academicieni ai AŞM (Alexandru Roșca și
Gheorghe Rusnac), 8 doctori habilitaţi (Victor Saca - Președinte al Seminarului,
Constantin Solomon-vice președinte, Valeriu Moșneaga, Constantin Eșanu, Victor
Moraru, Constantin Marin, Vladimir Anikin, Pantelimon Varzari) şi 6 doctori (Igor
Bucătaru - Secretar științific al Seminarului, Ion Sandu, Vasile Cujbă, Iulia Gorincioi, Valentina Stan)[10]. Acest potențial științific alcătuiește astăzi acea forță care
poate face față noilor cerințe în pregătirea cadrelor calificate în domeniu.
Astfel, funcționarea pe parcursul etapei a treia a Consiliilor Științifice Specializate de susținere a tezelor de doctorat în științe politice și a Seminarelor științifice
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de profil a contribuit substanțial la maturizarea Facultății și, concomitent, la creșterea autorității științei politice universitare. Aceasta este perioada acumulării și răspîndirii unor tradiții științifice și, totodată, îmbinării tradițiilor cu elementele noi în
evoluția științei politice, îmbinării experienței savanţilor în etate, oarecum recunoscuţi în ţară şi peste hotare ca cercetători afirmaţi, cu efortul și elanul savanţilor tineri. În acest context efectul tradiţiei științifice de la FRIŞPA, găsindu-şi expresie în
funcţionalitatea unor forme instituţionale noi de organizare, în teoriile şi concepţiile
elaborate şi susţinute public la şedinţele CŞS, s-a văzut a fi întotdeauna în funcţie
directă de capacităţile noilor generaţii de cercetători de a moşteni şi a îmbogăţi arsenalul cunoştinţelor politice.
Reformarea câmpului de cercetare științifică pe parcursul etapei a treia era orientată strict spre susținerea și modernizarea câmpului de instruire. Activitatea științifică,
dar și cea științifico-metodică, avea drept scop crearea unui suport teoreticometodologic adecvat pentru funcționarea celor două cicluri de învățămînt - studii de
licență și studii de master - deschise în școala superioară conform procesului Bologna.
Astfel, ambele cicluri aveau menirea să aprofundeze studiul științelor politice, să familiarizeze studenții cu noile realizări în domeniul Politologiei, Administrației Publice, Relațiilor Internaționale, să-i motiveze pentru a se include mai activ în procesul de
cercetare. Acest fapt are o pondere mai mare la ciclul II, unde specializările respective
permit masteranzilor să efectueze cercetări la un nivel teoretico-metodologic mai
înalt. La etapa dată, în special spre sfîrșitul acesteia, studiile de master la Facultate se
desfășoară conform următoarelor Programe: Studii diplomatice, Studii americanistice,
Studii europene la Catedra Relații Internaționale; Analiză și consiliere politică, Management politic și electoral la Catedra Științe Politice; Politici și Servicii Publice,
Resurse umane și politici de personal la Catedra Științe Administrative.
Etapa a patra – cea curentă – a științei politice universitare începe în 2014 și
se desfășoară iar sub semnul unor transformări, însă acum cu o viză mai largă,
asupra școlii de toate gradele, inclusiv școlii superioare. Transformări care au fost
lansate de Codul educației și cuprind ambii piloni ai sistemului educațional: instruirea și cercetarea.
Conform cerințelor Codului educației și respectiv deciziilor organelor de resort
ce elaborează politici științifice, un obiectiv cheie al școlii superioare în general și
al USM, în particular,este astăzi modernizarea și eficientizarea activității științifice,
inclusiv a managementului cercetării universitare. În acest context dezvoltarea de
mai departe a științei politice universitare se desfășoară concomitent cu transformările structurale ce au loc în cadrul instituției și anume cu crearea la facultăți a Departamentelor. Apariția acestora a devenit o necesitate a timpului, avînd drept scop
raționalizarea activității de instruire și cercetare, redimensionarea acesteia spre conjugarea și unificarea eforturilor științifico-didactice și respectiv spre modernizarea
procesului de creare și valorificare a resurselor științifice în ansamblu.
Astfel, etapa a patra la FRIȘPA începe cu modificarea structurilor sale, cu crearea în luna septembrie 2014 a două Departamente: Departamentul Științe Politice
și Administrative și Departamentul Relații Internaționale. Desigur, această reformă
structurală a necesitat noi viziuni în desfășurarea activității de cercetare. Or, o astfel
de activitate în condițiile complicate de astăzi nu poate fi una eficientă dacă se desfășoară în afara unui proces de continuitate, de îmbinare a inovației cu tradiția, fapt
demonstrat deja pe parcursul anului 2014-2015 de studii.
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Unul din obiectivele principale al noilor structuri a fost și rămîne axat pe valorificarea la maximum a capacităților științifice de care ele dispun, și totodată pe asigurarea de condiții prielnice Departamentelor în plan științific. Aici conjugăm doi
factori indispensabili oricărei activități de cercetare. În primul rînd, factorul obiectiv
ce ține în special de existența potențialului științifico-didactic al Facultății și în al
doilea rînd, factorul subiectiv canalizat spre eficientizarea folosirii acestui potențial.
Cît privește factorul obiectiv, acesta reflectă o situație calitativ nouă a potențialului respectiv. În cadrul Facultății, la 20 de ani ai săi, activează 79 cadre științifico-didactice, din ei 9 - profesori, 22 - conferențiari, 10 - doctori habilitați, 33 - doctori, 35 - magiștri [11]. Astfel, în comparație cu 5 ani ai Facultății (2001) astăzi urmărim o transformare considerabilă calitativă a potențialului nostru științific și didactic- de la 22 la 33 doctori și de la 4 la 10 doctori habilitați. E îmbucurător faptul
că absoluta majoritate a doctorilor în ştiinţe politice sunt astăzi persoane a căror
vîrstă nu depăşeşte 50 de ani.
Creşterea cantitativă şi calitativă a personalului ştiinţific al Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a condus la o diversificare evidentă a
direcţiilor de cercetare. Dacă la 10 ani ai Facultății aici erau prezente 3 direcții de bază („ societatea civilă şi societatea politică: problemele democratizării şi dezvoltării în
contextul integrării europene”; „edificarea statului de drept şi punerea în valoare a
patrimoniului naţional al Moldovei în condiţiile integrării europene”;„ impactul integrării europene asupra procesului de democratizare în condiţiile Republicii Moldova”), atunci către jubileul de 20 ani la 3 teme de cercetare („Consolidarea instituțiilor
politice din Republica Moldova în contextul transformărilor democratice”, „Modernizarea administrației publice din Republica Moldova în contextul democratizării sistemului politic și proceselor integraționiste”, „Politica externă și serviciul diplomatic
ale Republicii Moldova în promovarea proceselor de europenizare și democratizare ”)
remarcăm deja mai bine de 10 direcții. Printre acestea evidențiem:
Integrarea europeană a Republicii Moldova: noi posibilități și noi provocări;
Problema transnistreană în noile circumstanțe: atitudinea elitelor și aspirația
maselor;
Dezvoltarea parlamentarismului și consolidarea instituțiilor democratice;
Problemele afirmării democrației în societățile în tranziție;
Instituțiile politice – purtători și promotori ai interesului național;
Impactul proceselor integraționiste asupra modernizării administrație publice. Cazul Republicii Moldova;
Evoluția administrației publice din Republica Moldova între democratizare
și modernizare
Un eveniment important în reformarea activității științifice a școlii superioare
din țară în general și a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative în particular îl constituie crearea școlilor doctorale. Acestea au drept scop
raționalizarea și eficientizarea activității științifice a tinerilor cercetători, modernizarea procesului de studii la ciclul III, studii superioare de învățămînt.
Atare școală este creată și în cadrul FRIȘPA împreună cu Facultățile Jurnalism
și Științe ale Comunicării și Sociologie și Asistență Socială sub denumirea de Școa22

la doctorală de științe sociale. Ea funcționează în baza Regulamentului instituțional
de organizare și funcționare a programelor de studii de doctorat, își are ales Consiliul său, elaborat planul de învățămînt.
Așadar, etapele sus - menționate în evoluția științei politice universitare denotă
o cale complexă de maturizare a Facultății Relații Internaționale Ştiințe Politice și
Administrative, de creştere a autorităţii acesteia în Universitate și în țară. Un aport
deosebit în acest proces la avut și îl are şcoala politologică a Facultății și Universității în ansamblu, fondată în anii 90 în frunte cu profesorul universitar, dr.habilitat,
academician Gh.Rusnac și dezvoltată mai departe de discipolii săi V. Moşneaga,
V.Moraru, V.Saca, C. Marin, C. Solomon, Ala Roşca, R.Tanasă, C. Mînăscurtă și
alții. Cercetările lor politologice şi interdisciplinare sunt binecunoscute opiniei ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi au tot temeiul de a deveni o bază reală în constituirea unor şcoli ştiinţifice autohtone ce ţin de fenomenul migraţiei, de dimensiunile politice ale tranziției spre democrație, de interesele şi relaţiile politice, de conexiunea politologiei şi medialogiei, de geneza și evoluția societății civile ş.a.
Pe parcursul celor 20 de ani ai Facultăţii corpul profesoral-didactic graţie transformării calitative a nivelului său de pregătire profesională, precum şi diversificării
tematicii de studiu, a înregistrat rezultate considerabile în sfera ştiinţei politice. Prin
efortul susţinut al profesorilor, conferențiarilor, lectorilor universitari de la Catedrele
de Ştiinţe Politice, Științe Administrative, Relaţii Internaţionale, iar în prezent de la
cele 2 Departamente, au fost publicate mai bine de 2000 lucrări ştiinţifico-metodice,
dintre care aproape 40 sunt monografii, mai bine de 30 – cursuri de prelegeri, aproape
70 – culegeri ştiinţifice[12]. Iar celelalte publicaţii sunt în majoritatea lor articole, acceptate în Analele Ştiinţifice ale USM, în reviste ştiinţifice – „Studia Universitatis”,
„Moldoscopie (Probleme de analiză politică”, „Revista de filozofie, Sociologie și Științe Politice”, în ediţii speciale pe marginea Conferinţelor ştiinţifice.
Astăzi, la cei 20 ani ai Facultăţii, asociem devenirea şi maturizarea acesteia cu
cele mai cunoscute şi apreciate în ţară şi peste hotare titluri de carte – rod al unei
munci colective a colaboratorilor de aici şi de la alte instituţii din ţară. Cînd vorbim
despre realizările ştiinţifico-didactice de la FRIŞPA avem în vedere mai întîi editarea
în anii 1995-1998 a prelegerilor la cursul universitar de Politologie în 4 ediţii (coordonator V.Moşneaga), a manualului „Politologie pentru specialitățile non-profil”
(2007, coord. V. Moșneaga, Gh. Rusnac, V. Sacovici)), a manualului „Политология”
în două volume pentru FRIȘPA (2008, coord.-V. Moșneaga, Gh. Rusnac, V. Sacovici, V. Saca), a suportului de curs „Serviciul diplomatic: teorie și practică” (2011,
coord. V. Teosa, G. Vasilescu, E. Ciobu), a suporturilor de curs „Teoria Administrației Publice (2008) și Istoria Administrație Publice din Republica Moldova (2009) autor A. Sîmboteanu, precum și „Funcția Publică” (20150 – autor C. Tomuleț.
Cea mai semnificativă realizare ştiinţifică de la FRIŞPA legată de devenirea
mai întîi a Catedrei de Politologie, apoi şi a Facultăţii în ansamblu, este editarea
deja mai bine de 20 ani a revistei trimestriale „MOLDOSCOPIE (Probleme de
analiză politică)”, fapt consemnat şi în alte publicaţii de pînă acum [13]. Fiind pe
parcursul a două decenii de căutări ştiinţifice cartea de vizită a Catedrei și Facultății, mobilul creşterii calitative a efectivului acesteia, revista prin cele 69 numere
ale sale, editate pînă la moment, a devenit în plan naţional unica şi cea mai prestigioasă în domeniul științelor politice, creînd o imagine pozitivă Facultății, Uni23

versității și țării în ansamblu. În această ordine de idei subliniem trei dimensiuni
principale de rol ale revistei: rol epistemologic, ştiinţifico-informativ; rol instructiv-didactic; rol politico-practic.
Valoarea ştiinţifică a revistei „MOLDOSCPIE (Probleme de analiză politică)”
a crescut şi mai mult odată cu înregistrarea ei la 21 iunie 2004 în registrul ISSN ,
adică cu obţinerea cifrului bibliografic internaţional, devenind astfel recunoscută pe
plan internaţional. Acest fapt a condus la noi cercetări ştiinţifice, noi eforturi în vederea perfecţionării aspectelor de conţinut şi de formă ale revistei.
Printre factorii ce au stimulat şi activizat procesul ştiinţific al FRIŞPA merită a
fi menţionată integrarea eforturilor colaboratorilor Facultăţii în comunitatea științifică internaţională. S-a aprofundat colaborarea ştiinţifică cu diverse centre universitare din Europa şi SUA, au fost obţinute o serie de granturi. În acest context
menţionăm granturile: în domeniul predării ştiinţei politice – a USM cu Universitatea Rutgers (New-Jersy, SUA, 2001-2004). În anii 2002-2005 la USM a funcţionat
proiectul Internaţional CEPO, în 2002 s-au creat Grant of US Ambassy şi ILO
Grant. În ultimii 10 ani la Facultate, în special la catedra Relații Internaționale, Științe Politice au fost valorificate diverse proiecte internaționale, inclusiv cu sprijinul
Ambasadelor din Republica Moldova.
La capitolul colaborare internaţională menţionăm de asemenea participarea Catedrei de Ştiinţe Politice şi Admnistrative împreună cu diferite centre ştiinţifice din
ţările ex-sovietice la realizarea proiectului ştiinţific al Institutului de informaţie în
domeniul ştiinţelor sociale al Academiei de Ştiinţe din Rusia cu privire la dezvoltarea politologiei în spaţiul postsovietic. Acest proiect, susţinut de Asociaţia Internaţională a ştiinţei politice, a elaborat culegerea de lucrări ştiinţifice „Politologia în
statele ex-sovietice” aceasta fiind publicată mai întîi în limba rusă pentru ca mai
apoi, către congresul ordinar al Asociaţiei care a avut loc în Japonia în 2006 să fie
tradusă în limba engleză. În această ediţie fiecărei ţări i s-a oferit un capitol aparte
cu un volum de 1,5 c.a. Din partea ţării noastre atare capitol, cu denumirea „Dezvoltarea politologiei ca ştiinţă şi obiect de studiu în Republica Moldova”, a fost
pregătit de către doctorii habilitaţi în ştiinţe politice V. Moşneaga şi V.Saca.
Colaborarea Facultăţii pe plan internaţional se realizează şi prin cursurile de
prelegeri şi conferinţe susţinute la noi de către profesorii universitari din SUA,
Franţa, Germania, România, Rusia, Bulgaria etc. Totodată, în ultimii 10 ani unii
colaboratori de la FRIŞPA la fel au susţinut cursuri de prelegeri în faţa studenţilor şi
masteranzilor din centrele universitare a altor ţări – Austria, Estonia, Bulgaria (V.
Moşneaga) sau au fost antrenaţi în stagiuni ştiinţifice (A.Roşca - SUA, M. IaţcoSpania, S. Cebotari, N. Putină, D. Bencheci. S. Burgudji şi alţii - Georgia ).
În cadrul parteneriatului extern al Facultăţii se înscrie şi organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, seminarelor ştiinţifice. Astfel, în perioada
2000-2015 au avut loc mai bine de 100 de manifestări ştiinţifice internaţionale/naţionale cu un număr de circa 1000 participări a profesorilor Facultăţii. Absoluta
majoritate a participărilor revin la conferinţele internaţionale.
De rînd cu realizări FRIŞPA se confruntă şi cu unele probleme în dezvoltarea
ştiinţelor politice, probleme ce ţin în special de deficitul de resurse financiare, de
potenţial logistic, de reciclarea cadrelor ştiinţifice etc. Astăzi savanţii de la Facultate
ca şi de la alte instituţii din ţară sunt oarecum limitaţi în posibilităţi de a-şi ridica
calificaţia (lipsesc cursuri naţionale de reciclare), de a se bucura de stagii ştiinţifice.
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Dar poate că cea mai serioasă rămîne a fi problema remunerării cadrelor ştiinţifice. Luînd în consideraţie realităţile statutului social al savantului de azi, starea lui
materială deplorabilă, ajungem la concluzia că el nu are posibilități reale de a asigura (chiar şi cu ultimele majorări de salariu) o ştiinţă avansată, de a se manifesta ca
factor activ al progresului social.
Nu mai puţin importantă este problema stimulării activităţii ştiinţifice, îndeosebi a
tinerilor savanţi. Deficitul pluralismului de stimulente face ca cea mai mare parte a doctorilor conferenţiari să renunţe de la teza de doctor-habilitat, iar mulţi din tinerii savanţi
– doctoranzi – să depăşească considerabil termenul de pregătire şi finisare a tezei.
O altă problemă în dezvoltarea ştiinţei politice ţine de calitatea materialelor
publicate. Paradoxul urmărit în ultimii ani la FRIŞPA este reducerea întru-cîtva a
numărului de publicaţii ştiinţifice, fapt ce n-a fost compensat pintr-o creştere a calităţii lor. În acest sens indicii ce caracterizează calitatea rezultatelor ştiinţifice, în
special implementarea acestora nu acoperă nivelul cerinţelor şi posibilităţilor personalului implicat în cercetare.
Nu este valorificat în deplină măsură potenţialul structurilor didacticoştiinţifice şi de cercetare a Facultăţii în obţinerea şi realizarea granturilor internaţionale şi naţionale, ca sursă de menţinere şi extindere a domeniului ştiinţific. În aceste
granturi nu de fiecare dată sunt antrenate cele mai calificate forţe ştiinţifice, nu există un sistem de concurs şi evaluare (cum de obicei există în multe organizaţii) a celor ce pretind să participe la realizarea proiectelor şi programelor ştiinţifice.
Dezvoltarea de mai departe a ştiinţei politice la Facultate necesită noi măsuri în
vederea realizării şi raţionalizării activităţii de cercetare.
Unu, desfăşurarea activităţii ştiinţifice la FRIŞPA, ca şi în alte subdiviziuni ale
USM, trebuie să fie adusă în conformitate cu prevederile Codului educației, fapt
remarcat şi la ședința Senatului USM din iunie 2014 [14].
Doi, astăzi a devenit oportună valorificarea noii Strategii de cercetare, pentru a
orienta mai bine ştiinţa universitară spre învăţămît. E necesar, de asemenea, elaborarea unor criterii de implementare a realizărilor ştiinţifice în procesul educaţional
universitar. În acest sens, intensificarea interacţiunii dintre procesul de cercetare şi
cel educaţional trebuie ajustată la standardele internaţionale în conformitate cu
cerinţele procesului Bologna.
Trei, este necesară reevaluarea organizării cercetărilor ştiinţifice la FRIŞPA
prin antrenarea mai activă a cadrelor ştiinţifice înalt calificate la concursuri de programe, proiecte, granturi şi teme naţionale şi internaţionale.
Patru, dat fiind faptul că posibilităţile de reciclare a cadrelor, de utilizare a stagiunilor ştiinţifice şi pedagogice sunt limitate, trebuie de activizat participarea tuturor profesorilor facultăţii la lucrările simpozioanelor, conferinţelor, seminarelor ştiinţifice internaţionale la care să fie stabilite contacte cu savanţii altor state
Cinci, este necesar de diversificat stimularea activităţii ştiinţifice a tinerilor savanţi, de investit în ştiinţă noi mijloace materiale şi morale pentru a ridica rolul cercetătorului ca forţă motrice a progresului social al Republicii Moldova.
Șase, de fortificat activitatea cercetătorilor politologi în promovarea imaginii
pozitive a țării întru asigurarea avansării mai ferme în procesul euro-integrării şi
afirmarii sale ca subiect al relaţiilor internaţionale.
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Șapte, pentru a eficientiza activitatea științifică a corpului profesoral didactic,
Facultatea are nevoie de o cultură a cercetării, cultură a schimbării care să reflecte
adevărata valoare a cercetării științifice.
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ATELIERUL 1.
ŞTIINŢA POLITICĂ ŞI MODERNIZAREA SOCIETĂŢII

POLITICA NAŢIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1989-2009
ANDRIEŞ Vasile,
Doctor, Universitatea de Stat din Moldova,
Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative
Cet article propose un examen des événements nationales et de la politique nationale
pour la période allant de 1989 à 2009. Est examiné la législation des autorités moldaves
dans le domaine national, les actes adoptée en ce qui concerne les minorités nationales,
analisée critique la conception de la politique nationale et les moyens de réalisation.
Sont mentionné et caractérisées les principales categories ethnopolitiques, ainsi que l'Etat
poliethnique et l’Etat multinational, minorités nationales, peuples, groups ethniques. On a essayé
de réalisé une image réaliste de la situation nationale dans la République de Moldova.

În cadrul Uniunii Sovietice, RSS Moldovenească era una dintre cele mai multinaţionale republici. Potrivit datelor recensământului unional al populaţiei URSS,
în RSSM minorităţile naţionale constituiau 35,5%, dintre care 562069 sau 13,0%
cetăţeni de naţionalitate rusă şi 600366 sau 13,8% ucraineană.[1] Ţinem să menţionăm că în afara RSSM s-au născut 48% de etnici ruşi, 33% de ucraineni, 24% de
evrei, 16% de bulgari care locuiau pe teritoriul Republicii.
Naţionalismul moldovenesc renascentist din a doua jumătate a anilor ’80, promovat de elita intelectuală, a conţinut şi orientări xenofobe, în special rusofobe
(чемодан-вокзал-Россия). Totodată, el nu a comportat un caracter discriminatoriu
expresiv şi nu a preluat forme violente. În plus, tensionările au fost prezente în special în perioada 1989-1993. Astfel, în 1994, doar 25% din ruşi ar fi dorit să părăsească Moldova în raport cu 98% în Caucaz, 81% în Tadjikistan, 59% în Uzbekistan. Deja în 1996, doar 10% din etnicii ruşi identificau problema naţională în calitate de sursă de instabilitate.[2] 
Prin urmare, politica naţională promovată de autorităţile moldoveneşti era suficient de tolerantă. De altfel, la începutul anilor ’90 nu putem afirma existenţa unei
politici naţionale propriu-zise. Este vorba de adoptarea unor acte, orientate spre reglementarea relaţiilor inter-etnice.


Potrivit datelor recensămîntului din 2004, numărul etnicilor ruşi s-a redus cu 192 de mii,
iar a celor ucraineni cu 158 de mii. Totodată, studiile în domeniu corelează acest fapt cu
problemele social-economice şi nu cu cele naţional-politice.
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Primul act adoptat în acest sens a fost Legea cu privire la funcţionarea limbilor
vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr. 3465-XI. Ea nu are un caracter discriminatoriu, doar oficializează limba moldovenească în calitate de limbă de stat, ceea ce
e firesc pentru un stat suveran. Unicele restricţii incluse prevedeau obligativitatea
cunoaşterii limbii de stat de către persoanele cu funcţii de răspundere care intră în
contact cu cetăţenii.
Deşi se prezenta ca una dintre cele mai democratice şi tolerantă din spaţiul exsovietic, era criticată în permanenţă de mass-media şi oficialii ruşi. Totodată legea s-a
dovedit a fi nefuncţională din cauza lipsei motivaţiei pentru populaţia alolingvă de a
cunoaşte limba moldovenească, situaţiei tensionate în regiunea din stânga Nistrului şi
raioanele populate compact de găgăuzi, inexistenţei mecanismului de aplicare.
La fel de loială a fost şi procedura de acordare a cetăţeniei minorităţilor naţionale. Astfel, în temeiul articolului 1.4 al Legii nr.596 din 05.06.1991 Cu privire la
cetăţenia Republicii Moldova, de cetăţenie au beneficiat şi persoanele care, până la
adoptarea Declaraţiei Suveranităţii Republicii Moldova inclusiv data adoptării ei,
23 iunie 1990, au avut loc de trai permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi loc
permanent de muncă sau o altă sursă legală de existenţă.[3]
Spre exemplu, legislaţia statelor baltice a fost mult mai categorică şi restrictivă în
raport cu alolingvii. Atât în Estonia, cât şi Letonia, cetăţenia a fost acordată doar persoanelor şi urmaşilor lor, rezidenţi ai acestor ţări până în iunie 1940, în condiţiile anului
1990. Astfel, circa 90% din populaţia rusofonă a fost transformată oficial în apatrizi,
oferindu-i posibilitatea de naturalizare prin susţinerea examenului la limba de stat.[4]
În 1994 a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova, care stipulează într-o
manieră generală principiile politicii naţional-statale. Astfel art.10 proclamă Unitatea poporului şi dreptul la identitate.[5] Din acest raţionament, autorii comentariului la Constituţie recunosc faptul că prin simpla enunţare nu se poate obţine respectarea şi garantarea dreptului la identitate, făcând referire la o serie de alte prevederi,
precum articolele: 4, 15, 16, 31, 32, 35, 111, etc. În calitate de impediment în fortificarea identităţii este considerată problema integrării tuturor membrilor societăţii,
care se manifestă prin tendinţe separatiste provocate de forţele proimperiale ruse.[6]
Într-adevăr, clasa politică moldovenească a devenit captiva atât a situaţiei politice interne şi externe, cât şi ale propriilor convingeri. În aspect identitar este
oficializat moldovenismul prin proclamarea limbii de stat a celei moldoveneşti,
precum şi recunoaşterea şi protejarea dreptului la păstrarea, la dezvoltarea şi la
funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării. Este exclus discurs românesc, care deranja mai mulţi actori: Rusia, populaţia rusofonă şi chiar
guvernanţii în persoana PDAM.
Totodată în perioada guvernării agrariene s-a păstrat un fel de status quo, ne fiind înregistrată nici o realizare semnificativă atât în construirea unei noi identităţi
moldoveneşti, cât şi în dialogul cu minorităţile în sensul formării loialităţii. Se cre

Afirmaţia se confirmă prin crearea unor multiple Comisii pentru controlul asupra realizării
legislaţiei privind funcţionarea limbilor: în 1990, 1992 şi 1999. În ’95 este adoptată
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Nomenclatorului ocupaţiilor
din Republica Moldova care intră sub incidenţa art.7 din Legea cu privire la funcţionarea
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
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ează impresia că s-a preferat mai curând de conservat decât de soluţionat problema
naţională, rezistând tacit presiunilor exercitate de elita intelectuală pro-română, Federaţia Rusă, Consiliul Europei.
Platforma electorală a Partidului Comuniştilor din februarie 2001 prevedea
proclamarea limbii ruse în calitate de limbă de stat, studierea ei obligatorie în şcoli,
înlocuirea istoriei românilor cu cea a Moldovei, aderarea la Uniunea RusiaBelarusi. Prin urmare, se urmărea politica apropierii de Moscova, calificată ca una
de rusificare.
În iulie 2001 este adoptată „Legea cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd
minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor”, axată pe prevederile
normelor legislaţiei internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului, oferind
un cadru democratic şi juridic pentru respectarea drepturilor individuale şi colective.[7] Deşi limba rusă nu este proclamată de stat, i se oferă largi priorităţi.
Vom reveni cu comentarea legii după expunerea a două critici importante.
Prima parvine din partea unui grup de parlamentari, reprezentanţi ai fracţiunii
PPCD, care au sesizat Curtea Constituţională privind constituţionalitatea unor prevederi din Legea „Privind actele de stare civila” şi din Legea „Cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor”. Curtea s-a dovedit a fi destul de imparţială, declarând neconstituţionale
prevederile art.10 şi 11 alin. (1) din Legea minorităţilor naţionale şi prevederile
art.5 alin.(4) din Legea privind actele de stare civilă. Totodată au fost apreciate conforme cadrului constituţional celelalte contestări.[8]
Cea de-a doua critică o regăsim în avizul Comitetului consultativ al Consiliului
Europei privind realizarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în
Republica Moldova. Comitetul constată statutul privilegiat al limbii ruse în raport cu
alte limbi minoritare şi angajamentul statului în studierea şi utilizarea ei. Consideră că
divizarea lingvistică a populaţiei în două grupuri (vorbitori de moldovenească şi rusă)
nu reprezintă o manifestare a toleranţei. Îşi exprimă regretul că acţiunile întreprinse de
conducerea ţării în vederea studierii obligatorie în şcoli a limbii ruse a condus la tensionarea situaţiei politice. Este conştient de importanţa cunoaşterii limbii de stat de
către minorităţile naţionale şi îndeamnă autorităţile Republicii Moldova să depună
eforturi suplimentare pentru studierea ei.
În opinia noastră Legea conţine numeroase lacune de ordin conceptual, fiind
mai curând un act juridico-politic, care nu ţine cont de realitatea social-politică, culturală şi ştiinţifică existentă. Una dintre principalele carenţe este definirea „minorităţii naţionale”. Astfel, Legea stabileşte că prin persoane aparţinînd minorităţilor
naţionale se înţeleg persoanele care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova,
sunt cetăţeni ai ei, au particularităţi etnice, culturale, lingvistice şi religioase prin
care se deosebesc de majoritatea populaţiei – moldoveni – şi se consideră de altă
origine etnică.
Menţionăm că în cadrul organismelor internaţionale nu s-a reuşit formularea
unei definiţii unice, ele fiind preocupate în deosebi de crearea unor mecanisme juri

CE reclama crearea unui cadru politico-juridic în domeniul minorităţilor, iar Moscova îşi
manifesta îngrijorarea faţă de manifestările românismului, insistând asupra menţinerii situaţiei privilegiate a ruşilor din Moldova.
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dice de protejare a minorităţilor. Chiar şi Convenţia-cadru recunoaşte faptul că este
imposibil să se ajungă la o definiţie aptă să întrunească sprijinul general al tuturor
statelor membre ale Consiliului Europei.
Prin urmare, orice stat îşi gestionează problemele legate de minorităţi reieşind
din propriul specific (numărul, trecutul istoric, tradiţiile, posibilele pericole), din
care considerent nu toate comunităţile beneficiază de statutul de minoritate naţională. Mai mult decât atât, în majoritatea societăţilor contemporane se ţine cont de
abordarea ştiinţifică, fiind delimitate o serie de concepte: popor, minoritate naţională, minoritate etnică, grup cultural. Acest lucru ne determină să le comentăm, generalizând informaţia existentă.
Poporul în aspect etnopolitic reprezintă acea comunitate care în virtutea unor
factori nu a reuşit să-şi constituie propriul stat naţional, în calitate de exemplu servind bascii, corsicanii, catalanii, curzii, găgăuzii.
Minoritatea etnică în aspect etnologic desemnează acea etnie, nucleul căreia
este amplasat pe teritoriul unui stat, iar o parte nesemnificativă locuieşte în alt stat
(iacuţii din China). În aspect sociologic se referă la comunităţile care s-au format în
procesul migraţiilor. Spre exemplu, românii, ucrainenii, chinezii din SUA sunt calificaţi ca minoritate sau grup etnic.
Grup cultural este considerată comunitatea reprezentată difuz în mai multe
state, care nu-şi are propriul teritoriu istoric, o limbă unică modernizată, structură
organizaţională. În calitate de exemplu servesc ţiganii, pentru care elementul identificatoriu este cultura şi modul de viaţă.
Cea mai controversată noţiune este minoritatea naţională. Analizând multiplele aprecieri vom defini-o ca pe comunitatea de indivizi care:
 se deosebesc prin particularităţile sale etnice, lingvistice, culturale şi uneori
religioase de majoritatea populaţiei;
 conştientizează şi cultivă sentimentul de solidaritate în vederea conservării
identităţii;
 îşi au propriul stat naţional;
 sunt cetăţeni ai statului de reşedinţă;
 sunt suficient de reprezentativi, chiar dacă sunt în număr mai mic decât restul
populaţiei unui stat sau a unei regiuni a acelui stat;
 populează compact un anumit teritoriu;
 comunitatea s-a constituit istoric în rezultatul unor procese care nu au depins
de voinţa indivizilor, precum schimbarea frontierelor sau strămutarea forţată.
Exemple clasice de minorităţi naţionale în Europa sunt ungurii din România şi
Cehia, germanii din Polonia şi Italia, etc. Însă pentru spaţiul ex-sovietic situaţia este
diferită, din care considerent cercetătorul D. Latin identifică încă un criteriu important – nu ocupă o poziţie dominantă în societate, prin care se înţelege că nu controlează sau nu influenţează semnificativ sistemul politic, economic şi cultural. Autorul susţine că pe la mijlocul anilor ’90, ruşii erau destul de influenţi în Ucraina şi
Kazahstan, ne având motivaţia de a studia limba de stat. Dimpotrivă, restricţiile impuse în Ţările Baltice i-au determinat să înveţe limba, mizând pe anumite beneficii
economice sau administrative.[9]
Prin urmare, în calitate de minorităţi naţionale, cu anumite rezerve pot fi recunoscuţi ucrainenii şi bulgarii. Găgăuzii ar corespunde statutului de popor, ţiganii
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(romii) celui de grup cultural, iar celelalte comunităţi reprezintă grupuri etnice. Astfel Legea minorităţilor naţionale nu face distincţie dintre comunităţi şi nu ţine cont
de specificul lor. Revizuirea prevederilor şi delimitarea conceptelor este importantă
din cauza că statutul de minoritate naţională îi oferă grupului mai mari oportunităţi
decât minorităţii etnice, implicând un angajament mai substanţial din partea statului. Este vorba de oferirea unui anumit număr de locuri în legislativ, alocări din buget pentru educaţie şi mass-media, posibilitatea acordării autonomiei culturale sau
chiar şi administrative.
Spre exemplu, Republica Franceză, în virtutea articolului 2 din Constituţie nu
recunoaşte existenţa minorităţilor (naţionale sau religioase). Constituţia Bulgariei la
fel exclude menţionarea prezenţei minorităţilor şi respectiv, a drepturilor lor.
O altă critică la adresa Legii este lipsa prevederilor referitor la obligaţiunile
minorităţilor. Astfel art.26 stipulează într-o manieră extrem de generală că realizarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale presupune îndeplinirea obligaţiunilor acestor persoane faţă de statul Republica Moldova şi nu poate limita drepturile şi interesele legitime ale altora.
Prin urmare, acest act juridic le oferă şi garantează minorităţilor întreaga gamă
de drepturi şi libertăţi, fără a avea un caracter politico-pragmatic şi nesoluţionând
problema naţională. De fapt, acest scop nici nu s-a urmărit, fiind în conformitate cu
angajamentele Partidului Comuniştilor atât vis-a-vis de Moscova, cât şi faţă de electoratul rusofon.
Ideologul partidului M. Tcaciuc, într-o manieră publicistică, în septembrie 2001,
lansează termenul stat polietnic, evitând redarea conţinutului său.[10] În scurt timp,
termenul este preluat de către liderul Voronin şi devine baza discursurilor identitare.
W. Kymlicka a fost cel care a formulat concepţia de stat polietnic şi stat multinaţional. Conform autorului, „statele multinaţionale” sunt statele, în cadrul cărora
există minorităţi naţionale, constituind un grup naţional distinct cu o istorie, limbă,
cultură şi teritoriu propriu. „Statele polietnice” sunt statele care s-au confruntat cu
imigrarea. Migranţii constituie grupuri entice şi nu naţionale, venind în mod benevol în ţara gazdă, ei nu dispun de teritoriu şi priorităţi culturale, fiind supuşi politicii
de integrare în societatea naţională.[11]
Ne vine extrem de dificil să înţelegem logica şi intenţiile lui Tcaciuc, deoarece
conceptul său vine în contradicţie cu Legea minorităţilor şi celorlalte acte comuniste.
O posibilă explicare ar consta în faptul că statul multinaţional reprezintă o formă a
statului naţional, în cadrul căruia există minorităţi. Respectiv, la moment, comuniştii
nu aveau nici posibilitatea, nici dorinţa să formuleze conceptul de stat naţional…
Din acest considerent, nici Concepţia politicii naţionale, din decembrie 2003, nu
excelează prin academism şi pragmatism politic, rezultând din orientările mioape şi



În literatura anglo-americană, dar şi cea franceză, stricto senso, termenul politică naţională
are mai mult o conotaţie economică, fiind formulat de către conservatorul canadian John A.
Macdonald în 1873, în contextul asigurării independeţei economice. În largo senso, include
multiple strategii şi acţiuni în diverse domenii. Astfel, conform. Dictionary of Military and
Associated Terms. US Department of Defense 2005, ea reprezintă o gamă largă de declaraţii şi
acţiuni, adoptate de autorităţi la nivel naţional, orientate spre realizarea obiectivelor naţionale.
Din acest considerent, în circuitul ştiinţific se utilizează şi politici în domeniul naţionalităţilor.
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populiste ale lui Voronin şi clientelei sale. În linii mari, Concepţia repetă multiplele
prevederi ale Legii cu privire la minorităţi, dar şi conţine elemente novatorii.
În primul rând, ea face referire la trecutul multisecular al poporului moldovenesc şi pe statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale
naţionale. Avem nedumeriri în privinţa spaţiului etnic, deoarece ar include spaţiul
Carpato-Danubian-Pontic de etnogeneză a neamului românesc. O altă dificultate,
reiese din statalitatea neîntreruptă, deşi ea a fost întreruptă în 1812. Mai mult decât
atât, Republica Moldova nu poate fi recunoscută în calitate de succesoare a Moldovei medievale în virtutea multiplilor factori.
Comuniştii au mai inclus şi prevederea, conform căreia Dreptul legitim al poporului moldovenesc la statalitate a fost confirmat şi prin crearea, în stînga Nistrului, la
12 octombrie1924, a Republicii Autonome Moldoveneşti. Mai mult decât atât, au
insistat că statalitatea Moldovei, în noile sale hotare, a fost reconfirmată prin actele
politico-juridice din august 1940. De fapt, a fost un act de recunoaştere a ocupării
teritoriilor României, prin trecerea în posesia URSS a Basarabiei, Bucovinei şi Ţinutului Herţa. Aurităţile inexistente de la Chişinău nu au fost semnatarele acordului.
O provocare stringentă la adresa identităţii naţionale a fost şi prevederea conform
căreia a fost proclamat oficial bilingvismul. Limba rusă care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statutul de limbă de comunicare interetnică se aplică şi ea în
diverse domenii ale vieţii statului şi societăţii. Pentru Moldova este caracteristic bilingvismul moldo-rus. În actualele condiţii, este necesar să se creeze posibilităţi reale
pentru ca bilingvismul moldo-rus să devină realitate.
Totodată, comuniştii au renunţat la proclamrea limbii ruse în calitate de limbă
de stat, care a fost promisă în cadrul alegerilor. Era evident că o astfel de prevedere
va conduce la escaladarea conflictelor.
Neutralizarea, în conformitate cu legislaţia privind drepturile omului şi
cerinţele constituţionale, a necontenitelor tentative de demoldovenizare, de negare
a existenţei naţiunii moldoveneşti şi a statalităţii moldoveneşti, de discreditare a
istoriei Moldovei, de ignorare a etnonimului "moldoveni" şi glotonimului "limba
moldovenească” reprezenta un obiectiv de bază al Concepţiei. Astfel, pentru prima
dată, se afirmă existenţa „naţiunii moldoveneşt” într-un act oficial, deşi nu este definit conceptul. Comuniştii au renunţat să dezvolte ideea naţiunii moldoveneşti, referindu-se doar la identitatea moldovenească şi abstractul stat plurietnic. Ei au satisfăcut aşteptările electoralului rusofon şi celui moldovenizat.
Din acest considerent, într-un interviu acordat postului de radio BBC, în august
2006, Voronin, în maniera stalinistă, a declarat că în Moldova nu există problema
naţională. Preşedintele Republicii Moldova a motivat prin faptul că patru membri ai
Guvernului nu cunosc limba de stat.[12] Tupeul lui Voronin depăşeşte orice limite,
prezentând sfidarea în calitate de avantaj sau realizare.
Este evidentă încălcarea flagrantă a legislaţiei, ceea ce este de neconceput într-un
stat normal. Legea cu privire la funcţionarea limbilor nu se respectă în majoritatea sferelor vieţii politice şi sociale, dar cel mai important în sfera audiovizualului. Din acest
considerent, în 2000, CAIRO (Clubul Absolvenţilor din Romania si Occident), a acţio

Nu excludem că prevederea să conţină caracter geopolitic, confirmând pretenţiile teritoriale ale Chişinăului.
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nat în judecată CCA pentru că acesta nu asigură respectarea legii privind funcţionarea
limbii de stat în domeniul audiovizualului. Se referea în special la opt posturi de radio şi
trei posturi tv care ignorau în mod evident prevederea legii privind difuzarea în limba de
stat a 65 % din programele lor. Deşi Curtea de Apel a dat câştig de cauză, în rezultatul
presiunii Moscovei, Parlamentul a reinterpretat Legea.
Astfel, în perioada 2001-2009 se atestă promovarea rusismului pe de o parte, iar pe
de altă parte a românofobiei. Nu vom menţiona numeroasele acuzaţii la adresa autorităţilor române de intimidare a independenţei Moldovei de către oficialii Partidului
Comuniştilor şi clientelei lor. Punctul culminant a fost totuşi luna aprilie 2009, atunci
când comuniştii au acuzat autorităţile României de implicare în destabilizarea situaţiei
social-politice din Republica Moldova, introducând regimul de vize.
Bibliografie:
1. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по
республикам СССР. http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=9
2. Anexa
3. Lege nr.596 din 05.06.1991, cu privire la cetăţenia Republicii Moldova, "Moldova Suverană" nr. 138 din 04 iulie 1991.
4. Симонян Р. Х. Русскоязычное население в странах Балтии. // Вестник МГИМО
Университета, № 3 / 2010, p. 49-50.
5. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. // Monitorul Oficial Nr. 1, din
18.08.1994.
6. Constituţia Republicii Moldova comentată articol cu articol. Chişinău. Civitas, 2000,
vol.1, p. 26-130.
7. Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor Nr. 382-XV din 19.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107/819 din 04.09.2001.
8. 1HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE pentru controlul constituţionalităţii unor
prevederi din Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 „Privind actele de stare civila” şi din
Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 „Cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor” nr.28 din 30.05.2002 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.75/19 din 13.06.2002.
9. Стонер-Вайс К. Становление идентичности: русскоязычное население в ближнем
зарубежье. // Конституционное Право: Восточноевропейское Обозрение, Nr.3 (28)
1999, p. 246-248.
10. Ткачук М. Что такое Молдавия? // Экономическое обозрение ЛОГОС-ПРЕСС,
№32 (432) / 7 сентября 2001.
11. Kymlicka W. Multicultural citizenship. Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 87-102.
12. http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2006/08/060827_moldova_voronin_interviu.shtml



Reprezentatul Chişinăului la Consiliul Europei, A. Tulbure a declarat în şedinţa Consiliului
Europei în 2003 că lipsa progresului în soluţionarea "problemelor" dintre Bucureşti şi
Chişinău pune în pericol însăşi existenţa statului moldovenesc, destabilizează situaţia din
Republica Moldova, influenţează negativ perspectivele integrării europene a Republicii
Moldova şi frânează simţitor procesul soluţionării definitive a conflictului transnistrean.
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ANEXA
Principalele probleme cu care se confruntă populaţia rusă în Republica Moldova

Sursa: Вендина О.О. Русские за рубежами России.
http://geo.1septemer.ru/2001/11/6.htm
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УТОПИИ XVIII - НАЧАЛА XIX ВВ.
И ПРОСВЕЩЕНИЕ
SOCIAL AND POLITICAL UTOPIAS of XVIII— early XIX CENTURIES
AND THE ENLIGHTENMENT
АНДЕРСОН К. М.
Российская Федерация, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова
kiranderson@mail.ru
The eighteenth century, was often called "the age of rationalism", or "the century of
revolutions", but could be rightly called and the "golden age of utopias". Reflections related
to improvement and transformation of functional bases of states and social order has become fashionable among all strata and classes. Even assuming that the creation of utopias
was a "conundrum", yet remain unclear why such "intelligent activity" has became so widespread, in fact it is not clear why it is spreading unevenly from state to state? The occurrence of utopias was encouraged by worldview inherent to “Enlightenment «age.

Восемнадцатое столетие, именуемое «веком разума», «веком революций», могло быть по праву названо и «золотым веком утопий». Рассуждения
об усовершенствовании или преобразовании устоев общества и государства
вошли в моду среди всех слоев и сословий. Даже если предположить, что творение утопий было лишь «игрой ума», остается все же неясным, почему сей
«интеллектуальный досуг» получил такое распространение, причем в одних
странах им увлекались больше, чем в других? Так, Франция на протяжении
всего XVIII в. сохраняла за собой первенство в этом жанре, Британия значительно отставала от нее, а в России он едва прижился.
К созданию утопий побуждало само мировосприятие, свойственное эпохе
Просвещения. Оно включало в себя веру в возможность изменять человека к
лучшему, «разумно» изменяя политические и социальные установления. Приписывая свойства человеческой натуры воздействию окружающих обстоятельств (прежде всего политических институтов, системы образования, законов), философия Просвещения подталкивала к размышлениям о таких условиях существования, которые бы способствовали торжеству гражданской
добродетели и вселенского счастья. Даже в самых прагматических сочинениях «века разума» проскальзывают черты утопий. Разве нет налета утопичности на знаменитом утверждении отцов-основателей США: «все люди сотворены равными и наделены Создателем определенными неотчуждаемыми правами, среди коих право на жизнь, свободу и стремление к счастью»? «Декларация независимости» отражала не действительный порядок вещей, а некий
идеал, еще не достигнутый, а может и не досягаемый.
У каждой эпохи своя технология «конструирования» модели идеального
строя. Священное Писание, точнее, его вольное истолкование служило подспорьем большинству утопистов XVII в. В «век разума» следовали иной методе: проекты преобразования общества обосновывались ссылками на авторитет утопии, именуемой «природным» или «естественным состоянием». Изначальный период истории человечества в том виде, как его изображали философы Просвещения, имел мало общего с действительностью. Это был сугубо
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вымышленный тип общества, который, по замечанию Ж.-Ж. Руссо, возможно,
никогда не существовал и который, скорее всего, никогда и не будет существовать. Сия фикция была инструментом критики современного порядка вещей. В описании «естественного состояния», не. ведающего частной собственности и сословного деления, не затронутого порочными страстями, но
живущего в природной простоте, сообразно велениям разума, легко было
узнать «перевернутое» отображение существующего общества. Великий вымысел служил ориентиром для проповедников реальных перемен.
Это весьма примечательное обстоятельство, ибо в XIX в. чуть ли не каждое направление утопической мысли черпает доводы из своего собственного,
обособленного теоретического источника. Но в «век Просвещения» даже утопии, ведшие в заведомо разные стороны, начинались с одних и тех же посылок. Различие состояло преимущественно в оценке возможности и необходимости возрождения «естественных» принципов общества. Чем ближе к «естественным» были порядки, предлагаемые утопистами, тем кардинальнее были
возвещаемые ими перемены. Но даже радикальные утописты исходили из тех
же общих принципов, что и самые умеренные. Пожалуй, лишь в «век Просвещения» мыслитель мог предлагать несколько проектов социальных преобразований, от крайне коммунистических до умеренно уравнительных, ни на
йоту не меняя при этом своих убеждений. Можно сослаться на Г. Мабли, которого одни историки считают коммунистом, другие — поборником не самых
глубоких реформ, причем и первые и вторые не грешат против истины.
Основные постулаты Просвещения, безусловно, давали право на многообразие выводов. Тем не менее, в общественной мысли отдельных стран преобладал определенный тип утопий. К примеру, в Британии XVIII в. появилось
немало эгалитарных проектов, но практически ни одного, отстаивавшего
общность имуществ и совместный труд, тогда как во Франции были весьма
распространены коммунистические утопии.
Сложно выявить все факторы, которые влияли на преимущественное распространение тех или иных типов утопий. Несомненно, важную роль играли
экономическая и политическая обстановка в стране, социальная структура,
национальные традиции. Идея общности имуществ, к примеру, едва ли была
приемлема в Англии, где общинные традиции крестьянства почти исчезли, но
могла быть более привлекательна во Франции с ее патриархальным крестьянством, сохранившим некоторые старинные обычаи.
В известной мере утопии являются знамениями, предвещающими социальные потрясения, ибо желание переустроить общество рождается из неприятия
существующего порядка вещей. Радикальные утопии, буквально наводнившие
Францию в XVIII в., были симптомом недовольства, охватившего многие слои
населения. Более «сдержанные» британские утопии отражали до некоторой степени настороженность мелких собственников и независимых ремесленников,
обеспокоенных нововведениями в промышленности и сельском хозяйстве.
Французская революция, равно как и индустриальный переворот в Британии,
способствовала появлению на свет совершенно иного типа утопий. Сен-Симон,
Фурье и Оуэн стали новыми пророками социальных преобразований. Изменились ли при этом сами принципы создания модели идеального общества?
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Не так трудно обнаружить наиболее явные расхождения между методами
творцов утопии XVIII столетия и социалистами XIX в. В «век Просвещения»
утопистам приходилось доказывать необходимость и возможность изменения устоев общества, казавшихся извечными. Они пыталсиь побудить своих
современников сдвинуться с мертвой точки и уйти прочь от «неразумного»
строя. Век девятнадцатый уже в первое десятилетие встревожил умы непредсказуемыми переменами в обществе, вызванными промышленным переворотом. Неожиданные последствия внедрения технических новшеств, стремительный упадок одних слоев и столь же стремительное возвышение других,
разрушение привычного образа жизни — эта воцарившаяся неразбериха и
полнейшая неопределенность вызывали желание найти способы замены шатких основ общества на более прочные. (Не случайно немало реформаторов
XIX в., в их числе А. Сен-Симон, питали симпатию к четкой иерархии феодального общества.)
Хотя и утописты-«просветители», и утописты-«индустриалы» пытались
вывести наисовершеннейшие законы человеческого общежития, в их методах
было существенное различие. Первые призывали род людской переселиться
из старого, неразумно возведенного здания в новое, построенное в полном
соответствии с потребностями человеческой природы. Взывая к здравому
смыслу, они предлагали руководствоваться «естественными» и потому безупречно разумными законами. Все упиралось лишь в преодоление невежества
и обуздание страстей.
Совершенно иным был образ мышления реформаторов XIX в., в том
числе склонных к конструированию ирреальных моделей общества. Происходившие перемены давали основание полагать, что человеческое сообщество,
подобно некому перпетуум-мобиле, находится в постоянном движении и развитии. Дабы разрешить проблемы, порожденные «промышленной системой»,
следовало понять законы развития человечества, и установить, какова же его
конечная цель. История, к коей просветители относились с пренебрежением,
стала своего рода «пророческим зеркалом» для утопистов века «машин и пара». Согласно их наблюдениям, появление «индустриального общества» было
закономерностью, поскольку оно являлось одной из последовательно сменяющих друг друга стадий развития, а не отступлением от принципов «естественного» образа жизни. Оно неминуемо должно было возникнуть и столь
же неизбежно должно исчезнуть, уступив место следующей стадии. Человек
не властен над законами, обусловливающими смену форм общественного
устройства. Они определяются множеством факторов, такими, как принципы
экономической жизни, форма собственности, уровень науки и техники и т. д.
Человек не в состоянии остановить грядущие социальные перемены, но может
замедлить либо ускорить их. Как бы то ни было, зарождение нового, более
совершенного и благоденствующего общества предопределено логикой истории, а не логикой «здравого смысла», на которую ссылались просветители.
Подобную философию истории (а ее придерживались и Сен-Симон, и
Фурье) можно было бы назвать «философией экономического детерминизма».
По сути дела, она легла в основу теоретических принципов подавляющего
большинства социалистических учений XIX в., включая марксизм.
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Новая промышленная цивилизация разрушала многие традиционные
представления. В частности, утопистам XIX в. чужд аскетизм, к коему благоволили их предшественники, веровавшие в добродетельность «естественного»
образа жизни. Могущество вновь изобретенных механизмов сулило сверхизобилие любых продуктов. Отныне процветание человечества зависело от
фабрик и заводов, а не от земледелия. Поэтому утопистов XIX в. интересовала
не столько земельная собственность, сколько собственность, имеющая прямое
отношение к машинному производству. Знаменитый «аграрный закон», равно
как и классический эгалитаризм, остался в прошлом. Утопии XIX в. предлагали иные идеалы и подбирали иные доводы в пользу преобразований общества.
Однако, пожалуй, лишь во Франции реформаторы «века пара» порвали с
традициями утопий эпохи Просвещения. Французская революция развеяла пророчества «века разума». В странах, которых революция обошла стороной, каноны
Просвещения по-прежнему были в чести, правда в «осовремененном» виде.
К примеру, сочинения Р.Оуэна изобилуют такими привычными для XVIII
в. понятиями, как «природа человека», «закон природы», «искусственные» и
«естественные» права и установления, «разум», «просвещение» и его антитеза
— «невежество». Да и важнейший постулат оуэновской системы — «характер
человека формируется для него, но не им самим»—являлся по сути замысловатым изложением тезиса о роли внешней среды в становлении личности,
бывшего для просветителей едва ли не аксиомой. Более того, сам ход рассуждений Оуэна напоминал стиль мышления, свойственный веку Просвещения.
Привычное для его работ сопоставление порядков «нового нравственного мира» с существующим было не только риторическим приемом. В нем есть нечто родственное парадоксам Ж.-Ж. Руссо. К примеру, фраза Оуэна «мир
насыщен богатством, но повсюду царит нищета» констатирует главный парадокс эпохи промышленной революции, подобно тому как изречение Руссо
«человек рожден свободным, но повсюду он в оковах» выражает сущность его
эпохи. Противоречия господствующей общественной системы облекались в
форму парадоксов, благодаря чему появлялась возможность чисто логическим
путем обосновать неразумность или ложность существующих порядков и вывести, хотя бы умозрительно, принципы идеального общества.
Согласно Оуэну, отличие истины от заблуждений состоит в том, что она
всегда «соответствует самой себе», т. е. не содержит логических противоречий. Разрешение парадоксов или устранение несоответствия между властью
суеверий и предназначением разума, стремлением к счастью и царящей нищетой позволяло Оуэну, а до него утопистам эпохи Просвещения выявить
признаки разумного, истинного строя, лишенного не только антагонизмов,
но и несуразностей.
Хотя оуэновская система доказательств основывалась на методах, апробированных просветителями, сходство его учения с предшествующими доктринами было зачастую сугубо внешним. К примеру, в его работах упоминается «естественное состояние общества». Однако этот термин относится не к
«золотому веку» равенства и добродетели, с коего, согласно просветительскому мифу, началась история человечества. По убеждениям Оуэна, в те «изначальные» времена люди влачили жалкое существование, полное суеверий и
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насилия, изуродовавших «природу человека». Оуэн предлагает собственное
видение разумного или «естественного строя». Путь к нему лежит не в движении вспять от «цивилизации», разрушающей простоту нравов, как полагали
его предшественники, но через рациональное, планомерное использование
всех новейших открытий человеческого гения. Технический прогресс, считавшийся прежде отступлением от «естественного» хода истории, с точки
зрения Оуэна, непременное условие достижения совершенного строя. Не аскетизм, а изобилие, обеспеченное машинным производством, полное и беспрепятственное удовлетворение всех желаний отвечают «природе человека».
В XVIII столетии апология «естественного состояния» влекла за собой
требование восстановления неотчуждаемых прав, дарованных человеку природой. Не веруя в «естественный» праобраз идеальных порядков, Оуэн, казалось бы, не должен был признавать и «естественных прав». Тем не менее в
некоторых произведениях он пишет и о них. Но что он разумеет под этим понятием? Исключительно «право на свободу», но не политическую, которую
он причислял к полезным, однако второстепенным правам. «Умственная свобода» — иначе, «естественное право» безнаказанно выражать собственное
мнение, желательно правдивое и подтвержденное фактами, — являлась, согласно Оуэну, важнейшей нормой человеческого общежития. Не случайно,
учреждая общину «Новая Гармония», он провозгласил «Декларацию интеллектуальной независимости». Правовые и политические институты не занимали Оуэна. Он не признавал взаимосвязи между политическими институтами
и благополучием общества. Счастье и беды человечества зависят от социальных и имущественных отношений, от организации производства и распределения, но не от формы государственного устройства.
Суждения Оуэна о «свободе», «правах» и «естественном состоянии»
имеют чисто внешнее сходство с терминологией Просвещения. Но как обстоит дело с «законом природы», который Оуэн считал своим величайшим
открытием: «человек — продукт обстоятельств»? Не стоит безоговорочно
порицать его за нарушение авторских прав. Разумеется, он не первым пришел к выводу о влиянии внешней среды на личность человека. Однако под
словом «обстоятельства» или «условия» он подразумевал иные факторы,
нежели просветители: не политический строй, а социальные отношения; не
сведение до минимума потребностей, а их полное удовлетворение; не строгое ограничение мануфактур и машинного производства, а самое широкое
использование всех достижений техники и наук. Понятия и представления,
заимствованные из арсенала «века Разума», приспосабливались, переиначивались Оуэном применительно к новым условиям, сохраняя нередко прежний облик, но не содержание.
Учение Роберта Оуэна лишь один из примеров того, как распоряжался
XIX век наследием эпохи Просвещения. Многие американские утопии начала
XIX в. (Т. Скидмор, К. Блатчли) полностью отвечали принципам создания
утопических проектов, общепринятым в «век разума». В частности, план
Скидмора основывался на «просветительской» системе доводов: неотчуждаемость «естественных прав»; сопоставление существующего общественного
строя с «естественным» состоянием; оправдание равного раздела собственно39

сти (в первую очередь земельной). Скидмор как бы вел диспут с
Т.Джефферсоном и Т.Пэйном, которые оставались для него бесспорными авторитетами, несмотря на серьезнейшие, по убеждению Скидмора, просчеты в
понимании и истолковании принципов «естественного состояния». Ошибки
эти были сугубо логическими, и потому, полагал Скидмор, их можно легко
исправить: достаточно уменьшить дистанцию между устоями современного
американского общества, возводившегося, как полагали «отцы-основатели»,
на принципах «естественных прав» (а на деле лишь отчасти являвшимися таковыми), и правильно понятыми «законами природы». Вопрос о возможности
восстановления «естественного» порядка вещей был по сути единственным
источником разногласий Т.Скидмора с Джефферсоном и Пэйном.
Итак, в начале XIX в. наследие Просвещения ожидали, по крайней мере,
три разные судьбы: откровенное неприятие, как во Франции; существенная
переработка, менявшая суть старых идей, как в Британии, и полнейшая верность ему, как в США. Вероятно, на дальнейшую судьбу идей Просвещения в
разных странах влияли особенности перехода от «века разума» к «веку машин
и пара». Наиболее резкие и радикальные перемены политических институтов
произошли во Франции. Ход и итоги революции, вдохновлявшейся идеями
Просвещения, вызывали разочарование и отторжение его канонов. Несмотря
на промышленный переворот, изменение политической системы и соответственно обновление традиций политической жизни в Британии было постепенным и длительным. Это позволило включить наследие Просвещения (в
видоизмененном варианте) в духовную культуру «века пара». В США ни один
из политических принципов, коим руководствовались «отцы-основатели», не
был оспорен или отвергнут в начале XIX в. Напротив, американские утописты
мечтали достроить здание американского общества в полном, а не частичном
соответствии с «естественными принципами».
Судьба идеи Просвещения, как представляется, зависела в большей степени от политических, нежели экономических и социальных перемен. Крупные
перемены в политических системах Европы, способствовавшие появлению новых тенденций в развитии общественной мысли, могли привести к полному или
частичному отвержению традиции утопий Просвещения. Впрочем, это лишь
предположение, нуждающееся в дополнительных исследованиях.
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REGLEMENTAREA LEGALĂ A PLURALISMULUI POLITIC
ÎN CONTEXTUL DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE
ALE CETĂŢEANULUI
BĂBĂLĂU Ana, doctorandă,
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Universitatea de Stat din Moldova
This article analyzes the subject of political pluralism and your regulation in Moldavian legislation, in the context of fundamental rights and freedoms of citizens. Political
pluralism refers to a society, system of government, or organization that has different
groups that keep their identities while existing with other groups or a more dominant
group. Pluralism recognizes a larger number of competing interest groups that share the
power. Pluralism serves as a model of democracy, where different groups can voice their
opinions and ideas. The Constitution of Republic of Moldova and other acts contains an
enough regulations about political pluralism implementation. The political processes in
Moldova are also diversified.

Pluralismul este, în sens general, recunoaşterea diversităţii. Pentru paradigma democratică de dezvoltare a societăţii pluralismul este un principiu director care permite coexistenţa paşnică de interese diferite, convingeri şi moduri de
viaţă. Mai mult chiar, unii teoreticieni concep teoria democratică drept „o noţiune extinsă a pluralismului”, fiind în mare măsură „identificată cu teoria pluralismului grupurilor de interese” 1, p.423-424. Spre deosebire de totalitarism
sau autoritarism, pluralismul recunoaşte diversitatea de interese şi consideră că
este imperativ ca membrii societăţii să se acomodeze diferenţelor prin implicarea în negociere de bună-credinţă.
Pentru reuşita proceselor democratice sau de democratizare este necesară existenţa unor valori de bază: libertatea, dreptatea şi egalitatea în faţa legii, transparenţă,
toleranţă, competiţia dreaptă, egalitatea şanselor, egalitatea în drepturi. Aceste valori ale societăţii democratice reprezintă ideile de bază ale unei construcţii durabile
şi legitime. Pentru membrii societăţii, acestea devin practici, tocmai prin comportamentul cetăţenilor şi al autorităţilor publice.
Orice stat democratic promoveză şi garantează libertăţile personale ale cetăţenilor, în limitele stabilite de legea fiecărui stat. Astfel, cetăţenii trebuie să aibă dreptul la conduită şi opinie proprie, să se bucure de securitatea domiciliului, a bunurilor
pe care le posedă. Este necesar ca indivizii unui stat democratic să-şi poată exprima
liber punctul de vedere, să aibă libertatea de a-şi alege conducătorii şi de a decide în
probleme de interes public.
Pentru ca libertatea să aibă un sens practic şi să nu se transforme în dominaţia
celui mai puternic asupra celui mai slab, este nevoie de legi care să oprească voinţa
arbitrară. De aceea este necesară existenţa unui stat de drept, în care să domnească
legea, pentru ca cetăţenii să nu se afle la bunul plac al conducătorilor, iar libertatea
să fie, astfel, protejată.
În mod cert, existenţa libertăţii nu presupune absenţa autorităţii, ci protejarea
valorii de libertate trebuie să se bazeze pe autoritatea statului. Astfel, într-un stat
democratic, oamenilor le sunt recunoscute şi respectate drepturile. Cetăţenii sunt
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egali în drepturi şi în faţa legii. Singura deosebire dintre oameni este aceea legată
de capacităţi, educaţie, preferinţe sau priceperi. O societate democrată, dreaptă
trebuie să asigure tuturor cetăţenilor ei şanse egale de reuşită în viaţa, fără nici un
fel de discriminare.
Pluralismul politic, de rând cu aşa principii fundamentale ca: reprezentativitatea, domnia legii, separarea puterilor în stat, voinţa majorităţii şi protecţia minorităţilor, dreptate şi egalitate, libertatea şi responsabilitatea; se situează la baza guvernării democratice. Principiul pluralismul politic. se referă la existenţa mai multor
centre efective de putere. Astfel, oamenii sunt diferiţi, au nevoi, interese, opinii,
valori şi aspiraţii diferite. Pentru ca aspiraţiile şi interesele lor să fie luate în considerare, la momentul adoptării deciziilor, cetăţenii se grupează în sindicate, partide
politice precum şi alte organizaţii nonguvernamentale.
Existenţa mai multor partide politice reprezintă o condiţie importantă a democraţiei, însă, nu este suficientă pentru ca un aceasta să poată fi garantată. De aceea
este nevoie de alegeri libere. Prin alegerile libere care se desfăşoară periodic, cetăţenii îşi aleg reprezentanţii, ce urmează să ia în numele lor decizii politice.
Pluralismul politic se regăseşte şi în conţinutul drepturilor social politice ale
cetăţenilor, consfinţite în legislaţiile statelor democratice sau în curs de democratizare, cum ar fi şi Republica Moldova. Drepturile politice constituie o categorie de
drepturi ce au rolul de a garanta participarea neîngrădită a tuturor oamenilor la viaţa
politică din cadrul unei comunităţi, fără ca aceştia să se teamă că pot fi pedepsiţi.
Drepturile la liberă exprimare şi participare joacă un rol deosebit de important în
acest punct, pentru că la acest nivel sunt reflectate atitudinile oamenilor cu privire la
conducerea unui stat şi gradul în care sunt satisfăcuţi de activităţile acesteia. Dacă
aceste atitudini sunt cenzurate, conducerea unei ţări nu mai poate pretinde că reprezintă în mod democratic cetăţenii.
Drepturile politice ale cetăţeanului, conform majorităţii studiilor în domeniul
dreptui constituţional se divizează în două categorii distincte 2, p.169-173:
- Drepturi exclusiv politice;
- Drepturi social-politice
Drepturile exclusiv politice cuprind acele drepturi ale cetaţenilor care au ca
obiect participarea lor la conducerea statului,la guvernare. În această categorie se
încadrează drepturile electorale şi anume dreptul de vot şi dreptul de a fi ales. După
Iorgovan Antonie „Drepturile electorale” reprezintă drepturi exclusiv politice care
s-au născut ca urmare a dorinţelor membrilor comunităţii de a dobândi un anumit
statut politic, de a se autoguverna. Aşadar din punct de vedere al naturii lor juridice
acestea sunt considerate a fi drepturi politice, exclusiv politice. Iar în opinia lui
Gheorghe Iancu Acestea „formează o categorie distinct între drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, fiind astfel înscrise în constituţii şi legi şi au ca obiect, în exclusivitate,
participarea cetăţenilor la guvernare”.
Drepturile şi libertăţile social-politice sunt: a. Libertatea constiintei; b. Libertatea de exprimare; c. Dreptul la informatii; d. Libertatea intrunirilor; e. Dreptul de
asociere; f. Secretul corespondentei; g. Dreptul la azil 3, p.96-149.
Aceste drepturi au fost alături de drepturile civile primele drepturi care s-au
impus în realitatea juridică a fiecărei ţări, tocmai de aceea, în prezent, acestea sunt
considerate a face parte din prima generaţie de drepturi. În vederea unei exercitări
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depline şi independente a acestor drepturi s-au creat mecanisme juridice de garantare a exercitării acestor drepturi, mecanisme care sunt stabilite prin intermediul sistemului social-politic al ţării. Reglementarea acestor drepturi se face atât în constituţia unei ţări, fiind vorba de drepturile şi libertăţi fundamentale, cât şi în legislaţia
sa. Alături de reglementarea în Constituţia fiecărui stat, drepturile social-politice
fundamentale se regăsesc reglementate şi în documente internaţionale de o importanţă majoră, documente care reprezintă piatra de temelie în ceea ce priveşte garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Constituţia Republicii Moldova 4, prin art.1 alin.(3) stabileşte că „Republica
Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi
libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul
politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.” Atribuirea calificativului de
“valoare supremă” pentru pluralismul politic este unul dintre rezultatele principale
ale democratizării societăţii. Chiar în condiţiile în care instituţionalizarea legală a
pluralismului politic nu garantează calitatea diversităţii, însuşi introducerea
principiului în legea supremă este o precondiţie a unei afirmări ulterioare
democratice ireversibile.
Pluralismul politic, prin “constituţionalizarea” acestuia, este mai mult decât un
număr mai mare de partide, este un mod de a fi, de a gândi şi de a acţiona. O
societate pluralistă, unde “polemica elucidează adevărul” este o societate a
cetăţenilor, care-şi pot exprima punctul de vedere, a-l promova, fără nici o frică.
Este un mod de viaţă firesc şi normal.
Fundamentarea continuă a principiului pluralismului politic se realizează,
inclusiv, prin conţinutul art.5 din Constituţia Republicii Moldova “Democraţia şi
pluralismul politic”. Legătura indisolubilă dintre democraţie şi pluralism politic se
exprimă prin enunţul că “Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile
pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul. Nici o
ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.” Pentru o societate care
a trecut prin experienţa totalitarismului şi a autoritarismului, această sintagmă este
una plină de sens şi conţinut. Cu certitudine, asigurarea constituţională nu garantează
implementarea reală şi eficientă a principiilor pluralismului, însă este o condiţie
absolut necesară. Pluralismul trebuie să devină o stare de spirit a societăţii. Acest
proces de interiorizare a spiritului diversităţii în comportamentul societal este dificil
să se manifeste în societăţile de tip patriarhal, cum este şi cea moldovenească.
Sondajele de opinie publică nu o dată atenţionau asupra predilecţiei cetăţenilor pentru
o guvernare monistă, prin aserţiunea pentru mai puţine partide, sau dorinţa de a avea
un preşedinte ales de popor care ar reprezenta întreaga putere politică etc. 5
Exprimarea cea mai plauzibilă în practică a principiului pluralismului politic se
referă la subiectul plurapartidismului. Existenţa de facto a mai multor partide este
reflectarea unei situaţii de normalitate, când cetăţenii uniui stat au mai multe opţiuni
social-politice şi, respectiv, mai multe posibilităţi de agregare a acestor opţiuni.
Libertatea de asociere în partide este un principiu inclus în Constituţia Republicii
Moldova. Conform acestuia, cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte
organizaţii social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei
politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri. Partidele sunt egale în
faţa legii, indiferent de gradul de implicare în actul guvernării: sunt ele în opoziţie
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sau se află la guvernare. Statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime
ale partidelor şi ale altor organizaţii social-politice.
Conform prevederilor constituţionale, partidele care, prin scopurile ori prin
activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de
drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova
sînt neconstituţionale. Constituţia nu doar asigură, ci şi protejează principiul
pluralismului politic.
Pluralismul politic, în contextul drepturilor şi libertăţilor social politice, se
asociază întâi de toate cu dreptul la asociere. Transpunerea în practică a acestui
drept ţine de trei dimensiuni:
- asocierea politică (partidele politice);
- asocierea profesională (sindicatele);
- asocierea civică (asociaţii obşteşti).
În contextul problemei studiate, relevantă pentru articolul de faţă este asocierea
în partide politice.
Legea privind partidele politice 6 este un alt act normativ ce reglementează
implicit principiul pluralismului politic, sau mai bine spus, manifestarea lui
nemijlocită – pluripartidismul. În conformitate cu art.1 a Legii respective partidele
politice sînt asociaţii benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor
Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activităţi comune şi în baza
principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea
voinţei lor politice. Caracterul benevol al asocierii presupune oportunitatea de a te
asocia conform ideilor politice împărtăşite, fără nici o impunere sau constrângere.
Partidele politice, fiind institute democratice ale statului de drept, promovează
valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice,
participă, prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri şi la constituirea
autorităţilor publice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă, prin
reprezentanţii lor, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, desfăşoară alte
activităţi în conformitate cu legea.
Partidele politice nu sunt doar o refletare a principiului pluralismului politc, ele
însuşi au rolul de generare a pluralismului. Prin funcţiile sale de mediere între
cetăţeni şi stat, de exercitare a puterii politice, de control şi critică a guvernării
(funcţia de opoziţie), mobilizare socială, recrutare şi selectare a personalului
conducător, elaborarea de ideologii şi programe politice; partidele politice
contribuie la instituţionalizarea pluralismului în societate. Art.21. a Legii privind
partidele politice stabileşte că activitatea partidului politic poate fi limitată dacă prin
acţiunile acestuia se aduc prejudicii grave pluralismului politic sau principiilor
democratice fundamentale. Securizarea principiului pluralismului este o necesitate
în condiţiile în unei societăţi care a avut un trecut totalitar, şi unde democraţia nu
este pe deplin instituţionalizată, atât din punct de vedere instituţional, cât în special
comportamental şi funcţional.
Dreptul de a alege şi de a fi ales, reflectat plenar în cadrul Codului electoral 7
este un alt drept fundamental cetăţenesc, în care se regăseşte principiul
pluralismului politic. Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Participarea la alegeri este liberă
(benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu
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scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra
exprimării de către acesta a liberei sale voinţe. Cetăţenii pot alege şi pot fi aleşi fără
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie,
apartenenţă politică, avere sau origine socială. De asemenea, nimeni nu este în drept
să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze,
precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent.
Un alt aspect ce ţine de valorificarea principiului pluralismului politic se referă
la libertarea întrunirilor. Conform art.3 a Legii privind întrunirile 8, întrunirea este
o prezenţă temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu
scopul exprimării unor idei sau atitudini. Legea a fost adoptată cu scopul de a
garanta exercitarea de oricare persoană a libertăţii întrunirilor în modul prevăzut de
Constituţia Republicii Moldova şi de actele internaţionale la care Republica
Moldova este parte. Un principiu de bază a desfăşurării întrunirilor este
nediscriminarea, conform căreia dreptul la întrunire este garantat tuturor
persoanelor, indiferent de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de
religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere, de origine socială sau de
oricare alt criteriu. Orice partid sau platformă civică ce pledează pentru anumite
cerinţe social-politice se pot întruni sau organiza întruniri în scopul promovării
ideilor şi mesajelor cu caracter politic.
Libertatea de exprimare este un alt drept fundamental al cetăţenilor în care se
regăseşte principiul pluralismului politic. Legea cu privire la libertatea de exprimare
9 are scopul de a garanta exercitarea dreptului la libera exprimare, precum şi un
echilibru între asigurarea dreptului la libera exprimare şi apărarea onoarei,
demnităţii, reputaţiei profesionale şi vieţii private şi de familie ale persoanei. Orice
persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a
căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi idei, inclusiv de natură socio-politică.
Art.9 a Legii cu privire la libertatea de exprimare stabileşte libertatea cetăţenilor
de a critica statul, autorităţile publice şi persoanele care exercită funcţii publice.
Astfel, orice persoană are dreptul de a critica statul şi autorităţile publice. Mai mult
decât atât, statul şi autorităţile publice nu pot intenta acţiuni cu privire la defăimare,
ele nu sînt protejate de legea penală sau contravenţională împotriva declaraţiilor
defăimătoare. Persoanele care exercită funcţii publice pot fi supuse criticii, iar
acţiunile lor – verificării din partea mass-mediei, în ceea ce priveşte modul în care şiau exercitat sau îşi exercită atribuţiile, în măsura în care acest lucru este necesar
pentru a asigura transparenţa şi exercitarea responsabilă a atribuţiilor lor.
În concluzie, principiul pluralismului politic se regăseşte în toate drepturile
social-politice şi exclusiv-politice fundamentale ale cetăţeanului. Manifestarea cea
mai pregnantă este în cazul dreptului de a alege şi de a fi ales, libertăţii de asociere, de
exprimare şi de întrunire. În ceea ce priveşte implementarea principiului pluralismului
politic în Republica Moldova, o primă observaţie ţine de constatarea faptului că
asigurarea legală este una conformă standardelor internaţionale în domeniu. Principiul
este incorporat în Constituţie, de asemenea ideile pluralismului se conţin într-un şir de
acte legislative ce reglementează procesele social-politice din societate. La modul
practic, consider că pluralismul de opinii şi orientări politice este unul respectat. Pot fi
observate anumite devieri şi interpretări subiective ale normelor legale, însă luat în
ansamblul său, pluralismul politic este vizibil şi palpabil.
45

Referinţe bibliografice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manual de Ştiinţă Politică (coord. Goodin R., Klingemann H.D.). Iaşi: Polirom, 2005.
Ionescu C. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.II. Bucureşti: Lumina Lex,
2001.
Creangă I., Gurin C. Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul de garanţii.
Chişinău: TISH, 2005.
Constituţia Republicii Moldova din 20.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.1 din 12.08.1994.
Barometrul opiniei publice, (2000-2015). http://ipp.md/lib.php?l=ro&idc=156 (accesat
– 27.08.2015)
Legea privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.42-44 din 29.02.2008.
Codul Electoral nr.1381 din 21.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.81 din 08.12.1997.
Legea privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.80 din 22.04.2008.
Legea cu privire la libertatea de exprimare nr.64 din 23.04.2010. În: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr.117-118 din 09.07.2010.

46

СОЛИДАРИЗМ КАК ФУНДАМЕНТ МЕНЕДЖЕРИЗМА
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
SOLIDARITY AS FOUNDATION OF MANAGERIALISM
IN POLITICAL THOUTH
БОЙЦОВА Ольга Юрьевна
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, философский факультет, профессор кафедры философии политики и права,
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The article considers the theoretical foundations of managerism, treating the policy as
a rational problem-solving action, aimed at the orderly restructuring of society on a reasonable basis. It is shown that its basic setting is the consensual approach that comes not
from the opposition but from the coincidence of fundamental interests. The article discuss
arguments of different theories of solidarity, significant to justify managerism.

Согласно одной из наиболее влиятельных теоретических позиций в политическом (и политологическом) дискурсе последнего столетия, сутью политики является управление: в узком смысле она является прямым администрированием, обеспечивающим эффективное решение актуальных проблем, а в широком — социальной инженерией, конструирующей оптимальные институты
общества и тем самым определяющей принципы его организации и траекторию развития. По-английски это фиксируется термином «policy», а по-русски
передается конструкцией «политика в области чего-то». Очевидно, что при
такой трактовке вполне корректно употреблять слово «политика» во множественном числе, поскольку речь может идти как о неограниченном числе
сфер, подлежащих управлению, так и о вариативности мер по каждому из решаемых вопросов. Однако в любом случае речь идет о рациональном практически ориентированном действии — действии, нацеленном на решение конкретных проблем [1, с.527-622; 2, с.8-44]. Именно такой подход к трактовке
политики будет обозначаться как менеджеризм.
Несмотря на то, что идея рационального управления обществом далеко
не нова и сам управленческий подход к политике опирается на мощную историческую традицию, только в середине XIX в. создание новой науки о политике приобрело характер наиболее актуальной и жизненно необходимой задачи, а стремление решить эту задачу стало стимулом политических исследований нескольких поколений ученых. Философские основания были разработаны в рамках сциентистских направлений — прежде всего, в позитивизме и
прагматизме, благодаря которым политические учения из мечтаний о разумном и справедливом властелине окончательно превратились в обезличенные
проекты научного управления обществом.
Приведение политического познания в соответствие с «квалификационными» требованиями позитивной научности послужило мощнейшим стимулом не для одного поколения мыслителей. Первоочередной целью служил
поиск надежных методов, дающих истинное знание о реальных политических
47

процессах и, соответственно, обеспечивающее предсказуемость результатов
принимаемых политических решений. Таким образом, позитивная политическая наука была призвана стать эффективным инструментом социального
контроля и социального преобразования.
Прагматизм, в свою очередь, уничтожил границы между специализированной областью познания и обыденным мышлением и тем самым утвердил принцип тотальной научности. Поскольку научный подход позволяет людям поступать рационально, преобразуя неопределенные, ненадежные, опасные условия
действия в определенные и удовлетворительные, постольку его применение
просто необходимо в политике, где постоянно делается осознанный и обоснованный выбор между. В результате «онаучивания» политика из противоборства
социальных групп способна и должна превратиться в общегражданское сотрудничество ради эффективной оптимизации институтов общества.
Таким образом, важнейшей задачей науки по отношению к обществу помимо решения частных проблем и урегулирования конкретных конфликтов
оказывается обеспечение планомерного переустройства общества на разумных началах. В этом контексте центральными критериями оценки любых политических действий и политических решений оказываются принципы рациональности, оптимальности и эффективности, а сама политика должна, по сути, выступает как социальный менеджмент. Следует упомянуть, что в связи с
подобными проектами «онаучивания» политики рубежа XIX-XX вв. обычно
(и по праву) вспоминают социологов — таких, как М.Вебер, Э.Дюркгейм,
П.А.Сорокин. В политической науке особый вклад в разработку данной проблематики принадлежит Ч.Мерриаму [3; 4; 5; 6] и Г.Моске [7; 8; 9, с.7-39].
Они представили фундаментальные проекты приведения политического познания в соответствие с императивами научности, которые оказали определяющее влияние на развитие политического менеджеризма.
Прояснение вопроса о том, принятие каких фундаментальных теоретических положений позволяет трактовать политику как управление, составляет
отдельную исследовательскую задачу, и ее решение целесообразно начинать
«от противного» — с рассмотрения аргументов оппонентов менеджеризма,
разграничивающих (а иногда и противопоставляющих) политику и управление. В качестве основания демаркации здесь чаще всего выступает наличие
базового консенсуса: для политических решений и действий существенным
является противоборство социальных групп, вызванное конфликтом интересов. В процессе политической борьбы каждая из них стремится занять в обществе такую позицию, которая позволила бы ей утвердить свой интерес в
качестве ориентира при постановке целей, критерия определения важности
тех или иных вопросов и основы принятия общеобязательных решений. В
противоположность этому, для управления принципиально значимо совпадение интересов. Вырабатывать оптимальные пути решения проблемы, планировать и контролировать их выполнение, комбинировать ресурсы и координировать усилия — все это возможно лишь при наличии единства в понимании как генеральной цели, так и «повестки» (перечня проблем, требующих
решения). Менеджеризм же, в противоположность данной позиции, не различает эти два типа деятельности. Он распространяет сферу действенности ад48

министративного подхода на область политики, в результате чего политика
также оказывается подчиненной принципу базового консенсуса [10; 11].
Фундаментальное различие указанных позиций задано альтернативной
— конфликтной или консенсусной — трактовкой политики. Конфронтационные трактовки делают выбор в пользу конфликта, признавая источником
политики неустранимое социальное противостояние, при котором интересы
части общества оказываются доминирующими, подавляя или, в более мягкой версии, оттесняя на задний план интересы других социальных групп. В
отличие от них, солидаризм отдает предпочтение консенсусу, усматривая в
политике деятельность по защите общих интересов. Не отрицая наличие
межгрупповых противоречий и борьбы за власть, этот подход считает их
менее существенными по сравнению с главным специфицирующим признаком политики — стремлением к общему — надгрупповому и надындивидуальному — благу, которое само по себе служит конститутивным элементом
социальности. Конечно, между крайними позициями, трактующими суть
политики как «столкновение воль и интересов», с одной стороны, и «реализацию общей воли», с другой, — есть немало версий, так или иначе комбинирующих данные подходы. Однако и они вынуждены определять, что
именно является доминантой — базовый конфликт или базовый консенсус.
Менеджеризм делает выбор в пользу согласия — именно солидаристские
теории служат его арсеналом в деле самообоснования.
Однако отнесение базового социального консенсуса к аксиоматике менеджеризма не означает верность обратного утверждения, а именно, того, что
все солидаристские теории разделяют позицию менеджеризма. Для прояснения данного вопроса придется кратко остановиться на наиболее востребованных вариантах аргументации.
Причины единства общества в рамках консенсусного подхода объясняются по-разному. Спектр вариантов, представленных в социальной мысли,
весьма велик. Многие из них выходят за рамки исторического, «музейного»
интереса, громко заявляя о себе в философско-политических дискуссиях
наших дней. Ограничения, налагаемые форматом статьи, позволяют дать
лишь поверхностный обзор, не претендующий ни на исчерпывающий характер, ни на абсолютную репрезентативность.
Наиболее очевидным основанием классификации консенсусных теорий
может служить решение ими вопроса об источнике основополагающего социального согласия. В этом случае существенным оказывается различие между
натуралистическими и культурологическими подходами: в одних базовый
консенсус объясняется природными, в других — социальными факторами.
Натуралистические (органические) версии, как правило, основываются
на аналогии общества и живого организма. Причина единства усматривается в
организмическом характере объединения индивидов в нерасчленимое целое
— социальное тело. Одним из ярчайших примеров такого подхода в истории
может служить тезис «Семи Партид» Альфонсо Х Кастильского (1256-1263)
— текста, который многие века служил источником права в испаноязычных
государствах. Согласно ему, народ — это тело, а монарх — его голова, сердце
и душа [12, с.357; 13]. В натуралистических теориях, в зависимости от полно49

ты аналогии, органический характер социальной целостности может трактоваться по-разному. Наиболее радикальную позицию занимает биоорганицизм
рубежа XIX-ХХ вв. (А.Шеффле, Р.Вормс, П.Ф.Лиленфельд), для которого
общество в прямом смысле слова является организмом, а социальные процессы — обменом веществ [14]. В таком контексте социальные противоречия и
конфликты являются очевидными свидетельствами недуга, с которым необходимо бороться так же, как медицина борется с болезнями организма. Поскольку социальное бытие, как и все живое, подчинено биологическим законам и может исследоваться только методами анатомии и физиологии, постольку необходимо разработать на их основе приемы диагностики, профилактики и лечения социальных заболеваний, применение которых, по убеждению биоорганицизма, и должно стать делом политики.
В психологической, а не биологической природе коренится единство
народа, постулируемое философией Вильгельма Вундта [9]. В качестве аналога организма здесь выступает надындивидуальная психическая реальность —
«народный дух». Именно он образует целостность, обладающую автономным
бытием и подчиняющуюся своим внутренним законам. Тем не менее, данную
теорию можно с полным правом отнести к натурализму, поскольку, согласно
Вундту, «народный дух» есть природная реальность, в то время как социальные институты и культура конкретного народа являются лишь его внешним
проявлением. Реальность общего духа лежит в основе социума и служит основанием как консенсуса в понимании общего блага, так и политики как деятельности по его достижению.
В отличие от натурализма, культурологический подход считает фундаментом социального единства и основой базисного консенсуса ценности,
сплачивающие людей в сообщество. В качестве исторического примера такой
позиции можно привести классическое определение народа, данное Аврелием
Августином в труде «О граде Божием». Согласно ему, народом следует считать «собрание разумной толпы», объединенной «общностью вещей, которые
любит» [16, с.365], т.е. совокупность людей, разделяющих общие ценности. К
данному подходу следует причислить и многочисленные вариации на тему
общественного договора, рассматривать которые в рамках этой статьи не
представляется возможным. Кроме них среди — на первый взгляд неочевидных — его представителей можно назвать учение о локальных культурах
О.Шпенглера: как известно, он связывал специфику каждой культуры с конституирующими ее ценностями, которые фиксируются в едином прасимволе.
Задаваемые данной совокупностью ценностей целостность и внутреннее
единство каждой отдельной культуры и ее же автономия, несвязанность с
другими культурами — важнейшие моменты, позволяющие «узнать» в шпенглеровской версии августиновскую идею.
К этому же подходу можно отнести и теорию Э.Дюркгейма, усматривающей фундамент социальности как таковой в солидарности. В основе солидарности лежит социальное чувство: члены любой общности обязательно осознают свою причастность к ней, и именно это превращает множество разрозненных индивидов в целостное образование, именуемое обществом. Солидарность обеспечивает единство всех социальных элементов и выступает основой
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базисного консенсуса. Консенсус находит свое проявление в нормативных
системах, которые служат внешним показателем внутреннего единства общества: право, религия и мораль свидетельствуют о наличии согласия в представлениях о должном и справедливом и фиксируют в своих нормах наличие
конвенции по этим вопросам. Дюркгейм считал, что эффективное социальное
регулирование — необходимое условие поддержания жизнедеятельности общества как целостного гармоничного образования. Собственно, задача политики и заключается в том, чтобы следить за состоянием общества, выявлять
сбои в его функционировании и корректировать возникающие отклонения.
Эффективно выполнять подобную задачу возможно только при условии строго научного подхода к анализу социальных процессов. Именно поэтому будущее политики Дюркгейм видел в опоре на науку: местом принятия решений, с его точки зрения, должен быть не парламент, где сталкиваются мнения,
а научная лаборатория, создающая оптимальные условия для поиска наилучшего варианта решения социальных проблем.
Что именно в различии натуралистического и культурологического подходов представляет интерес для определения аксиоматики менеджеризма?
Пожалуй, проблема места и значения рациональности в социальном управлении. При натуралистической трактовке рациональный подход к принятию
решений не исключается, но носит скорее факультативный, чем основополагающий характер. Как известно, функционирование большей части живых
организмов не подвергается регулированию, выстроенному рационально в
соответствии с задачами эффективности. Здесь действуют автоматические
инстинктивные механизмы, соответствующие закону динамического равновесия биологических систем. Перенесение по аналогии принципов самоорганизации и самокоррекции в сферу социального управления неизбежно связано с
ограничением возможностей целенаправленного преобразовательного воздействия на фактические отношения, не говоря уже о конструировании принципиально новых взаимосвязей. Тем самым сфера рационального в социальной
области ограничивается познанием принципов функционирования системы и
посильным содействием процессам ее саморегулирования. Если же основой
социальности признаются надприродные факторы, то возможности рационального инженерного вмешательства оказываются неизмеримо большими,
даже учитывая то обстоятельство, что в качестве основы консенсуса выступают неизменные ценности. Сами ценности, как правило, не подлежат коррекции, но социальные регуляторы, заставляющие людей действовать в соответствии с ними, в значительной степени доступны не только рациональному
осмыслению, но и рациональному преобразованию. Таким образом, культурологические консенсусные теории оказываются в большей мере «полезны»
менеджеризму, чем натуралистические.
Еще одним основанием классификации солидаристских теорий может
служить решение вопроса о партикулярности или универсальности оснований
базового консенсуса. В соответствии с этим критерием выделяются две группы. В теориях одной из них согласие «работает» применительно к отдельному
сообществу. Они признают, что консенсус присущ любому социуму, и в этом
все общества схожи, но основания согласия, как и его содержательные харак51

теристики, специфичны для каждого отдельного народа, зависят от культуры,
эпохи и пр. В другую группу входят теории, которые не ставят базовое согласие в зависимость от конкретного социума. Консенсус присущ обществу в
целом — это обусловлено универсальностью фундаментальных факторов, от
которых зависит существование человечества. В качестве таких универсалий,
как правило, выступают либо объективные законы социального бытия, либо
интерсубъективные структуры человеческого сознания. К примеру, из упомянутых выше построений к первой группе можно отнести теории «народного
духа» В.Вундта и локальных цивилизаций О.Шпенглера, а ко второй — биоорганизцизм и теорию социальной солидарности Э.Дюркгейма.
Для менеджеризма в политической мысли более весомым является универсалистский подход. Этот подход не только дал аргументы в пользу тезиса
о всеобщем характере базового консенсуса, но и предоставил убедительные
средства легитимации политических решений. Ссылка на объективность законов, значимых для всех обществ, и/или на принципы рациональности, единые для всех существ, наделенных разумом, позволила обосновать возможность общезначимости применительно и к конкретному решению, и к критериям определения правильности выбора. Когда мерилом служит наибольшее
соответствие социальным законам, решение становится общезначимым, если
отвечает данному критерию. В другом случае общезначимость достигается
благодаря инвариантному характеру рациональности: ведь если структуры
разума и, соответственно, правила логической обработки эмпирического материала у всех людей одинаковы, то, имея одни и те же факты, рационально
мыслящие индивиды должны прийти к единому выводу о том, какой из вариантов решения конкретной проблемы является оптимальным.
Из подобных установок вытекают очень важные следствия.
Первое. Наиболее релевантной формой получения рационального общезначимого знания, позволяющего находить оптимальные решения, является наука. Соответственно, политика как рациональное принятие оптимальных
решений не может опираться ни на что иное, кроме как на науку. Выработка
политического курса и принятие конкретных политических решений должны
основываться на результатах научных исследований. Это обусловливает возможность объективной оценки их рациональности и эффективности, с которой неизбежно должны согласиться все люди, независимо от их личных или
групповых пристрастий, — просто постольку, поскольку они являются разумными существами и не могут не принять истинность суждений, доказанную
строго научными методами. Именно это позволяет политике стать менеджментом — деятельностью по выработке оптимальных решений социальных
проблем и их реализации на практике, — деятельностью, легитимированной
наукой и в силу этого опирающейся на базовый социальный консенсус. В результате оказывается, что познание политики непременно должно стать
наукой, позволяющей давать политикам-практикам достоверное знание о законах, управляющих политической сферой. Таким образом, научный подход к
постижению политической жизни и к практике политического управления
становится доминирующим.
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Второе. Поскольку благодаря научной основе оказывается возможным
получать решения, которые являются бесспорно наилучшими и потому пользуются всеобщим одобрением, постольку качество политических решений
ставится в зависимость от надежности исходных данных и строгости методов
их обработки. Тем самым на первый план выходит поиск релевантного инструментария, позволяющего получить полную и достоверную информацию и
обеспечить корректность ее анализа. Это приводит к признанию необходимости устранить субъективизм как из политического познания, так и из практики принятия политических решений. Ценностные ориентации выносятся за
скобки, и вместе с этим идеологические, моральные, религиозные факторы
лишаются права влияния на политический выбор. В итоге при определении
политического курса фокус смещается с содержательной стороны на технологическую. К последствиям такого смещения, в частности, относятся: деидеологизация политики и перевод политического действия в плоскость административного решения; ориентация на эффективность, которая служит мерилом
успешности управленческих решений; признание приоритета формы и алгоритма над качественной спецификой объекта; трансформация представлений
о политическом классе — выдвижение меритократической идеи техноструктуры, объединяющей знание и власть.
Третье. Менеджеризм утверждает и всемерно продвигает идею утраты
государством характера аппарата подавления и реконцептуализирует его в
качестве гаранта общего блага и представителя интереса всех граждан [17,
с.50-177]. Это позволяет ему снять вопрос о различии интересов и выдвинуть
на первый план задачу совершенствования правления — например, более
полного учета интересов и позиций меньшинства или отработки алгоритмов
выбора наиболее эффективных путей реализации политического курса.
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PROBLEME ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE INSTITUŢIILOR
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The NGO sector in Moldova has recently benefited from the international community
support, representing more opportunities for developing and strengthening a viable civil
society in our country. But like the transition to a market economy, in Moldova the process
is much longer, recording both successes and failures. This situation is due to the complexity of civil society institutions concerned, including: reduced ability to fulfill statutory objectives; low level of development and performance; insufficient financial resources in implementing activities; nature of social relations in terms of change and modernization capacity
and the availability of sufficient and reliable information on development issues.
In this article we focus to examine the challenges and prospects of development of civil
society institutions starting with the needs of local communities.

Introducere
În ultimele decenii, s-a degajat un consens asupra importanţei fundamentale a
participării instituţiilor societăţii civile la conducere, mai ales, pe plan local. Un
anumit număr de iniţiative au favorizat participarea comunităţilor, grupurilor sociale şi a instituțiilor societății civile în luarea deciziilor, ca şi la punerea în practică a
unor programe şi politici. Experienţa acumulată pînă în prezent cere un examen mai
atent al acestei dimensiuni importante a guvemării. Unele comunități încurajează
implicarea cetățenilor. Pentru alţii, implicarea activă la discutarea şi soluţionarea
treburilor publice este un obstacol în creşterea şi utilizarea optimă a resurselor.
În acest context, vor fi examinate două aspecte:
1. examinarea principalelor probleme şi provocări ale instituțiilor societății
civilela procesul de elaborare a politicilor publice şi de luare a deciziilor, precum şi
în implicarea acestora la nivel local;
2. identificarea anumitor recomandări şi propuneri privind participarea
instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunității locale.
Dacă e să facem referință asupra primului aspect, vom menționa că în practică,
implicarea instituțiilor societăţii civile în viaţa comunităţii generează autorităţilor
locale un anumit număr de provocări:
a) Depăşirea dominaţiei elitiste. Cu regret, deseori se întîmplă ca membrii cei
mai influenţi ai comunităţii sunt cei care ocupă posturi de conducere, în care, în
pofida rolului lor de a expune cu claritate preocupările grupurilor vizate, aceștia au
tendinţa să-i lase la o parte pe cei mai defavorizaţi.
b) Înstrăinarea cetăţenilor faţă de gestionarea politicilor publice. Din cauza
problemelor de ordin social, economic și politic, cetățenii moldoveni manifestă un
interes din ce în ce mai scăzut asupra aspectelor formale ale direcțiilor de acțiune
ale autorităților locale. Identificarea unui echilibru între responsabilităţile organelor
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reprezentative oficiale ale guvemării şi cerințele reprezentanților societății civile se
poate realiza prin intermediul colaborării, care a devenit cea mai populară formă a
relaţiilor, deoarece anume prin intermediul colaborării sînt definite obiectivele şi
scopurile comune, are loc stabilirea strategiilor şi planurilor comune de acţiune.
Pentru a reuşi, este indispensabil să se depăşească dihotomia între societatea civilă
şi guvem şi să se concentreze asupra elementelor interdependente. Implicarea activă
şi autonomizarea cer, într-o măsură însemnată, transparenţă şi responsabilitate. În
acest context, societatea civilă constituie un element important al procesului
democratic. Aceasta oferă cetăţenilor o cale alternativă de canalizare a diverselor
opinii şi de asigurare a unor interese variate în procesul de luare a deciziilor.
Dezvoltarea cooperării cu instituţiile societăţii civile este o activitate complexă,
implică o abordare inter-sectorială şi inter-instituţională. În Republica Moldova, la
nivelul autorităţilor publice centrale lipseşte o structură de coordonare a cooperării cu
instituţiile societăţii civile. Asemenea structuri există şi activează cu succes în mai
multe state europene, inclusiv Franţa, Marea Britanie, Ungaria, Macedonia, Slovacia,
Cehia, Croaţia, Macedonia.[2, p.23] Deşi au fost efectuaţi anumiţi paşi concreţi pentru
a asigura un dialog permanent dintre autorităţile publice şi societatea civilă, instituţionalizarea acestei cooperări rămîne a fi problematică. Totuşi remarcăm că prin crearea
Consiliului Național pentru Participare s-a ajunjs într-o anumită măsură la asigurarea
dialogului şi comunicării permanente cu societatea civilă.
Pe de altă parte, sunt multe alte reţele de ONG care se ocupă de politici pentru
dezvoltarea sectorului pe care îl reprezintă - Consiliul Naţional al ONG-lor din Republica Moldova, Alianţa ONG-urilor Active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei, Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dezabilităţi, Reţeaua
ONG din Domeniul SIDA, Alianţa Anticorupţie, Forumul Femeilor, Clubul Politic
al Femeilor 50/50. Unele din reţele au experienţă semnificativă de colaborare cu
ministerele de resort - Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de Voluntariat, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova au iniţiat politici de durată în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei.
Astfel organizarea și participarea comună la diverse reuniuni, întîlniri, mese rotunde, conferințe care să culmineze cu propuneri și recomandări ar fi elocventă în
acest sens. Alte activități precum desfășurarea conferințelor de presă, comunicate și
declarații de presă, interviuri, evenimente în colaborare cu mass–media locală și
națională ar consolida parteneriatele și ar duce la rezultate vizibile și durabile.
Unele organizații au subliniat cîteva instrumente care pot fi netradiționale, dar
eficace, în opinia lor: relațiile personale, demonstrarea profesionalismului, crearea
parteneriatelor cu autoritățile locale, presiuni prin inițierea cazurilor în instanțele de
judecată, formarea consiliilor locale, rețelelor de ONG-uri, participarea la audieri
publice, emisiuni TV, participarea în cadrul grupurilor de lucru, reprezentarea structurilor societății civile, cum ar fi Consiliul ONG, CNP, dezvoltarea parteneriatelor
multi dimensionale la nivel local, regional, național și internațional.
c) Participarea scăzută a instituţiilor societăţii civile la procesul decizional are
la bază o serie de cauze, inclusiv carenţe de ordin legislativ privind asigurarea
transparenţei decizionale, practici instituţionale defectuoase la nivelul APC şi APL,
capacităţi reduse ale instituţiilor societăţii civile de a participa la procesul de luare a
deciziilor, carenţe ale sistemului educaţional privind cetăţenia democratică, nivelul de
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dezvoltare social economic şi, în consecinţă - lipsa unei clase de mijloc viguroase şi
interesate în participarea publică, probleme de percepţie prin care se consideră
participarea publică a instituţiilor societăţii civile drept implicare politică, lipsa de
programe ale donatorilor care ar fi stimulat mai activ participarea societăţii civile.
d) Aspecte legale limitative pentru instituțiile societății civile prevăzute în
actele normative naționale. Acestea se referă la restricțiile privind înregistrarea
organizațiilor care încalcă bunele moravuri; interdicțiile referitoare la derularea
activităților nemateriale de către asociațiile obștești; solicitarea obligatorie a
informațiilor detaliate cu privire la persoana fondatorilor, dar și un atentat la
securitatea și integritatea lor, însemnînd o încălcare flagrantă a drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului.
Deși instituțiile societății civile încearcă prin intermediul unor programe internaționale de asistență financiară și tehnică să pună presiuni asupra factorilor de decizie birocratice, totuși în prezent foarte puține organizații continuă să participe la
procesul de luare a deciziilor. Pentru ca acest lucru să se întîmple anumite valori
esenţiale trebuie să le susţină. Autorităţile locale trebuie să promoveze încrederea,
reciprocitatea, dar şi solidaritatea.
Astfel, participarea instituțiilor societăţii civile la procesul de luare a deciziilor
locale este o condiţie indispensabilă pentru a depăşi sfidările dezvoltării locale şi nu
numai. Reprezentanţii instituţiilor societăţii civile şi ai autorităţilor publice ar trebui
să promoveze următoarele valori în procesul de cooperare:
 Activism civic şi implicare. Prin activism civic, în acest context, se subînţelege participarea din proprie iniţiativă, a cetăţenilor la viaţa publică şi la procesul de
soluţionare a problemelor în cadrul comunităţii locale, ceea ce reprezintă o componentă esenţială a unei societăţi democratice. Autorităţile publice susţin activitatea
civică prin crearea unui cadru legal favorabil, prin informarea opiniei publice despre activităţile lor, prin implicarea instituţiilor societăţii civile în procesul de planificare şi de implementare a deciziilor.
 Încredere. O societate deschisă şi democratică se bazează pe interacţiunea
onestă între actori şi sectoare. Deşi instituţiile societăţii civile şi autorităţile publice
au de jucat roluri diferite, obiectivul comun de a îmbunătăţi vieţile oamenilor poate
fi atins în mod satisfăcător doar dacă se bazează pe încredere, ceea ce implică transparenţă, respect şi încredere reciprocă.
 Parteneriat. Parteneriatele dintre instituţiile societăţii civile şi autorităţile
publice permit implicarea activă şi stabilirea responsabilităţilor astfel încît, problemele din societate să fie soluţionate cît mai eficient. Funcţionarea instituţiilor publice în mod transparent creează şi cultivă mai mare încredere a cetăţenilor şi reconfirmă legitimitatea acestora. Autorităţile publice înţeleg importanţa implicării instituţiilor societăţii civile în soluţionarea problemelor comunităţilor locale, contribuind
la dezvoltarea mecanismelor de colaborare existente.
 Responsabilitate, transparenţă şi răspundere. Acţionînd în interesul public,
atît instituţiile societăţii civile, cît şi autorităţile publice manifestă deschidere, responsabilitate şi răspundere pentru activităţile desfăşurate şi pentru utilizarea resurselor.
 Independenţă politică a iniţiativelor civice. Instituţiile societăţii civile promovează principiul non-partizanatului, care înseamnă nealinierea la nici o ideologie
şi politică de partid, păstrarea unei atitudini civice responsabile, susţinînd pluralita57

tea de opţiuni politice şi ideologice şi sunt libere şi independente în stabilirea scopurilor, în luarea deciziilor şi în desfăşurarea activităţilor.
 Dezvoltarea durabilă şi echilibrată. În activităţile lor şi în cadrul cooperării, instituţiile societăţii civile şi autorităţile publice pornesc de la principiul dezvoltării durabile şi echilibrate.
 Egalitatea de oportunităţi. Autorităţile publice au ca scop respectarea oportunităţilor egale pentru toţi întru realizarea drepturilor fundamentale ale omului. Prin
modul său de a fi, instituţiile societăţii civile reprezintă şi informează asupra necesităţilor şi intereselor diferitor grupuri sociale, în mod particular a celor defavorizate şi
marginalizate: populaţia săracă, femei, reprezentanții minorităților etnice, persoane cu
dezabilităţi şi alte grupuri. Coeziunea socială, ca prioritate a acestei strategii, poate fi
atinsă dacă principiile egalităţii şi nediscriminării vor fi respectate. [4, p.10-11]
Cu privire la principalele probleme privind implicarea instituțiilor societății civile la nivel local vom enumera următoarele:
a) Capacitate și dezvoltare. Instituțiile societății civile recunosc capacitățile
lor limitate în mare parte de către incompatibilitatea lucrului implementat și
resursele existente. Lipsa de fonduri limitează capacitatea acestora de a angaja și a
investi în personal nou. Ca urmare, acestea sunt supra încărcate și nu au suficient
timp pentru dezvoltare profesională. Trebuie să menționăm și problema privind
menținerea tinerilor calificați în situația de instabilitate financiară. O altă dificultate
ține de riscul de a angaja oameni noi, deoarece aceștia nu ar fi destul de devotați
ONG-ului în cadrul căruia activează.
Anumite soluțiii pentru îmbunătățirea situației pot servi: oferirea unui salariu
stabil și comptitiv, în dependență de performanțele obținute ale angajaților; crearea
condițiilor de muncă satisfăcătoare , încurajarea angajaților de a participa în cadrul
diverselor conferințe, seminare de instruire, stagii de profesionalizare, în scopul
dezvoltării și aplicării cunoștințelor acumulate în cadrul instituției în care activează.
b) Transparență organizațională. Aceastaeste mai mult determinată de voinţa
şi disponibiltatea factorilor de decizie din cadrul instituțiilor socității civile decît de
existenţa resurselor financiare. Astfel, ONG-urile nu reflectă totalmente problemele
legate de transparență și responsabilitate. Instituțiile societății civiledin Republica
Moldova posedă cunoştinţe suficiente în domeniul transparenţei organizaţionale,
însă întîmpină unele dificultăţi în procesul de aplicare a acestora, fiind condiţionate
probabil atît de către cultura organizaţională, cît şi de priorităţile organizaţiilor,
priorităţi care ţin mai mult de colectare a fondurilor şi dobîndirea granturilor decît
de transparenţă. Adevărul este că aceste aspecte se întrepătrund, deoarece cu cît
organizaţia este mai puţin transparentă, cu atît va fi mai puţin credibilă şi prin
urmare va accesa mai dificil fonduri. Afirmarea viceversă este la fel valabilă, adică
cu cît organizaţia va fi mai transparentă, cu atît mai mult ea va deveni mai credibilă
şi vizibilă şi va avea oportunităţi mai mari de a-şi consolida durabilitatea
operaţională şi financiară.
Pentru sporirea transparenţei organizaţionale se impune desfăşurarea mai multor şedinţe ale consiliului administrativ, adunării generale, mese rotunde; elaborarea
şi actualizarea permanentă a paginii web a ONG; mediatizarea permanentă a activităţii organizaţiei; comunicare externă eficientă şi transparenţă în activitatea ONG;
publicarea rapoartelor financiare şi narative precum şi a celor de audit şi evaluare;
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menţinerea contactelor cu comunitatea donatorilor şi cu organizaţiile internaţionale;
conlucrare eficientă cu mass-media; utilizarea mai eficientă a internetului şi a reţelelor sociale, editarea buletinelor organizaţionale, angajarea managerului pentru
relaţiile cu publicul.[1, p.16-17]
c) Finanțare și durabilitate. Potrivit instituțiilor societății civile, una dintre cele
mai mari provocări constituie natura mijloacelor financiare acordate de donatorii
internaționali pe termen scurt, întrucît oportunitățile de a obține fonduri devin din ce
în ce mai reduse. Pe lîngă aceasta, deseori donatorii preferă să nu finanțeze proiecte
sau ONG-uri care ar putea duce la nemulțumire din partea autorităților.
În acelaşi timp, lipsa mijloacelor constituie o limită obiectivă a acţiunii instituţiilor societăţii civile, caracterizată prin lipsa experienței profesionale a personalului, a echipamentului tehnic sărac. În general, se pare că ONG-urile au obiective
ambițioase, însă mijloace modeste de a le pune în aplicare. Această problemă afectează, de asemenea, perspectivele pentru dezvoltare și durabilitate ale organizațiilor.
Situaţia la acest capitol în Republica Moldova este alarmantă şi din perspectivă
regională. În comparaţie cu situaţia din ţările din Europa de Sud Est, Moldova este
ţara cu dependenţa cea mai mare de sursele de finanţare din exterior. Astfel, conform unor studii privind durabilitatea financiară a ONG-urilor în mai multe ţări europene, inclusiv România, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, marea majoritate a resurselor financiare a ONG-lor, aproximativ 43%, se formează din modalităţi de autogenerare a veniturilor, inclusiv cotizaţii de membru, activităţi economice, servicii contra plată, venitul general din investiţii. În ţările menţionate suportul
sectorului public, de asemenea, se poziţionează ca o sursă semnificativă de venit şi
constituie aproximativ 35%. Această categorie este urmată de surse ce rezultă din
filantropia privată (22%), inclusiv facilităţi fiscale pentru agenţii privaţi, facilităţi
fiscale individuale, contribuţia voluntarilor.
În țara noastră sursele interne de autofinanţare sunt insuficient de dezvoltate şi
valoarea celor existente este redusă. Experienţa ţărilor din Europa de Sud Est şi a
democraţiilor avansate demonstrează că este necesară instituirea unui climat favorabil pentru aplicarea celor trei seturi de mecanisme pentru asigurarea viabilităţii
financiare ale instituțiilor societății civile: finanţarea publică directă şi indirectă –
facilităţi/scutiri fiscale, granturi, subsidii bugetare, granturi pentru anumite scopuri
de utilitate publică, contracte pentru prestarea unor servicii sociale; filantropia privată - facilităţi fiscale pentru donatori, inclusiv prin deducerea donaţiilor, direcţionarea unui procent din impozitul contribuabililor şi generarea de venit – instituirea
unui mediu favorabil pentru desfăşurarea activităţilor economice, facilitarea fiscală
a activităţilor de antreprenoriat social, etc. [2]
Credem că soluționarea eficientă a acestei probleme ar putea fi obținută şi prin
conjugarea eforturilor comune privind definirea unor fonduri publice destinate
susținerii inițiativelor civile, precum și elaborarea unor proceduri transparente care
să reglementeze gestionarea, accesul și utilizarea acestor fonduri; dezvoltarea unei
filiere a politicii fiscale orientate spre suportul inițiativelor civice și al activităților
filantropice în vederea sporirii interesului mediului de afaceri pentru susținerea
activităților non-profit.
Rămîne însă vocaţia lor de a promova participarea cetăţeanului care nu ar trebui să se reducă la acţiunea simplă de punere în umă a votului cu ocazia alegerilor
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locale şi generale. Această participare trebuie să se materializeze în promovarea
unei conştiinţe cetăţeneşti fondată pe interesul general.
Pentru revigorarea participării instituțiilor societății civile asupra dezvoltării
comunității locale au fost elaborate următoarele propuneri:
1. Identificarea scopurilor clare, care ar acoperi întreaga gamă de activități sociale și ar respecta întocmai scopurile statutare. Atingerea acestui obiectiv acum, în
ţara noastră ar putea fi realizată prin crearea prin intermediul internetului a unei societăți civile virtuale, care ar duce la sporirea coeziunii sociale, concomitent facilitîndu-se accesul la informație și participarea populației la diferite acțiuni.
2. Promovarea transparenței privind rolul instituţiilor societății civile, propagînd și popularizînd activităţile acestora, astfel încît rolul și misiunea lor să nu
fie interpretate în mod diferit de către cetăţeni sau reprezentanții autorităților publice de orice nivel.
3. Facilitarea procesului de comunicare dintre guvernare și societatea civilă
în ceea ce privește dezvoltarea și promovarea politicilor, astfel oferindu-se șanse
de implicare mai intensă de extindere și valorificare a inițiativei exponenților
ambelor părți.
4. Asigurarea de către instituțiile statului suportul și condițiile necesare
participării și implicării mai active a reprezentanților instituțiilor societăților civile
în viața politică, economică și socială a țării, precum și în soluționarea problemelor
cu care se confruntă societatea în ansamblu.
5. Implicarea instituțiilor societății civile în abordarea mai multor aspecte,
precum și soluționarea unei game largi de probleme, cum ar fi guvernarea unei țări,
promovarea relațiilor internaționale, dezvoltarea economică sau protejarea mediului
înconjurător. În acest scop, este necesar ca sectorul asociativ să fie constituit din cît
mai multe organizații specializate în domenii care privesc organizarea și
administrarea societății umane în ansamblu. Statul joacă un rol important în
dezvoltarea societății civile. Societatea civilă este, în multe privințe, o provocare
pentru stat, ea cenzurează decizia statală.
6. Influiențarea deciziilor politice, economice sau de interes public. Reacțiile
instituţiilor societății civile față de politicile administrative sau economice care vin
în contradicție cu intersele sale sînt variate: demonstrații, campanii de presă, mesaje
de protest, etc. Cum astfel de acțiuni sînt dificil de organizat și au adesea impact pe
termen scurt, este necesară apariția unor structuri paralele cu cele ale statului: organizații neguvernamentale, asociații profesionale, sindicate, patronate, etc., care să
monitorizeze activitatea instituțiilor statului și modul de soluționare a revendicărilor, și care să mențină o presiune constantă asupra factorilor de decizie. Acestea
trebuie să colaboreze cu structurile implicate în administrarea societății, pentru a
găsi soluțiile potrivite și a ameliora continuu calitatea viețiii.
7. Împuternicirea oamenilor din țară pentru a se asocia între ei în moduri care
promovează democrația și buna guvernare. Funcția cea mai utilă se referă la faptul
că atît asociațiile, cît și fundațiile să poată în această perioadă de tranziție să ajute
cetățenii să dezvolte modalități de a aduce aspirațiile lor în atenția liderilor țării,
precum și să –i sprijine să canalizeze aceste aspirații în moduri care promovează
democrația și buna guvernare. Asociațiile de cetățeni și ONG-urile sunt vehicule
esențiale prin care societatea civilă pot fi dezvoltate, iar instituțiile sale consolidate.
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Ambele dintre ele sînt importante pentru consolidarea și responsabilizarea
oamenilor, atît la nivel local, unde se pot asigura că deciziile sunt luate de jos în sus,
și pentru a asigura că cetățenii pot face, de asemenea, o intrare la cele mai înalte
niveluri de luare a deciziilor.
Implicarea instituțiilor societății civile nu este niciodată un scop în sine. Este
una dintre valorile cheie ale democrației. Iar scopul lor final este să îmbunătățească
viața cotidiană a cetățenilor prin intermediul unei transparențe crescute a administrării treburilor locale, al consolidării încrederii în administrație și al unor servicii
mai bune la costuri mai scăzute.
Credem că anume instituțiile societății civile au capacitatea de a menține stabilitatea, starea de echilibru dintre guvernanți și cetățeni prin crearea unei interdependenţe permanente între ei, asigurînd eficiența funcționării mecanismelor democratice. Înțelegerea acestui lucru ar trebui să fie un factor stimulator, ce ar facilita implicarea mai activă a cetățenillor în dezvoltarea comunităţii locale, lucru pe care instituțiile societății civile îl pot realiza datorită funcțiilor lor specifice de mediator între
interesele cetățenilor şi stat.
Astfel, am observat validitatea relației dintredialog și implicare, provocări și
perspective de dezvoltare a instituțiilor societății civile pornind de la necesitățile
comunităților locale. Bazîndu-ne pe experiența Republicii Moldova în perioada
regimului sovietic, dar și a ceea ce a urmat după anii’90 ai secolului trecut, la
trecerea spre economie de piață și a procesului de democratizare continuă vom
spune că activismulsocietății civile este tot mai evident. Printroanalizăaconstrîngerilorjuridice și politice specifice privind viața asociativă și
impactul acestora asupra relațiilor dintrediferite grupuri civice, precum și
întreasociații șiautoritățide stat, am demonstrat afirmația că instituțiile societății
civile joacăunrolpozitivîn procesele democratice de transformare, rezultatele cărora
rămîn încă a fi așteptate.
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This article makes an overview or the concepts and approaches in election administration domain that were developed as the result of continuous efforts of established democracies and international organizations in providing electoral assistance to emerging democracies of the third wave of democratization. The article is focused on the concept of the integrity of the elections gradually gaining in popular usage.

The end of the 20th century was marked by a strong wave of democratization
which swept through many countries all over the world. According to Samuel Huntington it started in Portugal in 1974 and till midst of 90-th transitions to democracy
took place in more than 30 countries [1, p13.]. Other experts consider that by the
beginning of 1996, the number of countries meeting at least the requirements of
electoral democracy had increased from 39 to 117 and constituted more than 60%
of the countries in the world [2, p.16].
Elections were at the heart of the democratization process making possible the
act of self-determination. They served as breakthrough factor designed to legitimize
a regime change from autocratic, authoritarian, one-party, personal, or military regimes to a constitutional government based on civilian rule and competitive elections. These elections marked a qualitative shift in how political power is won and
made legitimate. Later on elections became a consolidation mechanism for the new
democratic countries that served to advance the process of democratization in a society with democratically elected government.
New electoral system, solid legal framework, politically legitimate and technically efficient Electoral Management Bodies (EMBs) were necessary to ensure periodic holding of free and fair elections. But emerging democracies lacked experience and necessary resources and often ask for technical assistance and financial
support. The international donor community has responded to the challenges of the
new wave of democratization by embracing democracy assistance as one of its core
priorities in the late 1980s [3, p.2].
For almost three decades now leading democratic countries have been active in
the field of electoral support. It has been conducted by key international agencies:
United Nations Electoral Assistance Division (UNEAD), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Department of Economic and Social
Affairs (UNDESA), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE),
Council of Europe (CoE), European Commission (EC); international nongovernmental organizations: International Foundation for Electoral Systems (IFES),
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
IDEA); and even sometimes more experienced election management bodies such as
Australian Electoral Commission (AEC).
In the new millennium, initially enthusiastic, but unsystematic approach of the 90s’
gave way to a more reasoned and conceptualized electoral assistance reinforced by in62

ternational and national election observation. Development of the new conceptual
framework for election administration has been created as a result of the extensive practical experience and continuous research conducted by international organizations.
With time new concepts, methodologies and approaches were integrated in the
strategies, plans and activities of the election management bodies, crystallized in the
training and capacity building programs, reflected different publications and on-line
resources. A good example of this is development of the BRIDGE curriculum, which
was created after the meeting of a group of prominent electoral experts from around
the world in 1999 in Australia and became a modular professional development program used for capacity building of EMBs around the world [4]. Another knowledge
management initiative in field of election management - ACE (Administration and
Cost of Elections) Project - was launched in 1998 by International IDEA, IFES and
UNDESA. From 2006 it is called the ACE Electoral Knowledge Network being a
collaborative effort between nine organizations: IDEA, Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA), Elections Canada, the National Electoral Institute
of Mexico (INE), IFES, The Carter Center, UNDESA, UNDP and the UNEAD. The
ACE network promotes credible and transparent electoral processes with emphasis on
sustainability, professionalism and trust in the electoral process [5].
However the concepts related to the nature and quality of the electoral process
were the subject of study and research not only for international organizations. In 2012
an initiative group of researchers from Harvard and Sydney Universities launched the
Electoral Integrity Project meant to sharpen concept of electoral integrity, analyze and
understand better conditions leading to flaws in administration of elections, malpractices and fraud, identify most effective policies “capable” to improve election administration in line with election standards [6]. Lately a number of universities, including Moldova State University, opened Postgraduate Masters Programs [7].
Thus democratization created a demand and catalyzed development of the
new knowledge, creation of the new concepts and approaches related to the administration of the electoral process. Election administrators and other electoral
stakeholders witnessed the shift that took place in the discourse of terms used to
characterize the conduct of elections from the concept of “free and fair” in 1990s
to the “lack of integrity” in 2000s.
Electoral integrity is still largely debated by scholars and practitioners, but
gradually gaining its popular usage in election administration, electoral assistance
and election observation. The notion of integrity of elections is marking the quality
of the electoral process – the condition of being free from irregularities, abuses and
wrong organization. However, there is an ongoing debate over a single, universal definition of electoral integrity. It is not (yet) clear whether it could
serve as a comprehensive and independent concept, an overarching quality standard, or as a synonym for a “good election”. This is an active conversation in scholarly and policy circles over the proper definition and application of the term.
The report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security
states that elections conducted with integrity are those based on the international
standards: “democratic principles of universal suffrage and political equality”; ran
“competently and professionally” by election management bodies; elections which
remain impartial and transparent in “preparation and administration throughout the
electoral cycle” [8].
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The notion of electoral integrity is encompassing few other related concepts:
International Electoral Standards, Electoral Fraud and Malpractice and Electoral
Cycle Approach.
International Electoral Standards
Standards and principles of democratic elections derive from political rights and
fundamental freedoms developed in international treaties, conventions, protocols,
declarations and best practises of conducting elections (soft law). They represent a
common understanding of what democratic elections should or should not be.
All international election standards can be traced back to the principle that
citizens have a right to take part in the governance and public affairs of their
countries. One of the main sources of international standards, United Nations
Universal Declaration of Human Rights (1948), Article 21, Section 3, reads: “The
will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall
be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and
equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures” [9]. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
(1966) stipulates in Article 25 that every citizen shall have the right and the opportunity “to vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be
by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing
the free expression of the will of the electors” [10].
Other important sources of international standards are: the European Convention (together with its Protocols) for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), the Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the Conference for Security and Cooperation in Europe (CSCE) (1990); Venice Commission Code of Good Practice
in Electoral Matters (2007).
Although coming from different sources, international standards represent a set
of principles, implementation guidelines and assessment tools widely used by election practitioners. Describing electoral integrity scholars and practitioners often refer to: independency and impartiality of the election management bodies, transparency, universal and equal suffrage, equality of opportunity, integrity, secrecy of
ballot, inclusiveness, efficiency, accountability, and professionalism.
Independence of an election management body forms the basis of the free and
fair election. There is no consensus in the understanding of the concept of independent EMB. On the one hand, structurally, independence could be perceived as an institutional autonomy. Based on this criteria election management bodies are classified as
Governmental, Independent and Mixed. Independence/institutional autonomy of the
election management body in this case have to be stipulated in the Constitution and
other legal and policy acts. From another hand Independence is about to be loyal to
no one political party or organization. EMB decisions should be free from the influence of the president, parliament or any governmental institutions. Political parties
and individuals struggling for power (as well as the whole society) expect elections to
be a fair game. It implies the need for the election management body to be impartial:
free from bias or favoritism. Election management bodies should act in a proper, legal
manner and in consistence with existing legal framework, rules set up in their regulatory documents. Thus election management body should not only be independent, but
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also on the daily basis demonstrate impartial treatment of all electoral contestants.
Impartiality is a key element of a credible electoral process.
Transparent electoral process implies openness and good communication
which hold electoral officials impartial and accountable. Transparency in the electoral process includes open meetings of the election management body, access of
the key stakeholders to all electoral processes. Information about operational and
financial management should be provided to mass-media and public at large. While
transparency of the electoral process increases its credibility, secrecy of the ballot
ensures the importance and respect of the individual vote. Voters, election officials,
party agents and party supporters need to be assured that their vote will be secret.
This in turn will both increase the confidence of the electorate about the free and
fairness of vote and legitimacy of elections.
Election observation is an efficient mechanism to ensure transparency and fair
game in elections. Election observation effort may be undertaken by citizen or/and
international observers. Citizen observers may be represented by single or a
group/coalition of organizations. International observers (bilateral and multilateral)
may be invited to observe the elections as well. International observation may be
organized by intergovernmental bodies (OSCE/ODIHR, European Union and
Commonwealth of Independent States election observation missions) or international non-governmental organizations/networks (European Network of Election
Monitoring Organizations (ENEMO)).
The equal suffrage standard deals with the principle of “one person, one vote”.
Each vote should carry more or less the same weight. The meaning of equal suffrage coming from the removal of graded votes, where a voter could possess a
number of votes in accordance with income, wealth or social status. In order to
guarantee the free expression of the will of the elector, election management bodies
should insure that following provisions are in place: only one person is allowed in
the ballot booth (with exceptions for disabled voters). Political parties and candidates should have a guaranteed equality of opportunity as well. This entails a neutral attitude by state authorities, in particular with regard to the election campaign;
coverage by the media, in particular by the publicly owned media; public funding of
parties and campaigns. Voters and those seeking to be elected cannot be discriminated on the basis of nationality, religion or sex. This requires universal suffrage,
equality before the law, equal protection of the law and redress for violations.
To insure fairness of the electoral process Election Management Body should
be highly efficient. More than that Election Management Body should demonstrate
that money allocated by the state for the elections are spent in the right manner.
Thus efficiency would mean a good planning, good communication and management. Inefficiency can be easily confused with fraudulent behavior. Besides that
elections are usually organized under heavy political and time pressure. Any mistakes made by EMB may undermine credibility of the whole electoral process. In
order to insure transparency and efficiency of the electoral process electoral management body should be highly organized and demonstrate professionalism at the
all management levels. Professionalism of the electoral management body is
achieved by continual improvement, post-election analysis and policy reviews.
Continuous training of the electoral officials is also important. Training is one of
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the important components of the electoral cycle having a direct impact on other
components of the electoral process such as voter registration, voting, counting,
complaints adjudication and other.
There are two types of the training for electoral officials. The first one is for professional development of the permanent staff of election management bodies (EMBs)
and is usually organized long before elections. BRIDGE is a good example of such
training. The second type of training is operational one. It is organized for permanent
and temporary electoral officials right before elections. Operational training is a
standard practice recommended by international bodies. Thus in the Code of Good
Practice in Electoral Matters adopted by the Venice Commission in 2002 is mentioned that elections should be organized by "appropriate staff with specialized
skills”. According to Venice Commission experts election management bodies
“must” have a training program and “members of electoral commissions have to receive standardized training at all levels of the election administration” [11]. There is
also an opinion that the lack of or poorly organized, improper training program may
be qualified as a malpractice committed by senior electoral officials [12].
Electoral Fraud and Malpractice
Violation of the electoral integrity is often described through electoral fraud
and malpractice. According to the authors of the white paper “Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary” there are two approaches in defining electoral fraud. First approach is a general, broad-based,
referencing democratic norms or international standards in elections. Second
approach “includes narrow conceptions that generally take a law-based approach to identifying fraud” [12, p.2].
Often notions „electoral fraud” and „malpractice” are used interchangeably
and refer to a form of manipulation with voter’s choice in benefit of one of the
competitors in elections. The terms are used to label interference in electoral
process which seriously disturbs the level playing filed and violates fundamental
right to vote and to be elected.
However, while election management bodies strive to organize elections in line
with international standards, notions „electoral fraud” and „malpractice” can mean
different things to different people. And if scholars may need to make these terms
theoretically clear. Practitioners demand clarity of the terms as well as measurable
tools to make the knowledge effective.
Several definitions of „electoral fraud” and „malpractice” have been proposed
by scholars and practitioners in recent years.
Chad Vickery classifies electoral fraud as a “deliberate wrongdoing by election
officials or other electoral stakeholders, which distorts the individual or collective
will of the voters.” Electoral malpractice, on the other hand, is “the breach by an
election professional of his or her relevant duty of care, resulting from carelessness
or neglect” [12, p.10].
Rafael López-Pintor considers that “electoral fraud is clearly the gravest form
of electoral malpractice”. There are two main criteria in defining the fraud: “purposeful action” and “affected results of an election”. Based on these criteria LópezPintor differentiates outcome determinative fraud and non-outcome determinative
fraud. First is the one which affects the outcome of the election such that the winners and losers are different from what they would have been had the fraud not been
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committed. Second category refers to a fraud which is not affecting outcomes (i.e.
the winners and losers would be the same even absent the commission of fraud).
Thus electoral fraud is a „criminal behavior” while malpractice is „almost any
wrongdoing affecting election procedures and materials” [13, p.10].
Bogdan M. Popescu mentions in his article that electoral fraud is a phenomenon
which “covers a wider range of stakeholders than malpractice” and refers to media,
political parties, government officials, state institutions, electoral officials, voters and
candidates. At the same point malpractice actors are primarily government officials
and electoral officials (for example, electoral bureau members) [14, p.97].
Sarah Birch defining electoral malpractice uses “best practice” approach,
which consists in considering a malpractice any violation of the international principles and standards in elections [15, p.12].
Thus electoral fraud is a purposeful action, criminal activity which may influence the outcome of the elections. It’s a worst form of electoral malpractice which
may be committed by a number of electoral stakeholders. Electoral malpractice is a
wrongdoing committed by the governmental or election officials without any purpose to influence the election results.
However, both in case of electoral fraud as well as in case of electoral malpractice fundamental principles and international standards in elections are violated and
integrity of elections is compromised.
Electoral Cycle Approach
Defining the notion of electoral integrity one may observe that integrity is a
cross-cutting theme for many electoral processes: voter registration, training of
election officials, complaint adjudication, voting, counting and aggregation of the
results. The concept of the integrity of elections cannot be fully understood without
explanation of the Electoral Cycle Approach. This concept was jointly developed
by electoral specialists with extensive field experience from the European Commission and International IDEA and explained in detail in October 2006 in the EC
Methodological Guide on Electoral Assistance, in the IDEA Handbook on Electoral
Management Design (December 2006) and later on also in the UNDP Implementation Guide on Electoral Assistance (November 2007) [16].
Electoral Cycle Approach represents not only a critical shift in international
electoral assistance from short term, event-based support to longer-term comprehensive assistance, but also demonstrates continuous nature of election administration process. According to the concept election is not a single-day event. There are
full series of steps involved in the preparation, implementation and evaluation of an
election viewed as one electoral even. In addition, to the steps involved in a particular electoral process, it includes pre-electoral activities such as the review of relevant legal and procedural provisions and electoral registration, as well as postelectoral evaluation and/or audit, the maintenance of institutional memory, the process consultation and the planning of the forthcoming electoral process [17].
Conceptualization of electoral integrity notion and development of concepts
making part of it (International Electoral Standards, Electoral Fraud and Malpractice, Electoral Cycle Approach) is far from being finalized and is conducted by
scholars and practitioners. For few years now researches from the Electoral Integrity Project have been evaluating the quality of elections held around the world based
on a survey collecting the views of election experts regarding the integrity of elec67

tions held in their countries [18]. International organizations continue research
work; organize conferences and round table discussions for electoral stakeholders
on different aspects of electoral integrity. These activities not only help to understand why elections fail, but also use this knowledge for improvement of election
administration mechanisms and practices.
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EXIGENȚE PRIVIND UTILIZAREA LIMBAJULUI POLITIC
CUJBĂ Vasile
Doctor în filozofie, conferențiar universitar
Departamentul Științe Politice și Administrative
The political language is a distinct component of the political life. From this perspective, the political language isn’t only informative, but also mobilizing, isn’t just designating,
but as well evaluating. What is important is that the political language is expressed correctly and adequately both linguistically and logically.

Politica, sui generis, înseamnă nu doar idei, ci și persoane sau mai degrabă personaje, în ultimă instanță, actori, care fie își aleg o funcție, fie că își iau un rol. Întrun cuvînt ca la spectacol care presupune elemente precum: schema de acțiune, contractul de vorbire, norme de interacțiune și de interpretare. Prin urmare, și lumea
politică reprezintă o scenă pe care actorii politici ”își fac pe ea intrarea, își pregătesc
ieșirea, iar fiecare om cînd îi e vremea, nenumărate roluri are de jucat”. (W. Shakespeare). În același timp, măiestria și talentul cu care actorii politici își joacă rolul
nu pot decît să atragă atenția și să impresioneze participanții care asistă la eveniment. În această situație, afirmă Georges Balandier, actorii politici sunt meniți să-și
plătească tributul cotidian teatralității. [1, p.15]
Și dacă ”politica este, într-un sens, o piesă de teatru jucată simultan de către
și în fața mai multor spectatori…” [2, p. 125], atunci este firesc să ne întrebăm
oare ce dă măsura interpretării unui rol politic? Bineînțeles există o multitudine de
factori, însă unul dintre ele este fără îndoială, limbajul politic. Valoarea limbajului
politic. în această perspectivă este evidentă, ea ține nu doar de elementul cognitiv,
ci și de cel comunicativ, nu doar de elementul expresiv, ci și de cel argumentativ.
Nu în zădar politica este concepută drept ”înlocuirea forței fizice prin cea a cuvîntului, iar lupta cu armele prin duelul verbal”. [3, p. 293] Evocatoare în această
privință este și remarca lui Andre Malraux – omul politic neapărat trebuie să aibă
imaginea de ”ministru al verbului”.
Din moment ce, in illo tempore, politicul a fost reperat ca domeniu distinct al
socialului, Homo Sapiens-ul, în temeiul considerentului lingvistic, a dat nume ”obiectelor” politice, inventînd, astfel, limbajul politic. Omul ca ființă rațională, trăind
și acționînd în lumea politicului, și-a creat o serie de cuvinte necesare pentru a putea
asimila și elabora universul politic. Mai mult, cuvintele care stăteau dovadă pentru
fenomenele politice nu erau doar reprezentative, denominative sau doar simbolice,
ci chiar părți din această lume politică. Cuvintele, astfel, construiau lumea politicului, și, prin aceasta, propria noastră identitate ca exponenți ai acestor entități lingvistice. Așadar, reflectarea lingvistică a politicului, în consecință descinderea cuvîntului și în acest domeniu al activității umane, nu putea să nu scoată în evidență importanța limbajului politic conturat și afirmat.
Ceea ce, însă, contează în acest sens, este ca limbajul politic permanent să-și
transcende limitele. Din acest punct de vedere, contribuția actorilor politici, oricare
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ar fi postura lor, este de netăgăduit. Din contra, limitele reprezentate de limbajul
politic ar putea fi calificate limite ale unuia sau altuia actor politic. Cu alte cuvinte,
orișicare actor politic trebuie să aibă sentimentul unui limbaj politic dezvoltat. și cu
cît limbajul actorului politic este mai dezvoltat, cu atît acestuia în adevăr i se poate
spune: ”Iată, Omul Politic!” De aceea, limbajul politic este locul în care omul politic nu doar ființează, ci și excelează.
Orice limbaj, inclusiv limbajul politic nu este decît limba căreia i se atribuie o
destinație specială. Astfel, limbajul politic este limba mai mult sau mai puțin specializată în redarea conținutului specific al activității politice și care este folosită de
un grup de vorbitori în comunicarea loc scrisă sau orală în cadrul activității susnumite. Pînă la urmă, vom sublinia că ”limbajul este acel domeniu al limbii în care
mișcă ”actorul” politic utilizînd cuvîntul”. [4. P, 342] Oricare ar fi interpretarea
limbajului politic esența sa se rezumă la următoarele repere: cuvîntul – semnul lingvistic, actorul – exponentul semnului lingvistic și politicul – domeniul referențial
al reflectării lingvistice. A vorbi despre cum este utilizat limbajul politic înseamnă,
sui generis, a evalua competența actorului politic, inclusiv cea lingvistică, care, și
una și ala sunt măsurabile prin trei componente specifice: cunoștințele (savoir), deprinderile (savoir-faire) și capacitatea de a învăța (savoir-appprendre). Incontestabil,
omul politic, în speță parlamentarul pentru care vorbirea e o profesie, este dator să
livreze auditoriului său un mod exigent de utilizare a limbii și limbajului politic. În
acest sens, un parlamentar sau altul poate să ne ofere chiar modele de utilizare a
limbajului politic. Ori, este un postulat: și în politică nu te poate modela decît ceea
ce te depășește, ceea ce te umple de admirație. În privința utilizării limbajului politic, ce poate fi mai convingător și mai concludent decît exemplul personal fie al
omului politic, fie al omului de stat. Într-adevăr – exempla docent!
În legătură cu utilizarea limbajului politic de către actorii politice indigeni [5]
există nu doar elogiere, dar și diverse întrebări – fie inevitabile, fie imperative, fie
chiar întrebări ”strigătoare”. În consecință este firesc să ne întrebăm: cît de suficient
”ai noștri tineri politicieni” posedă limbajul politic?; Care-i dovada utilizării adecvate a limbajului politic și de către protagoniștii vieții politice moldovenești; pe cît
de grave și acute sunt problemele pe care le întîmpină actorii politici autohtoni privind utilizarea limbajului politic?
După cum spuneam evaluarea limbajului politic utilizat nu poate fi făcută fără
corelarea acestuia cu competența lingvistică a actorului politic. Iar ceea ce atestă în
primul rînd gradul competenței lingvistice este desigur deținerea vocabularului politic. Apropo, Eugeniu Coșeriu considera că unul dintre înțelesurile de bază ale limbajului politic este anume vocabularul politic și modul de a-l folosi în activitatea
politică. [6, p. 17]
M. Oakeshott reputat specialist în domeniul limbajului politic afirma că politica a fost întotdeauna o discuție pe trei sferturi și neputința de a utiliza vocabularul necesar este un serios handicap al celui care dorește să participe l această activitate. [7, p. 321]
Într-adevăr numărul de cuvinte ”stocate” în mintea actorilor politici, fie oameni
politici, fie oameni de stat, este un indicator explicit al bogăției și diversității vocabularului politic. Apropo, dintre precursorii noștri excela în această privință ministrul în guvernele României interbelice, Barbu Ștefănescu Delavrancea pe care Titu
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Maiorescu îl numea ”fiara cuvîntului”. Marele diplomat, Nicolae Titulescu de asemenea poseda un vocabular extrem de bogat, elegant și precis.
Elocvent este și exemplul omului de stat francez Charles de Gaulle care cunoștea
mai mul de 500 de cuvinte de bază din cele peste 1000 utilizate în politică. Un lexicon
cu care de altminteri stabilise un record mondial printre politicienii secolului.
Ne întrebăm: cine dintre politicienii moldoveni de astăzi stăpînește un asemenea vocabular? Sau cine dintre politicienii noștri, inclusiv cei din generația tănără,
nu și-ar dori o asemenea performanță? Și altceva: de ce unii politicieni, deși inteligenți și cu o gîndire ”sănătoasă” eșuează la exprimare? Nu cumva sunt în situația de
a nu găsi sau a nu avea cuvinte?
Cum nu ar fi, răspunsul la aceste întrebări se cantonează nu doar la nivelul cunoștințelor și competențelor, ci paradoxal poate și la atitudinea neglijentă și indiferentă. Putem însă afirma clare et evidenter că învățarea și îmbogățirea vocabularului trebuie să constituie unul dintre obiectele primare ale actorilor politici. Despre însemnătatea acestui scop punctul pe i l-a pus încă Alexandru Macedon. Fiind întrebat despre
condiția succesului în postura sa de conducător Alexandru Macedon a spus: avut-am
patru ajutoare cu mine, iar unul dintre acestea a fost cuvîntul. În adevăr valoarea
cuvîntului a fost întotdeauna un instrument și o miză politică, și mai rămîne încă, deși
astăzi e pusă la încercare de concurența altor moduri de exprimare.
Eficiența utilizării limbajului politic este înainte de toate strîns legată de cunoașterea valorilor pe care le pot căpăta cuvintele, precum și de înțelegerea jocului
subtil de fluiditate al sensurilor, condiție fără care nu se poate avansa suficient pe
calea raționării: orală sau scrisă.
Astfel, cunoașterea semantică a unui sau altui cuvînt nu este decît garanția asigurării unor accepțiuni riguroase de care vorbitorul poate să facă uz. În același timp,
cerința exprimării clare și precise a cuvintelor utilizate constituie mijlocul de contracarare a erorii semantice prin care sensul cuvîntului sau este utilizat inadecvat,
sau este pierdut parțial sau total. Iar starea de fapt bizară care decurge de aici ar putea fi următoarea: folosind, de exemplu, într-o argumentare același cuvînt întîi întrun înțeles, apoi în alt înțeles, utilizatorul limbajului politic nu ar mai avea șansa să
fie înțeles. Vorba ceea, este ca și cum ar fi vorbit limbi și/sau limbaje diferite.
Din punct de vedere aplicabil vom arăta, de pildă, că cuvintele din seria sinonimică a lexemului elită [8], precum ”clasa politică” și ”clasa conducătoare” completează sfera semantică a acestuia, adăugînd de obicei anumite valențe semantice
specifice. Deci dacă ”clasa politică” se referă la conceptul de indivizibilitate a suveranității puterii, atunci ”clasa conducătoare” la conceptul de distribuire a puterii în
societate. Prin urmare, fenomenul clasei politice nu se identifică cu clasa conducătoare, iar raporturile dintre ele sunt de la întreg la parte. Utilizînd sinonimele ce exprimă sensul elitei, omul politic asociază și, în același timp, disociază cuvintele.
Prin asociere, se creează o imagine de ansamblu a limbajului politic, iar prin disociere se obțin elementele particulare ale limbajului.
O altă problemă a utilizării limbajului politic este polisemia care în cele din
urmă ar putea crea riscul de neînțelegere a mesajului politic. Relativ la fenomenul
polisemiei, cuvîntul politică se folosește cu sensuri multiple. Ne întrebăm cum pot
fi evaluate sensurile multiple ale politicii? În această privință, ce fel de prescripții
sau interdicții pot fi invocate?
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Ca substantiv, cuvîntul feminin politica trimite la un ansamblu de activități și.
bineînțeles, la o ”scenă pe care se confruntă indivizii și grupurile aflate în competiție pentru cucerirea și exercitarea puterii”. [ 9, p. 3] La rîndul său, ca substantiv,
cuvîntul masculin politicul se referă la un domeniu distinct al socialului, respectiv
”ansamblul reglajelor care asigură unitatea și perenitatea unui grup social eterogen
și conflictual”. [ 10, p. 3] Ca adjectiv cuvîntul politic vizează activitatea particulară
a unor indivizi (aleși, reprezentanți) sau instituții (partide, grupuri, state).
Pentru a beneficia de virtualitățile limbajului politic, fără a cădea victime ale
capcanelor pe care el ni le poate întinde, considerăm că este important: primo, să se
apeleze la operațiuni logice, în primul rînd la definiție. O definiție sau alta implică
fixarea unei folosiri a limbajului politic, în același timp definiția înseamnă și fixarea
unei experiențe de cunoaștere. Forța definirii în ultimă instanță, se referă pe de o parte
la regulile corectitudinii lingvistice, iar pe de altă parte, la regulile corectitudinii logice. De aici, claritatea și precizia termenilor supuși definirii. secundo, să se recurgă la o
distribuție echivalentă a cuvintelor în dependență de valențele lor semantice. Un
cuvînt, de exemplu, poate fi adecvat în mai multe contexte sau doar în unele.
Exempli gratia, este greșit să fie înlocuit ”clasa politică” cu ”clasa conducătoare” fără a ține cont de anumite particularități. Primul fenomen include nu doar actorii cu funcții de conducere, ci și acei care aspiră să ajungă la putere sau încearcă să
influențeze luarea deciziilor politice, al doilea, în schimb include, stricto sensu, doar
pe acei care dețin și exercită puterea.
Și în cazul cuvîntului politică și respectiv cuvîntului politicul valențele semantice pot fi analizate contextual. Dacă, primul desemnează activitatea de la care nici
un cetățean nu poate fi exclus, atunci al doilea desemnează activitatea accesibilă de
regulă celor care au exercițiul specializării și profesionalizării. În acest context există două moduri de a face o profesie din politică: omul politic care trăiește pentru
politică și omul politic care trăiește din politică. [ 11, p. 90] tertio, să se valorifice
capacitatea de substituire reciprocă a cuvintelor sinonime. Astfel, unitățile elită,
clasă conducătoare și clasă politică pot manifesta o forță de substituire mai mare, în
timp ce aristocrația și oligarhia, acestea la fel păstrînd nuanțe semantice comune cu
lexemul elită, una mai mică. Forța de substituire a aristocrației este mai degrabă o
dovadă a istoriei decît a contemporaneității. Cît privește forța de substituire a oligarhiei aceasta, grație conotației negative nu poate fi decît diminuată și chiar foarte
mică. În mod analog, se poate de vorbit și despre fenomenele: politica, politicul și
politic. De exemplu, forța de substituire a politicii și politicului este mai mare decît
a fenomenului politic.
Așadar, limbajul politic este într-un mod sau altul o lume a actorului politic. O
lume în care el trebuie să fie un adevărat purtător de mesaj și neostoit lucrător. Întrucăt protagoniștii limbajului politic – parlamentarii, miniștrii, liderii de partid,
diplomații etc, – mai au unele limite care nu înseamnă decît ”limitele propriei lumi”
(L. Witgestein), nu le rămine decît să le depășească, prestînd, în consecință un discurs politic elevat, omnipotent și adecvat realităților pe care le vizează. Anume așa
limbajul politic devine lucrat [12], devine lucrare în vederea a ceva și lucrare asupra
a ceva. Iar cînd limbajului omului politic devine lucrativ cum să nu spunem: Biruitau Lucrarea! Într-adevăr limbajul politic este important nu doar prin el însuși, ci și
prin gîndul și efortul omului politic.
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Și ultimul considerent: utilizarea corectă și adecvată a limbajului politic în
forma sa lingvistică și logică, nu este decît un mod de ”a fi” și de ”a se prezenta” al
omului politic, purtător al limbajului politic, dar și lucrător în limbajul politic.
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This article addresses a current problem facing the government and Moldovan society,
namely changes in the migration process in diaspora communities, both in terms of government policies and in terms of practical implementation of these policies.EU policies encourages the governments to actively pursue their efforts through the United Nations the issue of
migration and strengthening the Diaspora to occupy an important place on the international
agenda for the human rights of migrants are guaranteed under an international legislative
framework and that shared administration migration processes between countries of origin
and host countries to contribute to economic and social development.

De-a lungul istoriei sociale, nu toate țările au dezvoltat aceleași politici și sisteme de consolidare a diasporei pentru toți cetățenii săi. Diversitatea politicilor are
mai multe cauze, unele fiind istorice ce denotă cum a început dezvoltarea acesteia,
altele ideologice, pornind de la faptul cum a fost asumată ideea de consolidare și
protecție a diasporei, dar și economice, în dependență de dezvoltarea structurii social-economice a societății, etc. În cele din urmă, observăm că rezultatul a fost de fapt
un amalgam de factori și elemente care vizează diverse sisteme, încercând să răspundă la o realitate socială complexă a procesului migrațional.
Prezentul articol abordează o problemă de actualitate cu care se confruntă guvernarea și societatea moldoveneasca, şi anume transformările din procesul migraţional în comunităţi diasporale, atât din perspectiva politicilor guvernamentale
cât şi din punctul de vedere al implementării în practică a acestor politici.
Astfel pentru prima data guvernarea începând din anul 2013 include în programul
său de guvernare "Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare" formularea
unor politici coerente adresate diasporei moldovenești de pretutindeni. Aceste politici
încearcă să includă componenta diaspora în principalele obiective de guvernare și în
aproximativ 48 de acțiuni prioritare ale Guvernului Republicii Moldova. [1]
Menționăm la solicitarea membrilor diasporei a fost formulată Rezoluția Congresului al IV-lea din 2010, iar octombrie 2012 a fost creat Biroul pentru relații cu
diaspora în subordinea directă a Prim-ministrului, cu statut de Direcție generală în
cadrul Cancelariei de Stat. Până atunci nu a existat un cadru instituţional eficient de
susţinere a diasporei până la crearea Biroului. Astfel s-a inițiat coordonarea procesului de realizare a politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora.
În cele din urmă Biroul pentru relații cu diaspora (BRD) a formulat obiectivele
strategice ce pot fi divizate în două direcții: pe de o parte, BRD asigură cadrul coerent
și comprehensiv de politici pentru diaspora moldovenească și coordonarea politicilor
și programelor pentru diaspora la nivel de Guvern și ministere, și pe de alta dezvoltă
un dialog continuu cu diaspora moldovenească, cu cele peste 248 de organizații diasporei (asociații non-guvernamentale, grupuri de inițiativă, centre culturale, institute de
cercetare, cluburi sportive, grupuri de interes profesional, etc.) din 35 de țări.
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Așadar guvernarea prin intermediul BRD inițiază implementarea programelor consolidate orientate spre satisfacerea nevoilor membrilor diasporei și valorificării posibilităților acestora orientate spre dezvoltarea Republicii Moldova ca un mediu satisfăcător
de manifestare pentru cetățenii săi și o destinație de reîntoarcere pentru migranți.
În acest sens pentru realizarea legăturilor dintre guvernarea din țară și diasporă
a fost luată decizia de a consolida capacitățile instituționale la 31 de ministere, birouri și agenții pentru dezvoltarea politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora și
asigurarea interacțiunii eficiente între instituțiile guvernamentale și cooperarea lor
cu diaspora. [2]Putem afirma că, toate instituțiile publice importante au componenta
responsabilă pentru diasporă, contribuind la o coordonare mai bună a acțiunilor în
acest domeniu, iar responsabilitatea Guvernului se extinde și asupra celor de peste
hotare, nu doar asupra cetățenilor din țară.Totodată BRD şi-a concentrat eforturile
asupra dezvoltării parteneriatelor cu diverşi actori guvernamentali, internaționali şi
privați, precum şi asupra realizării abordării de integrare a migrației și diasporei
(mainstreaming) în procesul de elaborare a politicilor publice (analiza ex-ante).
Relevante sunt cele peste 20 de programe în domeniul migrației și antrenării
diasporei la dezvoltarea țării, implementate de administrația publică centrală cu suportul partenerilor de dezvoltare ca parte a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE,
fiind inclusă ”Consolidarea Diasporei și Dezvoltarea”: de Organizația Internațională
pentru Migrație, PNUD, Comisia UE, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), IASCI-NEXUS Moldova, UN Women, ICMPD, etc.[3]
În același timp se încearcă o abordare multidimensională din parte autorităților
publice pentru extinderea domeniului migrației și în alte proiecte internaționale active pentru aceasta a fost lansat procesul de cartografiere a mandatului instituțional
și mai multor programe și proiecte de nivel internațional.
În acest sens a fost inițiat o colaborare in proiectul NEXUS, coordonat de
IASCI Austriaîn cadrul căruia a fost deschis 3 Centre regionale în Ungheni, Cahul,
Edineț, care ajută cetățenii să-și atingă obiectivele lor personale legate de migrație –
de la faza dinaintea plecării până la reîntoarcere – printr-o platformă integrată și
orientată pe piață. Centrele specializate NEXUS oferă informații specializate, asistență individuală și soluții concrete din partea partenerilor NEXUS ”Migrează pregătit. Revino mulțumit”, după principiul ”ghișeului unic”, unde se găsesc răspunsuri
la toate întrebările legate de migraţie, precum şi accesul la serviciile on-line. Centrele au inițiat o colaborare largă cu persoanele desemnate responsabile de implementarea politicilor pentru diaspora din ministere și agenții de stat, pentru ca cetățenii Republicii Moldova să aibă acces la informații complete despre procesul de
pregătire a migrației, a serviciilor oferite de agențiile Guvernului.
Menționăm că la etapa formulării politicilor bazate pe evidențe au fost realizate
un șir de studii și cercetări în domeniul migrației și diasporii, ca de exemplu – Cartografierea Diasporei moldovenești în 4 țări UE și în Federația Rusă; Cercetarea la nivel
național a gospodăriilor casnice cu lucrători migranți în cadrul proiectului IASCINEXUS Moldova; Migrația forței de muncă și aspectele de cunoștințe și calificări în
Moldova (BNS și ILO), precum și alte studii în domeniu. Totodată sunt spre elaborare
un șir de cercetări efectuate cu suportul Programului NEXUS Moldova: “Identificarea
și consolidarea legăturii dintre modelul migraționist și dezvoltarea rurală în Republica
Moldova”, ”Studiul privind cadrul legal pentru transportul internațional de pasageri și
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colete”, ”Elaborarea activităților extracurriculare pentru copiii lăsași fără grija părintească”, ”Analiza rolului bisericii și al altor organizaţii și comunități religioase în diaspora – antrenarea lor în dezvoltarea socio-culturală a diasporei şi a ţării de origine”,
precum și multe alte teme de interes care vor servi la argumentarea politicilor de implicare a diasporei în dezvoltarea țării lor de origine.[4]
O altă perspectivă de consolidare a diasporei este componenta participativă prin
care este inclus dialogul deschis, transparent intre guvernare și membrii diasporei. În
acest sens au fost consultate circa 15 politici publice naționale și sectoriale cu exponenții diasporei, asigurând-se astfel accesul cetățenilor moldoveni de peste hotare la
procesul decizional cu privire la strategiile naționale în domeniul sănătății publice,
securității demografice, protecției familiei și copilului, tineretului, culturii, științei,
legii privind protecția copilului în situație de risc, transportarea bagajelor și coletelor
neînsoţite, e-apostila și alte servicii electronice, precum și multe alte proiecte.
Drept rezultat a procesului de consultare cu diaspora a fost instituit grupul de
lucru extins pentru elaborarea Strategiei Diaspora 2025, a fost elaborat conceptul
Strategiei, care stabilește cadrul general pentru asigurarea coerenței politicilor statului cu privire la diaspora și implementarea unei viziuni comune a Guvernului asupra
diasporei și dezvoltării. În acest scop s-a elaborat și realizat un chestionar pentru
identificarea problemelor cu care se confruntă diaspora și identificarea soluțiilor la
ele. Conceptul Strategiei va fi propus spre consultare largă cu diaspora și toate instituțiile publice din Republica Moldova în conformitate cu prevederile legislației privind transparența decizională.
Pentru consolidarea diasporei Republicii Moldova au nevoie nu numai de formulare conform obiectivelor stabilite în programele de guvernare ci și de acoperire
financiară reală. În acest sens, politicile și programele destinate diasporei, precum și
inițiativele venite din diaspora au o finanțare continuă și sustenabilă prin subprogramul bugetar ”Susținerea diasporei”. În baza acestui subprogram, din bugetul de
stat au fost alocate resurse financiare majore ca de exemplu în 2013 un 1 milion de
lei în lunile noiembrie-decembrie și 3 milioane de lei în anul 2014, cele mai mari
sume care au fost acordate vreodată pentru susținerea diasporei moldovenești în
scopul implementării activităților organizate de asociațiile și comunitățile moldovenilor de peste hotare, inclusiv a centrelor de cultură și limbă maternă.[5]
Guvernulîncearcă să realizeze o serie de activități importante, cu impact considerabil şi pozitiv asupra dezvoltării diasporei moldovenești şi consolidării conexiunii între diasporă cu ţara de origine, sub forma mai multor programe structurate,
proiecte de scurtă sau de lungă durată, orientate spre creșterea participării diasporei
și cetățenilor, indiferent de locul lor de reședință. În total la moment au fost elaborate peste 18 concepte pentru diverse programe și inițiative destinate diferitor categorii de migranți şi membrilor diasporei.
În această ordine de idei menționăm programele economice și investiționale
destinate celor celor 41% de migranți și membri ai diasporei (rezultatele studiului
Nexus, 2012-2013) interesați de lansarea unei afaceri și investiții sau celor 70% de
migranți care ar investi în propria localitate.
Un rol considerabil pe dimensiunea economică a programelor îl demonstrează
exponenții diasporei din Italia prin implicarea activă la diverse manifestații și acțiuni cu caracter economic. În acest sens putem oferi exemple ca Forumul Investițio76

nal moldo-italian “Oportunități de investiții în Republica Moldova” din septembrie
2013 pentru promovarea exporturilor şi competitivităţii companiilor şi produselor
moldoveneşti, atragerea de investiţii, capital străin şi know-how, la inițiativa a 2
asociații ale diasporei Gente Moldava și AIFI Nazionale din Veneția. Forumul a
demonstrat o capacitate de mobilizare a comunităţii de moldoveni din străinătate şi
cooperare cu instituţiile publice centrale de la Chişinău. În aprilie 2014, la forumul
economic moldo-italian de la Chișinău, s-au prezentat perspectivele de îmbunătățire
a climatului mediului de afaceri din Republica Moldova, unde au fost semnate mai
multe acorduri-cadru în domeniul turismului. Urmare a Forumului de Atragere a
Investițiilor desfășurat la Veneția, Italia, în februarie 2014 a fost organizată vizita
unei delegații de oameni de afaceri din Italia. În cadrul vizitei a fost analizat potențialul investițional al Zonelor Economice Libere.[6]
O altă dimensiune a politicilor de consolidare a diasporei moldovenești constituie componenta programelor sociale care sunt îndreptate nevoilor diasporei de
protecție socială, accesul la serviciile de sănătate și acțiuni de asistență socială. În
acest context trebuie să menționăm semnarea Acordului de cooperare între BRD
cu Patronatul SIAS/Mișcarea Creștină a Muncitorilor (MCL) privind asistența
socială și servicii gratuite migranților moldoveni aflați la muncă în Italia. În baza
acordului se utilizează gratuit peste 300 de sedii operaționale ale MCL în toată
Italia în vederea prestării serviciilor consulare în cadrul inițiativei Ministerului
Afacerilor Externe și Integrării Europene „Ambasada vine mai aproape de tine";
se organizează activitățile asociațiilor diasporei (prestarea serviciilor, consultarea
cetățenilor, cursuri, lecții pentru copii, evenimente culturale etc.); a fost oferit accesul gratuit la serviciile de 8 asistență socială pentru persoanele nevoiașe, asistență juridică în domeniul muncii și imigrației, solicitarea și eliberarea permisului
de ședere (italian), accesarea dreptului la pensie, angajarea în câmpul muncii, mediere culturală, lingvistică și familială, asistență în domeniul obligațiunilor fiscale
pentru persoane fizice, formare profesională. În Moldova, având suportul Fundației Regina Pacis, MCL își diversifică serviciile gratuite de asistență socială necesare persoanelor care s-au reîntors în Republica Moldova.
În același timp a devenit o necesitate ajustarea conceptului asigurărilor medicale la condiţiile prezenţei masive a diasporei din Republica Moldova peste hotarele
ţării. Spre exemplu, anual cei circa 10 mii de studenții moldoveni care studiază peste hotare beneficiază deja de poliță de asigurare medicală gratuită în Republica
Moldova. De asemenea, BRD a informat diaspora cu privire la prevederile normative în domeniul asigurărilor obligatorii de sănătate, ținând cont de durata aflării cetățenilor în țară pe parcursul a 183 de zile. Totodată, au fost înaintate demersuri către
CNAS în cazul membrilor diasporei care au revenit în țară și au procurat polița de
asigurare medicală în cazuri de urgențe. Ținând cont de misiunea sa, BRD va solicita modificarea cadrului normativ în domeniul asigurărilor medicale, în special cu
referință la cetățenii moldoveni de peste hotare.
Tot mai frecvente sunt în ultimul timp acțiunile de caritate realizate de asociațiile diasporei, pentru aceasta cu sprijinul Biroului au fost distribuite ajutoare colectate în străinătate ca haine, jucării, cărți utilaje medicale pentru persoane cu dezabilități, pregătirea documentelor pentru cei care pleacă pentru tratament medical și protezare în străinătate.
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Dar probabil cel mai considerabil rol îl are diaspora în implementarea programelor culturale care sunt orientate în păstrarea identității naționale și dezvoltării
legăturilor emoționale cu țara de origine. Probabil în acest sens cel mai elocvent
exemplu este programul DOR în cadrul căruia copii din diasporă pot reveni în țara
de origine și redescoperi valorile naționale. Programul are ca scop de a consolida
legăturile emoționale, culturale și de identitate ale tinerilor din diasporă cu țara natală. Tot în această direcție În parteneriat cu asociația JeunesMoldaves (Franța) a
fost organizată o ediție a Galei Studenților Originari din Republica Moldova. La
concurs au aplicat 205 studenți și absolvenți din 21 de țări ale lumii, dintre care 33
au fost premiați cu cadouri și diplome. Această manifestare promovează modele de
urmat pentru tânăra generație din țară și recunoaște excelența tinerilor din țară care
își fac studiile în străinătate, cu rezultate remarcabile la învățătură și dau dovadă de
spirit civic dezvoltat.
În acest context a perspectivelor de consolidare a diasporii, un grup de studenți
moldoveni din străinătate au inițiat Programul de mentorat Global ”MentorMe” dedicat tinerilor liceeni care doresc să învețe peste hotare. Programul constă în purtarea unor discuții, personale sau virtuale, care conectează mentorul cu ”bobocul”,
încurajează cooperarea în cadrul comunității și facilitează transferul de cunoștințe
între generații. În prezent acest program se extinde și asupra tinerilor absolvenți
care au revenit în Republica Moldova și oferă ajutor în planurile pentru studii sau
orientarea de carieră, oportunități pentru dezvoltare personală, experiența și lecțiile
învățate de mentori, integrarea în societatea țării alese pentru studii.
Un alt subiect și instrument de politică publică a constituit elaborarea conceptului și pilotarea comunităților de excelență pentru stimularea comunicării, colaborării şi implicării membrilor distinși din diasporă și formarea asociațiilor profesionale. În acest sens au fost oferite un șir de consultări și elaborate 2 recomandări în
calitate de asistență metodologică pentru crearea rețelelor specializate (oameni de
afaceri, profesori, medici, studenți etc.), inclusiv promovarea creării rețelei de asociații ale diasporei moldovenești.
Inițial s-a propus pentru pilotarea comunităților de excelență domeniul economic. Conform conceptului, comunitățile de excelență vor fi grupuri de persoane
cu renume dintr-un anumit domeniu, asociate formal sau neformal. Obiectivul
acestor grupuri este crearea conexiunilor, schimbul de idei şi opinii, împărtășirea
de bune practici şi experiențe, participarea în proiecte şi programe comune. Astfel, au fost selectați specialiști şi experți economici cu renume atât de peste hotarele Moldovei, cât şi din țară care au participat la consultarea în comun cu NEXUS Moldova la notele conceptuale ce vizează valorificarea potenţialului economic al migraţiei - Market AnalysisandFeasibilityStudy "MigrantSavingsand Investment Fund" şi „Diaspora Bonds”.
Conform principiului transparență și pentru utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate pentru susținerea activităților organizate în diasporă, BRD a elaborat Ghidul de susținere a proiectelor culturale și educaționale organizate de asociații
și comunități ale diasporei, în conformitate cu care se anunță apeluri, la care sunt
invitate să participe toate asociațiile și comunitățile de moldoveni.
Așadar, în scopul consolidării identității naționale, cu contribuția financiară a
Guvernului și a BRD au fost desfășurate un șir de acțiuni ample, ce de exemplu: în
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lunile decembrie 2012-octombrie 2013 au fost realizate diverse tipuri de sărbătorilor în diaspora, printre care suport tehnic și financiar pentru 11 cicluri de evenimente cultural-artistice în Diaspora și în Republica Moldova (festivalul ”Mărțișor”, Ziua
Independenței și Ziua Limbii, promovarea Eurovision, competiții sportive, etc.) în
peste 50 de orașe din Europa, Federația Rusă, Ucraina, Kazahstan, Orientul Apropiat, SUA și Canada.
Pentru implementarea proiectelor inițiate de către comunitățile / asociațiile diasporei a fost implementat începând cu anul 2014, Ghidul pentru susținerea activităților
organizate de diaspora, prin care Guvernul Republicii Moldova oferă susținere asociațiilor diasporei în organizarea ciclurilor de evenimente mari: cu ocazia sărbătorilor de
primăvară, celor naționale și de iarnă, dar și a unor acțiuni inedite în diaspora.
Astfel, un moment oportun pentru proiectele cu diaspora a fost anunțat pentru sărbătorile de iarnă (decembrie 2013- ianuarie 2014), în conformitate cu care au fost susținute activități desfășurate de către peste 45 de asociații din 19 țări, fiind expediate costume naționale, simboluri naționale și obiecte de artizanat, dar și organizate un șir de
evenimente culturale în diaspora cu participarea artiștilor din Republica Moldova.
Apoi au urmat sărbătorile de primăvară unde au beneficiat de susținere din partea
Guvernului un șir de asociații și comunități din diasporă. Pentru realizarea acestor
proiecte au fost procurare servicii și bunuri transmise cu titlu gratuit în diaspora. Astfel, au fost organizate zeci de acțiuni artistice de amploare cu participarea artiștilor,
pictorilor și a meșterilor populari din Republica Moldova și alte acțiuni culturale organizate cu participarea talentelor locale – maturi și copii stabiliți în țările respective.
A fost oferită susținere pentru organizarea unor evenimente inovative, cum ar
fi Festivalul ouălor încondeiate în Portugalia, Festivalul popoarelor din Novosibirsk, spectacolul ”Gândul unei nopți de vară”. În cadrul sărbătorilor naționale au
fost organizate o serie de evenimente culturale în Federația Rusă, Germania, Canada și SUA și au fost oferite bunuri sub formă de cărți, obiecte de artizanat și simboluri naționale pentru 18 asociații și comunități ale moldovenilor de peste hotare.
O altă caracteristică de susținere a diasporei este crearea centrelor de cultură și
limbă maternă, deschise în țările-gazdă ale migranților prin procurarea cărților și
manualelor pentru 32 de asociații ale diasporei care au biblioteci și organizează diferite activități de instruire. Astfel, pe parcursul anilor 2013-2014, pentru 45 de asociații din circa 20 de țări din diaspora au fost livrate peste 9000 de cărți și manuale,
inclusiv donații din partea Asociației tinerilor istorici din Moldova, Asociației trainerilor europeni din Moldova (ANTEM) și editurii Cartier.
În contextul procesului de integrare europeană relevantă a fost campania ”EU
aduc Europa acasă!” (iunie-iulie 2014) lansată pentru promovarea integrării europene a Republicii Moldova. În acest scop a fost elaborat instrumentul de comunicare
al campaniei prin resursa internet [7] aici concetățenii din străinătate pot scrie celor
de acasă scrisori despre Europa, precum și Premierilor din toate statele UE pentru ai convinge, în baza propriilor exemple, că Moldova merită să fie susținută și promovată pentru a ajunge un membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană.
În această direcție pentru promovarea integrării europene a Republicii Moldova, în orașele cu cea mai mare concentrație de moldoveni din Italia, Portugalia și
Grecia au fost organizate evenimente culturale mari, la care au participat interpreți
renumiți din Republica Moldova. O acțiune de consolidare a fost organizarea în
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premieră a Zilelor Diasporei (28-30 august 2014), cu ateliere informative, activități
culturale, precum și conferința ”Diaspora economică pentru Moldova”, la care s-au
fost prezentate propuneri de politici publice în trei domenii prioritare – economie și
investiții, pensii, infrastructură și energetică, elaborate de experți din diaspora împreună cu reprezentanții instituțiilor responsabile de aceste domenii.
Printre alte acțiuni inovative a fost organizarea Zilei Ușilor Deschise în toate
instituțiile guvernamentale, defilarea de modă ”Diaspora TalksFashion”, care a reunit modelieri vestimentari moldoveni din diasporă, ”Orășelul Diasporei” pentru copii și maturi, târgul proiectelor și ”Festivalul Diasporei”. Zilele Diasporei fac parte
dintr-o amplă serie de manifestări menite să consolideze relaţia şi să faciliteze comunicarea dintre guvernare şi diasporă, dar şi să mobilizeze asociaţiile diasporei şi
a societăţii civile pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.
Nu mai puțin importantă este activitatea de stabilire și consolidare a relațiilor
cu asociațiile reprezentative ale diasporei. În acest sens a fost inițiată elaborarea
bazei de date și menținerea legăturii a circa 248 de asociații ale diasporei și numeroase grupuri de inițiativă în 35 de țări ale lumii, identificarea spaţiilor pentru activităţile asociaţiilor, identificarea soluțiilor pentru deschiderea centrele culturale în
mediul diasporei.
De asemenea, s-a asigurat suportul necesar în vederea fondării unor noi asociații
diasporei moldovenești în Regatul Spaniei, Franța, Danemarca, SUA. La solicitarea
reprezentanților asociațiilor diasporei a fost asigurat procesul de colectare a datelor
pentru ediția a 3-a a ghidului “Moldovenii din Italia: Ghid pentru orientarea și integrarea socială a moldovenilor din Italia”, care s-a editat la începutul anului 2014.
La finalul acestui articol putem susține că politicile UE încurajează guvernele
statelor să continue activ eforturile în cadrul Națiunilor Unite pentru ca problema
migrației și consolidarea diasporei să ocupe un loc important pe agenda internațională, pentru ca drepturile omului ale migranților să fie garantate în conformitate cu
un cadru legislativ internațional și pentru ca gestionarea comună a proceselor de
migrație de către țările de origine și țările gazdă să contribuie la dezvoltarea economică și socială a omenirii.
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SPECIFICUL RELATĂRILOR DESPRE SUICID ÎN
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This article examines suicide as a public health problem. It approaches specific aspects and risks when relating about suicide in mass media. The author analyzes the role
of Werther and Papageno effects in the process of development and prevention of suicidal
behavior. Certain recommendations are proposed in order to present news about suicide
in a correct manner.

Importanţa suicidului ca problemă de sănătate publică este în mod persistent
subestimată, cu toate că în aproape toate ţările Europei suicidul se situează între
primele zece cauze de mortalitate. Republica Moldova, încă în perioada când făcea
parte din componenţa Uniunii Sovietice, se situa, după numărul suicidelor, pe locul
trei, după Ţările Baltice şi Rusia. Bazându-ne pe materialul statistic, putem afirma
cu certitudine că situaţia nu s-a schimbat spre bine, ci, dimpotrivă, din an în an înregistrăm o creştere a numărului de suicide în republică. Criza economică, creşterea
şomajului, îmbogăţirea bruscă a unor pături ale populaţiei şi pauperizarea altora,
dezorganizarea socială, care condiţionează incapacitatea individului de a se adapta
la transformările sociale – toate acestea generează starea de anomie socială, definită
de E.Durkheim ca stare obiectivă a mediului social caracterizată printr-o devalorizare totală a normelor sociale, ca efect al unor schimbări bruşte. În asemenea condiţii
se manifestă instabilitatea morală a unor indivizi aparte, echilibrul social se dereglează şi, în consecinţă, creşte numărul de suicide.
Dat fiind faptul că prevenirea suicidului necesită o abordare multisectorială, el
poate fi o problemă importantă nu numai în domeniul sănătăţii, ci de asemenea şi în
domenii care nu au legătură cu sănătatea cum ar fi media. Prezentarea unui caz de
suicid este o provocare - de la un mesaj pe Facebook până la un articol în ziarul local sau la o ştire TV. O parte dintre profesioniştii din media nu prezintă suicidul
datorită fricii de a spune ceva greşit. Alţii îşi asumă riscul şi fac reportaje despre
suicid fără a fi conştienţi pe deplin de impactul pe care această ştire ar putea să îl
aibă asupra altora, în special asupra grupurilor vulnerabile din societate. Dacă nu se
scriu reportaje despre suicid se pierde potenţialul unui instrument puternic în ceea
ce priveşte creşterea nivelului de conştientizare asupra problemelor delicate cum ar
fi suicidul şi astfel forţa tabu-ului poate să crească. Cu toate acestea, pentru a
prezenta într-o manieră responsabilă, sunt necesare cunoştinţe specifice despre cum
se abordează aceste aspecte şi acest gen de jurnalism.
Reportajele despre suicid din media implică un risc major, crescând probabilitatea ca oamenii să dezvolte un comportament suicidar. Analizele cercetărilor au
arătat clar că este posibil ca relatările despre suicid să crească numărul de sinucideri
în rândul populaţiei 1. Cu cât expunerea mediatică este mai mare, cu atât mai mult
creşte numărul de sinucideri 2; 3; 4.
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Comportamentul de imitare a suicidului este cunoscut sub numele de “efectul
WERTHER” utilizat pentru a descrie efectul pe care relatările despre suicid ar
putea să îl aibă asupra grupurilor vulnerabile din societate. Werther se referă la personajul principal din cartea "Tristeţile tânărului Werther" scrisă de Goethe (1774)
care s-a îndrăgostit de o femeie care era “de neatins” şi cu care nu ar fi putut fi împreună niciodată, ajungînd în final să se sinucidă. Publicarea cărţii s-a corelat în
mod clar cu o creştere a comportamentului suicidar, cu oameni care au copiat suicidul lui Werther şi care chiar au făcut referire la carte în scrisoarea de adio. Prin
urmare, în secolul XVIII, cartea a fost interzisă în multe ţări europene.
Pentru acele persoane care sunt deja în plin proces suicidar, o relatare a unui
suicid ar putea acţiona ca un declanşator pentru intrarea într-un comportament suicidar. Mai exact, în special atunci când se prezintă metoda folosită, relatarea creşte
riscul ca oamenii să folosească această metodă. Mai mult, când relatarea este despre
sinuciderea unei celebrităţi, acesta creşte riscul de a copia comportamentul chiar
mai mult, în special atunci când subiectul se identifică cu persoana celebră.
Caracteristici ale efectului de imitare: comportamentul de imitare este cu atât
mai probabil cu cât victima suicidului este o celebritate sau o persoană de gen feminine 5; persoanele mai tinere par a fi cele mai vulnerabile în ceea ce priveşte comportamentul de imitare 6; efecte puternice ale comportamentului de imitare se
regăsesc la pacienţii depresivi 7; efectul de imitare este mult mai probabil să aibă
loc atunci când oamenii se identifică cu victima suicidului şi împărtăşesc aceleaşi
caracteristici cum ar fi genul şi vârsta 8.
Cu toate acestea, relatările despre suicid din media pot să aibă şi un efect protectiv, care îndepărtează oamenii de angajarea în comportamente suicidare, acest
efect fiind cunoscut ca “efectul PAPAGENO”. Acesta apare atunci cînd relatările
din presă vorbesc despre metode, mecanisme şi modalităţi eficiente prin care persoanele vulnerabile pot face faţă şi pot depăşi situaţiile dificile. Papageno se referă
la personajul "Papageno" din opera "Flautul fermecat" a lui Mozart. În poveste Papageno depăşeşte o criză suicidară cu ajutorul prietenilor. Cercetările au arătat că
atunci când concentrarea este pe povestea oamenilor care au supravieţuit unei crize
suicidare, prin descrierea abilităţilor pozitive a de face faţă situaţiei, aceasta se corelează pozitiv cu scăderea ratelor sinuciderilor 9.
Efectul Werther sau efectul imitative poate fi agravat atunci cînd se caută sporirea atenţiei prin plasarea informaţiei pe prima pagină, se oferă detalii despre persoana în cauză, detalii despre metoda aleasă şi locul unde s-a întîmplat un act de
suicid. Sau în unele cazuri se oferă detalii despre întreg actul prin reconstrucţii video şi se dau explicaţii simpliste, fără a lua în calcul complexitatea actului.
Efectul Papageno poate fi consolidate atunci cînd:
- sunt descrise metodele prin care persoana a reuşit să depăşească o criză suicidară;
- sunt relatate cazurile de suicid într-un mod empatic, prin descrierea plină de
compasiune a problematicii individuale, fără a oferi detalii şi fără a prezenta
cazul ca soluţie la o problemă singulară;
- sunt menţionate soluţii alternative de rezolvare concretă a situaţiilor dificile,
prin oferirea exemplelor şi interviurilor cu alte persoane;
- sunt indicate serviciile de asistenţă specializată, etc.
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Astfel, pentru a prezenta corect o ştire despre suicid este necesar de respectat
următoarele cerinţe 10:
1. Evitaţi poziţionărea ştirei într-un loc proeminent. Evitaţi poziţionarea ştirii
pe prima pagină a unui ziar sau în partea de sus a unei pagini web. În cazul televiziunii şi radioului nu prezentaţi această ştire prima. Pentru orice ştire, în orice mediu,
în special online pe, de exemplu, reţele sociale cum ar fi Facebook sau Twitter, evitaţi să puneţi cuvântul "sinucidere" în titlu.
2. Furnizaţi cifrele corecte şi prezentaţi doar faptele:
 cînd prezentați cifre sau numere, utilizaţi surse de încredere şi indicaţi numerele în context.
 pentru rapoarte de ţară şi statistici internaţionale şi grafice, vizitaţi site-ul
web al OMS: http://www.who.int/topics/suicide/en/
 pentru a evita interpretarea greşită sau confuzia faceţi o distincţie clară între
numărul de sinucideri şi numărul de tentative de suicid.
 cifrele ar trebui să fie descrise prin prisma faptelor. Evitaţi limbajul dramatic cum ar fi "epidemie", "creştere puternică", etc. Rezumaţi-vă la fapte.
 verificaţi-vă cu experţii regionali / naţionali şi site-urile web pentru prevenirea suicidului pentru a vă asigura că utilizaţi terminologia corectă. Persoanele apropiate persoanei care a comis suicidul (supravieţuitorii) ar putea
fi sensibile ceea ce priveşte terminologia utilizată, cum ar fi descrierea unui
suicid ca "reuşit" (dacă a avut ca rezultat decesul), sau ca "nereuşit" sau
"eşuat" (dacă nu a avut ca rezultat decesul). Este mai bine să vorbiţi despre
comportamentul suicidar fatal şi non-fatal.
3. Evidenţiaţi faptul că suicidul este determinat de o multitudine de factori.
Relatarea unui suicid vă oferă şansa de a educa publicul în ceea ce priveşte complexitatea fenomenului suicidar. Acesta are multe cauze şi este incorect să se afirme
că cineva a avut o tentativă de suicid datorită unui singur motiv.
4. Respectaţi sentimentele persoanelor afectate de suicid. Întotdeauna ţineţi
cont de efectul pe care ştirea îl poate avea asupra oamenilor care au pierdut o persoană apropiată prin suicid. Persoanele apropiate persoanei care a comis suicidul
trec printr-o gamă largă de sentimente de ruşine, ignoranţă şi vină. Mai mult, ele
prezintă un risc crescut de a dezvolta la rândul lor un comportament suicidar. Din
această cauză se recomandă puternic protejarea acestui grup vulnerabil şi respectarea dorinţelor şi intimităţii lor şi a intimităţii rudelor.
5. Accentuați faptul că suicidul poate fi prevenit. Includeţi un mesaj pozitiv.
Evidenţierea factorilor protectori şi concentrarea asupra cum pot oamenii să
depăşească o criză ar putea avea un efect protector. Puteţi cere opinia unui profesionist în domeniul sănătăţii mintale despre cum se poate realiza prevenirea suicidului şi despre prevenirea problemelor de sănătate mintală. Dacă este posibil, faceţi
referire la programele de sănătate mintală şi la iniţiativele de prevenire a suicidului
în regiunea sau ţara dumneavoastră.
6. Spulberaţi miturile. Încercaţi să spulberaţi mituri cum ar fi "suicidul nu poate fi
prevenit" şi "persoanele care vorbesc despre suicid nu vor încerca să se sinucidă”.
7. Faceţi referire la serviciile de suport. Încurajaţi oamenii să aibă grijă de ei
înşişi şi să vorbească despre problemele lor. Oferiţi informaţii despre serviciile de
suport. Asiguraţi-vă că întotdeauna faceţi referire la o linie telefonică de sprijin, un
site web sau un centru de suport pentru persoanele care au nevoie de acestea.
83

8. Evitaţi să dezvăluiţi metoda şi locul unde a avut loc suicidul (sau tentativa). Cu toate că nu este o sarcină uşoară, relatarea despre suicid fără a menţiona
metoda utilizată şi fără a preciza locaţia nu este imposibilă. Şi, luând în considerare riscurile, merită efortul. Cercetările au arătat că prezentarea metodei, adică
oferirea unei descrieri pas cu pas sau a denumirii substanţei / medicamentelor utilizate sau a dozei de medicamente încurajează persoanele suicidare să se angajeze
în comportamentul suicidar. În special atunci când metoda este uşor accesibilă dar
şi atunci când aceasta este relativ "nouă" şi neobişnuită. Acelaşi lucru este valabil
pentru locaţie. În cazul persoanelor vulnerabile precizarea acesteia coboară pragul
pentru angajarea în comportamentul suicidar. Din acest motiv este bine să evitaţi
etichetarea locaţiilor ca fiind locuri preferate pentru suicid. Cercetări din Germania şi Elveţia au arătat că după prezentarea în media a unui suicid pe calea ferată
şi a unui suicid prin aruncare de la înălţime, utilizarea acestor metode de suicid a
crescut semnificativ 11.
9. Atenţie la utilizarea imaginilor (senzaţionale) favorizează identificarea cu
acestea. Evitaţi în special utilizarea de imagini cu locaţia unde a avut loc suicidul
sau tentativa şi cu metoda aleasă (oricare ar fi aceasta). În plus, evitaţi să publicaţi
notele de adio şi imagini ale persoanei care a comis suicidului (sau a persoanelor
apropiate sau a martorilor oculari).
10. Evitaţi “normalizarea” suicidului. Evitaţi prezentarea suicidului ca fiind
normal. Atunci când se prezintă suicidul ca fiind normal şi ca o soluţie care poate fi
înţeleasă ca un răspuns la evenimentele stresante din viaţă, oamenii vor considera că
aceasta este un potenţial mod de a răspunde dificultăţilor din viaţă şi va creşte riscul
ca oamenii să se angajeze ei înşişi într-un comportament suicidar. Subliniaţi
întotdeauna că suicidul nu este o soluţie şi că prevenirea este posibilă şi esenţială.
11.Evitaţi dramatizarea suicidului. Dacă se vorbeşte despre creşterea
numărului de sinucideri sau mai rău, dacă se vorbeşte de o epidemie, aceasta
creşte riscul de apariţie a comportamentului imitator. De asemenea evitaţi descrierea suicidului ca fiind un act eroic sau romantic. Cercetările au arătat că numărul
de sinucideri a crescut dacă media a dramatizat şi a prezentat ca romantică descrierea deceselor prin suicid.
Interesul public este ridicat atunci când o celebritate cum ar fi un artist, muzician, actor sau sportiv a decedat prin suicid. Din nefericire, cercetări din toată lumea
(Europa, Asia, SUA) au demonstrat în mod constant că reportajele despre suicidul
unei celebrităţi au un impact foarte puternic, crescând riscul de apariţie a efectului
de imitare. Suicidul unei celebrităţi ar putea avea un efect negativ pe termen lung în
ceea ce priveşte ideaţia suicidară, atât în cazul persoanelor vulnerabile cât şi a celor
care nu sunt vulnerabile.
Sunt necesare precauţii în plus atunci când se prezintă un suicid neobişnuit. Cu
toate că sinuciderile neobişnuite, cum ar fi cele care utilizează o metodă nouă, sinuciderile într-o locaţie neobişnuită sau sinuciderea unei persoane foarte tinere pot
părea interesante şi demne de a deveni o ştire, relatarea acestuia poate avea un impact foarte puternic. Relatări din Coreea referitoare la decesele accidentale neobişnuite şi la metode suicidare specifice (ex. arderea cărbunelui) au fost urmate de
o serie de acte suicidare prin imitare ale persoanelor tinere.
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In acest context de idei menţionăm că specialiştii media sunt puşi în faţa unei
alegeri dificile între ce este o "ştire" şi ce este un "reportaj responsabil", încercînd să
ţină daunele sub control şi punând sub semnul întrebării cât de sigură este relatarea.
Sursele mass-media pot ajuta societatea în lupta pentru prevenirea suicidelor
prin relatarea şi prezentarea cazurilor de suicid într-un mod non-senzaţional şi de
sensibilizare:
- creşterea gradului de conştientizare a publicului în ceea ce ţine de complexitatea problemei suicidului şi a factorilor care contribuie la aceasta, precum şi
înlăturarea prejudecăţilor associate condiţiilor de ordin emoţional şi mental;
- menţionarea temei suicidului în media pentru a sparge stereotipul de subiect
taboo;
- sugerarea metodelor alternative pentru a soluţiona situaţiile dificili şi combate problemele de sănătate mental;
- oferirea informaţiilor despre serviciile de asistenţă specializată pentru a încuraja persoanele vulnerabile să ceară ajutor;
- oferirea sfaturilor atît pentru persoanele vulnerabile, cît şi pentru familia şi
prietenii acestora;
- promovarea mesajului că suicidul este un fenomen care poate fi prevenit şi
evitat prin oferirea ajutorului necesar şi asistenţei adecvate.
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This is about the process of reforming the Moldova’s state institutions of security, consciousness of citizens through social representations of these institutions and the institutional communication. The image of these institutions in society depends on their performance
and achievements in order to achieve their tasks and functions. Also their social representation differs among citizens. The institutional image of the state institutions of security promoting are influenced also by the mass-media.

Reprezentările moldovenilor faţă de organelle securităţii statului diferă de la o
generaţie la alta. Pe de o parte, generaţiei mature îi este characteristic o mentalitate
postsovietică, exprimată în prudenţă, cumpătare, un nivel înalt de scepticism şi reticenţă în raport cu organele securităţii statului, dar şi prin loialitate şi conformism.
Pe de altă parte, pentru tînăra generaţie noţiunile de Patrie, patriotism, solidaritate
cu politica organelor securităţii statului sînt vag definite sau nu reprezintă nimic.
Trăsăturile comportamentale exprimate mai sus ale cetăţenilor sunt explicate şi
prin nevoia de securitate, care conform piramidei trebuinţelor formulată de Ab.
Maslow se plasează pe al doilea nivel de importanţă. Într-adevăr o societate este
echilibrată, doar dacă deţine sentimentul siguranţei satisfacerii nevoilor şi al stabilităţii, iar sursa care legitimează aceste sentimente este puterea de stat prin intermediul organelor securităţii statului. În cazul Republicii Moldova organelle securităţii
statului sunt structuri specializate ale puterii executive, menite să
asigure, în limita competenţei lor, securitatea statului. Aceste instituţii au menirea nu doar să apere independenţa şi integritatea teritorială a ţării, să asigurare paza
frontierei de stat, apărarea regimului constituţional, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei de atentate ilegale, ci şi să asigurare un sistem de
măsuri de apărare a secretelor de stat.
Sistemul organelor securităţii statului Republica Moldova se constituie din
Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (SPPS), Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal [9].
Din punct de vedere ştiinţific imaginea este ansamblul de reprezentări ale indivizilor care comunică despre ei şi despre instituţii, organizaţii. Ea face posibilă cristalizarea opiniilor, convingerilor, atitudinilor, credinţelor, care susţin, modifică sau
resping idei şi au o influenţă asupra comportamentului uman. Imaginea acestor in87

stituţii în societate depinde de performanţa şi succesele obţinute de acestea în vederea realizării atribuţiilor şi funcţiilor sale. Totodată reprezentarea socială a lor
este diferită în rîndul cetăţenilor. Spre exemplu, imaginea SIS-ului mai este percepută de către unele categorii sociale de stereotipul “ororilor kgb-iste”, de “poliţia
politică” a statutului rămas în memoria colectivă a cetăţenilor; iar imaginea Serviciului Vamal este afectată de indicii coruptibilităţii angajaţilor acestei instituţii şi
cazuri concrete de neglijenţă profesională reflectate în mass-media. Ţinînd cont de
specificul activităţii acestor instituţii, în special al Serviciului Pază şi Protecţie de
Stat şi Serviciului de Informaţii şi Securitate, e şi logic ca gradul de transparenţa al
activităţii lor să difere de cel al Serviciului Vamal sau Poliţia de Frontieră. Imaginea
instituţiilor de asigurare a securităţii statului este completată şi de interacţiunea
avantajoasă cu societatea civilă, instituţiile de învăţămînt de profil şi mass-media.
Percepţia asupra imaginii lor se constituie în mare parte din percepţia grupurilor
sociale (muncitori, intelectuali, studenţi, deportaţi etc), dar şi de opiniile experţilor,
şi mai nou ale blogerilor, care se transpun şi se ampretează în percepţia opiniei publice prin intermediul mass-media. Soluţia îmbunătăţirii acestea este o activitate
conştientă şi capabilă în exercitarea atribuţiilor acestor instituţii prin cooperare cu
societatea civilă şi transparenţă în limitele neafectării funcţionale în mass-media.
Imaginea organelor securităţii statului este un complex constituit din istoria acestora, calitatea instituţiilor şi eficienţa activităţii lor, performanţele sale, stabilitatea
instituţională, prestigiu în comunitate, obiectivele instituţiilor, dar şi de orizontul de
aşteptare al comunităţii [3]. Factorul principal în crearea imaginii lor este calitatea
procesului de activitate în contextul domeniului de activitate, asociată cu calitatea
angajaţilor instituţiilor, în special integritatea ofiţerilor, care sunt formatorii de imagine ai acestor instituţii. Vorbind despre imaginea organelor securităţii statului
Republica Moldova, trebuie să menţionăm diferenţa dintre imaginea reală şi cea
proiectată. Prima e cea pe care conducerea instituţiilor vrea să o promoveze în interiorul şi exteriorul său pe baza propriilor standarde şi interese. Aceasta poate intra,
însă, în contradicţie cu imaginea reală. Cetăţenii se ghidează în opţiunile sale după
imaginea propusă de instituţii, dar se pot confrunta cu dificultăţi reale din momentul
cînd cunosc imaginea reală. Cel mai răsunător exemplu care implică distorsiuni ale
reprezentărilor sociale proiectate şi cele reale despre instituţiile de securitate ale
statului e cel din luna octombrie 2013 cu privire la cazul de corupţie la vamă:
„Percheziţii la vama Leuşeni. 32 de angajaţi reţinuţi, zeci de mii de euro depistaţi de
CNA”. Astfel între imaginea preconizată şi cea reală deseori apar distorsiuni.
Aceasta se întâmplă din diferite cauze. Una ar consta în alegerea nepotrivită a
mijloacelor de articulare a imaginii. Alta ar fi ineficienţa ca substanţă sau formă a
mesajelor menite să cultive o anume imagine. În acelaşi context am putea vorbi şi
despre lipsa de comunicare interpretată de către public ca o tentativă a instituţiei de
a-şi camufla activitatea, fapt ce, de regulă, trezeşte suspiciuni şi neîncredere.
Pentru a putea crea imaginea dorită, precum şi a evita distorsiunile la care neam referit, organele securităţii statului trebuie să implementeze funcţionalitatea
strategiei de comunicare bine fundamentată. Dintre organele asigurării securităţii
statului de o astfel de Strategie dispune Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul Vamal (în cadrul acestei instituţii documentul ia forma de Concept). Însuşi
Poliţia de frontieră nu dispune de o astfel de Strategie, dar fiind o subdiviziune a
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Ministerului de Interne drept documente de bază de comunicare servesc planurile de
eficientizare a comunicării poliţiei cu societatea civilă aprobate periodic, spre exemplu, Planul de eficientizare a comunicării poliţiei cu societatea civilă pentru anii
2011-2012, aprobat prin ordinul ministrului MAI nr. 193 din 07.07.2011. Serviciul
de Informaţii şi Securitate, la Ordinul directorului SIS RM din martie 2010, a aprobat Strategia de informare, promovare şi comunicare a Centrului Antiterorist – o
subdiviziune a sa. Strategiile nominalizate sunt elaborate în conformitate cu un şir
de acte normative printre care Constituţia Republicii Moldova, Legea securităţii
statului nr.618- XIII din 31 octombrie 1995, Legea cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat nr.134-XVI din 13 iunie 2008, Legea cu privire la accesul la
informaţie nr.982- XIV din 11.05.2000, Legea privind transparenţa în procesul
decizional nr.239- XVI din 13.11.2008, Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr.17-XVI din 15.02.2007, Legea presei nr.243-XIII din 26.10.1994,
Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27.11.2008, Hotărîrea
Guvernului privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în
reţeaua Internet nr. 188 din 03.04.2012 etc.
Instrumentul principal de creare a imaginii unei instituţii este comunicarea instituţională. Comunicarea instituţională stă la baza constituirii identităţii, apoi a imaginii şi reputaţiei instituţiei publice, fiind un proces complex şi de durată. Comunicarea instituţională are ca obiect prezentarea instituţiei, a ansamblului activităţilor sale, dar şi afirmarea identităţii şi a imaginii, iar mai general, de a însoţi politica organizaţiei. În contextul analizei comunicării instituţionale a organelor securităţii statului Republica Moldova, cea mai potrivită definire ar fi cea atribuită de
Pierre Zemor - ca prezentare a întregului organism, ca ansamblu de fenomene menite să reflecte realitatea instituţională aşa cum este ea, începând cu cultura organizaţională, apoi trecând prin diferitele registre ale comunicării publice (informare,
formare, campanii de comunicare civică), înspre calitatea serviciilor şi gradul de
încredere al cetăţenilor în aceste servicii, către identitatea vizuală şi contribuţia socială a respectivei instituţii la comunitatea din care face parte. Suma tuturor construieşte un specific, pe care îl putem numi identitatea instituţiei, apoi aceasta se cristalizează în imaginea sau credibilitatea, notorietatea instituţiei în cauză (după momentul intersecţiei cu imaginea transmisă şi confruntării cu imaginea percepută de
diferite publicuri ţintă) [8]. Spre deosebire de Pierre Zemor, Martial Pasquier pune
la baza comunicării instituţionale ansamblul activităţilor instituţiilor şi organizaţiilor publice ce vizează transmiterea şi schimbul de informaţii cu scopul principal
de a prezenta şi explica deciziile şi acţiunile publice, de a promova legitimitatea, de
a apăra valorile recunoscute şi de a ajuta la menţinerea liantului social [7].
Profesorul Constantin Marin susţine că comunicarea instituţională este direcţionată
spre acreditarea ei complexă prin conversiunea identităţii în imagine instituţională,
precum şi spre obţinerea consensului cu opinia publică în baza vocaţiei socialpolitice a instituţiei [6]. Strategiile de comunicare ale organelor securităţii statului la
care ne-am referit anterior includ două tipuri de comunicări: comunicarea internă şi
cea externă. Fiecare categorie necesită cerinţe diferite de informare, o abordare specific şi resurse diferenţiate. Auditoriul comunicării interne îl constituie angajaţii
acestor instituţii. Comunicarea internă fiind procesul prin intermediul căruia angajaţii fac schimb de informaţii, îşi coordonează activităţile în vederea îndeplinirii
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scopurilor şi este importantă în luarea deciziilor şi schimbărilor de management.
Scopul comunicării interne este cunoaşterea de către angajaţi a orientărilor strategice şi priorităţilor instituţiei, crearea consensului pentru realizarea obiectivelor
acesteia. Auditoriul comunicării externe îl constituie autorităţile publice centrale şi
locale, mediul academic, organizaţiile neguvernamentale, publicul larg, formatori
de opinie, mass-media, parteneri internaţionali (structurile internaţionale din domeniul securităţii statului). Comunicarea externă reprezintă o comunicare extraorganizaţională prin care instituţia urmăreşte să-şi întărească imaginea şi să concentreze în
jurul său un climat de încredere din partea publicului larg. Scopul comunicării externe este de a aduce la cunoştinţa societăţii mesajul despre activitatea instituţiilor,
pentru a asigura conştientizarea de către auditoriileţintă a modului de funcţionare şi
atribuţiilor instituţiei, deciziilor adoptate, precum şi acordarea posibilităţilor de
discutare a problemelor existente, de consultare a opiniei publice în privinţa acţiunilor întreprinse şi rezultatelor obţinute.
Astfel comunicarea operaţională internă a organelor securităţii statului include
toate activităţile ce apar în cadrul acestora pe parcursul realizării obiectivelor
funcţionale. Formele pe care le îmbracă pot fi: ordine şi instrucţiuni pe care le primesc
angajaţii; schimburi de păreri cu privire la procesul de muncă între aceştia; rapoarte referitoare la activitate, finanţare; memorandumuri (note interne) şi rapoarte zilnice.
La rândul său, comunicarea operaţională externă reprezintă toate activităţile de
comunicare, relativ la munca care se desfăşoară cu persoane sau grupuri din afara
organizaţiei, aceasta luând forma de broşuri, prospecte, scrisori; comunicate la radio/TV, în presă. În acelaşi context, comunicarea externă a organelor securităţii Republicii Moldova poate fi divizată în comunicare activă, prin care se înţelege ansamblul activităţilor de comunicare planificată şi realizată de instituţiile publice şi
destinate populaţiei sau unor grupuri definite de persoane şi comunicarea pasivă,
care corespunde informaţiei trimise de către administraţie la cererea unei persoane
în cadrul drepturilor cu privire la accesul la informaţie. Spre exemplu, fiecare
cetăţean este în drept să solicite careva informaţii de la instituţiile securităţii
statului, dacă nu prejudiciază interesul operativ şi nu contravine legislaţiei în
vigoare. Exemplificând comunicarea instituţională a Serviciului Vamal prin termenii lui Pierre Zémor, structurăm câmpul de intervenţie al acesteia prin cercuri concentrice. Primul cerc este cel interior, al angajaţilor Serviciului Vamal (comunicarea pe verticală între Director şi Departamentul Venituri şi control vamal şi epartamentul de Aplicare a legii, cât şi cu Direcţiile instituţiei, cât şi pe orizontală între
angajaţii instituţiei), urmează mediul operaţional (micro-mediul), care este primordial în formarea reprezentărilor sociale despre Serviciul vamal şi include comunicarea cu mediul extern instituţiei, adică cetăţenii, prin punerea la dispoziţie a datelor
publice, comunicarea „personală” cu cetăţenii interesaţi de careva subiecte de interes pentru ei prin apelarea Call Center sau întrevederi „la ghişeu” sau de cea privind
serviciile oferite, ca şi de relaţiile publice adecvate pe care le dezvoltă cu cetăţenii
prin intermediul mass-media. Campaniile sau acţiunile de eveniment sau de durată
privind activitatea Serviciului întăresc comunicarea inerentă relaţiilor operaţionale
cu alte instituţii sau relaţiilor interne ale instituţiei şi vizează mediul „sectorial”
(mezo-mediul) [2]. Acest nivel vizează atât relaţiile Serviciului Vamal cu alte instituţii guvernamentale, interministeriale sau cu instituţii omoloage din alte ţări,
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privind asigurarea securităţii economice a statului, implementarea politicii vamale
şi conduce activităţii vamale. Acest cerc reprezintă câmpul privilegiat al justificării
atribuţiilor instituţiilor şi al valorizării instituţionale. Elaborarea şi implementarea
unui system de management financiar şi control efficient se include în mediul general (macromediul) de comunicare a Serviciului Vamal, unde comunicarea este fie
civică, fie politică, iar finalităţile sunt fie de difuzare a regulilor statului social, fie
de modificare a comportamentelor sociale, fie de schimbare socială şi politică,
relaţiile intre puterile publice şi cetăţeni făcând obiectul numeroaselor medieri, în
principal, prin intermediul jurnaliştilor şi al mass-mediei.
Considerăm că organele securităţii statului Republica Moldova în condiţiile retoricii istorice şi memoriei colective nu poate să conteze doar pe prestigiul din
oficiu. Aceste instituţii trebuie să câştige încrederea societăţii în general atât prin
ceea ce fac, cât şi prin ceea ce şi cum comunică. Din această perspectivă se impune
elaborarea unei politici de comunicare de lungă durată, structurată în module şi în
timp. Aceasta, negreşit, trebuie să vizeze şi contribuţiile mass-media. Politica respectivă urmează să fie promovată de un serviciu specializat pe care instituţiile
trebuie să-l dezvolte. Totodată, comunicarea trebuie planificată din timp şi efectuată
în mod sistematic şi necontenit, în aşa fel încât să fie evitate mesajele fragmentare,
iar cetăţenii să-şi poată crea o imagine amplă şi favorabilă despre instituţie.
Prioritatea integrării europene a politicii externe a Republicii Moldova vizează
şi reformări în cadrul organelor securităţii statului. Aceste modernizări care continuă şi în prezent influenţează pozitiv procesul de comunicare a instituţiilor cu mediul lor extern. Impactul europenizării cu societatea moldovenească se produce întrun anumit tip de modernitate – cea tendenţială. Acest tip de modernitate, specific
societăţilor în tranziţie, se produce iniţial prin construcţia politică instituţională, unde multe dintre elementele tradiţionale din vechea societate au convieţuit cu noul
organism politic şi juridic. Întrucât relaţiile instituţionale au fost adoptate în Republica Moldova prin imitarea relaţiilor publice create şi dezvoltate într-un anumit
spaţiu cultural, funcţionarea normelor europene în instituţii depinde şi de particularităţile strategiilor de imagine ale acestor instituţii. Europenizarea organelor securităţii statului în Republica Moldova sunt examinate ca proces desfăşurat într-o societate cu o modernitate tendenţială. Adecvarea cadrului instituţional intern la normele europene este o condiţie importantă în construirea imaginii acestora în conformitate cu procesul de europenizare. Acceptăm definiţia lui Robert Ladrech cu
referire la europenizare, caracterizat ca un proces lent care reorientează direcţia şi
modelează politicile la nivelul în care dinamica politică şi economică a Comunităţii
Europene devine parte a logicii organizaţionale a politicii şi deciziei naţionale [6].
Europenizarea se distinge prin impulsurile primite de la instituţiile comunităţii europene, concretizându-se prin schimbarea produsă prin influenţa proceselor şi instituţiilor UE asupra proceselor şi organizaţiilor interne. Prin europenizarea organelor securităţii statului avem în vedere procesul de reformare instituţională, organizaţională şi comunicaţională a acestor instituţii. Aceste aspecte nemijlocit influenţează pozitiv imaginea instituţională a lor. Spre exemplu, Poliţia de Frontieră în
scopul adaptării activităţii sale la standardele europene a adoptat Strategia Naţională
de Management Integrat al Frontierei de Stat pe anii 2011-2013. La rîndul său, Serviciul de Informaţii şi Securitate a propus Strategia de modernizare a instituţiei în
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conformitate cu standardele UE şi în condiţiile schimbărilor permanente ale mediului de Securitate, care prevede asigurarea independenţei operaţionale /funcţionale
în activitatea Serviciului; eficientizarea capacităţilor instituţionale şi analiza comparativă a modernizării serviciilor speciale în noile democraţii. O funcţie majoră în
acest sens fiind exercitată de comunicarea instituţională şi valorificarea plenară a
tehnicilor şi metodelor de relaţii publice. Prin implementarea acestor strategii instituţiile menţionate îşi propun să îşi revizuiască capacităţile de comunicare cu societatea, extinderea poziţiilor instituţionale în spaţiul public, creşterea responsabilizării faţă de public, precum şi sporirea coeziunii dintre acestea şi societate. Massmedia acţionează ca un autentic catalizator şi susţinător al instituţiilor în spaţiul
public în contextul europenizării societăţii moldoveneşti. Nu se poate trece peste
caracterul limitat al spaţiului public din societatea comunistă şi nu se poate face o mutaţie spontană în ce priveşte virtuţile civice ale mass-media. De la această premisă se
porneşte studiul imaginii instituţiilor, care nu se pot baza în formarea propriei imagini
doar pe mass-media. Acest fapt este corect înţeles de instituţii de asigurare a securităţii moldoveneşti, întrucât în anul 2013 mai multe din ele au pus accent în comunicarea sa externă pe paginile web. Astfel, în această perioadă atât Serviciul de
Informaţii şi Securitate, cât şi Poliţia de Frontieră şi-a lansat noi pagini oficiale, unde
comunicarea cu mediul extern este mult mai intensivă, tinzându-se spre creşterea
transparenţei instituţionale. Comunicarea instituţională sau, cum uneori i se mai spune, comunicarea de imagine, poate fi efectuată prin mulţimea discursurilor lansate de
instituţie, indiferent care ar fi forma de expunere folosită. Din această perspectivă, un
spot televizat, un afiş sau un interviu al conducătorului sunt elemente importante ale
acestui vast discurs şi contribuie nemijlocit la formarea unei imagini pozitive a instituţiei. Organele securităţii statului Republica Moldova în procesul de comunicare
cu publicul său deseori recurg la presa scrisă şi electronică, care exercită funcţia importantă de mediatizare a mesajului instituţional şi reprezintă unul dintre auditoriileţintă ale fiecărei instituţii. Spre exemplu, realizarea de către Serviciul de Informaţii şi
Securitate al spotului video „SIS: carieră şi destin” în 2013 (www.sis.md) sau materialul video cu genericul „Serviciul Vamal în rol de Moş Crăciun” constituie o prioritate în proiectarea imaginii pozitive a instituţiilor la marele public. În perioada 2013
în mass-media autohtonă au apărut mai multe articole de diferite genuri care vizează
direct organelle securităţii statului. Retrospectiva materialelor publicate în 2013 cu
referire la SPPS, Serviciul Vamal, Poliţia de Frontieră, SIS denotă plasarea în spaţiul
mediatic autohton a 97 de articole şi reportaje, pe care le-am putea diviza în
următoarele categorii: a. Comunicatele şi interviurile conducătorilor acestor instituţii
b. Organele de securitate a statului ca instituţii, c. Activitatea acestor instituţii. Aceste
materiale sunt plasate în majoritate pe aşa situri ca www.sis.md, www.publica.md,
www.timpul.md,
www.prime.md,
www.unimedia.md,
www.interlic.md,
www.24h.md, www.flux.md, www.investigatii.md, www.gov.md, www.jurnal.md,
www.jurnaltv.md, www.tvm.md, www.canal3.md, dar şi pe situri din străinătate, gen
www.infoprut.ro Articolele din prima categorie îi vizează pe conducătorii acestor instituţii. Majoritatea materialelor din această categorie se referă la interviurile acordate
de către aceştia anumitor cotidiene cu referire la instituţiile pe care le gestionează sau
alocuţiunile cu ocazia sărbătoririi zilelor profesionale. Spre exemplu, „Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat a felicitat efectivul SPPS cu prilejul Aniversării a
XXII-a de la fondare”, „Poliţia de frontieră la prima aniversare” (10.06.2013), in92

terviul acordat de directorul SIS săptămânalului independent de investigaţii „Ziarul de
Gardă” (21.02. 2013).3 În acest caz se observă că impactul pozitiv asupra publicului
se datorează nu doar creşterii transparenţei activităţii acestor instituţii, dar şi utilizarea
în articolele din prima categorie a strategiei personificării comunicării de imagine.
Materialele din a doua categorie - Organele de securitate a statului ca instituţii, le
regăsim plasate în mass-media autohtonă prin două modalităţi – preluate de pe situl
oficial al acestor instituţii („SIS promovează cultura de securitate în rândul elevilor de
la liceele din ţară”- ştire preluată de portalurile Unimedia şi Publika TV) sau ca ştire
personificată a cotidianului. În această categorie de articole sunt dezvăluite identitatea
instituţională a Serviciului prin dimensiunile ei axiologică - valorile morale şi profesionale. Articolele din a treia categorie vizează evenimentele care s-au produs în cadrul SPPS, Poliţia de Frontieră, SIS, Serviciul Vamal, cât şi activitatea acestor instituţii, între care amintim: „În anul 2013 au fost înregistrate 972 cazuri de încălcare a
regimului de frontieră”, „SIS a contracarat o filieră interlopă specializată în trafic
dearme”, „Opium şi ţigări de contrabandă, depistate de câinii de la Vamă”. Mesajul
materialelor din această categorie în mare parte, cultivă o atitudine binevoitoare şi
pozitivă faţă de organele de asigurare a securităţii statului Republica Moldova.
Din analiza materialelor publicate în mass-media cu referire la organelle securităţii statului, conchidem la general că însuşi comunicarea instituţională a organelor
securităţii statului se bazează pe principiul responsabilităţii şi legitimităţii, care la
rândul lor înseamnă mai mult decât simplul a informa sau a se informa, înseamnă de
fapt, a acţiona asupra cetăţeanului, scopul ei fiind cel de a convinge şi de a obţine
adeziunea conştientă a cetăţeanului, cu privire la deciziile funcţionale adoptate, la
politicile instituţionale. Plasarea articolelor cu referire la instituţiile de asigurare a
securităţii statului nu doar de către aceste instituţii, dar şi prezenţa feedbackurilor
cetăţenilor simpli pe blogurile personalizate denotă caracterul cooperativ al comunicării instituţionale. Astfel cetăţeanul nu este un receptor pasiv, ci dimpotrivă
acţionează în calitate de co-constructor al mesajelor transmise de Serviciul Vamal,
SPPS, Poliţia de Frontieră şi SIS, al deciziilor şi programelor instituţionale ale acestora. Imaginea instituţională a organelor securităţii statului Republicii Moldova se
creează în urma reprezentărilor sociale despre aceste instituţii, create în urma comunicării instituţionale. O reprezentare este un ansamblu organizat de cogniţii relative la un obiect, împărtăşite de membrii unei populaţii în raport cu acest obiect,
afirmă Claude Flament. Reprezentările sociale se referă la ansamblul cunoştinţelor,
credinţelor, opiniilor, împărtăşite de un grup faţă de un obiect social sau instituţie.
Informaţiile furnizate de obiect sunt categorizate, transformate, amendate pentru ca,
în final, să dea o semnificaţie concretă realităţii. Această re-constituire a realităţii
este socialmente marcată, pe de o parte, prin
faptul că subiectul nu se manifestă independent de câmpul social în care se inserează, iar pe de altă parte, prin aceea că o reprezentare este un rezultat al unui ansamblu de interacţiuni sociale specifice, în centrul cărora se află obiectul. Semnificaţia reprezentărilor sociale este determinată de două tipuri de context: - contextul
discursiv, adică de natura condiţiilor de producere a discursului. Reprezentarea este
produsă într-o anumită situaţie pentru un anumit auditoriu pe care vizează să îl convingă şi căruia trebuie să-i argumenteze ceva; - contextul social, adică de contextual
ideologic şi de locul ocupat în sistemul social de către individ sau grupul considerat.
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Reprezentările sociale ale moldovenilor faţă de organele securităţii statului Republica Moldova se reflectă prin încrederea cetăţenilor faţă de aceste structuri, datorată transparenţei şi comunicării instituţionale ale acestora.
Concluzii:
- Elementul decisiv al imaginii instituţiilor de asigurare a securităţii statului
rămâne ofiţerul, inclusiv în contextul reformelor actuale ale acestor structuri. Deoarece esenţa instituţiei depinde de nivelul de pregătire şi personalitatea lor, definită
prin valori exprimată prin sarcinile trasate instituţiilor şi activitatea lor.
- Organele securităţii statului se îngrijesc de promovarea imaginii lor instituţionale
inclusiv prin intermediul mass-mediei, cetăţenii fiind cei care receptează mesajele emise
şi îşi creează propria imagine. - Prin comunicarea instituţională organele securităţii
statului urmăresc să-şi creeze, dezvolte şi întreţină imaginea şi reputaţia; să se
poziţioneze ca instituţie; să vorbească despre ele însele; să răspundă la nevoile de informare ale publicului; să dea sens şi credibilitate mesajelor respective instituţii; să construiască atât capital de încredere, cât şi de simpatie; să-şi întărească legitimitatea.
- Securitatea statului şi implicit consolidarea ei ţine de problemele spaţiului
comunicaţional al Republicii Moldova. Dezvoltarea slabă a mass-mediei, comercializarea excesivă a spaţiului comunicațional autohton, precum şi calitatea emisiunilor şi publicaţiilor produse deseori la comandă, distorsionează imaginea organelor securităţii statului nostru.
- Spaţiul informaţional al ţării este împărţit în zone de interese financiare şi
ideologice, care nu au nimic în comun cu interesul statului şi formarea opiniei publice favorabile securităţii acestuia. Se punctează necesitatea conformării structurii şi
funcţionalităţii relaţiilor mediatice la interesele statului. La baza acestui proces urmează a fi pus principiul profesionalismului înalt al jurnaliştilor şi principiul respectării normelor securităţii naţionale.
- Nu este corect de identificat imaginea instituţiilor securităţii moldoveneşti cu
imaginea acestora creată de mass-media. Pînă în 2013 imaginea publică a instituţiilor de asigurare a securităţii statului era una mai mult negativă, în spaţiul
public şi mai ales în mass-media manifestîndu-se neîncrederea în ele.
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In 2013, mankind celebrated the 150th anniversary of the birth of Vladimir Ivanovich
Vernadsky (28.02.1863-6.01.1945), the great Russian scientist, the scientist who has made a
huge contribution to world and domestic science, the world of culture, the development of
human civilization. In his scientific work Vernadsky paid great attention to the development
of the methodological problems of science and, in particular, the problems of the scientific
world, its role in the development of science. The development of the scientific worldview
issues he dealt almost time employment in scientific work. So in 1900, he made a presentation on the scientific outlook of the Moscow Psychological Society.

В 2013 году человечество отметило 150 летие со дня рождения Владимира
Ивановича Вернадского(28.02.1863-6.01.1945),великого русского ученого, энциклопедиста, внесшего огромный вклад в развитие мировой и отечественной
науки, мировой культуры, в развитие человеческой цивилизации. В своей научной деятельности В.И.Вернадский большое внимание уделял разработке методологических проблем науки и, в частности, проблем научного мировоззрения,
его роли в развитии науки. Разработкой вопросов научного мировоззрения он
занимался почти со времени занятия научной работой. Так в 1900 году он выступил с докладом о научном мировоззрении в Московском психологическом
обществе[1.] Он так же читал курс лекций по истории научного мировоззрения.
Обращаясь к этой истории, он отмечал, что человек отражает мир в различных сложных и взаимосвязанных между собой формах, в том числе и в такой сложной форме как мировоззрение. Он показал, что для понимания современного научного мировоззрения и для его выработки необходимо проследить
его зарождение и развитие. Научное мировоззрение он рассматривал как определенное отношение к окружающей действительности. «Именем научного мировоззрения,--писал он,-- мы называем представление о явлениях, доступных
научному изучению, которое дается наукой; под этим именем мы подразумеваем определенное отношение к окружающему нас миру явлений, при котором
каждое явление входит в рамки научного изучения и находит объяснение, не
противоречащее основным принципам научно искания. Отдельные частные
явления соединяются вместе, как части одного целого, и в конце концов получается одна картина Вселенной, Космоса, в которую входят и движение небесных светил, и строение мельчайших организмов, превращения человеческих
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обществ, исторические явления, логические законы мышления или бесконечные законы формы и числа, даваемые математикой. Из бесконечного множества относящихся сюда факторов и явлений научное мировоззрение обусловливается только немногими основными чертами Космоса»[2].
Научное мировоззрение, показал В.И.Вернадский, по своему содержанию
сложно и подчиняется своеобразным законам. «Эти законы далеко не совпадают с законами логики(наука не движется индуктивным или дедуктивным
путем, а являются сложным проявлением человеческой личности»[3]. Оно
«есть создание и выражение человеческого духа» [4]. Вместе с тем научное
мировоззрение представляет собой продукт исторического развития человечества. Оно изменяется в разные эпохи, у разных народов, имеет свои внутренние законы изменения, свою преемственность и специфические формы проявления. В определенные периоды оно меняется коренным образом. Такое изменение человечество переживает в ХХ столетии. В этом изменении огромную роль играют социальные изменения. «Научное мировоззрение, -писал
он,--как и все в жизни человеческих обществ, приспосабливается к формам
жизни, господствующим в данном обществе»[5]. На содержание научного мировоззрения влияют условия человеческой среды, общественной психологии,
развитие техники, развитие самой науки, создание ее новых областей, методов
познания, развитие человеческого мышления вообще. Оно так же проникнуто
сознательным волевым стремлением человеческой личности расширить пределы знания, охватить мыслью все окружающее.
В своем конкретном содержании, отмечал В.И.Вернадский, научное мировоззрение с самого своего зарождения плюралистично и неразрывно связано с
другими сторонами духовной деятельности человека. В длительном и сложном
историческом процессе научное мировоззрение и все научное знание развивается в тесном взаимодействии относительных и абсолютных знаний. «Границы
между ними их количество не представляют ничего неподвижного - наоборот,
они постоянно дробятся и создаются вечным движением научного сознания». В
этом сложном движении человек с особой силой и интенсивностью человек
проникает в реальность, подходит к истине, её создает и система научного аппарата также совершенствуется. Оно складывается из научных выводов, идей,
представлений, теорий, гипотез, как самой науки, так и других форм отражения
действительности: философии, искусства, религии, а также из совокупности
факторов субъективного характер. Все эти проявления человеческой жизни
тесно сплетены между собою и могут быть разделены только в воображении[6].
В.И.Вернадский показал, что разве научного мировоззрения происходит
не гладко, а в острой борьбе. Эта борьба отражает не только борьбу в самой
науке, на чем « зиждется рост и прогресс научного мышления», но и борьбу в
обществе. «Борьба эта под влиянием интересов эпохи благодаря тесной связи
её с жизнью общества нередко получает глубокое и серьезное значение. Такое
прикосновение с жизнью придает научному мировоззрению каждой исторической эпохи чрезвычайно своеобразный оттенок; на решении абстрактных и
отвлеченных вопросов резко и своеобразно отражается дух времени»[7]. По
сути В.И.Вернадский поставил вопрос о том, что научное мировоззрение
представляет собой в каждое конкретное время определенную сумму знаний,
которые затем стали назвать парадигмой.
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Рассматривая общие черты содержания научного мировоззрения
В.И.Вернадский рассматривал и вопрос о соотношении в нем объективного и
субъективного знания, относительной и абсолютной истины. Он отмечал, что
в длительном и сложном историческом процессе научное мировоззрение и все
научное знание развивается в тесном взаимодействии относительных и абсолютных знаний. Границы между ними, не представляют ничего неподвижного. В этом сложном движении человек с особой силой и интенсивностью проникает в реальность, подходит к истине, её создает. Он указывал, что в этом
содержании важное место занимает названный им научный аппарат, включающий в себя эмпирические научные факты, отражающие содержание реальных естественных тел и явлений и полученные на основе данных опыта,
практики эмпирические обобщения, т.е. обобщения, сделанные из этих эмпирических фактов индуктивно. Эти данные науки являются рациональным истинным знанием, основным субстратом научного мировоззрения. Научно истинное знание не зависит ни от эпохи, ни от общественного и государственного строя, ни от народности и языка, ни от индивидуальных различий. Научные
истины, в том числе и входящие в научное мировоззрение являются бесспорными, неизбежно всеобщими, обязательными для всех и для каждого.
Другая часть научного мировоззрения, показал В.И.Вернадский, состоит
из относительных знаний, Относительная часть научного знания, входящая в
научное мировоззрение также не одинакова. Часть этого знания в процессе
развития науки становится абсолютным знанием, а часть не выдерживает
проверки и отбрасывается, поскольку включает в себя научные построения,
которые более или менее полно представляют науку данного времени, но совсем не являются бесспорными. Отдельные части этого знания, комплексы
фактов, которые точно и строго наблюдаемы, «могут вполне соответствовать
действительности», «неопровержимо доказаны, но их объяснения, их связь с
другими явлениями природы, их значение рисуется и представляется нам различно в различные эпохи»[8].
«Обязательность выводов для всех без исключения людей,- отмечал
В.И.Вернадский,- мы встречаем только в некоторых частях научного мировоззрения», в местах, доступных его методам, образующих его формальную
действительность»[ 9].
Другая часть относительных знаний, отмечал он, находится за пределами
рационального сознания и не имеет такой объективной основы, а связана с
субъективными чертами познающейся личности. В той или иной форме оно
проникает всю душевную жизнь человека. Эта относительная часть научного
мировоззрения имеет даже мистический элемент, настроение, вдохновение и
интуитивные построения. Причем творческая интуиция часто предшествует
научному её пониманию. Иногда в этих областях человеческого творчества
таятся неясные современникам научные истины будущего. В целом же в длительном и сложном историческом процессе научное мировоззрение и все
научное сознание развивается в темном взаимодействии относительных и абсолютных знаний. Но в научное мировоззрение входит главным образом абсолютное знание, возникающее в ходе развития науки, открытия новых научных фактов. « Переработанные научными обобщениями и временными науч97

ными гипотезами и теориями, охваченные математической дедукцией и анализом, они являются научной истиной, точность и глубина которых с каждым
поколением увеличивается»(10).
В.И.Вернадский показал, что относительная часть научного мировоззрения связана так же с другими формами отражения действительности-- с философией, религией, искусством и другими формами духовного творчества человечества. «Мы, -писал он,-часто говорим о значении успехов техники, об увеличении утилизации сил природы, об улучшении жизни человечества, но мы
недостаточно сознаем, что в основе этих успехов лежит сознательная деятельность, лежат идеалы и понимания тех лиц, работой мысли которых достигаются
эти результаты. С самого начала своего развития научное мировоззрение всюду
и на каждом шагу проводило эти гуманитарные взгляды, уважение к человеческой личности, чувство взаимной солидарности и тесной связи с философией и
некоторыми религиозными учениями»[11]. В.И.Вернадский не соглашался с
мнением, что наука заменит философские и религиозные представления о действительности. Он отмечал, что с ходом времени и развитием науки по существу область временно недоступного точному научному исследованию, охватываемого лишь философским мышлением или религиозными построениями, не
уменьшается, что и отражается в содержании научного мировоззрения.
Отмечая тесную связь научного мировоззрения с философией, религией и
искусством, В.И.Вернадский писал, что эти формы, отражения действительности отличаются от точных, абсолютных научных знаний, от всей науки, не являются полностью синонимами истины, но в, то, же время являются подходом к
ней. Они имеют на себе отпечаток личности, связаны с её самоуглублением,
интимными строениями исследующего субъекта, которые иногда не поддаются
эмпирическому исследованию. Ни философия, ни религия, ни здравый смысл
не могут установить истины с той степенью достоверности, какой достигает
наука. Поэтому они не могут быть общеобязательными. Их факты, их заключения и выводы-все должны быть опробованы на основе научного знания. Понятия науки в этом знании непрерывно подвергаются не только логическому анализу как слова, но и реальному анализу опыта и наблюдения, как тела реальности. Поэтому основной фонд науки, входящий в научное мировоззрение по своей достоверности не вызывающий сомнений, «общеобязательность и бесспорность правильно сделанных научных выводов, научных утверждений, понятий,
явлений» отличает науку от философии и религии.
Вместе с тем В.И.Вернадский показал глубокую связь науки с философией. «Наука, - считал он,- неотделима от философии и не может развиваться в её
отсутствии». Философское миропредставление в общем и в частностях создает
ту среду, в которой имеет место и развивается научная мысль. Философская
мысль играет важную роль в создании научных гипотез и теорий. « Философ,
углубляясь в картину реальности, вносит в нее своей методикой, поколениями
выработанной, логическую углубленность, которая недоступна, в общем, для
ученого». Там, где философия опирается на научные достижения, научные факты и обобщения, там она открывает истины. «Наука и философия находятся в
теснейшем контакте, так как в известной части касаются одного и того же объекта исследования». Поэтому, «поскольку работа философа направляется на
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размышление над реальностью вообще, над естественными телами и над явлениями реальности в частности, ученый не может не считаться с работой философа, должен использовать его достижения, но не может придавать ей того же
значения, какое он придает основной части своего знания»[12].
В.И. Вернадский отмечал, что особо сильное влияние на науку оказывает
материалистическая философия, которая резко отличалась от других философских течений нового времени тем, что она входила в столкновение с
наукой, основывалась по возможности всецело на её достижениях. Эта философия продолжала, в сущности, то великое движение, которое вырабатывалось в ХУ11-ХУ111- столетиях на основе новой науки, новой философии, новых быта и техники, которые в то время были созданы». Такое влияние на
научную естественноисторическую работу, отмечал В.И.Вернадский, объясняется тем, что материалистические философии представляют течение реализма, т. е. общей почвы науки и философии при изучении проблем внешнего
мира. Что касается идеалистической и религиозной философии, то они оказывали отрицательное влияние на науку. Например, идеалистическая философия
Э.Канта противоречила его передовым естественнонаучным взглядам, в силу
чего он как ученый жил в прошлом.
Отмечая огромное значение философии для научного мировоззрения
В.И.Вернадский решительно выступал против умозрительных представлений о философии как «науки наук». Для него философия является такой областью знания, которая в своих выводах, гипотезах опирается на достижение
других наук, на открытие в этих науках закономерностей. В этом отношении
он и считал, что в его время философия, в том числе и диалектический материализм, отстает от достижений науки. Философия не делает тех необходимых обобщений, которые становились бы частью научного мировоззрения,
отвечающего достигнутому уровню познания человечеством действительности. Он неоднократно отмечал, что в его время наука нуждается в философских обобщениях. « Мы сейчас, - писал он, переживает такую полосу развития научного мышления, которая с непреоборимой неизбежностью ставит
перед ученым проблемы философского значения». В.И.Вернадский считал,
что в связи с социальным переустройством на всем протяжении планеты
должны создаваться новые философские системы, понимающие языки мысли «новой науки». Философия в значительной мере отстает от науки. Она
находится в кризисе, не осмыслила « взрыв научного творчества», происходящий в ХХ столетии. Все старые философски построения не охватывают
новое, быстро растущее научное описание реальности. Так же диалектический материализм стал слабо связан с наукой. Поэтому« мы сейчас переживаем такую полосу развития научного мышления, которая с непреоборимой
неизбежностью ставит перед ученым проблемы философского значения»[13].Он отмечал, что « философская методика и философские концепции прошлых веков-- в том числе и Х1Х – не могут быть без вреда для дела
прилагаемы к новым научным областям, раньше ХХ в. не существовавших».
Поэтому необходимо создание новой философии, которая обобщала бы достижения современной науки, что важно для развития научного мировоззрения, его влияния на развитее науки[14] .
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В.И.Вернадский также рассматривал роль религии в истории развития
научного мировоззрения. Он, отмечая, что религия как одна « из норм культуры человечеств» не может быть примирена с наукой. «Я, писал он, всегда
отрицал и отрицаю, возможность примирения знания и религии, потому что
считаю, эти основы несоизмеримы и разного порядка» [15]. Религиозные
представления, отмечал он, часто мешали развитию науки, однако в отдельных случаях религия может давать истинное знание. К тому же само религиозное сознание, переживает кризис. Человечество, писал он в 1943 году, живет в глубоком кризисе религиозного сознания. Старые религиозные концепции должны углубиться и перестраиваться, прежде всего, под влиянием научной мысли. Главный акцент в религиозных представлениях при этом должен
и будет сделан в сторону не мировоззренческих, а эмоционально-нравственных проблем, поскольку религия имеет задачей определить поведение человека, т.к. есть естественную этику-мораль.
В.И.Вернадский отмечал, что наука так же не может заменить религиозное мировоззрение. Религия зародилась как нравственная среда человечества
из столкновений материальной и социальной реальности, является продуктом
этого процесса. Существование религиозных чувств есть прямое следствие
общественной жизни.
Следует отметить, что отводя религии место в сфере этики, морали
В.И.Вернадский считал, что в содержании научного мировоззрения нет места
для религиозного мировоззрения, религиозных представлений.
В
историческом
развитии
научного
мировоззрения,
показал
В.И.Вернадский, большое значение имеют социальные условия, социальные
потребности. Здесь оказывают влияние классовые, партийные и личные интересы, проводимая властью политика, в том числе и в сфере научного творчества.
Развитие научного мировоззрения, показал В.И.Вернадский, оказывает
непосредственное влияние на развитее научного знания. Научное мировоззрение играет большую роль в науке, поскольку в основе общепринятого научного мировоззрения, основанного на научной истине, лежит метод научной работы, «известное определенное отношение человека к подлежащему научному изучению явлений»[16].
Подводя итог сказанному, следует отметить, что В.И.Вернадский глубоко и всесторонне рассматривал проблемы научного мировоззрения, его содержание, процесс формирования, эволюции, роль в научном познании и
освоении им окружающего мира[17].
Литература:
1. По этому докладу была опубликована его статья в журнале «Вопросы философии и
психологии» . 1902, №65. сс.1409-1465).
2.Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление М.: Наука. 1991. с. 202 , его
же: Избранные труды по истории науки М.: 1981. с. 43.
3. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.:1991. с . 234.
4. Вернадский В.И.Труды по всеобщей истории науки. 2- изд.М.:1988. с.48.
5. Вернадский В.И. Очерки и речи. Пг.:1922. Ч.1-11. с. 34.

100

6. Вернадский В.И. Очерки и речи.Пг.:1922.Ч.1-11.с.88,20.
7. Вернадский В.И. Очерки и речи.Пг.:1922.Ч.1-11.с. 22.
8. Вернадский В.И.Биогеохимические очерки. М.: 1940. с.183.
9. Вернадский В.И. Очерки и речи. Пг.:1922.Ч.1-11. с. 32.
10. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. Вып. 2. М.:1980. с.10.
11. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.:1988. с. 392-393.
12.Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление.М.:1977. с.69,76,98.
13.Вернадский В.И. Избр. Соч. т .У. стр. 210.
14. Вернадский В.И. О пределах биосферы //Изв. АН СССР. ОМЕН,Сер геолог. 1937.
№1 с. 3.
15. Вернадский В.И.Письма Н.Е.Вернадской.1893-1900гг. М.: 1988. с. 126.
16. Вернадский В.И. Научное мировоззрение //На переломе. Философия и мировоззрение. М.:1990. с.181.
17.См подробнее: Козиков И.А. В.И. Вернадский о научном мировоззрении. // Философия и общество. № 1. 2014.

101

ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ И МИГРАЦИОННЫЕ
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UNIVERSITY STUDIES AND MIGRATION ORIENTATIONS OF GRADUATING STUDENTS FROM REPUBLIC OF MOLDOVA
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Using the "life course" approach, the article analyzes the Moldovan graduate student's migration orientations. A range of factors is determined that forms the Moldovan
graduates' migration orientations on the stage of college admission; hypothetical and actual migration settings on the stages college study, and college graduation respectively.

I.Методология анализа.
Теоретические истоки метода Lifecourse («курса жизни» - КЖ) ряд авторов относят к известной работе первой половины ХХ века У.Томаса и
Ф.Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и в Америке». Наличие такой
связи, несомненно, присутствует, особенно представление объекта исследования биографическим методом и др. Вместе с тем нам представляется, что методологические корни КЖ лежат глубже: работы В.Дильтея и М.Вебера. Следует обратить внимание на центральное понятие метода КЖ, а именно концепт «жизнь». М.Вебер, продолжая в социологии традиции В.Дильтея, создает
свое понимание субъекта социологического исследования и метода исследования. Понятие «индивида» и метода «отнесения к ценности» дают возможность М.Веберу соединить в эмпирическом социологическом исследовании и
эмпирическую реальность, и теоретический принцип научности – требование
объективности, всеобщности.
Методологи КЖ, следуя традиции М.Вебера и вводя концепт «жизнь» в
подход КЖ, осуществляют процедуру объяснения основным методологическим принципам методологии КЖ. 1. Миграционные действия осуществляются под влиянием социальных структур и институциональных социальных
установок; 2. События и роли субъекта действия, как часть его жизни, являются результатом культурного, исторического и социально-экономического
контекста, в котором осуществляется его деятельность.
1. Перспектива курса жизни (ПЖК) исследует отдельные жизненные истории, чтобы понять, как предшествующие события, социально-экономические условия и индивидуальные характеристики влияют на решения и события в течение долгого времени.
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2. Подход жизненного курса подчеркивает связь между индивидуальным
и историческим контекстом, в котором имеют место их жизни.
Отличительной особенностью ПЖК является объединение в одном исследовании микро- и макроподходов: влияния предшествующих событий, индивидуальных и исторических, социально-экономических условий (контекстов) на отдельные жизненные истории [4].
Многие авторы по проблемам миграции отмечают существенную особенность, присущую мигрантам: эта категория населения «отобрана» прежде
всего, по возрастному свойству. В своей стране мигранты всегда моложе не
мигрантов, а в стране приема групповая переменная мигрантов моложе, чем
постоянных жителей этих стран. Возраст - контекстная переменная всех возрастных социальных групп реальных и потенциальных мигрантов как социальной категории. В то же время категория возраста фиксирует не только
хронологическую последовательность развития биофизических свойств мигранта, но и институциональную характеристику возраста как социальнокультурного конструкта. «жизненные этапы - исторические конструкции,
сформированные взаимодействием культурных, демографических, экономических, и институциональных факторов. Определение, коннотации, и опыт
жизненных этапов изменяются согласно классу, этнической принадлежности,
полу, и исторический период» [13].
Так, даже еще не родившийся младенец может стать объектом миграционного процесса (статус такого мигранта вероятно еще не приобрел своего
термина): родители планируют его рождение именно в стране приема как
фактор получения пособия на его рождение и получение таким способом, хотя бы на первое время, необходимых средств к существованию. На последнем
этапе жизненного процесса пенсионер может предпочесть статус мигранта в
другой стране по причине более высокого материального уровня жизни благодаря разнице в стоимости валюты (amenitymigration). Таким образом, исследование миграции возможно путем создания такой исследовательской модели, в которой возраст и социальный статус существуют не рядом, не отдельно
друг от друга, а в едином возрастно-статусном континууме от начального до
последнего этапа курса жизни. Следовательно, для анализа миграционных
установок необходимо использовать эвристический потенциал такого теоретического подхода, который даст возможность связать и возраст, и миграционный процесс с единых методологических позиций. По нашему мнению таким теоретическим подходом может быть разрабатываемый в социологии с
‘60-х годов ХХ века подход курса (течения) жизни (LifeCourse) [17].
Эвристические принципы подхода курса жизни как методологической базы для создания миграционной модели мигранта.
В оценке эвристических возможностей курс жизни для исследования социальных проблем существуют, по меньшей мере, две точки зрения. Одна оптимистическая: курс жизни как утверждают некоторые из его сторонников
(Elder; Heinz) «сегодня - выдающаяся теоретическая ориентация и новая базовая парадигма исследования в социологии» [17]. Автор в передовой статье
еще более категоричен и делает значимый вывод, «Жизненный курс достигает
совершеннолетия» [34].
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Другая оценка более осторожная и видит существенный недостаток подхода курса жизни в отсутствии на данный момент разработанной теории жизненного курса. Очевидно, что не разработанность подхода курса жизни до уровня
теории снижает его методологическую значимость в анализе социальных явлений жизни. По мнению этой группы исследователей, понятие курса жизни используется скорее «метафорически или эвристическим образом» [14].
Некоторые авторы вообще отрицают даже и эвристический потенциал жизненного курса, считая, что «каждый человек уникален, беспрецедентен, непредсказуем» и «каждый человек испытывает различный ритм и последовательность
жизненных событий, интерпретаций, и комбинации и интеграции их. И современное общество столь дифференцируется, что никакой когерентный синхронизируемый набор переходов не происходит для всех людей данного возраста»
[6].Однако отказ от обобщенных объяснений как познавательного результата
научного вывода приведет к дискредитации самого научного вывода.
И хотя следует согласиться с тем, что разработки подхода курса жизни в
настоящее время весьма далеки от оформления на теоретическом уровне. Однако данное обстоятельство не может служить препятствием для использования подхода курс жизни для анализа миграционных проблем. В практике исследования миграции используются понятия, которые Гегель определяет как
«конкретные» выражения, существующие «на языке чувства, представления»
[24, c.64-65]. По нашему мнению современные исследования миграции осуществляются именно на уровне «конкретных» выражений «на языке чувства,
представления». «Конкретные» понятия применяются социологами либо тогда, когда они работают с реальным объектом «либо уже созданным социумом», либо строят его сами [2, p.33].
Достаточно привести любое определение миграции или мигранта, чтобы
убедиться в том, что эти понятия существуют «на языке чувства, представления». По этой причине следует согласиться с Я.Петерсеном, что «наиболее
общее утверждение, которое возможно сделать относительно миграции,
должно быть сделано в форме типологии, а не закона” [7]. О том, что такого
рода исследования могут быть продуктивными, доказывает пример М.Вебера,
который в работе «Протестантские секты и дух капитализма» показывает, что
субъективный смысл социального действия, проявляющийся в ориентации
верующего протестанта на потусторонний мир можно понять методом
наблюдения за реальным поведением человека в реальномместе «здесь» и в
реальном времени «сейчас».
В то же время, несмотря на отсутствие теории курса жизни, можно констатировать наличие многочисленных впечатляющих результатов применения
подхода курса жизни в области криминологии, антропологии, социологи и т.д.1
Курс жизни человека делится на этапы жизни (LifeStage), которые определяются такими событиями, которые характеризуют его движение (развитие)
на иной, более высокий этап жизненного пути. События подводят итог одного
1

Жизненная перспектива курса распознает важность синхронизации жизней не только с
точки зрения хронологического возраста, но также и с точки зрения биологического возраста, психологического возраста, социального возраста, и духовного возраста [12].
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жизненного этапа и становятся базой, началом другого жизненного этапа, который в свою очередь характеризуется другим событием, характерным для
данного этапа. Этапный континуум завершается с завершением последнего
возрастного этапа КЖ человека.
Каждый этап курса жизни характеризуется определенными видами социальных действий (agensy). Социальное действие (agensy) и его результат, эффект может быть определено или как цель, или как средство [23, c.604]. В
процессе пространственного перемещения человек совершает действия,
направленные либо на достижения цели как ценности, либо как средства. Человек, совершающий миграцию, использует его как средство [30], либо для
сохранения, либо для приобретения социального статуса. Как средство перехода от одного жизненного этапа к другому миграция является зависимой переменной. «Дети покидают родительский кров не для того, чтобы вступить в
мир взрослых, а для того, чтобы поступить в школу [21, c.304]. В ситуации
приобретения высшего образования окончание университета «является необходимым предварительным условием приобретения высшего статуса» [21,
c.305]. В то же время приобретение высшего образования как индикатора
высшего профессионального статуса институционально привязано к определенному возрастному этапу курса жизни [1]. В нашем случае это возрастной
этап, как правило, 18(19)– 22(23) года.
2.Миграционный процесс и «жизненный цикл» индивида.
Миграционный процесс непосредственно связан с «жизненным циклом»
индивида, т.е. «серией таких последовательных этапов как младенчество, детство, юность, средний возраст и старость. Каждый этап отличается с точки
зрения трех отличных концептуальных компонентов: биологического, психологического и социального» [13]. Вместе с тем, каждый этап «жизненного
цикла» индивида по-особому связан с миграционными перемещениями. Так,
если на этапе младенчества / детства индивид включается в миграционный
процесс не самостоятельно, как член семьи, практически не имеющий права
голоса в принятии решения о миграции, то уже на втором этапе «молодого
взрослого» его самостоятельность в этом плане резко возрастает [29]. Миграционная мобильность на переходном этапе от юности к «молодому взрослому» является необходимым условием для включения в процесс приобретения
человеческого капитала: профессиональных знаний.
Для более адекватного исследования миграции как социального явления
следует, по нашему мнению, рассматривать ее с точки зрения «жизненного
цикла» индивида, т.е. «серии таких последовательных этапов как младенчество, детство, юность, средний возраст и старость. Каждый этап определяется
с точки зрения трех отличных концептуальных компонентов: биологического,
психологического и социального» [13]. Каждый этап «жизненного цикла» индивида по-особому связан с его особенным отношением к миграционным перемещениям. Так, если на этапе младенчества / детства индивид включается в
миграционный процесс несамостоятельно, как член семьи, практически не
имеющий права голоса в принятии решения о миграции, то на втором этапе
«молодого взрослого» его самостоятельность в этом плане резко возрастает,
хотя и не является полной [29].
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Для нас имеет принципиальное значение этап включения в миграционный
процесс «молодого взрослого» по причине того, что именно на этом этапе
начинается более или менее осознанное, самостоятельное включение индивида
в миграционный процесс. Студент в течение нескольких лет (от младших до
старших курсов) становятся субъектом важнейших социальных изменений: в
его жизни происходят два важнейших жизненных события: поступление в вуз и
завершение вузовского периода обучения. Поступление в вуз связано с реализацией профессиональных планов. Для вчерашнего лицеиста или гимназиста
это означает завершение периода поиска будущего профессионального статуса.
И, соответственно, первый курс - начало нового периода жизненного курса приобщения к новому профессиональному статусу - профессионала. Последний
курс – завершение предыдущего этапа и вступление в последнюю, завершающую стадию профессиональной адаптации. Таким образом, первое жизненное
событие связано с профессиональной самоидентификацией, т.е. с завершение
этапа профессиональной ориентации, второе с профессиональной адаптацией.
Исследовательская парадигма жизненного пути рассматривает обучение в
высшем учебном заведении как этап жизненного курса «молодого взрослого»
и представляет собой переход от социального статуса «студента к профессиональному» [19]. Жизненные события характеризуют ситуацию «молодого
взрослого» как остро переживаемых статусных изменений в процессе жизненного пути индивида. «В общем представлении жизненный путь обычно
соотносится с переплетением возрастно-градуированных траекторий, таких,
как карьера и семейная жизнь, подчиненных изменяющимся условиям и мнениям о будущем, а также с короткими периодами жизненных переходов,
начиная от поступления в школу и кончая выходом на пенсию [25].
Р.Орнстейн считает, что «понятие и определения юношеского возраста
неоднозначны и неосязаемы» [15]. Т.Хэвигхурст определил «молодого взрослого» как индивида в возрасте от 18 до 30 лет (возрастной диапазон, используемый в Европе). Он классифицировал направление деятельности «молодого
взрослого» в этот период времени как начало самостоятельной жизни: начало
профессиональной карьеры, поиска партнера и создания семьи [10].
«Молодость определяется исследователями как первая фаза ранней
взрослости, охватывает период жизни от юности (20-23 лет) до примерно 30
лет». Возрастная психология выделяет младшие (18-21 год) и средние (21-25
лет) юношеские возрастные группы [28].
Начало профессиональной карьеры непосредственно связано с проблемой
реализации приобретенного статуса профессионала, т.е. реализации полученных знаний. Таким образом, полученный статус профессионала ставит выпускника, «молодого взрослого» перед необходимостью поиска и выбора работы на первом этапе жизненного курса проблемой.
Возрастной диапазон от 18 до 30 лет определяется как «молодой взрослый и классифицируется в этот период времени как начало самостоятельной
жизни: начало профессиональной карьеры, поиска партнера и создания семьи
[15]. Начало профессиональной карьеры непосредственно связано с проблемой реализации приобретенного статуса профессионала, т.е. реализации полученных знаний. Таким образом, полученный статус профессионала ставит
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выпускника, «молодого взрослого» перед необходимостью поиска и выбора
работы на первом этапе жизненного курса проблемой
Характерной особенностью включения категории «молодого взрослого» в
полученный статус профессионала является приобщение его к миграционным
перемещениям при поступлении в высшее учебное заведение. Часть студентов в процессе поступления в вуз совершает свой первый миграционный шаг:
мигрирует из своего постоянного места проживания / рождения в место расположения вуза. Таким образом, уже на первом до трудовом этапе жизненного курса «молодые взрослые» включаются в миграционный процесс [16].
На завершающем этапе первого цикла вузовского обучения студенты выпускных вузов делают свой второй миграционный шаг: для продолжения
профессионального обучения продолжение обучения на втором этапе высшего образования, либо работу в другом городе или другой стране.
II. Дескриптивный анализ миграционных ориентаций СВК
2.1. Объект исследования: студенты старших курсов вузов Республики Молдова.
Миграционный процесс студентов старших курсов вузов Республики
Молдова (по результатам социологического исследования).
Возрастная структура студентов старших курсов вузов Республики Молдова: «молодые взрослые» (young adults) - студентов старших курсов вузов
Молдовы относится к начальной группе «молодых взрослых» (20-22 года) 66.6%,средней (23-25 лет) - 28.5% и 2.8% к старшей группе (26-28 лет).
Таблица 1.
Возрастные группы студентов старших курсов
вузов Республики Молдова категории «молодых взрослых» (%):
Категория молодых взрослых
К-во лет
1993-1991 (20-21-22 [11] начальная группа)
20-22
1990-1988 (23-24-25 средняя группа)
23-25
1987-1985 (26-27-28 старшая группа)
26-28
1986-1976 (29-37 [9])
29-37
Итого

Частота
611
261
26
33
917

Процент
66.6
28.5
2.8
3.1
100.0

Первичные анализы сосредотачиваются на молодых совершеннолетних в
своей середине двадцатых (возраст 24-28). В этом возрасте большинство молодых совершеннолетних людей завершило свое образование и только начинает свои взрослые карьеры [11].
Предмет исследования. Миграционные ориентации студентов выпускных курсов вузов Республики Молдова.
1.Миграционные установки СВК на этапе поступления в вуз;
2.Гипотетические миграционные установки на этапе обучения СВК вуза;
3.Миграционные установки СВК на этапе после окончания вуза;
4. Образовательная миграция как ролевое продвижение и инвестиции в
человеческий капитал выпускников вузов.
1. В результате исторически сложившихся обстоятельств в Республике
Молдова институты высшего образования в основном сосредоточены в столице страны: городе Кишиневе.
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Очевидно, что основным пунктом назначения внутренней учебной миграции являются именно вузы города Кишинева.
Иерархия образовательного статуса строится на уровнях существующей в
настоящее время системы образования: начальное, среднее и высшее. Естественно, наивысшим образовательным статусом обладает высшее и пост
высшее образование. «Образование и здоровье являются двумя наиболее важными характеристиками человеческого капитала» [8].
В молдавском обществе присутствует уважительное отношение к высшему образованию. «Процесс образования состоит не только в подготовке учащегося к определенному виду деятельности, он оказывает влияние на статус
человека в обществе» [31]. Получение высшего образования в настоящее время тесно сопряжено с миграционными установками и поведением выпускников лицеев Республики Молдова. Большинство выпускников проживают в
селе и небольших городах, и для продолжения обучения в высшей школе им
необходимо переехать в Кишинев, Бельцы и еще в несколько небольших вузов в средних городах.
2.2. Пространственное распределение вузов Республики Молдова в
2012-2013 учебном году.
В ситуации, когда вузы концентрируются в нескольких населенных пунктах, то для большинства желающих миграция является главным средством
получения высшего образования. Поступление в вуз из сельских и малых городских поселений сопровождается миграционными перемещениями в большие города, центры высшего образования. Миграционное перемещение представляется собой средство получения образования (знаний) и в этом случае
имеет ролевое происхождение. Миграция с целью получения образования
имеет важные последствия «не только для выполнения различных ролей, но
также и для … возможностей продвигаться в те из других, зачастую более
престижных ролей, для выполнения которых они наилучшим образом приспособлены благодаря своим «природным» талантам» [20, c.239].
2.3. Выбор вуза как фактор учебной миграции.
На миграционные свойства студентов выпускных курсов Республики
Молдова оказала существенное влияние ситуация выбора вуза для получения
высшего профессионального образования. Контингент студентов выпускных
курсов Республики Молдова в 2012-2013 учебном году сформировался, прежде всего, под влиянием объективных условий: а) сосредоточением вузов и,
соответственно набора профессий в Республике Молдова в столицег. Кишинев и в некоторых других городах и в) жизненных (профессиональных) планов выпускников лицеев (школ).
Всего в 2011-2012 учебном году в Республике Молдова насчитывалось 34 вуза, в том числе в г.Кишинев было 28 вузов, в г.Бельцы – 3, в г.Комрат– 1,
в г. Кагул -1 и в г. Тараклия- 1 [5, p.110].
Столичные вузы и по количеству обучающихся в них студентов выпускных курсов так преобладают в сравнении с региональными вузами. В 20112012 учебном году из общего количества студентов выпускных курсов вузов
Молдовы (24.793) в городах, включенных в выборку, в г. Кишинев училось
90.9%, г. Бельцы - 6.7% и г. Комрат - 2.4% (таблица 1).
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Таблица 2.
Распределение студентов выпускных курсов девяти
вузов Республики Молдова в 2011-2012 учебном году по трем городам
[5, p.110] (%):
Вуз
Кишинев (32 вуза)
Бельцы (3 вуза)
Комрат (1 вуз)
Итого

N
24.793
1.838
652
27.283

%
90.9
6.7
2.4
100.0

В выборке нашего исследования большая часть студентов выпускных
курсов так же представлена студентами выпускных курсов столичных вузов
страны- 8 = 90.3% (90.9%), 1 вуз г. Бельцы - 6.2% (6.7%) и 1 вуз в г. Комрат
3.5% (2.4%). Сравнение выборочной совокупности опроса (таблица 2)и данных генеральной совокупности (таблица 1) показывает высокий уровень репрезентативности выборки и результатов последующего анализа.
Таблица 3.
Распределение студентов выпускных курсов девяти вузов Республики
Молдова в зависимости от вуза, в котором учились на время опроса (%):
вуз, в котором учатся сейчас:
Кишинев
Бельцы
Комрат
Итого

N
828
57
32
917

%
90.3
6.2
3.5
100.0

Студенты выпускных курсов (СВК) в стартовой позиции перед поступлением в вуз и последующего обучения на выпускных курсах могут быть
разделены на две группы. К первой группе 383 (41.8%) относятся те студенты выпускных курсов, которые проживали непосредственно перед поступлением в муниципиях (Кишинев, Бельцы, Комрат), и в которых они продолжали учиться во время опроса. Другая группа студентов 534 (58.2%) непосредственно перед поступлением проживала в других городах/населенных
пунктах. Таким образом, первая группа студентов находилась в стайерской
(не миграционной) ситуации, в то время как вторая изначально объективными и субъективными факторами была поставлена в предмиграционную ситуацию. Фактор пространственно-административных границ и определил
дальнейшие миграционные ориентации и миграционные перемещения второй группы или их отсутствие в первой.
Вопрос: что повлияло в проведенном исследовании на включение респондентов во внутренний учебный миграционный процесс? Ответ, очевидно, достаточно простой: включились во внутренний учебный миграционный
процесс те студенты, которые проживали в населенных пунктах, где отсутствуют вузы. Конечно, совершенно не означает, что у студентов в первой
группе не присутствовали на момент поступления миграционные ориентации (нереализованные), а во второй группе миграционные ориентации не
предусматривали другие варианты выбора вузов.
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Таблица 4.
Распределение студентов выпускных курсов Республики Молдова
в зависимости от места проживания непосредственно перед поступлением
(или переводом) в вуз, в котором учились во время опроса (%):
1. В том же городе/населенном пункте, где находится
вуз
г.Кишинев
г.Бельцы
г.Комрат
Итого

358
16
9
383

93.5
4.2
2.3
100

2.В другом городе/населенном пункте
Бельцы
Комрат
Из другого города
Из сел
Из другой страны
Итого

22
1
233
269
9
534

4.1
0.2
43.6
50.4
1.7
100

В том же городе/населенном пункте, где находится вуз
В другом городе/населенном пункте
Всего

383
534
917

41.8
58.2
100.0

N

%

Из 383 студентов выпускных курсов девяти вузов Республики Молдова,
проживали перед поступлением в вуз том же населенном пункте на время опроса в Кишинев 358 (93.5%) студентов, в Бельцах 16 (4.2%) и в Комрате 9 (2.3%).
3.Вуз как фактор притяжения в миграционном перемещении:
3.1. Объективный фактор.
а) Количество вузов предоставляет так же и больший выбор специальностей, по которым проводилась подготовка студентов: в 2011-2012 учебном
году в вузах Кишинева предлагались 681 специальность, в одном вузе Бельцы
- 57, в Комрате - 32. Следует так же иметь в виду, что в столичных вузах можно получить образование по специальностям, по которым вузы в других муниципиях и городах такой возможности не предоставляют. Это в особенности
относится к таким специальностям как технические, медицинские и ряд других. Именно вузы трех муниципиев Кишинева, Бельцы и Комрата предоставляют возможность, прежде всего, но не только, желающим из других городов
и сел освоить престижные специальности. Таким образом, можно предположить, что получение престижной профессии играет важную роль притягательного фактора в миграционном перемещении именно в эти населенные
пункты Республики Молдова. О наличии фактора «престижной профессии» в
миграционном перемещении говорят данные, представленные в таблице 4.
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3.2. Престиж профессии как фактор притяжения в миграционном
перемещении:
1. Субъективный фактор.
Проблема значения престижной профессии поставлена в рамках функциональной теории Т.Парсонса и его школы (Б.Барбер). Связь между институционализацией профессии как продуктом общества и интернализацией профессии, как продуктом личности приводит к появлению феномена престижной профессии. Престиж профессии становится для личности критерием на
этапе выбора вуза и последующего обучения. Существует прочная связь между выбором престижной профессии и ожиданием последующих результатов.
Индивид проецирует оценку престижности профессии в сложный комплекс
ожиданий в будущем высокого экономического и социального статуса. Поскольку престижные вузы и престижные профессии не всегда совпадают, а
чаще всего и не совпадают с городом / населенным пунктом и местом проживания, то возникает необходимость в миграции. Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что проживали непосредственно перед поступлением
(или переводом) в вуз, в котором учились во время опроса 534 студентов выпускных курсов вузов, представленных в выборке.
4.Гипотетическая миграционная установка в процессе обучения в вузе.
Миграционные установки формируются в течение всего периода обучения в вузе. Однако важные события заключительного этапа обучения в ряде
случаев придают особую актуальность миграции СВК и могут послужить
спусковым механизмом для формирования новых миграционных установок.
Таким важным событием является окончание обучения в вузе и получение
диплома бакалавра (или мастера). Кроме ожидаемой удовлетворенности
свершившимся фактом завершения вузовского образования выпускник оценивает выбор места обучения, совершенный три года назад.
Оценка выбора места обучения может быть как положительной (повторил
бы), так и негативной(не повторил бы).
Повторный выбор места обучения. Повторили бы тот же выбор – 73,9%
выпускников. Выбрали бы другой вариант – 21,1% выпускников.
При этом выбрали бы: а) тот же вуз и тот же факультет, и б) тот же вуз,
но другой факультетв своей стране. Выбор иного, чем первоначальный, места обучения СВК состоит из двух типов: а) другой вуз, но тот же факультет в своей или другой стране и б) другой вуз и другой факультет в своей
или другой стране. Очевидно, что гипотетический выбор повторного места
обучения имеет и объективные и субъективные причины. Но нас в данном
случае интересует иная проблема, формирует ли повторный выбор миграционные установки и миграционное поведение и если формирует, то в какой
степени. Поскольку отсутствие повторного выбора места обучения исключает появление миграционных установок и миграционного поведения в условной ситуации, то в этом случае мы будем рассматривать только варианты
наличия повторного выбора.
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Таблица 5.
Распределение СВК в гипотетической ситуации повторного выбора места
обучения(%):
Если бы Вам представилась возможность заново
выбирать место обучения, то Вы бы выбрали:
Тот же факультет, но в другом вузе моей страны
Тот же факультет (направление подготовки), но в вузе
другой страны
Другой вуз, другой факультет (направление подготовки) моей страны
Другой вуз, другой факультет (направление подготовки) другой страны
Итого

Частота

%

26
91

10.9
38.1

66

27.6

56

23.4

239

100.0

В гипотетической ситуации повторного выбора места обучения СВК, как
видно из ответов, демонстрируют два типа, как миграционных ориентаций,
так и миграционного поведения: внутренний (на территории своей страны) 38.5% и внешний (на территории другой страны) - 61.5%.
В следующей таблице представлено отношение к повторному выбору
двух групп СВК. Первая группа (стайеры) СВК, которые проживали непосредственно перед поступлением (или переводом) в вуз, в том же городе /
населенном пункте, где находится вуз. Вторая группа СВК, внутренние учебные мигранты, которые проживали непосредственно перед поступлением (или
переводом) в вуз, в другом городе/населенном пункте. Проблема: а) если миграционные ориентации появляются в группе стайеров, то их возникновение
происходит уже в процессе обучения в вузе и являются первичными, б) если
миграционные ориентации появляются во второй группе в процессе обучения
в вузе, то это уже будут вторичные миграционные ориентации. Причина появления и одних и других новые ценностные, возникшие в процессе обучения.
Таблица 6.
Миграционные ориентации СВК Республики Молдова в воображаемой
ситуации повторного выбора места обучения в зависимости от проживания в том же населенном пункте, где находится вуз, или в другом населенном пункте(%):
Если бы Вам представилась возможность заново выбирать место обучения, то Вы бы выбрали:
Тот же факультет,
но в другом ВУЗе
моей страны

Где вы проживали непосредственно перед
поступлением (или переводом) в вуз, в
котором учитесь сейчас?
В том же гороВ другом городе/населенном
де/населенном
пункте
пункте
14

13.7%

112

12

8.8%

Итого

10.9%

Тот же факультет
(направление подготовки), но в вузе
другой страны
Другой вуз, другой
факультет (направление подготовки)
моей страны
Другой вуз, другой
факультет (направление подготовки)
другой страны,
Итого

39

38.2%

52

38.0%

38.1%

25

24.5%

41

29.9%

27.6%

24

23.5%

32

23.4%

23.4%

102

100.0%

137

100.0%

100.0%

5.Миграционные установки.
Формирование «первичной» и «вторичной»миграционных установок замерялось с помощью вопроса: «Если бы Вам представилась возможность заново выбирать место обучения, то Вы бы выбрали…?». Ответы студентов показывают, что ориентация и на ««первичную», и на «вторичную» миграционные установки формируется несколькими факторами: а) выбором факультета,
но в другом вузе своей или другой страны; и б) выбором другого вуза и другого факультета своей или другой страны. Как и следовало ожидать, возникает эффект «новой установки» на миграцию.
Таким образом, миграционные ориентации СВК Республики Молдова в
условной ситуации повторного выбора места обучения распределяются следующим образом:
1.Первичные миграционные установки составляют - 13.7%, вторичные 8.8% в ситуации, если бы представилась возможность заново выбирать место
обучения тот же факультет, но в другом вузе моей страны, соответственно,
38.2% и 38.0% в вузе другой страны.
2.Первичные миграционные установки составляют - 24.5%, вторичные 29.9% в ситуации, если бы представилась возможность заново выбирать место
обучения «другой вуз, другой факультет (направление подготовки) моей
страны, соответственно, 23.5% и 23.4% в вузе другой страны.
Формирование первичных миграционных установок, в первой группе
СВК и вторичных во второй определяется тем, что многие выпускники на последнем курсе более конкретно оценивают выбранный путь профессиональной подготовки: возрос уровень социальной зрелости, расширился объем информации о номенклатуре профессий за пределами страны и уровень знакомства с вузовскими центрами не только в своей стране, но за рубежом.
Формирование первичных и вторичных миграционных установок непосредственным образом оказывает влияние на миграционное поведение на этапе определения жизненного пути после окончания вуза.
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4.6% 100.0%

-0.09 27.4% 21.8%

5.0%

14.3%

12.8%

8.1%

10.6% 100.0%

+0.31 14.3% 14.3%

8.6%

14.3%

14.3%

22.9% 11.4% 100.0%

-0.28 38.2% 16.9%

.0%

12.4%

6.7%

7.9%

18.0% 100.0%

-0.39 47.5% 17.9%

2.9%

9.9%

7.3%

6.2%

8.3% 100.0%

Итого

3.3%

з/о/

3.0%

тот же факультет (направление подготовки), но в вузе другой стране
6.1%

тот же факультет, но в другом вузе
моей страны
1.5%

тот же вуз, но другой факультет

-0.68 65.9% 15.7%

тот же вуз и тот же факультет

другой вуз, другой факультет
(направление подготовки) другой
стране

Индекс миграционной подвижности *

Если бы вам представилась возможность заново
выбирать место обучения, то Вы бы выбрали

другой вуз, другой факультет
(направление подготовки) моей страны

Итого

Затрудняюсь ответить

Не удовлетворен

Удовлетво- Удовлетво- Удовлетворены ли Вы качеством образорен не
рен полно- вания, получаемого в вузе?
вполне
стью

Таблица 7.
Взаимосвязь миграционной подвижности и удовлетворенности качеством
образования, получаемого в вузе (%):

*Индекс миграционной подвижности высчитывается по формуле: Имп=К1К2/К, где К1, количество планирующих заново выбрать место обучения, К2, количество не желающих заново выбрать место обучения и К общее количество ответов.
Численное значение такого индекса колеблется от +1 до – 1. Сдвиг численных значений в +1 или – 1 означает общее направление, соответственно к положительной
реакции или к отрицательной на миграционное перемещение.
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Как видим, миграционная подвижность характерна для всех групп, как
удовлетворенных, так и не удовлетворенных учебой. В целом по всему массиву индекс миграционной подвижности в зависимости от оценки качества подготовки отрицательный -0.39, то есть, 65.4% выбрали бы тот же вуз, а 26.3%
выбрали бы другой вуз. В большей степени планируют воспользоваться миграцией неудовлетворенные качеством образования. В этой группе индекс
миграционной подвижности имеет положительное значение и равен -+0.31. То
есть, неудовлетворенность качеством обучения способствует миграционной
подвижности в поисках подходящего вуза или подготовки по специальности.
Вместе с тем следует обратить внимание, что неудовлетворенность качеством
образования не вызывает однозначно миграционной подвижности и в этой
группе: почти каждый третий респондент из этой группы выбрал бы тот же
вуз. В то же время в группе СВК, удовлетворенных качеством обучения,
13.9% сменили бы свой вуз на другой и в другом месте. Следовательно, можно прийти к выводу, что миграционные планы СВК имеют сложную мотивационную структуру. По этой причине определение какого-либо одного фактора, определяющего миграционную подвижность СВК едва ли возможно.
6. Образовательная миграция как ролевое продвижение и инвестиции в человеческий капитал
Поступление в вуз выпускников школ сельских и небольших городских
поселений сопровождается миграционными перемещениями в большой город.
Несмотря на различие в исходных исследовательских парадигмах и социологи, и экономисты сходятся во мнении: миграционное перемещение и высшее
образование тесно переплетены. «Миграция и образовательные решения, действительно переплетаются во многих измерениях» [3].
6.1.Миграция и высшее образование как ролевое продвижение.
В рамках социологической парадигмы переход «от школы к стабильным
(относительно) профессиональным статусам» [18] представляет собой средство для реализации индивидуальных ролевых экспектаций, сопутствующих
данному возрастному этапу жизненного пути индивида. На возрастном этапе
жизненного пути (life course) молодые взрослые используют миграцию и образование «не только для выполнения различных ролей, но так же и для …
возможностей продвигаться в те из других, зачастую более престижных ролей, для выполнения которых они наилучшим образом приспособлены благодаря своим «природным» талантам» [20, c.239].
С точки зрения экономической парадигмы абитуриента можно рассматривать как экономического агента, который, так же как и трудовой мигрант
принимает индивидуальное миграционное решение о переезде в большой город для поступления в вуз с точки зрения инвестиций в человеческий капитал.
В ситуации выбора нового этапа жизненного пути абитуриент (а затем и выпускник вуза) выбирает миграционные перемещения как средство для получения высшего образования на основании сравнения ожидаемого дохода после окончания вуза в своем постоянном месте жительства. Если полученный
знания и навыки позволят в будущем получить ожидаемый доход, то факт миграции и поступление в вуз будет иметь место. В ситуации выпускных курсов,
если ожидаемый доход в месте постоянного проживания будет соответство115

вать уровню инвестиций в человеческий капитал1, то вероятность возвращения в место постоянного проживания также будет иметь место. Если же ожидаемый доход в месте постоянного проживания не будет соответствовать
ожидаемому, то выпускник сменит место постоянного проживания и либо
останется в городе, где он получает образования или в других странах и городах, которые обеспечат ему ожидаемый доход от инвестиций в человеческий
капитал (высшее образование) [22].
Какими бы ни были факторы, обусловившие поступление в вуз, выпускник высшего учебного заведения ориентируется в последующем миграционном передвижении на достижение как социального (ролевого), так и экономического (инвестиционного) плана. Индивид стремится не просто получить
престижные знания, и сих помощью или достигнуть престижной социальной
роли (престижной профессии), или инвестировать их в «человеческий капитал», который позволит ему получить достойный капитал финансовый.
6.2. Финансовая стоимость престижной профессии и миграционные
установки студентов выпускных курсов вузов Молдовы.
Проблема: высшее образование как инвестиция в человеческий капитал
непосредственно влияет на миграционное поведение студентов выпускных
курсов вузов Республики Молдова. Среди мотивационных факторов, повлиявших на выбор вуза, престиж вуза и факультета занимает ведущее место: их
совокупная оценка составляет 78.6%. В современной Молдове, как и в России,
сложилось неклассическое представление о престиже: «профессия тем престижнее, чем она прибыльнее» [26].
В сложившейся ситуации можно предположить, что выпускники – «внутренние мигранты» станут «возвратными мигрантами», если их оценка престижа профессии совпадет с финансовой оценкой достигнутого человеческого
капитала (профессиональных знаний). Если же реальная оценка достигнутого
человеческого капитала окажется с их точки зрения недостаточной, то это
приведет к формированию новых миграционных установок.
Студенты «внутренние мигранты» считают, что они могут рассчитывать
после окончания вуза, если вернутся в город, из которого приехали на учебу в
данный вуз на среднемесячную зарплату от 2521.1 до 5081.5 леев2. Однако,
чтобы нормально жить в городе, из которого приехали на учебу, необходимо
зарабатывать (по мнению студентов) всреднем 5802.4 леев. (В большом городе (Бельцы) 6017.6 леев, в малом городе 6324.4 леев и в селе 5362.6 леев). Таким образом, налицо, (по мнению студентов) существенная недооценка достигнутого человеческого капитала. Вполне логично, что в этой ситуации миграционные установки получают дальнейшее развитие: остаться в городе, где
они получили образование (36.6%) или поискать «счастья» в другом населенном пункте своей страны (4.4%) или в другой стране (21.3%). Установки на
«возвратную миграцию» демонстрируют 17.7%, не определили своего отношения к миграционным планам 20.0% (см. Таблица 12).
Как отмечает И.Молодикова: «Хорошее образование – это главный капитал молодого специалиста, вступающего на рынок труда» [27]
2
Курс НБМ 12 леев =1$ (на период проведения опроса)
1
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Естественно, что получение престижного высшего образования ориентирует выпускника и на престижный уровень потребления.
Престижный уровень потребления соответствует, в оценках студентов,
категории «богатой» семье - 12867.7 леев дохода на одного человека, «среднего достатка» - 6361.5 леев и «бедной» 2257.4 леев. Сравнив ожидаемую выпускником заработную плату «от 2521.1 до 5081.5 леев», на которую он может рассчитывать, если вернется в свой родной город, мы видим, что его семья оказывается между «бедной» и «со средним достатком».
Другой выход в решении проблемы удовлетворительной заработной платы после окончания вуза: остаться в городе, в котором студенты учатся. Тем
более, что значительная часть выходцев из небольших городов и из сел такую
возможность реализуют. Однако решение остаться в городе, где проходит
обучение, проблему удовлетворительной заработной платы не решает. Чтобы
нормально жить в городе обучения, необходимо зарабатывать в среднем (по
оценкам студентов) 9275.9 леев в месяц. Сумма существенно меньшая, чем та,
на которую они могут рассчитывать: от 2866.1 до 4778.0 леев в месяц. Для
решения проблемы заработной платы наиболее приемлемым решением является миграция в другую страну. В их «стране обетованной» предполагаемый
заработок в месяц в среднем может составлять (по оценкам студентов)
20077.4 леев или 1673.1$. Очевидно, данная месячная заработная плата в
стране миграции и есть ответ на вопрос: «Сколько стоит внешняя миграция в
представлении студентов выпускных курсов 2013/2014 учебного года»?
Таким образом, высшее образование формирует высокий уровень самооценки получаемого человеческого капитала, не совпадающий с его реальной
оценкой обществом и государством. Существование разрыва будет постоянным фактором миграционных установок, и при наличии некоторых других
факторов будет способствовать реальной трудовой миграции выпускников
высших учебных заведений Республики Молдова.
7. Студент: его работа и миграционные ориентации
Поскольку работа (как престиж, так и ее финансовая сторона) оказывает
существенное влияние на миграционные ориентации, то можно предположить
две гипотезы. Первая: студент, в процессе обучения занятый в процессе трудовой деятельности, непосредственно совпадающей со специальностью обучения, в большей степени будет планировать остаться на той же работе и после окончания вуза. В свою очередь наличие работы приведет к большей
установке на то, чтобы остаться в стране, и, соответственно, к меньшей установке на миграцию за пределы страны. И, наоборот, работа не по специальности предполагает меньшую заинтересованность оставаться на этой же работе
после окончания обучения и, соответственно, к большей установке на миграцию, как на средство решения жизненных проблем.
Вначале мы рассмотрим, как влияет наличие или отсутствие работы на
планируемую СВК миграционную подвижность. Как видим из приведенных
данных видно, что наличие или отсутствие работы существенно не влияет на
миграционную подвижность респондентов. Во всех пяти группах она носит
положительный характер и находится в пределах от 0.35 до 0.48 положительных значений индекса.
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1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 8.
Индекс влияния наличия / отсутствия работы на планируемую
миграционную подвижность выпускников
Вариант ответа
Индекс
Да, есть постоянная работа
0.41
Да, есть временная работа
0.36
Иногда подрабатываю (от случая к случаю)
0.39
В настоящее время не работаю
0.35
Не работаю
0.48

В большей степени на миграционную подвижность СВК влияет не просто
наличие работы, но наличие работы по специальности.

Задумываюсь об отъезде

Решение об отъезде в принципе
мною принято

Точно уезжаю

18.5%
11.9%

27.8%
11.9%

27.8%
42.9%

9.3%
19.0%

9.3%
4.8%

7.5% 100.0%
9.5% 100.0%

0.42

2.5%

12.5%

42.5%

10.0%

5.0%

27.5% 100.0%

0.26

11.8%

18.4%

36.8%

12.5%

6.6%

14.0% 100.0%

Итого

Считаю отъезд маловероятным

0.00
0.43

Затрудняюсь ответить

При любых обстоятельствах буду
жить и работать в своей стране

Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Итого
(N=136)

Индекс миграционной подвижности

Планируете ли Вы остаться на той же
работе после окончания вуза?

Таблица 9.
Миграционные установки студентов работающих
по специальности,непосредственно совпадающей с их специальностью
обучения, планирующих и не планирующих остаться на той же работе
после окончания вуза (%):
Как Вы сами относитесь к вероятности Вашего отъезда за пределы страны, гражданином которой Вы являетесь?

Данные опроса в значительной степени подтверждают первую гипотезу:
46.3% (индекс 0.00) планируют либо при любых обстоятельствах жить и рабо118

6.7%
12.6%

13.3% 16.7% 100.0%
8.9% 14.8% 100.0%

0.00

13.2%

27.9%

29.4%

10.3%

1.5%

17.7% 100.0%

0.21

10.7%

20.6%

34.3%

11.2%

7.3%

15.9% 100.0%

Итого

23.3%
39.3%

Затрудняюсь ответить

26.7%
15.6%

Задумываюсь об отъезде

13.3%
8.9%

Считаю отъезд
маловероятным

0.03
0.36

При любых обстоятельствах
буду жить и работать в своей
стран

Точно уезжаю

Как Вы сами относитесь к вероятности Вашего
отъезда за пределы страны, гражданином
которой Вы являетесь?

Решение об отъезде в принципе
мною принято

Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Итого
(N=233)

Индекс миграционной подвижности

Планируете ли Вы остаться на той же
работе после окончания вуза?

тать в своей стране, либо считают отъезд маловероятным. Индекс миграции
показывает, что миграционные планы в этой группе практически равны планам другой группы, которая планирует остаться в своей стране. Вместе с тем,
часть студентов из этой группы (30.9%), хотя и работает по специальности, но
не планирует остаться на той же работе после окончания вуза и, соответственно, прогнозирует более высокие миграционные планы, чем первая группа 66.70%. В своей стране планируют остаться только каждый четвертый из
(23.8%) респондентов данной группы. Индекс миграции (0.43) так же показывает высокий уровень планов миграционной подвижности в сравнении с первой группой (0.00).
Таблица 10.
Миграционные установки студентов работающих по специальности,
непосредственно НЕсовпадающей с их специальностью обучения,
планирующих и не планирующих остаться на той же работе после
окончания вуза (%):

Часть студентов, работающих не по специальности, так же планирует
остаться на той же работе после окончания вуза (40.0%), а другая часть из них
планирует выехать за пределы страны, гражданином которой являются
(43.30%). Однако, как видим, и планы остаться в своей стране у этой группы
ниже, и планы миграции выше, чем в первой.
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Таким образом, работа студентов по специальности способствует профессиональному и трудовому закреплению в своей стране. Следует только
добавить, что работа по специальности может способствовать профессиональному и трудовому закреплению студентов выпускных вузов при наличии
удовлетворительного уровня оплаты труда. Однако при нынешнем уровне
экономического развития страны удовлетворительный уровень оплаты труда
представляет серьезную проблему и не способствует в полной мере сокращению миграционных планов студентов страны.
Таблица 11.
Соотношение размера заработка студентов, планирующих и
не планирующих остаться в своей стране после окончания вуза (%):

52.3%

6.8%

9.1% 11.4% 100.0%

0.28

12.3%

15.4%

33.8%

13.8%

7.7% 16.9% 100.0%

0.09

7.2%

33.3%

37.7%

10.1%

1.4% 10.1% 100.0%

0.18

25.0%

25.0%

14.3%

14.3%

3.6% 17.9% 100.0%

0.09

14.3%

23.8%

28.6%

9.5%

9.5% 14.3% 100.0%

0.22

16.1%

29.0%

29.0%

16.1%

6.5%

0.17

11.9%
31

23.8%
60

35.7%
90

11.5%
30

6.0% 12.7% 100.0%
15
32
258
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Итого

13.6%

Затрудняюсь ответить

6.8%

Точно уезжаю

0.48

Решение об отъезде в принципе
мною принято

Задумываюсь об отъезде

Итого

Считаю отъезд маловероятным

От 200
до 1000
От 1001
до 2000
От 2001
до 3000
От 3001
до 4000
От 4001
до 5000
От 5001
и выше

При любых обстоятельствах буду
жить и работать в своей стран

Каким был размер Вашего заработка за
прошедший месяц, не включая стипендию? В нац. валюте

Как Вы сами относитесь к вероятности
Вашего отъезда за пределы страны, гражданином которой Вы являетесь?

3.2% 100.0%

8. Внутренняя миграционная подвижность является основным спо
собом получения высшего образования в Молдове.
Больше половины из выборки студентов выпускных курсов молдавских
вузов являются внутренними образовательными мигрантами: 61% (559) студентам для поступления в вуз сменили постоянное место жительства. Структура
внутренних учебных мигрантов в нашей выборке выглядит следующим образом: из большого города мигрировали - 3.9% (22), из малого города -45.6%
(255), из сельских населенных пунктов - 49.0% (274). Таким образом, общее
количество внутренних образовательных мигрантов составляет 551 человек. Из
других стран в Республике Молдова учится 8 внешних образовательных мигрантов, что составляет 1.4% от их общего количества (100%=559).
Таким образом, нам представляются вполне справедливыми слова
В.Шубкина, что «в известном смысле миграция есть — своеобразный способ
разрешения противоречий между личными стремлениями и размещением
мест работы и учения» [32].
Основными вузами, приоритетными для студентов, внутренних мигрантов, являются: государственный университет Молдовы - 42.8%, государственный университет медицины и фармации "Н.Тестемицану" - 14.9%, Академия
экономических наук Молдовы - 13.8% и Технический университет Молдовы 13.0%. Они же являются и основными объектами миграционного поведения
абитуриентов страны.
8.1. Внутренняя миграция как средство подтверждения или повышения «родительского» образовательного статуса студентами выпускных курсов Республики Молдова.
Проблема: насколько нынешними выпускниками вузов статус родителей:
а) будет воспроизведен, или в) будет достигнут более «высокий», чем родительский образовательный статус. Миграция в вуз создает необходимую социальную базу и для первого, и для второго. По крайней мере, можно констатировать, что без миграции в вуз такая возможность была бы минимальной.
С этой целью мы сравним высшее образование родителей и их детей, получающих высшее образование, мигрируя в Кишинев.
Из 100% выпускников молдавских вузов, проживавших:
- в малых городах страны, 50.6% с помощью миграционных перемещений в
вузовские центры в столице и большом городе повышают «родительское» образование до высшего, 40.1% подтверждают «родительского» образования, 6.8%
создают свое «родительское» образование до высшего (у них нет родителей).
- в сельских населенных пунктах страны, 54.9% с помощью миграционных перемещений в вузовские центры в столице и большом городе повышают
«родительское» образование до высшего, 36.4% подтверждают «родительского» образования, 6.1% создают свое «родительское» образование до высшего
(у них нет родителей).
9. Миграционные ориентации студентов выпускных курсов после
обучения в вузе.
Третий, заключительный этап миграционного поведения студентов выпускных курсов представлен в виде жизненных планов после окончания вуза.
Проблематичность изучения будущего миграционного поведения индивида на
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основании планируемого поведения общеизвестна. И, тем не менее, планируемое миграционное поведение представляет для нас как минимум значимость
мира Карла Поппера «или мира духовных состояний, включая состояния сознания, психологические диспозиции и бессознательные состояния» [33] (Желаемое миграционное поведение в данном случае представляет собой результат трехлетней жизни в новом интеллектуальном и пространственном окружении университетского образования, наконец, как итоговая оценка возможности реализовать свои жизненные ориентации в новых или прежних культурных, социальных или экономических условиях).

В другой стране
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17.7%

4.4%

21.3%

100%

43.5%

10.5%

3.5%

22.7%

20.0
%
19.8
%

Итого

В другом городе/населенном
пункте Вашей страны

53.5%

З/о

В городе/населенном пункте,
откуда Вы приехали

В том же городе/населенном пункте,
где находится вуз
В другом городе/населенном пункте
Итого

В городе, где находится ВУЗ

Где вы проживали непосредственно перед поступлением (или
переводом) в вуз, в котором учитесь сейчас?

Таблица 12.
Миграционные ориентации выпускников старших курсов в зависимости
от места проживания непосредственно перед поступлением (или переводом) в вуз, в котором учатся сейчас (%):
Где Вы собираетесь жить после
окончания вуза?

100%

Полученные результаты показывают, что жизненный этап обучения в вузе придал существенный импульс миграционному передвижению в обеих
группах. Однако миграционные ориентации группы студентов выпускных
курсов, которые проживали непосредственно перед поступлением (или переводе) в вуз в другом городе / населенном пункте более интенсивны. Прежде
всего, обращает на себя внимание, что только 17.7% выпускников старших
курсов, проживавших перед поступлением в «другом городе/населенном
пункте» планируют возвращение в город / населенный пункт, откуда они приехали. В процесс возвратной миграции включается только примерно каждый
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пятый мигрант. Большая часть этой группы планирует продолжение миграции, начатой на предварительном этапе при поступлении в вуз. Примерно
каждый третий 36.6% планирует остаться в городе, где находится вуз, 4.4%
планируют переехать в другой город своей страны, а 21.3% видят свое будущее в другой стране. Нет сколько-нибудь устойчивых планов у 20.0%. Как и в
случае с трудовой миграцией, от учебной миграции страдают, прежде всего,
сельские населенные пункты и малые города: из них в первую очередь вымывается молодой интеллектуальный потенциал. Достигнутый профессиональный уровень в процессе вузовского обучения, по мнению студентов, не может
быть реализован в прежних жизненных условиях. Тенденция, впрочем, характерная не только для Республики Молдова.
В меньшей степени планируемое миграционное поведение затрагивает
первую группу выпускников старших курсов, проживавших непосредственно
перед поступлением (или переводом) в вуз, в городе, в котором сейчас учатся.
Чуть больше половины выпускников остаются в городе, где находится вуз
(53.5%). Планируют переехать в другой город / населенный пункт Республики
Молдова только 2.1%, а в другую страну практически каждый четвертый выпускник группы «стайеров» - 24.7%. В состоянии неопределенного планирования
будущего места проживания после окончания вуза находятся 19.7% выпускников
группы «стайеров». Как видим, в целом 45.5% и проживающие в городе обучения в вузе так же планируют дальнейшее миграционное поведение.
Заключение.
В результате анализа делается вывод, что миграционные ориентации студентов выпускных курсов формируются как на этапе жизненного курса, предшествующему поступлению в вуз, так и на основном этапе обучения в вузе.
Миграционные ориентации и миграционное поведение находятся в зависимости от места проживания до поступления в вуз и места проживания городе,
населенном пункте, где находится вуз. Большая часть выпускников собирается
жить в населенном пункте, где находится вуз. Миграционная ориентация на
город / населенный пункт, где находится вуз, в первую очередь характерна для
тех студентов, которые проживали в нем до поступления. Вузовский центр является основным притягательным центром будущей миграционной подвижности. Но этот тип миграционной ориентации также характерен и для студентов
из других населенных пунктов, прежде всего выходцев из небольших городов
(райцентров) и сел. Вторыми по притягательности являются другие страны. Относительно небольшая часть выпускников планирует жить после окончания
вуза в населенном пункте, откуда они приехали. Таким образом, Ориентация
выпускников на внутреннюю миграцию крайне незначительна.
1.
2.
3.
4.
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Articolul “Societatea civilă palestiniană din Israel” abordează subiectul dezvoltării
organizaţiilor non-profit şi a celor comunitare din Israel, ca parte component a societăţii
civile a acestui stat. În funcţie de numărul mic de cercetători, care cercetează acest domeniu, datele prezentate în articol şi monitorizarea realităţilor de zi cu zi ale instituţiilor arabe
de analiză, organizaţiile neguvernamentale din Israel sunt încă în procesul de mobilizare şi
nu au ajuns la scadenţă suficientă pentru a trece la o etapă de instituţionalizare şi să devină
parte a realităţii permanente a minorităţii palestiniene.

In the article we approach the development of Palestinians’ civil society in Israel, from its institutionalized aspect: the so-called non-profit organizations or
community-based organizations, which are part of civil society according. The establishment of organizations and associations in Palestinian society is not a new
phenomenon. It can be traced back to the 1870s, when efforts to establish associations for various purposes emerged [4]. During the British mandate, different sectors began organizing in order to provide services to their members and to the general public. However, this process was confined to cities and to a small or specific
group, relying on a sectarian-religion base.
The development of civil society among Palestinians in Israel can be divided
into six stages: first, the establishment period, which lasted from the mid-nineteenth
century to the beginning of the twentieth century. The most obvious feature of that
period was that associations and institutions were religion-based. Second, the
growth period, which extended between World War I in 1914 and the Arab Revolt
in 1936. This period was affected by the British mandate and the emergence of the
Zionist project. The third stage - the period of decline, 1936 to 1947, a period that
was affected by despair and national defeat and in which many of the existing institutions were dissolved. The fourth one is the establishment of the state of Israel and
during the era of military government from 1948 to 1967, which can be considered
a period of collapse. The fifth period, 1967-1980, was a period of revival. Reconstruction was affected by the termination of the military government in 1966 and
renewed relations with the larger Palestinian people as a consequence of the occupation of the West Bank and Gaza Strip. The sixth period started after 1981 and was
characterized by clear awareness of the need to establish civil society organizations
on the part of the Arab community, and the initial crystallization of modern civil
society institutions, with an increasing number of associations being formed; between 1980 and 1998, nearly 65% of the 1009 institutions were officially registered
by 1998; of which half were registered after [4, p. 8-12]. The latter period may be
considered to be one of stability and dispelling illusion at the same time, whereby
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civil society institutions had matured to take on a path toward institutionalization
while becoming aware of their inability to achieve substantial political goals [2].
At the end of the twentieth century the number of Arab-registered organizations in Israel had reached approximately 1600, forming 4.5% of the total registered
organizations in the country, of which nearly 300 are actually active. Eighty percents of these organizations were registered from 1998 onwards [1].
Since the end of the 1990s the reasons for the increase in number of registered
Arab societies varied. The most significant reasons are:
1. The continuous distress of the Palestinian Arab population in Israel due to
discriminatory and exclusionary policies practiced by the state and its institutions towards them.
2. The increasing of young and educated segments characterized by sociopolitical awareness, and an increase in their capacities and willingness to take
on initiatives and responsibilities, which contributed to the establishment of
a large number of associations.
3. The law of association from 1980, and the government policy that had reduced the barriers and legal obstacles to registration compared with preceding
periods.
4. The growing influence of Islamic movements in the world, and in the Middle East in particular, and the emergence of NGOs as a general global phenomenon.
5. The bigger importance of NGOs as employment source for a new generation of academics.
6. The availability of various funders providing financial support [4, p. 14-15].
The political scientist Amal Jamal identifies also positive and negative external
and internal factors that drove the growing number of NGOs in the Palestinian
community in Israel [1]. (see Table nr. 1.)
Since the 1990s the activities of Arab organizations and associations have been
focusing on the following areas: human rights and defending the rights of the Palestinian minority in Israel; local and international advocacy; strengthening and empowering the Palestinian minority; and social, political, and economic empowerment for women (see Table nr. 2).
In recent years, there were established legal and research centers in fields of
natural sciences, humanities, and social sciences. These centers activate in order to
protect and promote economic, social, political, and cultural rights of the Arab Palestinian minority in Israel, both individually and collectively, as well as their human
and national development; and aim to encourage research on Palestinian society in
Israel. In addition, Arab institutions and associations attempt to address the deliberate marginalization of the Palestinian community practiced by the state and its institutions, and strive to improve their living conditions. This situation illustrates the
beginnings of organized and legal collective action [1]. Some of these institutions
use the official channels directed at state institutions and decision-makers in order
to influence policies and improve the minority’s living conditions of the minority. A
few associations achieved some specific achievements, mainly through the judiciary, effecting some changes.
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The most significant activities are within the area of the relationship between
the state of Israel and the Palestinian society, providing different interpretations of
the reality of the Palestinian minority, presenting alternative discourse to understand its reality, and presenting solutions in an attempt to challenge the state’s
dominance. This aims at establishing that there are credible alternatives for defining the state of Israel as a Jewish state in line with the minority’s demands, human
rights, and democratic values.
Presenting suggestions for reframing Palestinian minority’s relations with the
state, and forms for a new system of government in Israel are among the most
significant attempts made by several civil society organizations. These include:
the Future Vision document issued by the National Committee of Heads of Local
Councils; the Democratic Constitution issued by Adalah—the Legal Center for
Arab Minority Rights in Israel and the Haifa Declaration, a visionary document
issued by Mada al-Carmel—Arab Center for Applied Social Research, which also
advanced a future vision of the Palestinian community’s relationship with the
state of Israel. In recent years, the fact that Palestinian civil society has also
reached out to international public opinion and international bodies, including the
United Nations (UN) is significant. This is done to recruit the latter as a means to
pressure Israel, to unveil the discrimination faced by the Palestinian community
and to shed light on the contradictions of Israeli democracy, because sufficient
internal mechanisms of pressure to influence policies otherwise are lacking, due
to the weakness of civil society vis à vis the state.
As some believe that Israel is more sensitive to international opinion, some organizations believe that such actions might contribute to Israel’s responding to the
needs and demands of its Palestinian citizens. In addition, reports and research published in English by Arab human rights and research centers, were used to address
international public opinion and provide data and analysis on the status of the Arab
minority in Israel.
The participation of a few Palestinian civil society organizations, as part of the
Arab League delegation, in the first Durban Conference against Racism in 2001 and
in the second Durban conference in 2009 are among the clearest examples of actions that addressed international bodies. Some institutions have held study days
and conferences aiming to disclose discriminatory policies practiced against the
Arab Palestinian minority for interested audiences from various backgrounds, usually in the presence of foreign diplomats.
The majority of Arab organizations in Israel may be defined as “external associations [founded] for ideological reasons.” This means that these associations are
not bound by close relations with the state and its institutions, but mostly their relations are dominated by mutual mistrust and marginal state recognition, at best.
The most Arab organizations are characterized by weak relations with state institutions, and a lack of direct communication channels with state institutions and
ministries; in particular, direct or friendly or personal relations between Arab institutions and decision-makers in Israel are lacking [7]. Apparently, this reflects, on
the one hand, a lack of confidence of the organizations in their ability to make a
substantial impact on decision makers and state institutions, and, on the other, hostility of the state institutions toward the Arab organizations. Therefore, Arab civil
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society actions are directed at challenging the dominance of the existing structure,
striving to change institutions’ attitudes towards the Arab population, and reducing
racism; however, according to Jamal, with no success in changing Israel’s attitudes
towards the Arab citizens or in making relations more democratic [1]. The state has
tried to limit civil society’s actions and influence through bureaucratic means, including strict Registrar control on Arab organizations. Payes describes the state’s
attitude towards Arab organizations as “effective exclusion,” where Israeli authorities suspect and distrust the existence and goals of Arab organizations [4]. Arab organizations are aware that the state can restrict their work, place obstacles in their
way, or even confiscate funds or shut down associations under various pretexts, including security. Indeed, the state had previously implemented such a policy on the
ground, when it shut down the Supporters of Prisoners Association in 2006 and the
associations of the Islamic Movement - Northern Tier, and outlawed the al-Aqsa
Association and then closed it down in 2008 Such policies of suspicion and fear and
restricting Arab and Israeli civil society’s actions, which are not subject to the Zionist consensus, were translated in recent years through the enactment of bills in the
Knesset. Among those:
 Associations Law (Amendment—Exceptions to the Registration or Activity of an Association) 2010, calling to amend Article 3 to allow shutting down any
NGO suspected of providing information to foreign entities regarding legal proceedings abroad against senior Israeli government officials or military officers, for war
crimes (Law proposal num. F/18/2456, submitted by 40 MKs in June 14, 2010)
 Proposed Law—Disclosure Requirements for Recipients of Funds from
Foreign Entities 2010 (proposal submitted by MK Zeiv Elkin and others, on February 8, 2010), which aims to place obstacles on civil society work through imposing
strict requirements on reporting funding received from foreign states Entities
 Association Law (Amendment—Prohibition on Foreign Political Entity
Supporting Political Organizations in Israel) 2011 (Law proposal num. F/18/3312,
submitted to the Knesset on June 13, 2011), which prohibits any “political organization” aims to influence the political or the security agenda of Israel, or organize activities of a political nature, and prohibits receiving funding that would exceed NIS
20,000 annually from any foreign country or institutions representing states
 Proposed Law—Associations Law (Amendment – Reservation on Registering Associations 2011 (Law proposal num. F/18/3029, submitted to the Knesset
on June 6, 2011), aiming to deny registration of organization negating the existence of
Israel as a Jewish and democratic state
 Associations Law (Amendment—Reservations for Registration of Associations Denying the Jewish Character of the State), 2011 Law proposal num.
F/18/3309, submitted to the Knesset on June 6, 2011), calling to expand sanctions on
organizations that do not recognize Israel “as a Jewish and democratic” state, including the possibility for dissolving the Association. This bill aims to ban registration of
an organization seeking to “harm the Jewish and democratic character of Israel.” This
means those who drafted the law do not settle for conditioning registration upon recognizing the Jewish and democratic character of the state but also demand banning
registration, or dissolving an existing organization if its work is deemed to negate the
Jewish and democratic character of Israel.
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In addition to governmental policies and official attitudes toward Arab civil society, other obstacles limit the impact and work of Palestinian civil society in Israel, some
of which relate to funding sources and others to internal factors, within and among organizations. The most organizations depend almost totally on international funds.
The Arab civil society suffers from weakness and internal constraints relating
to their practices, especially in existing approaches for developing and presenting
technical solutions rather than political solutions essential to combating the state’s
policies, mainly when the balance of power favors the state and the majority group.
This in turn reduces the pressure on the state and weakens arguments that challenge
the existing system. On the other hand, the absence of coordination mechanisms,
fundamental cooperation, and competition between institutions may be considered
additional obstacles. Some claim that because leadership of these institutions is not
elected, their legitimacy is adversely affected. Hence, their legitimacy stems from
state recognition and operating according to the laws and codes of the state; limited
internal sources of funding and dependency on foreign funding may determine the
agendas of these institutions, in some cases [2].
Conclusion
According to the small number of researches working in this area, data presented in this article and as a result of monitoring the daily realities of Arab institutions, the Arab civil society organizations in Israel are still in the process of mobilization and have not matured sufficiently to move to a stage of institutionalization
and become part of the permanent reality of the Palestinian minority. Mobilization
is considered to be a phase of gaining legitimacy, developing work mechanisms for
facing the existing state system and presenting alternatives. As usually, such a
phase follows a historic turning point or crisis, weakening the legitimacy of the existing regime, and may, therefore, encourage civil society to take on a more active
role for change. However, in this case, future developments and civil society work
approaches may not be predictable, for their evolution depends on various external
and internal variables, as for domestic politics, Arab citizens’ relations with the
state, and others concerning the regional situation (war and peace), global changes
and civil society development, funding and donors’ policies, and internal factors
related to weakness and limitations.
Table nr. 1
Factors driving the growing number of NGOs in the Palestinian community
since the late 1990s
Factor Type

Positive
Increase of individual autonomy
within the Arab community

Internal

Growing number of Arab academics and their professional
capabilities
The rising sociopolitical consciousness of the Arab population and its insistence on equal
citizenship rights
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Negative
Decline of traditional forms of
social solidarity and mutual support
Weakness of Arab political parties
Lack of and inefficiency of social services in Arab municipalities

External

The globalization of human
rights, minorities, and indigenous people discourses
Growing importance of civil
society and social movements in
many parts of the world
Increasing external financial
funding

Ineffective Arab political participation in the Israeli Knesset
(parliament)
Lack of public social and economic services provided by the
state
Lack of economic opportunities
matching the capabilities of educated Arabs

Source: Jamal (2008)
Table no. 2
Areas of activities of the Arab organizations in Israel, 2007
Area
Number

Percentage
(%)

Culture and leisure
Education and research
Welfare
Religion
Social, political, and legal change
Housing and developments
Health
Philanthropy
Environmental NGOs
Trade unions
Commemoration
International NGOs
Total
Source: Jamal (2008)

476
295
224
183
130
90
47
37
15
13
5
2
1613

31.3
19.4
14.7
12.0
8.5
6.0
3.0
2.5
1.0
0.8
0.33
0.13
100.00%
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The article shows that for conservative thinkers state represent an important political
institution, which by its nature is systemic and require for an adequate understanding diverse theoretical and methodological tools. According to conservative thinkers, modern
monarchical state represent the result of a long historical development of states system.
Monarchies was seen as a political form that most corresponds to psychological and social
foundations of human existence. Russian conservative thinkers considered that only monarchical statehood allow most adequate to solve difficult problems of practical politics, the
interaction of different social forces and spheres of Russian society.

К началу ХХ века модернизация в России, породив потребность в адаптации старых государственных структур к велениям времени, потребовала новых, и не только религиозных обоснований необходимости для России монархической государственности. Одним из таковых в то время стал политикоправовой подход. Развернутое освещение политико-правовых основ монархической государственности принадлежит Л.А. Тихомирову, который дополнил
прежние консервативные наработки историко-теоретическим и формальноюридическим содержанием.
Русский мыслитель считал, что предназначением общественной власти
являются порядок и осуществление «правды». Религия, нравственность, синкретичные импульсы глубинной психологии, социокультурные детерминанты
– вот те необходимые предпосылки, которые ведут к генезису монархической
государственности. Разделение общественно-политической и нравственнорелигиозной жизни, «подчинение мира относительного (политического и общественного) миру абсолютному (религиозному)» служит в концепции государственности Тихомирова Л.А. тем фундаментом, на котором вырастает его
концепция монархии. Демократический принцип власти предполагает замену
Бога обществом, то есть подчиняет человека «началу безличному… составляющему общественный организм или общественный процесс»[1,с.368]. В
свою очередь монархическая идея, выражающая верховную власть всеобъемлющего идеала, связанного с божественной силой, приводит людей к абсолютному личному началу, объединяющему в своем сверхчеловеческом значении нравственные и духовные силы всего общества. Монархия требует, чтобы
нация руководствовалась живым разделяемым всеми нравственным идеалом.
От его сознательного понимания зависят и типы монархии, и ее «прогрессивная эволюция», и конкретная монархическая политика.
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В сфере социально-исторических детерминант монархического начала
мыслитель выделял две стадии развития человечества – «патриархальную» и
«гражданственную» формы быта. Если первая заключала в себя ясность прав
и обязанностей патриархальной власти по отношению к членам семьи, общины и т.д., то во втором случае, промежуточной ступенью к которому являлся
родовой строй, быт характеризовался неясностью общей связи в силу многообразия и неоднородности межличностных отношений в гражданском состоянии. Последнее обстоятельство порождал вопрос о политической власти и
побуждал к поискам авторитетной основы для объединения, заключительной
фазой которого становилась верховная власть. Л.А. Тихомиров настаивал на
способности монархии быть властью верховной только при своем подчинении
«народной вере, народному духу, народному идеалу», в котором лишь и может существовать как собственно власть[2,с.56;3,с.82-83]. Данный тезис можно рассматривать как ключевой для объяснения политоморфологии монархической государственности. Очевидно, что русский мыслитель поставил перед
собой задачу обосновать не просто идеальный архетип монархии, а национальный идеал государственности, который соответствовал бы историческому
и социально-психологическому состоянию и типу русской нации.
Подобная постановка вопроса требовала от консервативных идеологов рациональной методологии осмысления феномена монархизма. Л.А. Тихомиров
прямо заявлял о том, что «в политическом творчестве нации значение доктрины
и вообще идеи весьма велико», соответственно наука имеет огромное «значение
для политического творчества»[3,с.105]. При этом к политической доктрине
предъявлялись свои особые требования. Она должна была обладать не только
средствами «общечеловеческого научного наблюдения», но и быть самостоятельной в анализе своего государства и своей страны. «Именно огромное значение доктрины, теории и вообще идеи для политического творчества может сделать влияние несамостоятельной науки крайне вредным и роковым. В области
идеи легче всего заимствование, ибо наука общечеловечна. А между тем доктрина чужая может исходить из совершенно иной комбинации условий. Не соответствуя условиям данной нации, доктрина может, однако, влиять на ее рассудок и
приводить к деятельности совершенно нецелесообразной»[4,с.94].
Категорический императив государственности состоял в сохранении самостоятельности (в известных пределах) социальных групп населения. Следуя этому императиву, Тихомиров Л.А. определял политику как «учение об обязанностях государства в отношении общества и личности»[4,с.414]. Один из основных
вопросов политики, как видно из этой дефиниции, где слово «обязанности» –
ключевое, состоит в правильном определении компетенции государства, то есть в
определении тех пределов, в которых оно обязано действовать, а также тех границ, через которые оно не имеет права переступать в своей деятельности. Личность и общество признаются им самостоятельными по отношению к государству. Какая форма правления более всего соответствует выполнению своих обязанностей? Используя сравнительный метод, Л.А. Тихомиров осуществлял обстоятельный анализ трех монархий: самодержавной, абсолютистской и деспотической. Посредством этого анализа он насыщал консервативное представление о
монархической государственности политико-правовым содержанием.
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Деспотия возникает, по Тихомирову Л.А., тогда, когда власть монарха
зиждется на ложных религиозных основаниях. Это может обуславливаться
иррациональным обожествлением личности монарха, в котором отсутствует
нравственное содержание. В условиях деспотического управления народ видит в монархе некую сверхприродную силу, которая непонятна обычным людям и которую необязательно любить и уважать. Но так как «эта неведомая
сверхчеловеческая сила поставила над людьми Повелителя-Монарха, остается
только рабски повиноваться ставленнику, пока неведомое божество само его
не уничтожит или не заменит другим деспотом»[4,с.109]. Отсутствие нравственных барьеров ведет и к обрыву нравственных связей народа с деспотическим государем. Самому монарху не обязательно заботиться о такой связи.
Деспотическая форма правления не ограничена какими бы то ни было внешними законами. При принятии решений деспот руководствуется исключительно собственной волей и своими желаниями.
В то же самое время абсолютистское правление является отходом от истинной монархии. Смысл абсолютной формы власти сводится к тому, что при
такой форме правления монарх находится выше всякого закона, и его власть
ничем не ограничена. Рассматриваемый феномен «олицетворяет власть, ничем не созданную и не зависящую ни от кого, кроме себя самой; выше себя
она не знает силы, поэтому нравственный идеал этой власти низок»[5,с.8].
Абсолютистская система власти напоминает диктатуру, поскольку соединяет
в себе все власти и при этом не имеет религиозного начала. Если бы такая
власть была божественной, то она не могла бы быть абсолютной, так как она
имела бы божественное начало, и подчинялось бы ему, в то время как при абсолютизме власть ограничена только сама собой: «Общий ход развития абсолютистских монархий исторически состоит в том, что они возникают из демократии, как ее делегации (Цезаризм) и к ней же ведут, как случалось в Европейской монархии»[4,с.105].
Не только Тихомиров Л.А., но и другие представители консервативной
мысли указанного периода считали, что западноевропейская монархия была
абсолютной монархией, то есть искаженной формой монархии. Так, по мнению Леонтьева К.П., европейская монархия сложилась под влиянием противоречий разнонаправленных факторов. Во-первых, она впитала в себя античное эстетическое и философское наследие, во-вторых, на формирование европейской цивилизации большое влияние оказала христианская религия, втретьих, социальный строй утверждался в форме феодализма (или «германского индивидуализма»), в-четвертых, ее управленческую основу составляли
«римские муниципальные начала». Все эти факторы изначально находились в
конфликте между собой, победу в котором одержало в конечном итоге римское начало, переросшее впоследствии в городскую буржуазию. Именно последняя абсолютизировала монархическую власть в Западной Европе и «исказила <…> характер христианства, и германского индивидуализма, и кесаризма
римского, и эллинистических как художественных, так и философских преданий»[6,с.139]. Вследствие этого в Западной Европе произошло извращение
истинного монархического принципа, в основе которого находится нравственный идеал общества.
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Л.А. Тихомиров, как и его идейные сподвижники, считал идеальной формой монархии самодержавную монархию. Для него она возможна только при
искреннем и добровольном всенародном признании власти монарха. Самодержавие должно иметь нравственное содержание, выступать в качестве идеала нации и быть представителем высшей силы, которая является источником
народного идеала. Таким образом, в самодержавном государстве интенцией
верховной власти выступает не монарх, а нравственная сила, идеал нации,
персонифицированные в конкретной личности монарха. Обязательным условием для генезиса и функционирования истинной монархии является, таким
образом, вера всей нации в абсолютное значение своего идеала. При такой
вере самодержавный принцип правления возводится к абсолюту, то есть к Богу. В противном случае этот принцип лишается не только метафизического
аргумента своей неоспоримости, но и морально-этического.
Осуществляя божественное предначертание среди своих подданных, верховный правитель одновременно является носителем и распространителем
высших нравственных качеств. Такая трактовка оснований самодержавного
статуса позволяла по-иному взглянуть на отношения правителя и народа. В
этой форме государственного устройства в отличие от абсолютизма верховная
власть не является делегированной от народа, а обусловлена предначертанием
божественного, нравственного абсолюта. В отличие от абсолютизма и деспотии
самодержавный монарх не может править по личному произволу, так как является в первую очередь слугой высшей силы (Бога) и «всецело подчиненный Богу на своей службе, подобно тому, как и каждый подданный, в своем долге семейном и общественном, исполняет известную малую миссию, Богом назначенную. Так и монарх несет в своем царствовании лишь службу Богу»[4,с.101].
Несколькими десятилетиями ранее другой русский консерватор – М.Н.
Катков, размышляя о соотношении нравственного долга и политических прав,
подчеркивал, что вместо политических прав у русского народа, в том числе и
монарха, на первом плане стоят политические обязанности, видя в этом специфическую русскую «конституцию»: «Каждый не то что имеет права принимать участие в государственной жизни и заботиться о ее пользах, но и призывается к тому долгом верноподданного»[7,с.475]. Развивая данную мысль,
Л.А. Тихомиров указывал, что любое право только тогда имеет смысл, когда
«чувствует себя обязанностью». Акцентирование правовых обязанностей, заметим, отличалось от «правоцентричного» подхода либералов, ибо это заставляло власть вступать в равновеликие отношения с личностью в связи с
исполнением своих обязанностей. Не случайно Тихомиров Л.А. ставил перед
своими либеральными оппонентами риторический вопрос: «Зачем человеку
какое бы то ни было право, если он не чувствует себя обязанным его осуществить? Такое право не есть сила, а слабость» [4,с.505].
Самодержавная монархия как особая система государственного устройства в отличие от демократии с ее политической доминантой выстраивается
на фундаменте религиозно-нравственных отношений. Исходя из того, что монарх есть олицетворение нравственного начала высшей власти, Тихомиров
Л.А. воспроизвел два образа проявления монаршей деятельности: «по царской
прерогативе» и «по царской конституции». В первом случае действие монарха
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подразумевает действие по «естественному царскому праву», которое не противоречит обычному юридическому праву, но находится вне его. Во втором
случае монарх должен был руководствоваться только обязанностью «дать
торжество правде высшей, нравственной, Божественной»[4,с.505].
Монархическая конституция, в понимании Л.А. Тихомирова, есть не что
иное, как система «правильно организованных» учреждений, которые создаются верховной властью, то есть монархией. Юридические законы по своему
характеру усредненные и формализованные все-таки устанавливаются людьми и не всегда совпадают с нравственной справедливостью. Поэтому монарх
как олицетворение верховной власти должен иметь право действовать, согласуя свои действия с представлением о том, что он персонифицирует идеал абсолютной, нравственной правды. Это поддерживает в народе сознание того
непреложного факта, что правда выше закона и что закон только и свят, когда
является отблеском правды. Правильная монархическая политика могла бы
даже пожертвовать «добрым управлением», чем собственно народным поклонением абсолютной правде. В ином случае юридический закон первенствовал
по отношению к нравственным ценностям народа. Но тогда утрачивался сам
принцип истинной самодержавной монархии.
Основная задача политической власти состояла в создании оптимальной
и продуктивной системы управления. Определяющие полюса этой системы –
полюса убеждения и принуждения. Тем самым главная задача монархической
власти заключалась в том, чтобы найти баланс между ними, с тем, чтобы сохранить свои позиции в качестве верховной власти, а не просто власти «управительной». В границах этого баланса самодержцу «необходимо хранить и
обеспечивать самостоятельную жизнь нации, так как монарх есть ее представитель и только как представитель ее становится властью государственноверховной»[4,с.510]. Другими словами, монархическая власть будет более легитимной тогда, когда она предоставит народу больше самостоятельности в
управлении. Понятно, что для Тихомирова Л.А. весьма важным было указать
на ту грань монархизма, которая в отношениях с обществом воспитывала у
народа привычку к использованию общепринятых, традиционных норм и правил, без излишнего использования мер принуждения. Только в подобном случае становится очевидным, что принудительные действия правительственных
учреждений могут быть излишними в том случае, если они без особой на то
необходимости снижают способность нации к самостоятельности.
Самодержцу в проекте Тихомирова Л.А. отводилась «царственная» роль,
предполагающая, что царствующая особа руководит «управительными силами», определяет их направление, осуществляет контроль над ними, изменяет их
«персонал и устройство». Монарх приводит в движение государственный аппарат, но не подменяет его. «Если задачей управительного искусства является вообще произведение наибольшего количества действия с наименьшей затратой
силы – то это правило важно соблюдать в отношении употребления силы самой
Верховной власти»[4,с.511]. Главной задачей монарха в управлении государством является организация продуктивно функционирующей государственной
системы. Соответственно критерием оценки эффективности функционирования
управленческой системы является сам факт его верховного вмешательства:
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насколько часто ему практически приходится вмешиваться в дела управления
государством. Чтобы не распыляться, монарху следовало привлекать к управлению государством самые лучшие силы, самых способных людей, которые
есть в государстве, комбинировать их усилия и следить за общим ходом движения государственной машины. В конечном итоге эффективность истинного монархического управления зависела от того, насколько самодержец не забывал о
верховенстве религиозно-нравственного идеала, лишь опираясь на который
возможно создать органичный союз государственной машины, сословного и
законосовещательного народного представительства.
Тем самым, согласно Тихомирову Л.А., монархический идеал объективировался в трех своих главных формах: во-первых, это самодержавная монархия
– монархия истинная, составляющая Верховенство народной веры и духа в лице
Монарха; во-вторых, деспотическая монархия – самовластие, дающее Монарху
власть Верховную, но без обязательного для него и народа известного содержания; и, в-третьих, абсолютная монархия, в которой Монарх по существу имеет
только все власти управления, но не имеет верховной власти, остающейся у
народа, в потенциальном виде. Рассмотрение указанных форм понадобилось
Тихомирову Л.А. для того, чтобы выявить их плюсы и минусы и для того, чтобы указать путь к истине. Он отчетливо понимал, что в исторической действительности эти формы монархической власти могут смешиваться в различных
комбинациях. Доминирование правильных или неправильных монархических
форм правления, что наглядно демонстрировала многовековая политическая
история, зависело от различных факторов, однако принципом исторической
эволюции должно было стать приближение сущего к должному – указанных
искаженных форм к идеальному, самодержавному типу монархии.
Консервативный мыслитель считал, что в одной и той же монархии могли
возникать как эволюция прогрессивная, то есть переход от низшей формы в
высшую, так и, наоборот, эволюция регрессивная – переход из высшей в низшую форму. В то время как переход от абсолютизма к самодержавию (пример
«прогрессивной эволюции») вел монархию к усилению и расцвету, то, напротив, движение от самодержавия к деспотизму представлял собой пример регрессивной эволюции, которая вела к упадку или даже гибели государственности. Вектор движения монархических государственных форм зависел от
степени удаленности/приближенности и меры влияния на них веры и нравственности. Пренебрежение религиозно-нравственными идеалами могло превратить самодержавную монархию в монархию деспотическую, тогда как
влияние религиозно-нравственных идей могло бы возвысить деспотию до истинной самодержавной формы.
Заметим, что Л.А. Тихомиров не просто постулировал значимость религии и нравственности для укрепления основ монархии. Его система аргументации основывалась на том, что действию по закону противопоставлялся известный со времен Карамзина Н.М. принцип – действие по совести. В этом
случае «правда» оказывалась выше «закона». Консервативный мыслитель полагал, что «царская прерогатива действия» существует «не в силу закона
юридического, а в силу закона нравственного» и «имеет для общества и государства не менее благодетельное значение, как и наилучше скомбинированная
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система законного управления»[4,с.339]. Нравственность понималась Тихомировым Л.А. не трансцендентально, но как практический, применяемый
непосредственным образом идеал, одинаково общий царю и народу: «Царская
верховная власть есть верховенство нравственного идеала в государственной
жизни, а, следовательно, царь не может быть оторван от жизни этого идеала в
народе»[4,с.319].
Для того чтобы нравственное начало могло оказывать свое благодетельное влияние на политические отношения, необходимо, чтобы источник этики
был независим от государства. Государство есть область принуждения, тогда
как этическое начало свободно. Подчиняя мораль политике, государство убивает личность, которая может произвести мораль только из себя, из своего
содержания. Если монарх начнет работать над подчинением нравственного
начала государства, как это происходит в деспотических монархиях, он тем
самым отнимет у него его сдерживающую роль, наделяет себя диктаторскими
полномочиями, что противоречит императиву государственности. Если эффективность действия права основана на его независимости от произвола любой личности, то нравственный идеал достигнет своего влияния, если он разделяется одновременно царем и народом. В таком случае они составляют одно
целое: царь живет заботами народа, а народ доверяет своему царю.
Мораль постулировалась Тихомировым Л.А. не в форме трансцендентального закона или правила, но как связь человека с Богом. Сами по себе
люди, по его мнению, не могли бы создать в своем обществе организующего
начала с безусловным характером. Но они создают его потому, что в человеке
имеется духовный элемент, связанный с Богом. Потребность государства в
моральном идеале приводит его к необходимости устанавливать религию. А
так как религия невозможна без церкви, то государство должно ценить и такой религиозный союз как церковь. Именно церковь, понимаемая как слитность всех верующих, а не только как группа служителей, воспринималась как
гарантия того, что монарх никогда не превратится в деспота. Отсюда вытекала
совершенная необходимость существования церкви для государства, поскольку государственность нуждалась в особом, этическом, основании. К тому же
церковь могла существовать вполне самостоятельно, не подчиняясь никому,
кроме божественной власти. Следуя Христу, она осуществляла свою миссию
как духовный собор, рождавший ту самую «высокую этику», необходимую
для государственной жизни.
Таким образом, само существование монархии обуславливалось религиозным началом. Верховная государственная власть не мыслилась без такого
религиозного начала. Более того, та единоличная власть, пусть и возглавляемая самым гениальным человеком, без религии могла быть только диктатурой – то есть хотя и безграничной властью, но никогда не верховной. В то
же самое время, если монархия связывала себя с некой «неведомой божественной силой», которая обладала неясными нравственными очертаниями,
она превращалась в монархию деспотического характера, то есть обретала
свою извращенную форму. Деспотизм появлялся там, где извращались религиозные представления, в соотнесении с которым только и возможно развитие истинно идеального типа монархии. Монархическое государство виде138

лось такой политической формой, которая наиболее полно соответствует
психологическим и социальным основам человеческого существования.
Только использование монархического принципа, по мнению русского консервативного мыслителя, позволяло наиболее адекватно решать сложные
проблемы практической политики, взаимодействия различных социальных
сил и сфер российского общества.
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The article describes the main causes of low efficiency of the society modernization in
the Post-Soviet Union countries. As a result, the author concludes that one of the conditions
of a successful reform may be the authorities and the society cooperation based on the mass
consciousness study. The search model of the citizens’ perception of different political objects is brought forward in the article.

Социально-экономическое, политическое и культурное развитие стран,
некогда входящих в состав СССР, сегодня демонстрирует нам неустойчивый
и возвратный характер процесса их модернизации и для того, чтобы сформулировать эффективную программу реформ необходимо выявить причины и
факторы их отторжения на текущий момент.
Процесс модернизации общества на постсоветском пространстве отличается от аналогичных процессов, проходящих в западных и восточных странах
вследствие специфических особенностей, обусловленных уникальными механизмами развития. Помимо этого, необходимо понимать, что данные страны не
имели тех социально-экономических, правовых и культурных условий (рынка,
системы ценностей, способных подстраиваться к инновациям технологического
и политического характера), на основе которых и происходит переход от традиционного общества к современному в обычной мировой практике.
В попытках разобраться в причинах низкой эффективности модернизации
следует также отметить кризис идентичности, вызванный сломом режима, что
в свою очередь в значительной степени усилило социальную напряженность и
конфликтность в обществе. Более того, опыт некоторых стран коммунистического лагеря показывает, что реформы, проводимые в них после распада союза, не соответствовали сложившемуся в ходе развития менталитету основной
массы населения. Как следствие этого, процесс модернизации не имел успеха
в силу возникающих социокультурных противоречий.
Институты власти, которые были сформированы на постсоветском пространстве, оказались недостаточно эффективными в удовлетворении социальных ожиданий населения. Вероятно, причиной этому послужила попытка
внедрения ценности индивидуализма и связанного с ней рационализма. На
деле же это привело к имущественному расслоению населения, которое прежде ориентировалось на ценность равенства. Одним и из следствий такой политики явился факт несоответствия скорости формирования четкой социальной
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структуры общества процессу возникновения и становления различных политических партий и общественных движений. Другим результатом имущественного расслоения населения стало возникновение у него дискомфорта,
проявляющееся затем в противостоянии новому режиму.
Из сказанного можно заключить, что одним из условий успешности процесса модернизации общества является наличие эффективного взаимодействия всех политически значимых сил и, прежде всего, власти и общества.
Однако зачастую мы наблюдаем отсутствие разветвленной системы политической коммуникации на основе обратной связи, в результате чего наблюдается несоответствие реформ запросам общества, потребностям и менталитету
основной массы населения.
На наш взгляд, одним из способов выстраивания названной коммуникации
может быть изучение массового сознания, т.к. именно в нем содержатся образы
тех политических объектов, которые отвечают за траекторию развития общества. Анализ содержания этих образов может позволить выявить потребности,
которые актуализированы в обществе на текущий момент, а также отношение
граждан к тем или иным процессам, происходящим на политической арене.
Мы отводим столь большую роль изучению образов по причине того, что
современная политика становится все более виртуальной. Граждане, как правило, не имеют опыта личного общения с политиками и политическими институтами. Исследования политического восприятия позволяют понять, как формируются образы различных политических объектов в массовом сознании: образы
власти и политиков, образы политических институтов (исполнительной, законодательной и судебной власти), государства в целом, образы политических
партий и образы стран. Помимо этого они позволяют выявить те факторы, под
влиянием которых эти образы складываются именно такими, а не иными. Наши
исследования показали, что за весь постсоветский период не только происходила смена смыслов, содержания политических образов, но менялась и сама политическая оптика, включая эмоции, настроения, потребности, мотивы, которые
служат линзой для восприятия политики, то есть весь психологический контекст трансформации. Именно этот психологический контекст определяет
настроение людей, их мотивацию к поступкам, именно он питает доверие или
недоверие к власти, государству, и поддержку реформ. Без учета этого психологического состояния общества неполными и неверными будут и все выводы
относительно успеха или неудачи политической трансформации.
Рассмотрим концептуальную модель исследования образов и интерпретации политического восприятия, которая была разработана на кафедре социологии и психологии политики факультета политологи МГУ имени
М.В.Ломоносова [1].
Процесс политического восприятия принято рассматривать как разновидность социального восприятия. Во всяком случае, так к этому относятся
социальные психологии. В принципе это верно, но есть и существенные отличия, которые ставят перед исследователями ряд теоретических и методологических проблем. Так, в первую очередь, это вопрос об особенных механизмах
восприятия именно политических объектов. Выявление и описание этих закономерностей и механизмов не может быть сведено к простому переносу пси141

хологических форм на политическую реальность без серьезного анализа этой
самой реальности.
Вторая проблема состоит в том, чтобы выявить структуру различных типов политических образов. Можно предположить, что эта структура в ее психологическом измерении будет более или менее сходной в той части, которая
касается субъекта восприятия, но различия в объектах отражения непременно
скажутся на структуре образов.
И, наконец, третья теоретическая проблема, с которой мы столкнулись в
своих исследованиях, состоит в учете национального контекста восприятия.
Мы убеждены, что при изучении политического восприятия необходимо принимать во внимание национальную, страновую специфику. Это подтверждается
и новейшими исследованиями психофизиологов, которые обнаружили огромную роль социо-культурных факторов на восприятие даже самых простых объектов, не говоря уже о таких сложных объекта, как политика [2, стр. 3-46, 3].
Под восприятием вообще и социальным восприятием в частности, принято понимать отражение сознанием индивида социальных объектов. Термин
«социальная перцепция» был введен Дж. Брунером в рамках разработанного
им проекта «NewLook». Позже в его совместной работе с Л. Постменом социальная перцепция стала пониматься как восприятие социальных объектов:
личностей, групп, более широких социальных общностей, в том числе и целого общества [4, стр. 14-31].
Политическое восприятие имеет специфические особенности, отличающие его от других видов восприятия [5].
Во-первых, оно направлено не столько на отражение объективной действительности, сколько на смысловые и оценочные интерпретации политической власти и лидеров.
Во-вторых, оно отличается большей слитностью когнитивных и эмоциональных компонентов перцепции.
В-третьих, оно является опосредованным (в основном СМИ).
И, наконец, поскольку политическое восприятие - это, как правило, восприятие, происходящее на уровне массового сознания, то на него влияют ценности, стереотипы, установки, присущие массовому сознанию.
Если восприятие – это процесс отражения в массовом и индивидуальном
сознании власти, лидеров, партий, государств и других политических объектов,
то, основными элементами, «кирпичиками» из которых строится этот процесс,
как уже было сказано, являются образы. В психологии под «образом» понимается обобщенная картина мира (предметов, явлений), складывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей через органы чувств [6].
В отечественной литературе существуют различные интерпретации понятия образа. Так, по мнению Д.А. Леонтьева, понятие «образ» не тождественно
понятию «имидж»: «Как известно, слово «имидж» является английским эквивалентом русского слова «образ». Имиджем я называю впечатление, которое
конструируется целенаправленно и сознательно, а образом - то, которое формируется спонтанно. Образ можно конструировать специально и тогда он становится имиджем... Образ есть всегда, образ всегда можно диагностировать и
описать - точно и разносторонне... Имидж - это навевание совершенно кон142

кретных ассоциаций и намеков». Таким образом под образом мы будем понимать отражение личности лидера, партии, государства, организации, товара и
пр. в массовом и индивидуальном сознании граждан. Между тем, как под
имиджем (или брэндом), мы будем понимать специально сконструированное
и растиражированное отражение личности политика, партии, государства, товара и т.д. Политический образ представляет собой, как и любой образ, с одной стороны - отражение реальных характеристик объекта восприятия – то
есть политической власти, личности лидера, особенности той или иной политической партии, страны и т.д. Эти характеристики образа можно назвать его
объектными компонентами. Они во многом определяют политическое содержание образа. С другой стороны, образ является проекцией ожиданий субъекта восприятия – то есть граждан. В образе отражаются потребности и мотивы,
знания и представления, мнения, оценки и стереотипы, ожидания, эмоции,
требования массового сознания к власти. Эти компоненты образа можно
назвать субъектными. Политические образы будут изменяться с изменением
психологии массового сознания. Кроме того, характер образов будет меняться
и в соответствии с такими характеристиками субъекта восприятия, как пол,
возраст, образование, региональные особенности и тому подобное.
В отличие от представлений, установок, и других психологических феноменов, образ вообще и политический образ в частности, имеет более «стереоскопическую» природу. Он достаточно сложно организован и в его
структуре требуется, прежде всего, выделить отдельные уровни и компоненты для дальнейшего анализа.
Попытка описать психологическую структуру политического образа в отрыве от наполняющего его содержания наталкивается на ряд сложностей.
Наш опыт исследования показывает, что каждый тип политического образа
имеет свои особенности, что отражается и на структуре восприятия разных
типов образов. Однако в структуре любого политического образа можно заметить некоторые общие черты и закономерности.
Так, во-первых, важным общим моментом для всех видов образов является наличие в их структуре рационального и бессознательного компонентов.
Рациональные компоненты образа представляют собой отражение в сознании
воспринимающих тех характеристик политического объекта, которые человек
осознает и отдает себе в них отчет.
На бессознательном уровне восприятия, преобладают эмоции, которые
практически не осознаются индивидом. Он далеко не всегда может объяснить
свое отношение к партии, лидеру, стране или власти даже самому себе, не говоря уже об объяснениях, даваемых другим людям. А если респондент пытается обосновать свой ответ, то это не всегда достоверное объяснение, на которое оказывает влияние уже феномен рационализации.
Как показывают наши предыдущие исследования, в ситуациях политической неустойчивости системы у граждан могут быть не сформированы стабильные рациональные установки на политику и в своем выборе они руководствуются, прежде всего, эмоциями.
Тем самым образ затрагивает не только когнитивную, но и эмоциональную и поведенческую сферы личности.
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Во-вторых, в политическом образе можно выделить такие элементы, как
привлекательность, силу и активность, а точнее шкалы: привлекательностьнепривлекательность, силу-слабость и активность-пассивность. Согласно
принятой в психологии концепции Ч.Осгуда, в личности принято выделять
эти три измерения. Но, как показали наши исследования, и в неперсонифицированных объектах, таких, как власть, партия, государство, парламент или
страна, эти параметры образа тоже могут быть эффективно использованы.
Каким бы ни был набор привлекательных качеств того или иного лидера,
власти или страны по содержанию, эти качества необходимо также оценить с
точки зрения двух других психологических измерений: силы и активности.
Присутствие параметра силы несомненно укрепляет привлекательность политического образа. Оценивая все ответы респондентов по этому показателю,
мы получаем дополнительный инструмент, отсеивающий многие, казалось
бы, бесспорно привлекательные черты (например, компетентность), которые
без силы немного дают для оценки и прогноза.
В постсоветской политической культуре особенно параметр силы играет
особую роль. Не только сила, но и насилие традиционно оценивается в российской и советской традиции достаточно амбивалентно, но чаще - со знаком
плюс. Это связано с коренящимися в «коллективном бессознательном» обстоятельствами нашей истории и культуры. Здесь уместно отметить, что мало,
кто из респондентов будет открыто восхвалять насилие или даже просто силу.
Но даже в осознаваемых оценках качеств, которые нравятся или не нравятся
респондентам, есть менее осознанный слой аттитюдов, связанный с представлением о том или ином политике или партии, как о сильных или слабых.
Сказанное о параметре силы во многом относится и к показателям активности. Активность имеет отношение к исполнению властных полномочий. При этом мы обнаружили, что и для параметра силы, и для параметра
активности имеются определенные значения нормы. Отклонения образа от
этой нормы как в сторону увеличения, так и уменьшения, сказывается на его
привлекательности для граждан
Параметры силы и активности, как правило, вполне осознаются гражданами на рациональном уровне. Но они присутствуют и могут быть зафиксированы и на бессознательном уровне.
В-третьих, в политических образах имеет смысл выделять и отдельно исследовать визуальные и вербальные структурные элементы. Образ связан с
визуальным восприятием в первую очередь. Восприятие визуальной политической информации всегда было значимым, но в современной политике доминируют Интернет и телевидение, которые конструируют образы, прежде
всего, именно в визуальной форме, «упаковывая» всю политическую информацию в наборы картинок. Визуальная информация проще воспринимается
нашей психикой, так как она базируется на более древних механизмах первой
сигнальной системы. Известно, что именно через визуальные каналы в мозг
проходит большая часть информации вообще.
Следует заметить, что по своей природе визуальные компоненты образов
имеют бессознательную природу. Поэтому их анализ требует специальных
методов, которые позволили бы выявить и проинтерпретировать эти бессо144

знательные структуры. В наших исследованиях мы использовали для этих целей, прежде всего, проективные тесты.
В-четвертых, важным моментом в оценке индивидом того или иного реального политического объекта является его сопоставление с идеальным прототипом. Политическое восприятие нуждается в некотором ценностном эталоне, без которого восприятие затруднено.
Нельзя адекватно оценить объект исследования – образы политических
объектов, если не учитывать те причинные связи, которые определяют восприятие. Речь идет о факторах разного уровня: устойчивых и изменчивых,
факторах, идущих от воспринимаемых объектов и факторах, связанны с воспринимающим субъектом. Помимо этого, важную роль в восприятии играют
пространственные, темпоральные и коммуникативные факторы.
Устойчивые факторы политического восприятия в первую очередь представляют собой особенности политической культуры общества. Политическая
культура, понимаемая в политической психологии как интериоризованные в
сознании индивида представления, ценности и установки в отношении политической системы [7], является динамичным, но при этом медленно трансформирующемся во времени явлением. Политическая культура, рассматриваемая нами в качестве независимой переменной, влияет на восприятие власти
как призма сложившихся на протяжении столетий эталононных представлений о власти, сквозь которые воспринимается политическая жизнь общества.
В процессе восприятия реальных политических объектов происходит их сопоставление с этими эталонами, в результате чего формируется образ существующей власти [8, стр.181]. Таким образом, реальный образ власти включает в себя идеальный образ, который в свою очередь отражает элементы менталитета и национальной политической культуры [9, стр.44-45].
Ситуативные факторы восприятия могут оказывать такое же влияние на
оценку личностью происходящих вокруг нее политических событий, как и
устойчивые факторы. В случае стабильной политической системы последние
служат гарантией преемственности политического поведения, если же общество находится в ситуации кризиса, то ценности, заложенные с детства, вступают в противоречие с новой реальностью. Происходит рассогласование между ними, в результате возрастает влияние ситуативных факторов. В странах,
входивших ранее в состав СССР мы имеем именно такое рассогласование политического сознания.
Наблюдение за пост-советской политической реальностью привело нас к
выводу о том, что одним из важнейших ситуативных факторов является состояние политической системы: стабильное или кризисное. Это состояние
диктует власти принятие различных по характеру и времени действия политических решений, в соответствии с которыми общественное мнение может
по-разному оценивать эффективность действующей политической власти.
Особенности политического восприятия определяются и региональными
различиями политических субкультур. Как показывают многочисленные исследования в области политической регионалистики [10], существуют значительные различия в электоральном поведении между избирателями различных
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территорий. Соответственно, существенно отличается и массовое сознание
жителей этих территорий.
Объектные факторы позволяют оценить, как деятельность отдельных политических акторов, так и деятельность государства в целом. Вместе они образуют единую конфигурационную модель, определяющую суть политической системы общества, которая вызывает у граждан чувство удовлетворенности или неудовлетвореннности политической системой. Подобные настроения и определяют тональность восприятия текущих политических процессов в
обществе.
Из всего сказанного можно прийти к следующему заключению. Изучение
массового сознания и анализ имеющихся в нем образов различных политических объектов могут позволить выстроить более грамотную политическую
коммуникацию власти с обществом, которая в итоге послужит фактором более успешной реализации процесса модернизации общества.
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Отечественная традиция социально-политической мысли имеет давнюю
историю и уходит своими корнями в самую глубокую древность. И уже тогда,
в древности, русские мыслители отличались заметной самостоятельностью в
осмыслении различных политических сюжетов, что породило изначальную
специфику русских социально-политических учений [1]. Одна из постоянных
тем, которая присутствовала на страницах русских политических сочинений
— взаимоотношения светской власти и Церкви.
Принятие христианства в качестве государственной религии внесло многообразные изменения во все сферы жизни древнерусского общества — духовную, культурную, повседневную. Новшества появились и в политической
жизни Киевской Руси — одной из новых и серьезных политических проблем
стали противоречивые взаимоотношения Церкви и государства. При этом на
Руси апеллировали к разным традициям в трактовке этих взаимоотношений. С
одной стороны, существовала византийская традиция «симфонии властей»,
идеальное состояние которой было представлено еще в VI веке императором
Юстинианом I: «Величайшие дары Бога людям от человеколюбия свыше данные — священство и царство, одно, служа божественному, другое о человеческом заботясь и управляя, — из одного и того же начала вышли, и привели в
порядок человеческую жизнь. Поэтому ничто так не было бы весьма желанным царству, как величавость иереев, если бы только за него самого всегда
они молили Бога. Ибо если первое было бы беспорочно всесторонне и с искренностью к Богу сопричастно, второе верно и подобающим образом вверенное ему государство приводило бы в порядок, было бы согласие некое
благое, так что всё благо роду человеческому было бы подарено» [2].
Таким образом, в идеальном варианте в основе союза государства («царства») и Церкви («священства») лежит идея согласия властей, сосуществующих, но не сливающихся друг с другом, взаимодействующих, но не стремящихся к подчинению друг друга. В реальности отношения светской и духовных властей были много сложнее. Император считался защитником христианства и Церкви, поэтому константинопольский патриарх признавал его покровительство. Периодически императоры вмешивались в дела Церкви, впрочем,
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как и Церковь считала необходимым в отдельных случаях активно участвовать в государственном управлении. Однако эти сложности преодолевались,
причем с помощью возрождения традиции «симфонии» [3].
В рамках учения о «симфонии властей» была разработана практика утверждения глав Церкви: церковный собор выбирал трех кандидатов на этот пост,
но решение оставалось за императором, который указывал на наиболее подходящего из выбранных (в этом случае император исполнял роль «епископа
внешних дел», отвечающего за внешнее благополучие Церкви). Но и император
зависел от Церкви: константинопольский патриарх проводил обряд венчания на
царство, благодаря чему власть императора получала сакральное звучание.
Однако подобные отношения между светской властью и Церковью не переносились на местный уровень. Церковная организация Константинопольского патриархата подразумевала достаточно строгую иерархию: местные
Церкви (митрополии, архиепископства) считались частями единого патриаршества, главы местных Церквей назначались в Константинополе (существенный вес при этом имело мнение императора) и были подотчетны,
прежде всего, константинопольскому патриарху. Именно поэтому в Константинополе предпочитали назначать главами митрополий и архиепископств
не местных уроженцев, а епископов-греков. Таким образом удавалось сохранять духовное и организационное единство самого патриаршества, обеспечивать определенную политическую зависимость местных правителей от Византии, а также постоянные налоговые поступления и пожертвования в патриаршую казну. В свою очередь, местные владыки, имея патриаршую поддержку,
получали значительную свободу во взаимоотношениях с местными же правителями, более того, выступали по отношению к ним в роли духовных наставников и учителей. На Руси сторонниками этой традиции были, прежде всего,
греческие митрополиты и епископы, но и многие русские духовные лица, считавшие правила, существовавшие в Константинопольском патриархате, единственно верными, активно поддерживали эту позицию.
Но, как ни странно, реализация именно византийской традиции «симфонии властей» в русской реальности конца X — XII вв. породила различные
конфликты: между князьями и епископами, князьями и митрополитами, князьями и константинопольским патриархатом, и даже между русской митрополией и константинопольским патриархатом.
Главными инициаторами этих конфликтов выступали русские князья.
Конечно, большинство из них признавали главенствующее положение константинопольского императора, имеющего юрисдикцию над всеми христианами [4], и потому кто-то охотно, а кто-то скрепя сердце, но соглашались на
сохранение русской митрополии как части Константинопольского патриархата. Однако у некоторых русских князей были более честолюбивые намерения.
Желая утвердить или подчеркнуть собственную политическую независимость, они, уподобляясь императору, стремились перенести византийскую
практику взаимоотношений государства и Церкви на Русскую землю, а это
предполагало непосредственное участие князей в назначении русских митрополитов. Таким образом, именно попытки реализовать на Руси в полной мере
традицию «симфонии властей» порождали поиск… иных традиций взаимо148

отношений местных государств и Константинопольского патриархата,
нежели те, которые предлагали из Византии.
Видимо, в том числе и поэтому в первые десятилетия становления христианства на Руси князь Владимир Святославич опирался на кирилломефодиевскую традицию, в рамках которой поддерживался относительно
независимый статус местных церковных организаций, а прерогатива назначение главы местной Церкви принадлежала правителю государства, а не
константинопольскому патриарху и императору. Позднее, в качестве догматической основы подобных решений станут использовать 1-е правило Апостольского собора, в русской трактовке звучащее таким образом: «Два или
трие епископы да поставляють единаго епископа» [5]. Правда, иногда русские
князья просто своевольничали, не обращая внимания ни на какие правила, и
назначали не только митрополитов, но и епископов, чего даже византийские
императоры себе не позволяли.
В первые годы существования Христианской Церкви в Русской земле
именно от князя исходили все инициативы по преобразованию и укреплению
церковной организации, авторитетом князя утверждались христианские правила жизни, князь устанавливал принципы материального обеспечения Церкви и ее прерогативы и т.д. Более того, нередки были случаи, когда именно
князья назначали настоятелей храмов, епископов и даже митрополитов.
Очень сложен и до сих пор не решен вопрос о том, был ли на Руси в первые годы после Крещения митрополит, назначенный из Константинополя, а
если был, то какими он располагал полномочиями. Во всяком случае, как сообщает «Повесть временных лет», возникновение церковной организации на
Руси произошло благодаря князю Владимиру Святославичу. Именно князь
вывез в Киев из Херсонеса первых священников и первые христианские святыни, чуть позже, устроив Десятинную церковь (церковь Богородицы), Владимир назначил ее настоятелем вывезенного из Крыма Анастаса Корсунянина
(«Настаса»), а другие корсунские священники составили клир этого храма, а
после того, как церковь была построена, Владимир ввёл в практику институт
десятины, и передал десятину Анастасу Корсунянину [6].
В дальнейшем, если следовать сообщениям «Повести временных лет», в
годы правления Владимира Святославича Русской Церковью руководил совет
епископов. Причем, в какие-то моменты, епископы участвовали в непосредственном управлении государством, в частности, в выработке наказаний за
уголовные преступления. Правда, этот опыт оказался не совсем удачным. Как
следует из летописного рассказа [7], христианские епископы, видя умножившиеся разбои, предложили Владимиру ввести в уголовную практику смертную казнь, которая, судя по принятой позднее «Русской Правде», не применялась до того на Руси, но которая уже давно использовалась в других христианских странах. Киевский князь уступил требованиям епископов, отменил
традиционное взимание денежного штрафа за разбой («виры») и ввёл смертную казнь. Однако результат оказался диаметрально противоположным благостным ожиданиям: непривычное к смертной казни древнерусское общество
восприняло эту меру как совершенно неадекватную и начались «рати», т.е.
дело дошло до вооруженного сопротивления. В разрастающийся конфликт
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пришлось вмешаться представителям земского самоуправления, «старцам»
(видимо, «старцам градским»). По настоянию «старцев» епископы согласились отказаться от применения столь сурового наказания. А затем совместными усилиями епископы и «старцы» уговорили князя вернуться к традиционной системе — денежным штрафам.
При жизни Владимира Святославича отношения между государством и
Церковью были закреплены в так называемом «Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных» — первом документе такого рода в истории России [8]. В Уставе инициатором введения церковного законодательства прямо указывается князь Владимир Святославич, но не только
он, а и его последняя супруга византийская принцесса и киевская княгиня Анна. Это довольно-таки редкий случай в древнерусской юридической практике,
когда супруга князя признается одним из авторов того или иного законодательного акта. В данном случае, возможно, был важен тот факт, что княгиня
Анна — представительница рода византийских императоров, которые считались покровителями Христианской Церкви и, тем самым, подчеркивалась законность претензий князя Владимира на ту же роль в собственном государстве. Подчеркнуть этот факт было тем более важно, что юридическим основанием Устава прямо объявляется греческий Номоканон — сборники византийских церковных законов и императорских указов. Впрочем, в литературе отмечен примечательный факт — во времена Владимира ссылка на авторитет
византийского права не означала, что нормы этого права применяются на
практике. Так и Устав Владимира, в отличие от Номоканона, не устанавливает
хоть каких-то наказаний за несоблюдение вводимых правовых норм.
Основная цель Устава — определить источники материального существования Церкви и ее юридические прерогативы. Решение первой проблемы
состояло в том, что практика десятины, введенная Владимиром для церкви
Богородицы, расширялась на всю церковную организацию. Вторая проблема
решалась учреждением отдельного церковного суда, в деятельность которого
не мог вмешиваться суд княжеский и боярский. Таким образом, государство
передавало Церкви решение спорных вопросов в области духовной жизни,
нравственности, семейных отношений. Кроме того, Устав фиксировал возникновение в древнерусском обществе новой социальной группы — «церковных людей», подсудных только церковному суду. Наконец, текст Устава интересен тем, что в некоторых списках главой русской церковной организации
называется митрополит, правда, вместе с епископами и собором [9]. При этом
остается непонятным, является ли упоминание митрополита поздней вставкой
в текст Устава (для того чтобы «подтянуть» принципы организации ранней
Русской Церкви к утвердившимся позднее греческим правилам) или же отражает реальное его пребывание в Киеве в начале XI века.
Впрочем, о том, что в начале XI в. митрополит в Киеве был, свидетельствуют и другие факты: существуют противоречивые и скудные сведения о
некоем митрополите (или архиепископе) Иоанне. Некоторые специалисты
предполагают, что Иоанн мог прибыть на Русь из Болгарии (в 20-е гг. XI в.
некий архиепископ Иоанн называется главой Болгарской Церкви, с центром в
г. Охриде). О нем, как о церковном иерархе времени княжения Ярослава Муд150

рого говорят Жития князей Бориса и Глеба — анонимное «Сказание» и «Чтение» диакона Нестора [10]. До нашего времени дошла свинцовая печать рубежа X–XI вв., с греческой надписью: «Иоанн, митрополит Росии» [11]. Трудно определить при каком именно киевском князе Иоанн занял митрополичий
стол: обычно говорят о Ярославе Мудром, но, вполне возможно, что Иоанн
был современником и Владимира Святославича. Время прекращения пребывания Иоанна на Руси или его кончины нам тоже неизвестны. Но, видимо, во
второй половине 1030-х гг. его уже в Киеве не было, а скорее всего, в этот период в Киеве вообще не было митрополита, о чем свидетельствует интересный факт: в «Повести временных лет» под 1036 годом сообщается, что именно Ярослав Владимирович, а не какой-либо церковный иерарх, поставил епископа в Новгороде — Луку Жидяту [12].
Зато «Повесть временных лет» точно сообщает имя следующего киевского митрополита — Феопемпт. Он был назначен из Константинополя на Киевскую кафедру около 1037 г. и оказался первым митрополитом, о котором
упоминает древнейшая летопись. Подробных сведений о жизни Феопемпта
нет. В «Новгородской Первой летописи младшего извода» именем Феопемпта
открывается перечень русских митрополитов. «Повесть временных лет» сообщает, что при нем в Киеве была заложены резиденция митрополита, собор
Святой Софии и еще некоторые церкви и монастыри. В 1039 г. Феопемпт заново освятил Десятинную церковь, заложенную Владимиром Святославичем
[13]. Некоторые специалисты считают, что Феопемпт был вообще первым
митрополитом-греком на Руси. По их предположениям, до его назначения
Русская Церковь не подчинялась константинопольскому патриархату, а, возможно, входила в состав другого патриаршества, например, охридского в Западной Болгарии, либо вообще была полностью самостоятельна и управлялась князем и собором епископов. Именно поэтому Феопемпт заново освятил
Десятинную церковь, т.е. он считал, что этот храм был освящен по каким-то
другим, не византийским, канонам [14].
Вскоре упоминания Феопемпта из «Повести временных лет» исчезают, а
в 1051 г. в Киеве свершается невиданное ранее действо — по требованию князя Ярослава Владимировича собор русских епископов выбирает митрополитом Киевским Илариона, бывшего священника одной из киевских церквей,
скороспешно постриженного в иноки буквально накануне поставления: «В
лето 6559 (1051) постави Ярославъ Лариона митрополитомь, русина, въ Святеи Софьи, собравъ епископы» [15]. Избрание киевского митрополита собором епископов, без участия константинопольского патриарха и патриаршего
совета было прямым вызовом византийской иерархии и нарушением церковных правил и традиций.
Надо признаться, что причины столь необычного события в русской церковной истории до конца непонятны. Еще в XVI веке русские книжники, трудившиеся над составлением Никоновской летописи, в качестве причины указывали на существовавший в середине XI века конфликт между князем Ярославом и греками («Ярославу… с греки брани и нестроения быша»), а также и
на 1-е правило Апостольского собора. Правда, нужно иметь в виду, что авторам Никоновской летописи нужно было найти исторические обоснования
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права русских епископов самим выбирать предстоятеля Русской Церкви, ведь
этот вопрос был более чем актуален в первой половине XVI в., когда составлялась Никоновская летопись. Позднее многие отечественные историки
XVIII—XX вв. также считали, что избрание Илариона собором епископов в
1051 г. было прямым продолжением русско-византийского противостояния в
1040-е гг. Но современные исследователи подчеркивают, что к 1051 г. отношения между двумя странами успели полностью восстановиться (мир между
ними был заключен около 1046 г.) [16]. Указывалось в литературе и на то, что
избрание Илариона на митрополичий стол совершалось в соответствии с традициями кирилло-мефодиевской традиции (сохранившей, в свою очередь,
принципы ирландской традиции) [17]. Кроме того, обращается внимание, что
действия участников собора 1051 г. укладываются в русло движения за обновление Церкви, охватившего в середине XI в. не только Восточную, но и
Западную Церковь, и в частности за восстановление древних канонических
прав провинциальных соборов на избрание епископов, зафиксированных в 1м правиле Апостольского собора. Более того, сегодня считается, что избрание
Илариона было, по-видимому, позднее признано в Константинополе: об этом
говорит присутствие его имени в официальных списках русских митрополитов, а «в позднейших русских источниках XVII–XVIII вв., сообщается о поставлении Илариона константинопольским патриархом Михаилом Кируларием или «чрез грамоту» Михаила Кирулария — но это едва ли не догадки
книжников Нового времени» [18].
Как бы то ни было, но «Слово о Законе и Благодати» свидетельствует,
что митрополит Иларион полностью поддерживал принципы организации
Церкви, заложенные в годы правления Владимира Святославича. Недаром он
столь вдохновенно пишет об особой роли светских правителей в жизни Руси и
Русской Церкви. Для Илариона всё очевидно — власть киевского князя стоит
выше власти Церкви, потому что именно русских князей Господь одарил особой благодатью. По убеждению митрополита Илариона своим новым предназначением в истории Русская земля обязана исключительно своим князьям,
ставшим по собственной воле исполнителями воли Божией. Прежде всего,
речь идет о князе Владимире Святославиче (в крещении — Василия), которого посетил Сам Всевышний и в сердце которого воссиял свет вéдения [19].
Кроме Владимира, славит Иларион князя Ярослава Владимировича (в крещении — Георгия). Но интересно, что Иларион прославляет также и язычников
Игоря и Святослава, заложивших будущее могущество Русского государства
[20]. Более того, в своем сочинении Иларион именует русских князей титулом
«каган», а ведь этот титул в те времена приравнивался к титулу императора
[21]. Да и самого Владимира Иларион сравнивает с императором Константином: «Подобниче великааго Коньстантина, равноумне, равнохристолюбче,
равночестителю служителемь его!» [22] По сути дела, «Слово о Законе и Благодати» — это похвальная песнь Руси и ее князьям. А воспевание достоинства
и славы Русской земли и княживших в ней потомков Игоря Старого можно
рассматривать как утверждение идейной и политической независимости Руси,
направленное против политических притязаний Византии.
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С именем Илариона связан еще один очень характерный документ —
«Устав князя Ярослава о церковных судах», который открывается словами:
«Се яз, князь великыи Ярослав, сын Володимерь, по данию отца своего сгадал
есмь с митрополитом с Ларионом, сложил есмь греческыи номоканун…» [23]
Этот Устав, с одной стороны, является своеобразным продолжением предшествующего церковного Устава Владимира, а, с другой стороны, заметно расширяет права Церкви, в частности, церковного суда — под церковную юрисдикцию попадает самый широкий спектр семейных, брачных и добрачных
отношений, а особенно много норм связаны с защитой женщин. Как видно из
заглавных строк, Ярослав Владимирович и Иларион, как и князь Владимир
Святославич, ссылались на греческий Номоканон, однако нормы их Устава
заметно отличались от византийских. Вместо дисциплинарных церковных
наказаний (увещевание, епитимья, отлучение), которые использовало византийское церковное право, или жестоких наказаний, вплоть до смертной казни,
которые предусматривали светские законы Византийской империи, церковный Устав Ярослава устанавливает денежные штрафы — виры в пользу церковных властей [24]. Некоторые исследователи вообще считают, что киевский
князь и киевский митрополит вполне сознательно отказались от положений
Номоканона, более того, «отвергли» греческий Номоканон [25].
Из других русских мыслителей XI в. наиболее близок к этой идейной
традиции Иаков Мних, ведь основной лейтмотив его «Памяти и похвалы князю русскому Владимиру» — воспевание величия русских правителей Владимира и Ольги, духовные подвиги которых автор приравнивает к величайшим
в истории христианства деяниям римского императора Константина и его матери императрицы Елены [26]. Но при этом, Иаков, как и Иларион, несколько
раз настойчиво напоминает читателям, что Владимир является прямым
наследником киевских князей-язычников Святослава и Игоря [27].
Впрочем, как говорилось, далеко не все русские духовные лица поддерживали подобную традицию. Уже игумен Киево-Печерского монастыря преподобный Феодосий Печерский выступал за необходимость гораздо большего
духовного контроля Церкви над светской властью. В своих письмах к князю
Изяславу Ярославичу игумен Феодосий постоянно подчеркивает, что является
духовным наставником и руководителем светского правителя. Более того,
князь, если хочет заслужить спасение, обязан служить, прежде всего, делу
христианства. Ведь истинное предназначение светского правителя состоит
только в том, чтобы быть защитником веры Христовой [28].
Преподобный Феодосий был верен роли сурового духовного наставника
и в реальной жизни. Когда в 1068–1073-х гг. разразилась усобица между сыновьями покойного Ярослава Мудрого, и Святослав Ярославич изгнал из Киева своего старшего брата Изяслава, то, как сообщает «Житие Феодосия Печерского», печерский игумен обрушился на Святослава с обличительными
упреками, требуя от него вернуть брату незаконно занятый стол, и запретил
Святославу даже появляться в печерской обители. Разгневанный Святослав
грозил мятежному игумену всяческими карами, но Феодосий заявил, что готов принят смерть за правду. Святослав так и не решился «поднять руку» на
известнейшего старца, а вскоре и сам Феодосий пришел к выводу, что обли153

чениями и упреками мало что можно добиться. Он сменил гнев на милость,
замирился с князем Святославом, позволил ему приезжать в Киево-Печерский
монастырь, сам приходил к нему во дворец. Но и во время мирных бесед преподобный Феодосий не отступался от своих убеждений и продолжал «увещевать» Святослава — уговаривал вернуть киевский стол старшему брату [29].
Усобица братьев Ярославичей стала причиной еще одного необычного
явления в церковной жизни Руси: на рубеже 1060–1070-х гг. на месте одной
Киевской возникают три митрополии — Киевская, Черниговская и Переяславская, соответственно, находящиеся в пределах княжений Изяслава Ярославича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича. Сведения о существовании этих митрополий и их взаимоотношениях, сохранившиеся в источниках, скудные и очень путанные, что вызвало серьезную и многолетнюю полемику в отечественной и зарубежной историографии. В соответствии с одной
из последних реконструкций этих событий, главной их причиной стала
«принципиальная перестройка политико-династических отношений между
тремя Ярославичами», а точнее, «очевидный кризис сеньората киевского князя Изяслава Ярославича». Именно поэтому младшие братья добились превращения своих удельных центров — Чернигова и Переяславля — в отдельные
митрополии, таким образом, приравняв свои стольные города Киеву [30].
Впрочем, скорее всего, номинальная власть киевского митрополита над митрополитами черниговским и переяславским сохранилась, утверждение их
кандидатур проходило в Константинополе, а в составе самих новых митрополий не было иных епископств. К тому же, две новые митрополии просуществовали недолгое время — до кончины их святителей (первый и последний
черниговский митрополит Неофит умер в 1085 г., последний переяславский
митрополит Ефрем — в начале 1090-х гг.) [31]. Однако в самом факте возникновения новых митрополий явно прослеживается активное влияние светских
правителей на церковную организацию Руси, хотя это влияние и сохранялось
в рамках константинопольской иерархии.
Впрочем, определенные противоречия между русскими князьями и Константинопольским патриархатом продолжали существовать. Так, судя по всему, в Константинополе отказались утверждать в сане митрополитов двух русских кандидатов на переяславский стол (епископов Петра и Николая), предпочтя им компромиссную фигуру — тоже русского, но многие годы пребывавшего в византийских монастырях Ефрема [32]. На киевской кафедре в течение последующих почти ста лет будут сидеть только митрополиты-греки,
но, подчеркивая уважение и внимание к Киевской митрополии и Русскому
государству, из Византии старались присылать очень авторитетных владык. К
примеру, занявший в 1062 г. киевскую кафедру митрополит Георгий входил в
императорский сенат в Константинополе и носил придворный титул «синкелла», являлся автором нескольких известных богословских и публицистических сочинений. Сменивший Георгия митрополит Иоанн (ранее 1077/1080—
1089) тоже был влиятельной фигурой, некоторые источники именуют его
«протосинкеллом» (т.е. членом императорского сената), «пророком Христовым» (видимо, потому что он был выдающимся проповедником), кроме того,
до нас дошло еще одно его прозвание — «Добрый», возможно, связанное, в
том числе, с тем, что Иоанн был человеком бесконфликтным.
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Конечно, между киевскими митрополитами и вольнолюбивыми русскими
князьями были какие-то нестроения, но они чаще всего разрешались миром. К
примеру, в 1072 г., когда киевский князь Изяслав Ярославич настоял на официальной канонизации своих предков князей-братьев Бориса и Глеба, именно
митрополит Георгий более всего сомневался в целесообразности и каноничности подобного деяния, ведь в Греческой Церкви светские правители никогда не причислялись к лику святых. Сомнения Георгия могли вовсе сорвать
прославление русских князей-мучеников, если бы не… чудо. По свидетельству летописи и житий св. Бориса и Глеба, во время открытия мощей «митрополита ужасъ обииде (охватил. — С.П.), бяше бо не твердо верую к нима, и
падъ ниць прося прощения» [33]. Кстати, в анонимном «Сказании чудес святых мучеников Романа и Давида (т.е. Бориса и Глеба)» говорится, что в церемонии перенесения мощей святых братьев, наряду с митрополитом Георгием,
принимали участие митрополит Неофит Черниговский и епископ Петр Переяславский (к тому времени, уже рукоположенный во митрополиты, но еще не
утвержденный в Константинополе, впрочем, как говорилось, его кандидатура
так и не будет утверждена) [34].
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The controversies regarding woman’s access to citizenship; the problem of real exercise of political rights from gender approach; issue related to women in political structures
of democratic regimes; the subject of gender political representation - are topics that the
last two centuries have provoked intense debates, both in the academy and in public and
political sphere. Despite the attempts made to balance gender representation policy, global
statistics show that women are still political minorities. This article examines women in politics, trying to explain the need to promote gender equality in politics and to identify some
causes of women political under-representation.

“Cu excepţia sexului ei, o femeie este un bărbat…”
Jean-Jacques Rousseau
Reprezentarea politică a femeilor sau mai degrabă (sub)reprezentarea politică a lor a devenit un subiect
destul de exploatat în literatura internaţională de numeroase studii de sociologie politică, ştiinţe politice şi gender studies, fie din punctul de vedere al definiţiei cetăţeniei
şi al raportului cu construcţia statului, fie din punctul de vedere al definiţiei şi construcţiei democratice. Discuțiile variază de la critici care pun în evidență însăşi definiția democraţiei, considerând-o responsabilă pentru excluderile care au fost operate dea lungul vremii în interiorul regimurilor democratice, la analize care dimpotrivă insistă pe caracterul anti-democratic al oricărei forme de excludere. Deci interpretările
sunt variate, iar dezbaterile sunt intense [1]. Una dintre constatările transversale ale
acestor studii este prezenţa încă redusă a femeilor în structurile politice importante şi
accesul lor limitat la luarea deciziilor. Importanţa contextului istoric şi socio-politic
este determinantă, iar faptul că iniţial cetăţenia politică a fost construită la masculin
joacă fără îndoială un rol important în accesul dificil al femeilor la instituţiile de reprezentare şi de decizie politică [7].
Pe de altă parte, abordarea subiectului bărbați în politica este ceva banal, ține
de cotidianul nostru informativ, de știrile de zi cu zi pe care le auzim, citim, vedem.
Autorul Jung afirmă că ”de politici despre barbați... nu se vorbește, deși multe dintre politicile care se adopta sunt implicit realizate din punctul de vedere al barbatilor și, se considera by default, în folosul tuturor. Totodată, autorul afirmă că dacă
90% dintre legislatorii noștri sunt bărbați, evident ca legile vor purta amprenta acestei implicite părtiniri” [6].
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Dincolo de argumentele teoretice sau politice, datele statistice actuale vorbesc despre menținerea în timp a unor parlamente majoritar masculine şi a unor
guverne dominate de bărbaţi la nivel mondial. Astfel, dacă ar fi să calculăm o medie mondială a tuturor parlamentarilor (fără o separare în funcţie de cele două camere, acolo unde acestea există), din totalul de 46.300 de parlamentari, 36.874
sunt bărbaţi şi 9.426 femei, ceea ce înseamnă o medie mondială de 20,4% de reprezentare politică a femeilor [10].
Subiectul este cu atât mai delicat cu cât situaţia femeilor care deţin diverse
funcţii politice a fost şi rămâne o preocupare a multor instituţii şi organizaţii naționale și internaţionale, care caută soluţii viabile pentru creşterea proporţiei femeilor
din politică. Spre exemplu, la nivelul statelor membre ale Consiliului Europei femeile reprezintă un procent de aproximativ 51% ca segment demografic, însă la nivelul
parlamentelor naţionale din aceste state doar aproximativ 23% dintre parlamentari
sunt femei. Doar în patru dintre statele membre ale Consiliului Europei proporţia
femeilor care fac parte din parlamentele naţionale depăşeşte cota de 40%: Andorra,
Finlanda, Olanda şi Suedia. În opt dintre statele membre ale Consiliului Europei,
femeile reprezintă între 30 şi 40% din parlamentarii aleşi; în 15 dintre acestea, ele
reprezintă între 20 şi 30% dintre parlamentari, iar în celelalte 20, proporţia femeilor
care ocupă funcţia de parlamentar este sub 20% din totalul parlamentarilor. Din păcate, Republica Moldova se află în ultima categorie de state, în care mai puţin de
20% dintre parlamentari sunt femei [11].
Cercetătorii Paxton şi Kunovich afirmă că subreprezentatea politică a femeilor
poate fi explicată din cel puțin trei perspective: socio-structurală, politică şi ideologică. Perspectiva socio-structurală se concentrează pe fondul femeilor disponibile
pentru implicarea în viața politică; explicația politică se axează pe gradul de deschidere a sistemului politic pentru accesul femeilor în funcții publice și politice; iar
explicația ideologică se concentrează pe impresiile și reprezentările generale la nivelul societății cu privire la rolul femeilor în politică și capacitățile, potențialul, profesionalismul femeilor pentru a fi candidați și lideri viabili în procesul politic.
Fără îndoială partidele politice sunt organismele principale de cooptare și promovare în viața liderilor politici și au un cuvânt de spus în procesul de participare a
femeilor la viața publică. În cercetările unor autori de origine franceză regăsim acest
reper de analiză. Astfel, că partidele politice sunt generatori importanți de mecanisme de funcţionare a câmpului politic şi a procesului de selecţie a candidaturilor,
dat fiind acest fapt putem identifica trei tipuri de factori care îngreunează intrarea
femeilor în sferele înalte ale politicului:
a) distribuirea inegală a resurselor;
b) cultura şi organizarea partidelor politice;
c) instituţiile şi regulile electorale
Reflectarea intereselor segmentului feminin de populație nu este unicul argument care vine să susțină ideea că rolul femeilor în guvernarea statului trebuie intensificat. Unele cercetări vin să demonstreze faptul că creșterea cotei de femei în
politică ar avea un impact pozitiv asupra calității guvernării. Astfel, studii efectuate
la iniţiativa Băncii Mondiale au relevat că ţările care au un număr mare de femei în
organismul legislativ se bucură de niveluri scăzute ale corupţiei, deasemenea este
mai puţin probabil ca femeile să fie implicate în acţiuni ce implică luarea sau oferi159

rea de mită [8]. Mai mult, numeroase studii realizate de către unele echipe de cercetătorii au conchis că, atunci când deţin poziţii publice, femeile sunt mai de încredere
decât bărbaţii. Totodată, o analiză a Forumului Economic Mondial evidenţiază că
alegerea sau numirea femeilor în poziţii de decizie la nivel guvernamental este benefică din punct de vedere economic, existând o relaţie directă între participarea
politică a femeilor şi competitivitatea economică a statului respectiv – exemplul
citat îl constituie Ţările Nordice [9].
Ideea egalităţii între femei şi bărbaţi a cunoscut o serie de redefiniri din secolul
al XIX-lea şi până în prezent, în corelaţie cu alte concepte fundamentale: libertate,
diferenţă, echitate, inegalitate. Corelaţia diferenţă-egalitate de gen ne reţine atenţia
pentru că oferă noi clarificări teoretice şi posibilităţi de operaţionalizare conceptuală. Când vorbim despre diferenţe de gen ne referim atât la diferenţele naturale sau
biologice, cât şi la „diferenţele sociale, economice şi culturale dintre bărbaţi şi
femei, pentru a (...) pune accent pe mecanismele sociale complexe prin care
anumite diferenţe dintre femei şi bărbaţi se transformă în inegalităţi”[4].
Subreprezentarea politică a femeilor a generat intensificarea dezbaterilor privind stimularea creșterii cotei de femei în politică prin adoptarea și implementarea
de politici ale democrației paritare. Egalitatea de gen la luarea deciziilor este o
problemă de sănătatea democrațiilor. În contextul actual, global și european, democrația ca mod de viață a devenit un scop al instituțiilor etatice, dar și a societății civile, iar femeile cei mai buni promotori ai acesteia.
Începând cu a doua jumătate anilor 1970, unele organisme internaționale, precum ONU și alte instituții europene, au acordat o atenție sporită drepturilor femeii,
fiind un subiect inclus în agenda lor politică. S-a purces, așadar, la redefinirea conceptului de ”egalitate gender” (gender equlity framework). Aceste organizații au
trecut de la o accepțiune care se limita la ”egalitate de tip formal” între sexe, la un
cadru anti-discriminare, orientat să promoveze o ”egalitate eficientă”. Astfel, conceptul de egalitate gender a evaluat de la discriminare directă → discriminare indirectă→anti-discriminare. Noul cadru anti-discriminare presupune pe lângă respect în tratamentul egalității de gen, promovarea activă a femeilor exprimată prin
acțiuni de compensare eficientă a dezavantajelor [2, 6]. În acest context a luat naștere ideea de democrație paritară. Necesitatea promovării acestui concept este una
actuală, deoarece în pofida egalității drepturilor politice pentru femei și bărbați, realitățile social-politce ne vorbesc despre formalizarea acestei egalități. Bărbații, de
regulă, sunt cei care stabilesc prioritățile politice și decid cheltuielile publice, iar
cultura politică, inclusiv în Europa, continuă să fie dominată de bărbați.
Așadar, democrația paritară implică reprezentarea egală a femeilor și bărbaților
în pozițiile de luarea deciziilor prin următoarele acțiuni:
- înlocuirea obstacolelor structurale și culturale din calea femeilor privind accesul lor la luarea deciziilor,
- adaptarea condițiilor de muncă ale aleșilor la cerințele vieții moderne,
- înlăturarea stereotipurilor de gen,
- schimbarea sistemelor electorale care sunt mai puțin favorabile femeilor.
În același timp democrația paritară nu vizează paritate mecanică, de formă, ci
paritate de substanță, de calitate – femei capabile să participe, să ocupe poziții și săși indeplinească mandatul [12].
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Este important să înţelegem că egalitatea de gen nu înseamnă egalitarism sau
nivelare şi uniformizare a nevoilor şi intereselor de gen; nu se reduce la formula
„egalitate între femei şi bărbaţi”, în sensul egalităţii şi egalizării femeilor cu bărbaţii
(sistem în care masculinitatea reprezintă norma, iar feminitatea este negativul masculinului, respectiv non-A). Egalitatea de gen nu se reduce la aspecte cantitative, în
sensul egalizării unor indicatori precum numărul femeilor în structurile de conducere sau în anumite domenii de activitate şi nu înseamnă doar măsuri specifice focalizate pe femei ca grup-ţintă [5].
Promotorii conceptului de democrație paritară consideră că creșterea cotei de
femei în politică va contribui la dezvoltarea politicilor publice, și anume:
-includerea ambelor sexe în dezvoltarea politicilor publice duce la decizii mai
adecvate și la alocarea resurselor publice care servesc mai bine nevoile diverse ale
cetățenilor, amplificând satisfacția societății față de politicile publice puse în practică,
-participarea egală a femeilor ar putea duce la introducerea pe agenda politică a
unor probleme noi sau neglijate. De exemplu, deoarece femeile au fost cel mai afectate de problema concilierii vieții profesionale cu cea de famile, și nu au avut o reprezentare suficientă la luarea deciziilor, reconcilierea a fost multă vreme văzută ca
o problemă personală mai curând decât o problemă a întregii societăți,
-includerea femeilor în domeniul politic ar putea duce la o nouă cultură politică, care ar aduce o guvernare mai bună și o mai bună rezolvare a conflictelor [12].
Problematica democrației paritare nu este una nouă. Discuții privind introducerea cotelor de gen sau stimularea participării femeilor în politică își are originile în
mișcările feministe. Încă de la începuturile sale, campania pentru paritate a sugerat
că prin creşterea numărului de femei în rândul reprezentanţilor politici calitatea democraţiei creşte, făcând corpul reprezentanţilor mai asemănător cu cel al cetăţenilor. Franţa a fost prima ţară care a impus prin lege perfecta egalitate de 50/50 în
reprezentarea politică. Astfel, în ianuarie 1993 a luat fiinţă „Organizaţia femeilor
pentru paritate" iar câteva luni mai târziu ”Le Monde” a publicat un manifest în
care diverse organizaţii şi persoane cereau aprobarea unei Legi Organice care să
specifice că adunările alese, atât la nivel teritorial cât şi naţional sunt alcătuite dintrun număr egal de femei şi bărbaţi („Manifeste des 577 pour une démocratie paritaire"). Un alt manifest important a fost publicat în 1996 şi semnat de 10 femei exminiştri (Le Manifeste des dix pour la parité).
Revendicarea parităţii de gen s-a potrivit cu contextul mai larg al dezbaterilor
de pe scena politică din Franţa din perioada anilor ´90 referitoare la criza reprezentării politice. După scandalurile cu care s-au confruntat atât stânga cât şi dreapta
politică, una din preocupări a fost cea a „modernizării vieţii politice" care să reducă
distanţa dintre cetăţeni şi clasa politică[2]. Din cauza universalismului francez care
stă la baza filosofiei de Stat a Franţei, iniţial cotele de gen nu au putut fi implementate, considerându-se că introduceau o diferenţiere neconstituţională între cetăţeni în
procesul electoral. Detractorii nu au fost de acord cu măsurile speciale, mai ales că
o dată acceptate în cazul femeilor, exista temerea că aveau să constituie un precedent pentru revendicarea unei reprezentări politice a minorităţilor etnice [1]. Adoptarea Legii Parităţii în anul 2000 de Parlamentul francez a fost rodul a două decenii
de activism politic intens în care s-au implicat importante figuri ale politicii franceze, inclusiv preşedinţi şi prim-miniştri [2].
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În ceea ce privește Republica Moldova la capitolul reprezentarea politică a femeilor, situația este comună mai multor state din regiune. Cote femeilor în legislativ
este una care variată în jurul cotei de 20%. Societatea moldovenească este una patriarhală, iar relaţiile dintre genuri sunt în continuare tradiţionale, ceea ce implică şi
perpetuarea unor roluri tradiţionale de gen. Deşi în ultimele decenii Republica Moldova traversează un proces amplu de democratizare şi instituționalizare ca stat,
componența ideologică este o barieră sau o componentă non-stimulativă pentru
creșterea numărului de femei în calitate de actori politici activi. Reprezentările cetățenilor țării, în mare parte, poartă amprenta unor convingeri conservatoare cu privire
la rolul femeilor şi bărbaţilor în societate [13, 7].
La nivel de politici Republica Moldova s-a angajat să creeze mai multe oportunităţi pentru participarea mai multor femei la luarea deciziilor în toate domeniile,
prin cooperare cu ONU şi PNUD în Moldova. Prin semnarea ”Declaraţiei Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului – mai multe angajamente în ceea ce priveşte
promovarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor” statul nostru s-a angajat într-un
proces de transformare [13, 17].
Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW), care a evaluat Moldova în octombrie 2013 privind realizarea angajamentelor ce ţin de împuternicirea femeilor şi egalitatea genurilor, a reiterat persistenţa
atitudinilor patriarhale şi a stereotipurilor profund înrădăcinate în ceea ce priveşte
rolul şi responsabilităţile femeilor şi bărbaţilor în familie şi în societate. Programul
„Îmbunătăţirea Participării Femeilor în Politică în Moldova” va fi implementat
din 2014 pînă în 2016 şi are un buget de 2,9 miliare de dolari, oferit de Guvernul
Suediei [3]. Programul e implementat de agenţiile ONU (UN Women şi PNUD), în
parteneriat cu Fundaţia Est-Europenă şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Programul tinde să contribuie la sporirea nivelului de participare a femeilor în politică
şi la luarea deciziilor, inclusiv prin revizuirea legislaţiei, politicilor şi prin măsuri
speciale. Se va lucra cu partidele politice, instituţiile media, Comisia Electorală
Centrală şi administraţiile publice pentru a promova procesul de nominalizare a femeilor candidate, inclusiv printre grupurile marginalizate de femei, şi pentru a încuraja participarea şi dezvoltarea capacităţilor acestora în alegeri.
Asigurarea egalităţii de gen în viaţa politică este o precondiţie fundamentală pentru
edificarea unei societăţi durabile, iar sporirea nivelului de participare a femeilor în politică şi la luarea deciziilor este fundamentală pentru democraţie şi esenţială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Analiza experienţei din scrutinele ultimilor 10
ani arată că prezenţa femeilor pe listele de candidaţi este încă nesemnificativă, iar pe
locurile eligibile – foarte redusă. Fără stipularea prevederilor cu privire la plasament,
utilitatea introducerii cotelor va fi una foarte mică. În acelaşi timp, analizele comparative cu ţările care au prevederi legale cu privire la cote de reprezentare ne determină să
conchidem că introducerea cotelor fără sistem de stimulare financiară şi penalizări financiare ar fi ineficientă în cazul Moldovei [13, 22].
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ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ В СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ:
ПОЛИТИЧЕСКОЕ «МЫСЛЕЧУВСТВИЕ» В.В. РОЗАНОВА
THE REFLECTION OF ERA IN THE PEOPLE FAITHES: POLITICAL
THINKING AND CONSCIENCE OF V.V. ROZANOV
ПУЧНИНА Ольга,
кандидат политических наук,
факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва),
старший научный сотрудник
In the article we analyse the theoretical heritage of the russian philosopher and publicist V. Rozanov. We pay special attention to his sociopolitical views. We also make the conclusion that despite all the antinomy and singularity of Rozanov's ideas and style, they are
organically connected with an epoch and in many aspects are caused by cultural historical
context of the country's development at the end of XIX – the beginning of XX centuries.

Общеизвестно, что каждая эпоха рождает своих героев и антигероев. В
судьбах людей тесно сплетаются частные мелочи, случайности, масштабные
события, глобальные изменения, общие закономерности, отражаются приметы времени и главные идеи. Но справедливому замечанию знаменитого культуролога Ю.М. Лотмана, «далеко не каждый реально живущий в данном обществе человек имеет право на биографию. Каждый тип культуры вырабатывает свои модели «людей без биографии» и «людей с биографией» [5, С. 356].
Это как нельзя лучше относится к такому отечественному мыслителю, философу, публицисту как В.В. Розанов, человеку, безусловно, с биографией.
Один из самых противоречивых и неоднозначных персонажей в истории
отечественной мысли конца XIX-начала XX вв., вызывавший и вызывающий
много споров, Розанов тем не менее является органичным «продуктом» своей
эпохи. Долгое время наследие Розанова оставалось практически неизвестным
широкой публике и незаслуженно забытым, и только в начале XXI в. исследователи в полном объеме обратили на него свой интеллектуальный взор. Розанова знают в основном как неортодоксального религиозного философа, теоретика пола и семьи, однако многие его произведения, письма и публицистика
содержат глубокие и нетривиальные размышления социально-политического
характера, в которых отразилось не только мировоззрение отдельного человека, но и своеобразно «прочувствована» сама эпоха.
Очевидно, что человек никогда не существует вне общества, времени,
культуры и истории. Это в первую очередь касается мыслителей, писателей,
интеллектуальную элиту, которые, неизбежно погруженные в идейную среду,
всегда являются барометрами состояния общества. По мнению, А.В. Зябликова, сознание подлинного художника «архетипично». Произведения А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Розанова – не просто отличная литература, это еще
и красноречивый срез нашей ментальности со всеми ее достоинствами и недостатками. Именно поэтому художник на протяжении всей своей жизни обладает способностью тонко чувствовать подземные токи истории и в известной степени предощущать ход событий [4].
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Жизненный путь Розанова, жившего в переломный момент нашей истории конца XIX — начала XX вв., не был простым. Родившись в 1856 г. в уездном городке Ветлуге Костромской губернии в семье коллежского секретаря,
он рано остался без родителей, семья жила бедно. Поступив в Нижегородскую
гимназию,. Розанов пережил бурное, оставившее глубокий жизненный след
увлечение идеями позитивизма и социализма. Здесь с юношеским энтузиазмом и бескомпромиссностью продумывались прочитанные книги: «Утилитаризм», «Рассуждения и исследования политические, философские и исторические» Д. С. Милля, «Физиологические письма» К. Фохта, «Избранные сочинения» И. Бентама, «Государь» Н. Макиавелли, Ф. Лассаля, запрещенные заграничные издания (прежде всего «Вперед» П.Л. Лаврова); при этом, как бывает в юности, идеи и книги представлялись значительно важнее реальной
жизни [1]. В гимназии, читая В.Г. Белинского и Д.И. Писарева, мыслитель
усвоил «обычно русский» (по его собственному признанию) атеизм. Позже
Розанов отмечал, что в эти годы Россия и русское общество переживало столь
«разительно-глубокий атеизм, что люди даже типа Достоевского … предполагали друг у друга атеизм, но скрываемый1: до того казалось невозможным
«верить» [6, С. 66]. Это было связано с тем, что в это время несостоятельность
утилитаризма и нигилизма только начала осознаваться отечественной интеллигенцией. Возникающая потребность в выработке положительных идеалов
не связывалась ими с религиозным миропониманием, и вместо идеала личного усовершенствования выдвигался принцип общественного блага.
Розанов высоко оценивал многих талантливых профессоров, которые
оказали на него большое влияние в годы его обучения на историкофилологическом факультете Московского университета: В.О. Ключевский,
В.И. Герье, М.М. Троицкий, Ф.И. Буслаев, Н.С. Тихонравов. Университет, по
мнению Розанова, «выстроить нельзя», это не здание с вывеской, это, прежде
всего, профессора и студенты, поэтому в «университете» университету еще
нужно зародиться» [6, С. 61].
В годы учебы в университете происходит перелом в восприятии Розановым религии: как он сам признавался, уже с первого курса он «перестал быть
безбожником». В сущности, не смотря на все последующие религиозные метаморфозы, Розанов всегда оставался глубоко верующим человеком, «переболев» в юности рационалистическими идеалами Просвещения. Отныне религиозный взгляд свойственен ему при взгляде на любой вопрос. Он одним из
первых видит главную проблему современной ему исторической действительности – «разрыв духа и плоти – объективную драму человеческого существования» [3, С. 8]. Однако именно проблема гармонического единства плоти
и духа, религиозного оправдания семьи, метафизические искания в сфере
«космичности» пола в конечном итоге стали причинами конфликта Розанова с
христианством и сложных отношений с Церковью.
Важными в этот период для формирования мировоззрения писателя оказались не только лекции, но и углубленная внутренняя работа и чтение. Через
всю жизнь мыслитель пронес увлечение Ф.М. Достоевским, Розанов уловил
1

Здесь и далее курсив В.В. Розанова.
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самую суть писателя, ни разу в критике до него не указанную: «Достоевский
есть самый интимный, самый внутренний писатель, так что его читая – как
будто не другого кого-то читаешь, а слушаешь свою же душу, только глубже,
чем всегда… Тон Достоевского есть психологическое чудо» [10, С. 533]. Во
многом благодаря влиянию Ф.М. Достоевского Розанов стал первооткрывателем новой художественной формы, литературно-философского жанра – «жанра интимной афористической прозы» [3, С. 15]. Яркий писательский талант
Розанова проявился в полной откровенности с самим собой и читателем, в
безудержном «самообнажении», разговорности стиля и доверительности тона,
его своеобразной «визитной карточкой».
Однако Розанов отдавал себе отчет в том, что такой подход к творчеству,
а значит – к осмыслению реальности, имеет объективные сложности. Совершеннейшая искренность в изложении малейших «движений» души приводит
к неизбежной противоречивости и непоследовательности, которую исследователи потом назовут существенной чертой розановского «метода».
В этот же период происходит и еще одно важное событие в судьбе писателя – встреча с А.П. Сусловой, бывшей «музой» его кумира Достоевского и
последующий неудачный брак. Для В.В. Розанова семейные отношения всегда имели особую ценность, поэтому он очень тяжело переживал невозможность официального союза со своей второй женой В.Д. Бутягиной, – Суслова
до конца жизни так и не дала мыслителю согласия на развод. Юридическая
двусмысленность положения его семьи, формально «незаконнорожденные»
дети, двоеженство в глазах общественности, – все это с неизбежностью привело Розанова к «душевному излому». Позже он сам признавался, что, «литературное и личное до такой степени слилось, что для меня не было «литературы», а было «мое дело», и даже литература вовсе исчезла вне «отношения к
моему делу». Личное перелилось в универсальное» [12, С. 363-364].
В 1893 г. Розанов переезжает с семьей в Петербург, здесь он начинает печататься в различных изданиях, причем некоторое время одновременно в противоположных по своей идеологической направленности. Несколько лет он
отстаивал монархические и православные идеалы в «Русском вестнике» и
«Русском обозрении», с 1889 г. и до самого 1917 г. Розанов был постоянным
сотрудником газеты А.С. Суворина «Новое время», под псевдонимом
«В.Варварин» писал в либеральном «Русском слове». Журналистами и читателями, разделенными на партии, подобное безразличие к направлениям воспринималось как «двурушничество» [7], но Розанова это нисколько не смущало. На такие упреки он отвечал, что пишет не на гербовой бумаге и мнениям своим силы закона не придает, поэтому и волен говорить, сегодня одно, а
завтра другое [12].
Такая жизненная позиция автора, хотя и была осознанной, вовсе не была
беспринципной или злонамеренной. «Сам В.В. Розанов предпочитает не ставить точек над «i», он «двусмыслен» (Бердяев), так как знает, что нет рационально выводимой «окончательной истины» [3, С. 13]. В некотором смысле
пресловутый «аполитизм» мыслителя есть не что иное, как констатация ограниченных возможностей политики в деле мироустройства и «онтологическое
разочарование» в духовном наследии предшествующего века.
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Не смотря на такую «мировоззренческую полифоничность», автор, безусловно, имел свою, и к тому же очень специфическую, точку зрения на современные ему идейно-политические явления, общественные институты, социально-исторические феномены. Как человек, бесконечно преданный своей
родине, он не мог не размышлять о ее судьбе, предназначении, настоящем и
будущем России. Можно с уверенностью сказать, что политическая позиция
Розанова является квинтэссенцией его религиозных, нравственномировоззренческих, исторических и философских взглядов.
У Розанова нет никакого систематического политического труда, его
наблюдения скорее отрывочны и афористичны, «чувственны». Не давая
определений в привычном смысле этого слова, мыслитель всегда смотрел в
самую глубь, одним-двумя предложениями характеризуя сущность того или
иного явления.
Например, размышляя о значении государства для русского человека, Розанов пишет, что оно всегда второстепенно и никогда не займет главенствующее положение. Он вовсе не отрицает государство, мыслитель относится к
нему с уважением, понимая, что функции его необходимы для народа. «Государство, – внешность. Оно «без души». Государство «настоящее» внеинтимно, строго, повелительно, сухо: где нужно – беспощадно» [8, С. 559]. Государство В.В. Розанов сравнивает с солдатом, общество, нацию, народность – с
поэтом, и «обняться» они не могут никогда. Кроме редких случаев и то ненадолго, как например, Отечественная война.
Именно потому, что государство, по мнению автора, имеет другую природу, нежели общество и потому, что оно должно ограничивать и защищать «мягкость и женственность» русского народа, оно должно быть, прежде всего, сильным. «Государство ломает кости тому, кто перед ним не сгибается или не
встречает его с любовью, как невеста жениха. Государство есть сила. Это его
главное» [11, С. 113]. Вот почему единственный порок – слабость. «Слабое государство не есть уже государство, а просто нет» [11, С. 113]. Возможно, и
острое предчувствие и неприятие грядущей революции связано для Розанова с
тем, что были расшатаны самые основы традиционной государственной жизни.
Ярким примером метода и стиля Розанова как политического мыслителя
служит его отношение к либерализму – исключительно инструментальное и
утилитаристское. Писатель не рассматривает его как полноценную политическую доктрину, с ее положительными и отрицательными сторонами. Он просто говорит, что либерализм – удобен. «В либерализме есть некоторые удобства, без которых трет плечо» [11, С. 133]. Розанов приводит примеры: больше будет школ – будет выбор, будут гуманные методы обучения, в случае болезни человека можно будет позвать просвещенного доктора и т.д. Для мыслителя, таким образом, либерализм выступает не как особая теоретическая
доктрина, а скорее как набор полезных учреждений и привычек, которые могут быть свойственны не только этому течению. Розанов подчеркивает, что
для того, чтобы оценить «прелести» этого политического направления, вовсе
не обязательно быть либералом. «Прогресс» и «либерализм» есть удобный
английский чемодан, в котором «все положено» и «все удобно», и который
предпочтительно возьмет в дорогу и не либерал» [11, С. 133].
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Переживая переломный для России период начала XX в. Розанов, анализирует причины революции и с горечью заключает, что наша история XIX в.
была «сплошным безумием». «Со времени декабристов, – приходит к выводу
Розанов, – Россия была вся революционна… И конечно «падала монархия»
весь этот век, и только в феврале «это кончилось» [9, С. 370]. И все это революционное разорение России, по мнению писателя, началось с «неблагородного хрюканья», когда пришел разночинец. «Пришел со своею ненавистью,
пришел со своей завистью, пришел со своей грязью». Но все это, однако, имело силу, и окружило его ореолом «мрачного демона отрицания»; «но под демоном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина» [11, С. 85].
В революции для Розанова нет жизненных сил, нет никакого позитивного
начала, это сплошь ненависть и отрицание. Розанов, оценивая все события
этически и психологически, отмечал, что хотя революция имеет длину и ширину, она не имеет третьего измерения – глубины. «И вот по этому качеству
она никогда не будет иметь спелого, вкусного плода; никогда не «завершится»
[11, С. 28]. Мыслитель видит обреченность революции, ту великую боль, которую она принесет России. Он как никто другой понимает, какое огромное
разочарование она таит для своих же «свершителей». Революция «всегда будет расти в раздражение: но никогда не достанет в ней того окончательного,
когда человек говорит: «Довольно! Я – счастлив! Сегодня так хорошо, что не
надо завтра»… Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на
«завтра»... И всякое «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавтра» [11, С.
28]. И самое горькое, что эта революция перечеркнула разом всю тысячелетнюю историю России так, что «Россию нужно строить сначала» [6, С. 468].
Размышления писателя оказались пророческими, новый послереволюционный
строй не оказался прочным – «и «новое здание», с чертами ослиного в себе,
повалится в третьем–четвертом поколении» [12, С. 36].
Но самому мыслителю было не суждено это увидеть, революционные события не могли не отразиться на жизни его семьи. В 1917 г. Розановы переехали из Петрограда в Сергиев Посад, последние годы жизни мыслитель провел в глубокой нищете и забвении. Символично, что в конце жизни неортодоксальный религиозный мыслитель находит последний приют в 1919 г. на
кладбище Черниговского скита возле Троице-Сергиевой лавры.
И творчество и сама личность Розанова характеризуются неоднозначными оценками как его современников, так и нынешних исследователей. В литературе о Розанове рассуждения о его юродивости стали общим местом. Его
как обвиняли в осознанной и неосознанной беспринципности, цинизме, лицемерии, так и называли пророком [15] и «писателем с настоящими проблесками гениальности» [2, С. 349]. Несомненно, стоит воздерживаться от крайностей в оценке творчества В.В. Розанова, чрезмерное восхваление или уничижение его литературных и публицистических заслуг неизбежно приведет нас
к его однобокому восприятию.
Однако его яркие, образные суждения, не укладывающиеся ни в одно из
политических течений, действительно зачастую противоречили сами себе.
Даже понятие «эволюция взглядов» малоприменимо к Розанову: оттенки его
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политической веры, как правило, не сменяют, а «захлестывают» друг друга,
создавая совершенно невообразимую гамму. Политическое мышление писателя синкретично, такой же была вся социально-политическая обстановка в
России на изломе веков. И, несмотря на видимые противоречия и антиномичность позиции, Розанова отличает мировоззренческая целостность [13,14].
М.М. Спасовский, редактировавший в 1914–1918 гг. журнал «Вешние воды»,
в котором сотрудничал мыслитель, писал: «Путаного у Розанова и в Розанове
ничего нет. Он не прыгал по кочкам, не метался по боковым тропинкам, никогда не делал никаких заячьих петель. Перед ним, в его нутре, развертывалась
ясная и прямая дорога, и он в каком-то смысле, как сомнамбула, даже не шел,
несся по этой дороге… » [3, С. 439]. Менялись формы выражения, угол рассмотрения, даже оценочные суждения, но неизменным оставалось восприятие
автором проблемы в ее целостности.
Как мыслитель Розанов одновременно контрастно выделялся на фоне
современной ему общественно-политической мысли, не вписываясь ни в одно из правительственных или оппозиционных идейных движений, и даже
иногда сознательно «плывя против течения», в то же время был органически
связан со своей средой и исторической действительностью, воспринимая ее
идеи и ценности. Сознание подлинного художника мысли почти без остатка
растворено в культуре, к которой он принадлежит. Поэтому именно такой
неоднозначный, противоречивый и парадоксальный Розанов является
наиболее полноценным выразителем духа культуры и национального самосознания народа того времени.
В период конца XIX — начала XX вв. отечественная интеллектуальная
элита осознавала ограниченность позитивизма французского Просвещения и
коренные политические преобразования, происходящие в обществе. Русское
«духовное возрождение» начала XX в. связано с преодолением узкого рационализма, обогащением его духовными ценностями во всех сферах. Религиозное осмысление мира происходило у разных авторов по-своему: Розанов, В.С.
Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин. Мыслители не отказывались от разума как средства познания, но отдавали приоритет нравственному, чувственному познанию. Это был крутой, хотя внутренне органичный и
закономерный для отечественной мысли поворот, когда нравственная, этическая парадигма, изначально определявшая его смысл, стала абсолютной доминантой философского мировидения, его социального и политического преломления. В судьбе самого Розанова и особенно в его идейном социальнополитическом наследии сплелись и отразились не только очевидные вихри
политической истории, но и культурные подводные течения прошлых веков.
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This paper presents an analysis of the approach in the content sizes of democratic governance. It explains the process of Government, subject-object relationship in this process is the
connection between the relationship of Government and the political issues of governance in
human society, the social reality of governance, the functions, spheres, levels, institutionalizing aspects, political affiliations. It is argued the distribution of State power in the democratization of governance. It is reflected the problem of psychological aspect in the process of governance. A peculiar aspect represents the authority of governance. The majority and minority
governments are characterized. They are considered the theories of governance's coalitions:
the minimal attribute them, minimum sizes, with the smallest number of parties, minimal interval attribute them minimal connected and politically viable. It is analyzed the Government
coalition the „Alliance for European integration of the Republic of Moldova ".

Guvernarea prezintă un proces care apreciază politica forţelor guvernatoare din
ţară şi caracterizează o perioadă determinată în istoria ei, uneori şi regimul politic
instaurat în ţară. Anume guvernarea întruchipează mijloacele folosite de putere în
înfăptuirea politicii statului. Lupta pentru dreptul de guvernare sau de reproducere
al acestui drept este unul dintre aspectele forte ale vieţii politice. Pentru forţele sociale, guvernarea nu prezintă un scop în sine, ce se străduie să le realizeze scopurile.
Forţele politice care obţin guvernarea îşi formează structuri concrete instituţionalizate de diverse dimensiuni (parlament, guvern, preşedinte...), care în numele realizării politicii şi în interesele proprii îşi elaborează şi realizează politica proprie, care
devine mijloc de putere a acestei guvernări. Or, politica şi guvernarea e legată
printr-o independenţă de cauză şi efect, politica devine cauza guvernării, iar guvernarea respectiv cauza politicii.
Această problemă e foarte importantă nu numai pentru analiza aspectelor teoretice ale guvernării, dar şi a situaţiilor politice practice legate de guvernarea societăţilor concrete, fiindcă în spatele problemelor politice se află, într-un fel sau altul,
cu toate necesităţile sale, problemele guvernării, care marchează şi problemele politice, cît de nesemnificative ele n-ar fi: faptul dobîndirii dreptului de a fi la guvernare
deacum este politică cu toate atributele sale: proiecte, formularea obiectivelor, alegerea scopurilor, mijloacelor de realizare a ei ş.a.m.d.
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Politica, dar şi guvernarea prezintă aceiaşi substanţă autonomă de acelaşi gen,
se manifestă ca element sau factor, esenţă a conexiunilor, care uneşte fiinţele umane, adunîndu-le în societăţile pe care le administrează. Conceptul de guvernare include noţiunea de relaţie fundamentată în prezenţa subiectului şi obiectului (sau al
doilea subiect pasiv), relaţie deosebit de voluntară a subiectului faţă de obiectul
acestei relaţii. Ei se află în îndemn de acţiune, pe care subiectul al doilea trebuie să-l
înfăptuiască conform voinţei primului. Guvernarea apare în relaţiile organelor statale cu cetăţenii, grupurile sociale, societatea în întregime.
Relaţiile guvernării ca şi cele politice se caracterizează prin universalitatea
lor şi incluzivitatea, posibilitatea pătrunderii în toate sferele activităţii şi vieţii
societăţii. „Cîmpul guvernării” poate fi destul de mic (persoana, familia, comunitatea ş.a.m.d., guvernarea municipiului, de exemplu) şi destul de mare aşa ca guvernarea ţării şi cele care depăşesc spaţiile teritorial-statale, de exemplu, guvernarea şi administrarea organizaţiilor şi monopoliilor internaţionale şi interstatale.
Ansamblul tuturor manifestărilor guvernării, caracterul ei universal, care pătrunde
peste tot, permit s-o precăutăm ca un început comun al vieţii societăţii şi omului,
ca şi politica, substanţă socială autonomă condiţionată de societate, de istorie, de
cultură, ori relativ independentă, care organizează societatea cu toate relaţiile ei
congruente şi conflictuale. Prezentă în societate ca un început integru, mijloc organizaţional, reglator şi de control sau modalitate de existenţă a politicii, guvernarea e înzestrata cu unicul principiu al activităţii de a comanda în diversele ei forme (dispoziţie, ordonare, convingere ş.a.m.d.).
Realitatea (existenţa) socială a guvernării se determină prin instrumentalitatea,
funcţionalitatea distincţiei ei, prin prioritatea ei de a servi mijloc de existenţă a intenţiei, conceptului, proiectului relaţiilor politicii. În potenţialul guvernării este fondat răspunsul la intrebarea- se realizează oare ea şi în idealurile alese de om şi de
societate; în ce apropiere de scopurile sociale necesare şi normele funcţionale? Da
ea are autoritate, în ea este fundamentat rezultatul dorit al politicii.
Funcţiile organizaţionale, de reglare şi control a guvernării se concretizează în
diferite genuri de activitate politică: administrare, aprobarea legilor, formarea scopurilor, determinarea sarcinilor funcţionarilor şi selectarea lor, orientarea în situaţiile politice şi apolitice, elaborarea propriei organizări structurale ş.a.m.d.
Guvernarea există şi funcţionează în trei nivele social-structurale: social, care
cuprinde cele mai complicate relaţii sociale şi politice; public sau asociativ, care întruneşte diverse comunităţi şi relaţii între/şi în ele (organizaţii sociale, uniuni, asociaţii) şi personal (privat, propriu) în grupele mici ş.a.m.d. La toate aceste nivele guvernarea se instituţionează, capătă forma definitivă în instituţii şi posturi. Toate aceste
nivele pot (în depindere de tipul social, de sistemul şi regimul politic ş. a.m.d.) să se
distingă în două forme: legale, oficiale cu structuri instituţionalizate şi nelegalizate,
neoficiale, cu guverne din umbră ( de exemplu, personalităţi şi grupuri influente, grupuri de presiune, lideri ai formaţiunilor politice de opoziţie ş.a.m.d.). Această formă
poate deveni clandestină, cu caracter mafiotic şi care contravine legii.
Ansamblul tuturor acestor nivele şi forme ale guvernării alcătuiesc structura ei,
care devine o construcţie piramidală. La fundamentul ei se află societatea, mai sus
forţile dominante, care determină politica şi vîrful peramidei - guvernarea reală
(preşedintele, parlamentul, guvernul).
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În istoria guvernării lupta pentru ea s-a concentrat asupra problemelor orietărilor ei politice. Doar către secolul XVII gîndirea filosofico-politică a ajuns la ideea
de reorganizare structurală, care era pentru democratizarea ei, supunerea ei legii ca
să devină mai eficientă şi echitabilă, presupunîd mai mult crearea unui mecanism
obiectiv de organizare şi funcţionare a ei.
Democratizarea guvernării, divizarea puterilor în stat e legată de acţiunile controlului ei social, critici şi susţinerea guvernării din partea societăţii cu ajutorul
mass-media, ca instrument special, care în secolul XXI în condiţiile libertăţii cuvîntului activează cu succes. Instituţional şi structural, guvernarea democratică în majoritatea ţărilor include trei nivele funcţionale, care interacţionează între ele: sistemul macropolitic a instanţelor superioare de guvernare( preşedintele, parlamentul, guvernul şi instituţiile lui centrale) care se preocupă de procesele esenţiale interne ale societăţii şi de politica externă a statului; -guvernarea de nivel mediu, intermediar creată de aparatele guvernării de verigă medie, de birocraţia de diferite
trepte, pînă la guvernarea municipală.
De menţionat este și natura biosocială a guvernării, latura ei reflectivă - supunerea
benevolă sau forţată, acordul de a sesiza impulsurile guvernării şi a se confrunta cu ele.
Ordonarea şi executarea sunt în mod egal două principii universale ale guvernării
Clasificarea tipurilor de guvernare este importantă pentru evaluarea caracterului și rolul, funcţionarea şi perspectivele ei în societate. Tipurile guvernării se deosebesc după un şir de particulatităţi şi funcţii, cele mai importante se referă: necesitatea formării forţelor guvernatoare pe criteriul social sau de clasă, proces, care în
ţările contemporane are tendinţa democratizării prin extinderea acestui fundament
din contul partidelor politice, mişcărilor sociale,alegerea exponenţilor guvernării
ş.a.m.d.; prezenţa unei organizaţii politice caracteristice-sistemul politic, structurile
centrale şi periferice ale guvernării şi relaţiile între ele; extinderea spaţiului politic
al guvernării peste hotarele teritoriului ţării în legătură cu realizarea funcţiilor politicii externe; menţinerea păcii interne, ordinei, apărarea teritoriului subordonat, reglarea relaţiilor de clasă, sociale, naţionale şi economice, urmărirea scopurilor binelui comun, nepermiterea constrăngerii şi violenţei din partea persoanelor individuale, unor grupuri ş.a.m.d., drept exclusiv de a elabora legi statale, emisie de bani,
dreptul de a determina şi încasa impozite, realizarea politicii bugetare, crearea, întreţinerea şi folosirea forţelor militare şi organelor de reprimare, dreptul la realizarea politicii externe şi dreptul de a prezenta statul peste hotarele ţării ş.a.m.d.
În societățile democratice guvernările pot fi „majoritare” sau „ minoritare”.
Guvernarea se consideră majoritară, dacă este formată de un partid, care deține majoritatea din parlament, condiție care are cea mai mare posibilitate de a fi îndeplinită
în sistemele partinice bipartidiste. Guvernarea de acest mod oferă cea mai efectivă
și mai responsabilă formă de guvernare, pentru că dă sens voinței electoratului, da și
pentru că duce la politici consistente și coerente. Meritele unei asemenea forme de
guvernare sunt adesea criticate de oponenții reprezentării proporționale, care consideră că reforma electorală reduce șansele unui partid de a guverna fără angajare în
negocieri cu alte partide. Se consideră că astfel de negocieri diluează coerența politicilor de partid și slăbesc legăturile dintre alegători şi guvernatori, în timp ce perspectivele de supravețuire a unor guvernări pluripartite pe durata mandatului legislativ devin mai slabe și sunt privite ca avînd un efect de subminare a stabilității politice. Adesea așa guvernări nu au sprijin din partea majorității electoratului.
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Guvernarea se consideră minoritară dacă nici unul din partidele politice nu au
majoritatea în legislativul țării. Statele cu regimuri politice democratice mai des
sunt administrate de guvernări minoritare. În literatura de specialitate unde a fost
analizată guvernarea minoritară s-a costatat că guvernele minoritare conduc la instabilitate politică și la guvernarea insuficientă. În multe cazuri au avut loc răsturnări de guverne, care în cele din urmă au condus la criză de legitimitate a guvernării. Implicațiile guvernării minoritare depind de cultura politică subiacientă.
Guvernările minoritare monocolore și coalițiile multipartidiste (guvernările minoritare) profilează contrastul dintre principiul majoritarist al concentrării guvernării
în mîinele unui partid și principilul consensualist al împărțirii guvernării (puterii).
În sistemele parlamentare de guvernare, cabinetele de miniștri se formează astfel încît să se bucure de încrederea majorității legislativului sau cel puțin să fie tolerante de acesta. Dacă nici un partid nu are majoritatea parlamentară probabil se va
forma un cabinet de coaliție. În literatura de specialitate sunt analizate mai multe
teorii ale coalițiilor de guvernare, cele mai importante dintre ele fiind:
1. Coaliția minimal cîștigătoare, „ cîștigătoare ” în sensul că partidele care
formează cabinetul au susținerea majorității parlamentare, dar „minimal”, în sensul
că nu include nici un partid, care obține majoritatea parlamentară. Partidele politice
sunt interesate de maximizarea puterii lor. În cazul coaliției de guvernare, putere
înseamnă participare la guvernare, iar putere maximală înseamnă deținerea a cît mai
multe poziții în cabinet.
2.Coaliția de dimensiuni minime se bazează pe aceiași supoziție a maximizării
puterii ca și modelul coaliției minimal cîștigătoare, dar conduce acest raţionament
înspre o concluzie logică. Partidele politice parlamentare exclud din coaliția de guvernare partenerii inutili, pentru a- și maximaliza puterea lor în parlament și guvern,
preferă ca executivul să se bazeze pe majoritatea parlamentară mai strînsă.
3.Coaliția cu cel mai mic numar de partide. Un criteriu definit, care poate fi
utilizat pentru a alege dintre numeroasele coaliții prefigurate de modelul coaliție
minimal cîștigătoare este „înțelegerea prin tranzacție” a lui Michael Leiserson. El
demonstrează că aceste coaliții minimal cîștigătoare vor avea tentața de a se forma
astfel încît să implice cel mai mic număr de partide, deoarece „negocierile și profitul (în formula coaliției) sunt mai ușor de realizat, iar o coaliție este mai ușor de
păstrat împreună, aceleași lucruri fiind egale, cu partide mai puține”.
4.Coaliție de interval minimal. Predicțiile modelelor precedente se bazează pe
dimensiunea și numărul partidelor politice, dar ignoră programele și preferințele lor
politice. Modelul de coaliție de interval minimal face plauzibilă ipoteza că este mai
ușor să formezi și să menții coaliții cu partide cu aceleași preferințe politice, decît
cu partide distante în această privință.
5.Coaliție cîștigătoare minimale conectate. Un model strîns înrudit este cel
propus de Robert Axelrod. El afirmă că coalițiile care se formează sînt „conectate”
– adică sînt compuse din partide care sînt adiacente pe scala politică și se lipsesc de
partenerii inutili. Premisa definitoare a acestui model este că partidele vor încerca să
se alieze cu vecinii lor imediați și că li se vor alătura alte partide adiacente pînă se
formează o coaliție majoritară.
6.Coaliție viabilă politic. Accentul plasat pe preferințele politice ale partidelor
este adus la forma sa ultimă în modelul coaliției viabile politic. Dacă acceptăm că
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partidelor le pasă doar de politică, și nu de a-și păstra puterea, adevărata putere se
manifestă mai degrabă în legislativ, unde iau naștere noile politici majore, decît în
guvern. În legislativ, partidul nucleu este de importanță centrală. Partidul nucleu
este partidul care, pe o scală politică unidimensională ca și scala stînga – dreapta,
conține membrul median din parlament. Virtual acest partid pivot poate dicta politica, pentru că nici unul dintre partidele de la stînga sau de la dreapta sa nu deține
majoritățile necesare pentru a iniția politici contrare dorințelor acestora. Aceasta
înseamnă că, în termeni strict politici, este complet irelevant cît de multe și care
partide participă la guvernare.
Guvernările în cabinetele monocolore și cele de coaliție între mai multe partide
diferă între ele în două aspecte: dacă este un guvern monocolor sau un cabinet de
coaliție și felul susținerii parlamentare care stă la baza guvernării. În măsura bazei
de susținere parlamentare clasificarea trihotomică din teoria coalițiilor de guvernare
distinge între: guvernări cu cabinete minimal cîștigătoare; guvernări cu cabinete
supradimensionate, care au mai multe partide decît e necesar pentru susținerea majoritară în legislativ și guvernări cu cabinete minoritare sau „subdimensionate”,
care nu sînt de o majoritate parlamentară. Cel mai majoritorist tip de cabinet este cel
monocolor și minimal cîștigător. Cel mai des întîlnit tip de guvern consensualist
este cel supradimensionat și multipartidist.
În Republica Moldova din anul 1991, de cînd a devenit stat suveran, independent și s-au început transformările democratice, guvernările au fost ba majoritare
monocolore, care au activat pe principiul majoritarist al concentrării puterii în mîinile unui majorități; ba coaliționiste multipartidiste, care au activat pe principiul
consensualist al împărțirii puterii.
Analizînd rezultatele alegerilor parlamentare din 2010 și 2014 constăm că în
Parlament au primit mandate de deputat respectiv 42 si 21 de reprezentanți ai
PCRM, 32 și 23– ai PLDM, 15 și 19 – ai PDM, 12 și 13– ai Partidului Liberal, în
legislatura a XX-a cel mai mare număr de mandate – 25 au reprezentanții PSRM. În
ambele cicluri electorale nici unul din partidele parlamentare n-a avut posibilitate să
organizeze guvernarea de unul singur, nici unul din partide n-a primit 50 de procente plus un loc în Legislativ. Luna decembrie 2010 a fost consacrată discuțiilor valorilor și principiilor de guvernare a republicii. Cu suportul Federației Ruse s-a încercat să se creeze „o coaliție de guvernare cu cel mai mic număr de partide”, din
PCRM (42) și PDM (15). În această perioadă liderii Partidului Democrat au dus
tratative paralele și cu liderii Partidului Liberal– Democrat și Partidului Liberal în
privința creării „coaliției de guvernare de interval minimal”. Partidele, Liberal–
Democrat, cu atît mai mult cel Liberal categoric erau împotriva unei alianțe de guvernare cu PCRM. La sfîrșitul lunii decembrie 2010 Partidul Democrat a decis să
participe la guvernarea țării în componența „coaliției de interval minimal” împreună
cu PLDM şi cel Liberal. Cele trei partide au semnat Acordul, care a stabilit valorile,
principiile și mecanismele de funcționare a coaliției de guvernare „Alianța pentru
Integrarea Europeană” AIE 1, care prevedea integrarea Europeană ca vector de
bază ce va ghida acțiunile de politică internă și externă ale instituțiilor statului; declara printre altele responsabilitatea colectivă și individuală pentru performanța Guvernului, Parlamentului și Președinției; consensualitate, transparență și spirit consultativ în luarea deciziilor; asigurarea unei comunicări eficiente în procesul de rea175

lizare a actului de guvernare între componentele AIE, în raport cu societatea și partenerii externi; corelarea acțiunilor și mesajelor în politica externă și internă; asigurarea echilibrului în realizarea actului de guvernare.
În Acordul de constituire a AIE 1 au fost partejate atît principalele funcții de
guvernare ale statului, dat și funcții care apriori trebuie să fie depolitizate (BNM,
CNI, CNA ș.a) Conform partajării funcțiilor în Guvern și instituțiilor subordonate
lui PLDM i-a revenit 7 portofolii ministeriale, 3 autorității administrative centrale și
2 instituții subordonate; respectiv PDM – 5,3 și 2; PL – 5,2 și 3.
Ca rezultat al turbulenței politice caracteristice desfășurării pocesului politic în
Republica Moldova, experienței negative ale Guvernului minoritar (Prim-ministru
Gaburici) către iulie 2015 este costituită AIE 3, poltrivit Acordului PLDM, PDM și
PL– funcțiile din Guvern s-au redistribuit respectiv în felul următor – 7-7-5.
Incongruența în activitatea de guvernare atît în AIE 1, AIE 2, CPE cît și în AIE
3 are o serie de cauze, dar în particular se fundamentează pe faptul că partidele care
o alcătuiesc au în coaliție reprezentare diferită: PLDM – circa 53 și respectiv 39 la
sută, PDM – aproape 26 și 36, iar PL – aproape 21 și 25 procente, corespunzător
numărul de mandate în Parlament (cifrele reprezintă legislatura XIX și XX). În toate acordurile semnate de partidele parlamentare pentru formarea alianțelor principiul reprezentării proporționale, mai cu seamă în ceea ce privește formarea organelor
de conducere ale Alianțelor este substituit cu principiul egalitarist. Or, consiliul AIE
1era format din 9 membri, cîte 3 din partea PLDM, PDM și PL, în AIE 3 a cîte 4
reprezentați. Iar la baza deciziilor în cadrul CAIE stă principiul consensualității.
Considerăm această practică cel puțin ineficientă.
Din punctul de vedere al experienței guvernărilor de coaliție din țările cu democrații avansate, este inoportună modalitatea care se perpetuează în toate acordurile ale AIE1,2 și 3 de și creare al acestui consiliu, modul de pregătire a luării deciziilor de către președintele țării, reuniunile pregătitoare ale ședințelor parlamentului,
reuniunile pregătitoare ale ședințelor guvernului, pentru că guvernarea țării e obligată să se efectueze conform normelor constituționale, legelor adoptate de Parlament și nici de cum, conform indicațiilor consiliului alianței.
Acordul de constituire a alianței trebie să nu aibă nici o atribuiţie la partajarea între componentele sale (partidele politice), instituțiilor, care în societățile democratice
sunt depolitizate, cum ar fi Procuratura Generală, Serviciul de Informații şi Securitate,
Comisia Națională Anticoruptie și altele, conducătorii cărora să se selecteze și să fie
angajați prin concurs, în baza principiului profesionalismului și a integrității.
Analiza comportamentului politic a formațiunilor politice din coalițiele de guvernare din ultimii 6 ani a oferit suficient material empiric pentru a concluziona că
adesea nu opoziția parlamentară sau opoziția exparlamentară frînează azi procesul
guvernării societății, ci opoziția coaliționistă (PDM și PL).
În Republica Moldova s-a stabilit un sistem multipartidist de activitate politică
şi în deceniile apropiate un sistem bipartidist (precum este în SUA) nu se prevede,
aceasta înseamnă că guvernarile în ţară, în majoritatea cazurilor, vor fi de coaliţie.
Experienţa ultimilor șase ani de guvernare coaliționistă demonstrează că clasa
politică a societăţii noastre, în primul rînd elita guvernatoare, nu este înzestrată cu o
cultură politică adecvată sistemului democratic de guvernare. Din această cauză şi
ca să nu apară crize politice, provocate de ,, opoziţiile coaliţioniste” posibil e nece176

sar ca Parlamentul să adopte, cu votul a două treimi din deputaţi aleşi, o lege a
coaliţiei, care ar prevedea un principu echitabil de partajare a funcţiilor de conducere în Legislativ, Cabinetul de miniştri alte instituţii suboronate lor şi autorităţi administrative centrale şi îndeosebi organizarea procesului guvernării conform legislaţiei şi normelor constituţionale.
În concluzie, considerăm că toate formațiunile politice, cele parlamentare, mai
ales cele care alcătuiesc coaliții de guvernare să evidențieze pe prim plan interesul
național, problemele suveranității, patriotismului, năzuințele cetățenilor, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui nu cele de partid sau de grup și să
realizeze cu onestitate programul elaborat de guvernare a Republicii Moldova.
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The article attempts to assess the potential of conservative ideas of Ivan Ilyin in the
development of modern political systems and institutions.The article also analyzes the relationship of conservative ideology and practice of modern innovation in politics and public
life. On examples of socio-political texts and historical writings explored the values and
spiritual foundations, through which ensured the unity of the state and society.

Существующие тенденции в политике, экономике и праве генерализуются в рамках общей мировоззренческой и ментальной установки на восстановление преемственности социальных и культурных изменений. В этом глобальном мегатренде современного цивилизационного развития отражена суть
«консервативной революции», охватившей значительную часть политического истэблишмента и активно продвигаемой определенными кругами социальных теоретиков и практиков. «Беспочвенность» либерализма и коммунизма
как реликтов «проекта Просвещения», продемонстрировавших свои негативные плоды в модернизационной практике традиционных («незападных») социумов, а также откровенный провал ряда проектов радикальной вестернизации, актуализировали альтернативные, в том числе традиционалистские, консервативные, фундаменталистские практики общественных изменений. Отечественная политическая и социальная реальность естественным образом не
могла остаться в стороне от этих изменений. Россия, будучи неотъемлемой
частью восточноевропейского цивилизационного и геокультурного пространства, переживает схожие процессы посткоммунистической стабилизации, которые актуализируют запрос на консерватизм, «на те традиционные, досоциалистические ценности, которые на новой, некоммунистической основе могут
объединить нацию» [23, с.3].
«Консервативный бум» в России, начавшийся в 1990-е годы и подогреваемый конъюнктурными изменениями в ее внутренней и внешней политике, продолжается, в связи с чем активно реанимируются и реактулизируются имена
многих отечественных мыслителей прошлого, внесших свой вклад в российскую консервативную традицию. Важнейшей теоретической проблемой в этой
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связи является оценка степени релевантности опыта прошлого в нынешнем социально-политическом контексте [1]. В каком отношении могут быть использованы и применены теоретические построения, например, П.Б. Струве, политико-правовые концепции И.А. Ильина или социально-философские штудии Н.А.
Бердяева в российской социальной практике XXI века? Как увязать их теоретический опыт, проистекающий из аналитики вековой давности, с тенденциями и
трендами в общественной жизни современной России?
Положительный ответ на вопрос о высокой степени релевантности традиций консервативной общественной мысли нынешнему «социальному заказу» на консерватизм заставляет еще раз обратиться к проблеме выявления
сущности и природы данного идеологического и мировоззренческого феномена. Как нам представляется, феноменология консерватизма может быть отнесена к разряду наиболее дискуссионных и теоретически сложных политологических тем и связана в первую очередь с рефлексией относительно идентичности консерватизма как идеологического направления и как общественно-политического течения современности [25, 25].
По утверждению ряда современных исследователей, сложность теоретической рефлексии политических, социальных и культурных оснований консерватизма связана в первую очередь с тем, что он, по сути, является надклассовым и сверхидеологическим феноменом общественной жизни [2]. Консерватизм изначально призван преодолеть узкие рамки той или иной политической программы или платформы, и в действительности, является «системой
воззрений в отношении окружающего мира», «особым типом сознания и политико-идеологических ориентаций и установок…» [3, с.74].
Не случайно, что консерватизм как тип мировоззрения, выражая глубинные
традиционалистские и ностальгические тенденции, являясь формой конструктивной реакции на поверхностный инновационизм современной эпохи, имеет
глубинные основания в психологии массовых слоев населения [24, с. 101-102].
Исходя из базовой гипотезы о возможности рецепции отдельных идей и
положений отечественной консервативной мысли первой половины XX века в
современной государственной практике, необходимо вычленить специальные
положения и принципы консервативной доктрины, дабы оценить потенциал
консервативных идей в развитии современных политических систем и институтов. Упрощенные концептуализации и схематизации консерватизма, как
показывают современные исследователи, приводят к одиозности оценочных
суждений относительно консервативной теории и практики, выхолащиванию
сущности отдельных его положений [5, 6, 19].
Несмотря на указанные сложности в теоретическом анализе консервативной доктрины, в политической науке существует определенный консенсус в
оценке отдельных положений консерватизма в качестве современной идеологии и общественного мировоззрения. В первую очередь это касается характеристики онтологической основы консерватизма. Как отмечают современные
ученые, консерватизм «бытийствует» на философском обосновании «ценности устоявшегося миропорядка с признанием естественности и необходимости эволюционных изменений» [15, с.121]. Полноценный анализ консерватизма строится на базе системной методологии и, кроме того, предполагает
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активное использование методов исторической компаративистики. Конкретно-исторические проявления консерватизма в той или иной национальной
традиции могут быть выявлены в рамках ситуационного анализа, предполагающего учет всей совокупности факторов и контекстуальных связей, повлиявших на становление и развитие национальной консервативной идеи.
В целом, идентичность консервативных течений и направлений определяется по шкале соответствия-несоответствия таким его базовым основаниям,
как традиция, преемственность, особый пиетет по отношению к ценностям
предков и т.п.[4] Чрезвычайно важно, что в современном понимании консерватизм принципиально дистанцируется от различных проявлений реакционности и обскурантизма, клерикализма и ксенофобии. Парадоксально, но консервативная идеология оказывается комплементарной современным инновационным практикам в политике и общественной жизни, например, «модернизации», которая в этом случае оказывается «консервативной» [19, с.184].
Творческий характер консерватизма прослеживается не только в трудах
«отцов-основателей» русского политического консерватизма XIX века [8, 17],
но особенно четко артикулирован в ряде программных положений политической философии консерватора века XX — И.А. Ильина, в том числе в идеократической концепции «творческой идеи нашего будущего» [13]. По мнению
Ильина, Россия более всего нуждается в самостоятельном национальном творчестве. Основы национально ориентированного творческого сознания начинаются с единичного творческого акта отдельной личности, перерастающего во
всеобщий процесс становления творческого уклада души нации в целом. Ильин
специально делает оговорку относительно возможностей и перспектив регрессивных возвратных движений в истории, называя это феноменом «безыдейной
реакции». Идея восстановления и возрождения России в интерпретации Ильина
— это не идея реставрации и регресса, а идея духовного обновления России в
новых общественно-политических условиях. Отечественный философ не видит
противоречий между «вековечными традициями» русского народа и русского
государства и творческими импульсами будущих преобразований. Новый русский строй, новая государственная Россия, по его мнению, будет не в виде реакции, а формах «творческой новизны», свободной от всяких чуждых заимствований: «Ныне Россия в беспримерном историческом положении: она ничего и ни у кого не может и не должна «заимствовать». Она должна сама создать
и выковать свое общественное и государственное обличие, такое которое ей в
этот момент исторически будет необходимо, которое будет подходить только
для нее и будет спасительно именно для нее…» [10].
В теоретизировании по вопросу идентификации консерватизма в качестве
самостоятельного течения общественной мысли большое значение имеет проблема соотношения сильной государственной власти и самостоятельных
гражданских институтов в практике государственного строительства. Когда
говорят о существующем балансе сил между властью и обществом, имеют в
виду достигнутый уровень statusquo в практике их непосредственного взаимодействия в решении наиболее значимых социальных проблем. Как отмечает
ряд современных авторов, сущностное конституирование консервативной
доктрины отражено в тезисе «о тождестве институтов государства и обще180

ства, снимающее противоречие между властью и социумом» [22, с.20]. В данном случае, консерваторы разрушают либеральный миф о неустранимом историческом антагонизме, существующем в отношениях государства и гражданских структур. Консервативные теоретики настаивают на неразрывной
связи государства и общества, на органической целостности и духовном единстве всех общественных институтов. Во взглядах консервативных мыслителей
можно зафиксировать причудливое сочетание этатистских и патерналистских
воззрений, социоцентристских представлений и идеократических догм.
Тоталитарно-идеократическая модель государственной власти, по мнению Ильина, эксплицирована в идее православной самодержавной монархии в
России. Православная автократия и идеократия в своем идеализированном
виде представляет пример гармонизации отношений сильной государственной
власти и общественных структур. Факты злоупотребления властью, преувеличения государством «своего призвания и своей сферы действия» не отменяют
основополагающей характеристики сильной власти в качестве «общественновыделенной и организованной силы…средоточия уполномоченной и могущественной воли, которую все признают, уважая ее, подчиняясь ей и исполняя
ее требования и законы…» [11, с.404].
Единство государства и общества, по Ильину, обеспечивается единством
восприятия национальной идеи, разделяемыми всем обществом трансцендентальными ценностями, общностью духовной жизни. Деформации в практике
государственного управления в России всецело связаны с кризисом духовных
основ общественной жизни, который в свою очередь спровоцировал кризис во
всех других социальных сферах — правовой сфере, политическом строе и хозяйственном укладе. Ильин в данном случае демонстрирует рефлексию органических оснований общественной жизни и противопоставляет им механицистские модели социального переустройства.
Наиболее спорным и сложно верифицируемым тезисом Ильина является
его социальная максима о единстве духовных основ жизни российского общества. Очевидно, что в определенном смысле мы имеем дело с фактом безусловной идеализации, а порой и мифологизации социальной реальности. История российского общества демонстрирует нам немало примеров конфликтности и антагонистичности, открытого противостояния и противодействия
общественных институтов и институтов власти. Наличие острых социальных
и политических конфликтов в истории России является безусловным фактом
ее общественной жизни. «Цивилизационный провал», отождествляемый с событиями Великой Смуты начала XVII века или национальная катастрофа,
аналогичная революционной Смуте начала XX века, являются в большей степени продуктами естественного (органического) развития ее социальности и
государственности. Внешние факторы или следы так называемого «некритического заимствования» иноземного социального опыта оказывали на указанные процессы второстепенную подчиненную роль и не могут быть приняты в
качестве основных причин в объяснении череды кризисов «национального
самосознания», периодически поражавших российское общество на протяжении его многовековой истории.
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Консерватизм, конечно, уязвим для рациональной научной критики, но
как общественное явление он настолько неоднороден и противоречив, что
требует для своего полноценного исследования многомерных комплексных
аналитических процедур.
В первую очередь это касается построения корректных и научно обоснованных типологизаций консерватизма, включающих его различные направления и течения. Как показывает анализ, консервативное движение не просто
гетерогенный социально-политический феномен, оно имеет различные оттенки и сочетания во внутреннем спектре собственных идей и принципов. Известный популяризатор творчества Ильина — Н.П. Полторацкий фиксирует
принципиальное размежевание внутри консервативного лагеря уже в первый
постреволюционный период, когда оформляются два противоположных
направления — консерваторы-непредрешенцы и «партийные монархисты»
[18, с.368]. Противоречия между «свободными консерваторами» и служебными «официальными» консерваторами, по мнению В.Н. Шульгина [26], имели
принципиальное значение, поскольку затрагивали как вопросы политической
стратегии развития России, так и конкретные практические шаги по реализации будущих социально-политических преобразований.
В ряде классификаций [16] консерватизм квалифицируется по столь многочисленным, противоречивым, а главное, сомнительным с теоретической
точки зрения основаниям («консервативно-народнический», «прагматический», «эстетический», «бюрократический», «эволюционный», «имперский»,
«правовой», «либеральный», «парламентарный» и т.п.), что складывается впечатление о его всецело ирреальной и химерической природе. Консерватизм
предстает неким «реифицированным» феноменом, который в действительности утверждается лишь в своем абстрактном теоретическом статусе.
В исследовании современного российского консерватизма, по мнению А.Г.
Дугина, мы встречаемся с феноменом «фундаментальной полисемии», то есть
неустранимой многозначности предметных областей консервативной идеологии. В существующих дефинициях консерватизм предстает в качестве парадоксального, противоречивого, абсолютно гетерогенного набора социальных явлений, сложно редуцируемых к одному концептуальному пространству, к одной
идеологической основе. Дугин предлагает разделить консерватизм на три различных семейства (фундаментал-консерватизм, социал-консерватизм, либералконсерватизм), каждое из которых конституировано специфическими только
для него политическими и философскими кодами («политико-философскими
матрицами»). Социально-политические воззрения Ильина отнесены указанным
автором к монархической форме «фундаментал-консерватизма», который в любом из актуализированных вариантов (регрессизм, проективизм, традиционализм) предполагает фундаментальнуюаппеляцию к «экземпленарному событию
прошлой политической истории» [21]. В случае с Ильиным таким образцом,
базисной отправной точкой политической истории России является многовековая традиция монархической (имперской) государственности. Однако воззрения Ильина из банального ретроспективизма уходят в область конструктивного
политического проектирования и представляют собой план широкомасштабных
изменений и трансформаций будущей политической системы России [12].
182

В консерватизме происходит переформатирование либеральной идеи инфинитности и нонфинальности общественного прогресса. Либеральная догма
— «прогресса ради прогресса», в рамках которой общественное развитие понимается как процессуальность, инерциальное движение в направлении прогресса
различных социальных форм, заменяется в консерватизме избирательной и четко артикулируемой социальной телеологией. В этой дифференциальности и
избирательности сущность консервативной идеи прогресса, когда «нечто осознанное поощряется, а нечто столь же осознанно блокируется», когда развитие
«неотделимо от духовного и нравственного целеполагания» [7]. Коррекция политических действий в консерватизме предполагает качественное изменение
идеи развития («девелопментализм»). Развитие, прогрессивные изменения не
отрицаются, но сами эти изменения является конструктивными эволюционными изменениями в рамках национально-ориентированных программ и моделей.
Наличие таких причудливых сочетаний как «либеральный консерватизм»
или «консервативная революция» позволяет сделать вывод об изначальной
эклектичности консерватизма как социально-политического и идеологического феномена. В анализе творчества Ильина указанная эклектика проявляется
особенно рельефно и четко. Предлагается множество различных взаимоисключающих дефиниций консервативной доктрины Ильина — «неоконсерватизм», «неомонархизм», «народный консерватизм», «либерализм», «духовный
национализм» [9, с.212], что, по нашему мнению, является доказательством
тезиса о недостаточной теоретической проработанности отдельных положений консервативной теории. Консерватизм как бы сопротивляется излишней
рационализации и номологизации его творческого наследия.
По мнению Л.Г. Ионина, консерватизм в отличие от либерализма или социализма характеризуется отсутствием четкого доктринального ядра, поэтому
он по преимуществу ситуативен и «реактивен»: «Возникает ощущение, что
консерватизм — реактивная политическая идеология, то есть он имеет ценность
не сам по себе, а как реакция на определенные политические и идеологические
явления и процессы, или — шире — реакция на нововведения вообще. Но, если
это так, значит, консерватизм всегда современен, будучи всякий раз порождением актуальной общественной ситуации» [14, с. 4]. «Реактивность» консерватизма обусловлена его антимодернистской природой. В определенном смысле
консерватизм представляет собой опыт критической рефлексии в отношении
идеалов и принципов «просветительства» и либерализма. Важнейшей характеристикой консерватизма является его универсализм, то есть способность преодолевать классовые, этнические, политические и иные социальные различия.
Отсюда отмеченная нами ранее сложность в идентификации политической
сущности и социальной природы консерватизма.
Как утверждает Ю.Е Шувалов, консервативный поворот в политике, экономике и общественной жизни не является произвольным выбором российской политической элиты, по существу, это «господствующий идейный и
ценностный тренд самого российского общества» [20, с.4]. Очевидно, что степень влияния консерватизма будет только возрастать как в ближайшей, так и
долгосрочной перспективе, и по всей вероятности, консервативная идеология
станет определяющим фактором всей политической системы России.
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Вместе с тем возникает проблема корректной и соответствующей «духу
времени» интерпретации консервативных взглядов и принципов. Какие смыслоообразующие цели и задачи должен отстаивать и решать современный консерватизм? Учитывая отмеченную нами ситуативность и реактивность консерватизма, речь может идти об адекватной адаптации консервативных идей в современной политической практике. Можно согласиться с С.Г. Волобуевым, что
в первую очередь, требует более тщательной проработки и качественной аналитики само понятие современного российского консерватизма. Конкретизация
отдельных положений современной консервативной теории может проходить
посредством семантического анализа категории «сохранение», которая является
этимологической основой концепта «консерватизм». Что, почему и каким образом «сохраняется», может быть решено в рамках комплекса взаимосвязанных
аналитических процедур, позволяющих определить конкретные цели и задачи
консервативного проекта в современной России. По-мнению Волобуева, объектом «сохранения» в консерватизме является «человеческий капитал», сложно
восполняемые человеческие ресурсы. В отечественной консервативной традиции подобные действия получили название — «сбережение народа»: «Сбережение народа» — задача, вытекающая из христианского понимания человека
как образа и подобия Божиего. Признание духовного достоинства человека, его
свободы и ответственности, означает, что в задачу «сбережения народа» обязательно включаются аспекты нравственного возрождения и культурного развития каждого человека» [20, с.7]. Почему же и каким образом можно «сберечь
народ», согласно консервативной максиме «сохранения»? Ответ достаточно
прост. Консерватизм в мировоззренческом смысле противостоит любого рода
спекулятивным и умозрительным схемам и моделям и является «выражением
подлинного реализма, учитывающим действительную полноту и действительные законы бытия»[20, с.9]. Реализм консервативной доктрины позволяет избежать с одной стороны, крайностей экономикоцентричных марксистских моделей, отказывающих человеку в праве подлинного свободного существования,
и, с другой стороны, противодействует либеральному волюнтаризму и индивидуализму, восставшему против любых «тотализирующих» и репрессивных
форм социальности и общественной солидарности.
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MODERNIZAREA POLITICĂ A REPUBLICII MOLDOVA:
ASPECTE SOCIO-ECONOMICE
SOLCAN Alexandru
dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Relații Internaționale, Științe politice și Administrative, decan
The project of political modernization of the society in the Republic of Moldova is
strictly dependent on solving the problems of socio-economic dimension. Moldova goes
through the period of economic transition with difficulties. Insufficient rhythms of economic
growth have directly reflected on the living standards of the population. Political uncertainty and frauds in the banking system on the background of a decrease in the living standard
of the population have caused an amplification of protesting spirit in the society. The
biggest threat to democracy in the Republic of Moldova lies in the accumulation of problems in socio-economic domain.

La etapa actuală, atât discursul oficial (politic), cât și cel academic de la noi
sunt marcate de recunoașterea imperativă a modernizării. În același timp, constatăm o mare varietate de opinii privind esența acestui proces: de la accentul pus pe
retehnologizare industrială până la formarea unui comportament civic adecvat.
Diferă și modalitățile de înțelegere a căilor de atingere a dezideratelor modernizării. O analiză exhaustivă a problemei modernizării în Republica Moldova presupune o retrospectivă în trecutul istoric mai mult sau mai puțin îndepărtat, o evaluare corectă a prezentului în scopul elaborării unor proiecte reale de viitor. Nu este
vorba despre un tratat de istorie politică, ci o interpretare a complexităţii evoluţiei
politice a istoriei noastre recente. De fapt, asemenea preocupări își găsesc relevanța mai puțin în rigurozitatea studierii trecutului, cât în înțelegerea realităților curente, dar mai ales în estimările pentru o proiecție viabilă pentru viitor. Perspectiva dată ne servește drept suport nu numai pentru a înţelege mai bine evoluția proceselor, dar şi pentru a le influenţa inteligent.
Ultimele decenii ale secolului trecut au marcat triumful democrației la nivel
global. Dacă la începutul secolului XX nici un stat nu corespundea criteriilor atribuite unui regim democratic, apoi către anul 2000 democrația, conform evaluărilor
Freedom House, se extinde de acum în 120 de state [3, p.11]. În țările unde democrația a adus prosperitate și libertate ea a îmbrăcat forma de ”democrație liberală”.
Succesele obținute de aceste state l-au determinat pe Francis Fukuyama să lanseze
în vara anului 1989 cunoscuta teză despre sfârșitul istoriei. Unii au înțeles-o la direct. În realitate, autorul arăta că ”a apărut în ultimii ani, în întreaga lume, un uimitor consens în privința legitimității democrației liberale, pe măsură ce aceasta învinge ideologii rivale ca monarhia ereditară, fascismul și, cel mai recent, comunismul”.
Autorul arăta că ”democrația liberală ar putea fi ”punctul final al evoluției ideologice a omenirii” și ”forma finală de guvernare umană”, constituind astfel ”sfârșitul
istoriei”, avându-se în vedere sfârșitul experimentelor și a căutărilor unui sistem
perfect prin instituirea regimului democrației liberale:” [4, p.5].
În același timp, Francis Fukuyama nu neagă faptul că și democrațiile stabile
de astăzi se pot confrunta cu injustiția sau cu probleme sociale, doar că ”aceste
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probleme provin din incompleta aplicare a principiilor gemene ale libertății și
egalității pe care este întemeiată democrația modernă, și nu din defectele principiilor în sine. Deși unele state contemporane s-ar putea să nu reușească să realizeze o democrație liberală stabilă, iar altele să alunece spre forme mai înapoiate de
guvernare precum teocrația sau dictatura militară, idealul democrației liberale nu
mai poate fi perfecționat” [4, p.5].
Pornind de la afirmația lui Fareed Zakaria că „nici o țară nu poate dobândi un
alt trecut, dar își poate schimba viitorul și își poate mări șansele de a ajunge o democrație liberală” [9, p.61], putem constata că pentru Republica Moldova o sarcină
primordială este constituirea unui stat cu o democrație veritabilă. De aici și preocuparea noastră pentru identificarea factorilor, dar și a acțiunilor care fac posibilă instituirea unei democrații liberale.
Cunoscutul politolog și sociolog Seymour Martin Lipset într-un articol din
1959, când forma democratică de guvernare era, încă, mai degrabă o excepție decât
o regulă, scoate în evidență ”două caracteristici complexe ale sistemelor sociale care trebuie luate în considerare atunci când ne preocupăm de instituirea unei democrații durabile: dezvoltarea economică și legitimitatea politică” [6, p.71]. Lipset
ajunge la concluzia că cu cât un stat este mai dezvoltat din punct de vedere economic cu atât mai mare este probabilitatea ca el să rămână democratic [6, p.75]. Teza
lui Lipset a devenit destul de populară, dar deseori este interpretată greșit, reducând
teoria sa complexă la o înțelegere simplistă a dezvoltării economice, atribuindu-se o
corelație simplă între venitul pe cap de locuitor și șansele democrației. De fapt, el a
susținut în mod deliberat mai larg că "diferite aspecte ale dezvoltării economice industrializare, urbanizare, bogăția, și educația - sunt atât de strâns interdependente
încât să formeze un factor major care are corelatul politică a democrației"[5, p.41].
Totodată, istoria abundă cu exemple când țări sărace au devenit democrații,
”dar atunci când o țară devine democratică fără a fi și dezvoltată, democrația dispare.” [9, p.62]. Un studiu complex al acestei probleme a fost realizat de către politologii Adam Przeworski și Fernando Limongi, care au analizat 135 de state ale lumii
în perioada 1950-1990. În acești 40 de ani s-au schimbat 224 de regimuri, dintre
care 101 democratice și 123 autoritare. Cercetarea a arătat dependența directă dintre
nivelul de bunăstare a populației și durabilitatea regimului democratic. Astfel, calculele au arătat că într-o țară cu un venit mediu pe cap de locuitor mai mic de 1500
de dolari SUA, democrația are o durată de viață de 8 ani, la un venit între 1500 și
3000 dolari – de cca 18 ani, iar pentru mai mult de 6000 dolari, regimul democratic
devine foarte durabil. Șansele ca democrația să dispară dintr-o țară cu un venit de
peste 6000 de dolari sunt de 1 la 500. Cu un venit pe cap de locuitor de peste 9000
de dolari, 32 de regimuri democratice au supraviețuit în total 736 de ani, fără că vreo unul să dispară. Pe de altă parte, dintre 69 de regimuri democratice mai sărace, 39
au dispărut. [8, p.155-183].
Aici se impune o remarcă. Aducând exemplul țărilor bogate în resurse naturale,
mai ales, petrol și minerale, cum ar fi șeicatele din Golful Persic, Nigeria sau Venezuela, care, deși, în a doua jumătate a secolului XX s-au îmbogățit, regimurile au
rămas totuși autocratice, Fareed Zakaria face o constatare importantă: „ Doar banii
nu aduc libertatea. Bogăția trebuie să fie câștigată… Aceste economii nu s-au dez188

voltat în manieră capitalistă, trecând în mod organizat de la agricultură la industrie
și la servicii de nivel înalt, ci și-au exploatat doar marile rezerve petroliere sau minerale pentru a-și cumpăra modernitatea sub forma unor noi clădiri, spitale, vile,
mașini și televiziuni. Locuitorii acestor țări rămân, în mare, la fel ca înainte – neinstruiți și needucați. Societatea rămâne primitivă… Rezultatul este o clasă a oamenilor de afaceri care, în loc să fie independentă fașă de stat, e profund dependentă de
acesta.” [9, p.65]. În confirmarea acestei afirmații, drept exemplu poate servi și
URSS, iar mai nou Rusia. Scăderea drastică a prețurilor la petrol din anii 80 a secolului trecut a grăbit prăbușirea regimului sovietic, iar ieftinirea spectaculoasă a barilului de petrol, înregistrată ultima vreme la bursele internaționale, creează probleme
de ordin sistemic pentru regimul de la Kremlin.
Rezultatele mai multor cercetări indică „o relație tare de cauzalitate între prosperitate și civism, între consistența construcției democratice și nivelul de dezvoltare
economică a societății.” [1, p.118]. Tensiunile sociale, rezultate din problemele
economice au un puternic impact politic, ducând adesea „la intensificarea sprijinului față de cei care doreau încetinirea ritmului reformei” sau asigurând „victoria
electorală a mai multora dintre fostele partide comuniste, adesea în cea de-a doua
sau a treia rundă de alegeri generale posttotalitare”[2, p.459.]
Experiența istorică sintetizată în elaborările teoretice ne arată că „nu este posibil să mobilizezi durabil un număr mare de indivizi doar prin promisiunea unei vieți
mai bune”, de aceea, „este important ca anumite rezultate să fie tangibile pentru un
număr cât mai mare de indivizi într-un orizont de timp cât mai apropiat”. Aceasta
deoarece „dezvoltarea economică nu este universul abstract al teoriilor și formulelor
magico-matematice, ci o problemă care angajează societăți complexe, instituții diverse și mai ales oameni în carne și oase”[7, p.489]. De aceea impactul factorilor
socio-economici asupra proceselor politice este greu de supraapreciat.
Recunoscând faptul că, elucidarea problemelor cu care se confruntă societatea din Republica Moldova la etapa actuală necesită o abordare complexă și pornind de la constatările de mai sus, în actuala cercetare ne vom axa pe unul dintre
factorii economici cu profunde implicații sociale și anume evoluția PIB-ului și a
veniturilor populației pe parcursul de implementare a reformelor. Considerăm că,
focalizarea pe aspectele dezvoltării socio-economice ale societății din Republica
Moldova constituie un demers orientat spre înțelegerea problemelor și a perspectivelor modernizării politice.
Republica Moldova parcurge anevoios perioada tranziţiei economice. Șocurile
macroeconomice puternice înregistrate au fost generate cu precădere de întârzierile
în promovarea reformelor structurale. Drept rezultat, pe parcursul acestor 24 de ani
ritmurile creșterii economice pe departe nu făceau față necesităților, dar mai ales
așteptărilor. Datele statistice legate de PIB și venitul național pe cap de locuitor din
tabelul de mai jos vin să ne-o confirme.
Conform rezultatelor analizei ce se conține în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova pe 11 iunie 2012,
natura creșterii din anii 2000-2010 „a fost mai mult extensivă decât intensivă”:
„Trecerea activității economice din sfera producției agricole, caracterizată printr-o
productivitate joasă, în sfera în sfera industriei și a serviciilor, unde productivitatea
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este mai înaltă, explică această performanță relativă.” [21]. În anul 2013 venitul
național brut pe locuitor a constituit 2486 dolari SUA (calculat la cursul de schimb
mediu anual de 12,5907 lei/$ SUA). Potrivit datelor Băncii Mondiale venitul național brut pe cap de locuitor, calculat utilizând metoda Atlas, pentru anul 2014 în Republica Moldova a constituit 2550 dolari SUA [23].
Tabelul1.
Dinamica PIB și venitului naţional brut pe locuitor 1995-2013 (în dolari SUA)

An

PIB pe PIB pe locuilocuitor,
tor după
preţuri
paritatea
curente
puterii de
cumpărare

Venitul
naţional
brut pe
locuitor,
preţuri
curente

An

PIB pe
locuitor,
preţuri
curente

Venitul
PIB pe locunaţional
itor după
brut pe
paritatea
locuitor,
puterii de
preţuri
cumpărare
curente

1995

400

-

400

2005

831

2362

943

1996

471

2128

487

2006

951

2563

1063

1997

528

2207

545

2007

1231

2723

1346

1998

465

2087

473

2008

1696

3007

1863

1999

321

2033

330

2009

1525

2856

1611

2000

354

2112

372

2010

1632

3101

1768

2001

408

2300

438

2011

1971

4179

2130

2002

459

2533

504

2012

2046

4220

2283

2003

548

2765

612

2013

2243

4687

2486

2004

721

2028

820

Surse: Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova [11].
Prezintă interes calculele efectuate de către cercetătorii din cadrul Academiei
de Științe a Moldovei, care demonstrează că potenţialul economic, evaluat ca PIB
per capita în anul 1990 era de 5170 dolari SUA [20]. Reeșind din datele prezentate
în tabelul de mai sus pe parcursul a 24 de ani care au urmat Republica Moldova nu
a reușit să atingă potențialul economic de până la declararea independenței și declanșarea reformelor. Este de preconizat că în 2015 în legătura cu criza financiarbancară și devalorizarea valutei naționale veniturile populației se vor diminua.
Situaţia socioeconomică curentă din Republica Moldova s-ar putea de apreciat
făcând referire și la evaluările ce se conțin în raportul Națiunilor Unite „Human Development Report, 2014”. Astfel, la compartimentul Dezvoltării Umane, Republica
Moldova cu indicele de 0.663 este amplasată pe locul 114. Din fosta URSS sub nivelul de dezvoltare a Moldovei se află doar Uzbekistanul (116), Kîrgîzstanul (125)
şi Tadjikistanul (112) [12]. Indicele Dezvoltării Umane este calculat în baza a mai
multor componente (speranţa de viaţă, nivelul de şcolarizare etc.), iar Produsul Intern Brut per capita este unul din principalele componente ale acestuia.
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Datele statistice despre mărimea PIB-ului pe cap de locuitor, raportate la rezultatele studiului făcut de Adam Przeworski și Fernando Limongi, ne aduce la concluzia că la moment cea mai mare amenințare pentru democrația din Republica
Moldova ține de acumularea problemelor din domeniul economic. Despre aceasta
ne vorbesc și parametrii identificați în studiile menționate a lui Seymour M. Lipset.
Ritmurile insuficiente de creştere economică s-au răsfrânt direct asupra nivelului de trai al populaţiei. Valoarea minimului de existenţă în anul 2014 a fost de 1
627,1 lei [16]. Sunt relevante datele care prezintă raportul veniturile populaţiei şi
minimul de existenţă, inclusiv a persoanelor pensionate.
Tabelul 2.
Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2013-2014 [15]
Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o
persoană, lei
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei
Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile
pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, %
Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie
al unui angajat şi valoarea medie a minimului de
existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă

2013

2014

1681,4

1767,5

3765,1

4172,0

104,3

108,6

2,2 ori

2,4 ori

Tabelul 3.
Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în 2013-2014 [15]
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite, lei
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de
vîrstă, lei
Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru
pensionari, %
Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă şi valoarea medie a minimului
de existenţă pentru pensionari, %

2013
1020,6

2014
1087,6

1049,9

1114,7

76,9

80,9

79,1

83,0

Inegalitatea distribuției veniturilor este de obicei măsurată prin coeficientul
Gini, care variază între 0, care reflectă egalitatea completă și 100, ceea ce indică
inegalitatea completă. Datele Eurostat arată că Kârgâzstan și Rusia a înregistrat cel
mai înalt nivel de inegalitate a veniturilor (42,0 în 2012), printre țările CSI, Republicii Moldova revenindu-i următorul loc cu un coeficient de 38,9, media statelor
membre UE constituind 30,6. [18]
Drept rezultat al situației economice și financiare se înregistrează exodul masiv
al forței de muncă și al tinerilor din țară. Rămâne foarte mare și ponderea populației
rurale, acesta costituind în 2013 55,1%. Este mult mai mare decât media europeană
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(25,6%), dar și cea din țările CSI (35,9%), dintre statele CSI fiind depășiți la acest
capitol doar de Tadjikistan (73,4%), Kârgâzstan (64,5%) și Uzbekistan (63,8%) [18]
Nesoluționarea problemelor de natură socioeconomică au drept consecință manifestarea, permanentizarea și agravarea unor procese sociale negative. Strâns legată
de factorii socioeconomici prin condiționare reciprocă, corupţia rămâne un fenomen
destul de răspândit în Republica Moldova. Comparativ cu alte state din regiune nivelul corupţiei în Republica Moldova este unul sporit. Drept urmare, asupra statului
planează pericolul oligarhizării. Secretarul general al Consiliului Europei,
Thorbjorn Jagland într-un articol în „The New York Times” cu referire la situația
din Republica Moldova la mijlocul anului 2015 constata că Republica Moldova este
un stat pe marginea prăpastiei, capturat de oligarhi, şi riscă să devină următoarea
criză de securitate a Europei: „În ultimii șase ani a fost făcut prea puțin pentru a se
dezvolta economia și instituțiile țării. Corupția rămâne endemică și statul este în
continuare în mâinile oligarhilor, în timp ce veniturile extrem de mic au determinat
sute de mii de moldoveni să plece în străinătate în căutarea unei vieți mai bune”.
Înaltul oficial european î-și încheie articolul printr-un îndemn existențial:„acest stat
captiv trebuie înapoiat cetățenilor săi.” [22].
Condiția socioeconomică dificilă în care se află țara a dus la conștientizarea de
către clasa politică a necesității elaborării unei noi paradigme de dezvoltare. Astfel,
în iunie 2012 Parlamentul Republicii Moldova adoptă Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, care inițial identifica 7 soluții pentru creșterea economică
și reducerea sărăciei [21]. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, care
exprimă viziunea de dezvoltare pe termen lung propune schimbarea propriu-zisă a
modelului de creştere economică, şi anume: necesitatea înlocuirii modelului inerţial
de creştere, bazat pe consumul alimentat de remitenţe, în favoarea unui model dinamic, orientat spre atragerea investiţiilor, precum şi dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri şi servicii. Pe această cale au fost identificate 4 probleme critice:
educaţia, drumurile, accesul la finanţe şi mediul de afaceri. Peste doi ani, Parlamentul Republicii Moldova revine la această strategie, modificând prin legea nr. 121 din
03.07.2014 denumirea Strategiei, substituind cifra „7” cu cifra „8”, dar și conținutul
ei. Celor 7 obiective strategice adăugându-se încă unul: ”Creşterea competitivităţii
produselor agroalimentare şi dezvoltarea rurală”, accentul punându-se aici pe
”competivitatea produselor agro-alimentare și dezvoltarea rurală durabilă”
[13]. Astfel, în varianta actualizată strategia naţională de dezvoltare „Moldova
2020” apare sub denumirea ”STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE: 8
SOLUŢII PENTRU CREŞTEREA ECONOMICĂ ŞI REDUCEREA SĂRĂCIEI”
Una din oportunități, dar și o provocare în același timp, care se deschide în fața
Republicii Moldova la etapa actuală este realizarea unor acțiuni concrete pentru
implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Direcțiile prioritare
sunt bine punctate atât în Acord, cât și în alte documente importante. Conform unui
raport Freedom House din 2015, Republica Moldova alături de Albania, Croația,
Georgia și Ucraina este apreciată ca un stat în tranziție cu un regim hibrid. Cu un
coeficient al democrației de 4,86 (la scara de la 1-7), Republica Moldova ocupă locul 19 din cele 29 de state în tranziție. Cele mai mari deficiențe democrația le înregistrează la capitolele corupție (5,75), descentralizarea puterii (5,75), democratizarea structurilor puterii (5,5), mass-media independentă (5). [17]
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Deși, vectorul proeuropean asociat cu modernizarea a căpătat amploare în rândul cetățenilor, fapt confirmat și de alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014,
parcursul european al Republicii Moldova trece în prezent print-o perioadă dificilă.
Incertitudinea politică și fraudele din sistemul bancar pe fundalul unei diminuări a
nivelului de trai a populației au servit drept cauză a amplificării în societate a spiritului protestatar. Într-un articol postat pe Freedom House, entitățile europene sunt
chemate să acorde suportul necesar pentru a depăși situația complicată prin care
trece puterea de la Chișinău, deoarece, „orice eșec ar putea discredita definitiv nu
doar partidele care au fost la putere în ultimii șase ani, dar și a obiectivele de integrare europeană și reformare democratică” [14].
Prin urmare, instituirea unei democrații funcționale și a asigurarea bunăstări a
populației în Republica Moldova este direct proporțională cu realizarea reformelor
modernizatoare. Totodată, soarta proiectului de modernizare politică a Republicii
Moldova depinde astăzi în mare parte de soluționarea problemelor pe dimensiunea
socio-economică.
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SISTEMUL ELECTORAL ŞI CONSTITUŢIONAL AL
REPUBLICII MOLDOVA
SOLOMON Constantin,
dr., hab., prof., univ. Universitatea de Stat din Moldova
The article analyzes the electoral and constitutional system of the Republic of Moldova
stressing that the elections are a part of democracy during the transition period . The electoral system is inseparable from elections. Elections and the electoral system are two components of the electoral process. Hard separately at first , presenting the political system in
a unit where it is difficult to demarcate their electoral system and elections nevertheless has
its own identity and individual regularities of existence and evolution.

Ca rezultat al mișcări de eliberare națională din 1988-1991 la 27 august 1991
Republica Moldova devine stat independent. După proclamarea independenţei, Republica Moldova a pornit pe calea democraţiei şi susţine pluralismul în toate sferele
vieţii sociale. Una dintre cele mai convingătoare forme de manifestare a democraţiei o constituie alegerile organelor puterii. De altfel, este recunoscut pretutindeni
faptul că alegerile sânt o condiţie inalienabilă a democraţiei.
Procedura alegerilor pe un termen scurt transformă cetăţenii simpli din spectatori
pasivi, care urmăresc arena politică, în participanţi reali la procesul politic. Alegerea
reprezentanţilor, ale căror îndatoriri vor fi determinate de rezultatele alegerilor, permite cetăţenilor, de obicei neimplicaţi în activitatea politică, de a-şi exprima opinia. Mai
mult decât atât, alegătorii de rând obţin posibilitatea de a influenţa componenţa echipei, fapt care în mod firesc îi determină pe principalii actori-politicieni profesionişti să fie mult mai sensibili la reacţia societăţii faţă de acţiunile lor.
Fiecare tip de alegeri - locale, parlamentare, prezidenţiale îşi are specificul său,
propria strategie şi de fiecare dată apar destule probleme ce necesită a fi rezolvate
de către candidaţi şi alegători. Desfăşurarea alegerilor în organele puterii de stat au
loc în baza unor legi electorale, ele fiind adoptate conform unui set de principii.
Ca instrument de formare a organelor puterii publice, alegerile se caracterizează prin următoarele trăsături specifice:
• Alegerile legitimează puterea. Prin intermediul alegerilor poporul îşi selectează reprezentanţii săi cei mai buni, iar mandatul încredinţat le transmite împuterniciri şi realizare a suveranităţii. Or, „nu există guvernanţi legitimi, înzestraţi cu
puterea de a comanda, decât cei proveniţi din alegeri libere şi democratice”.
Alegerile sânt nu doar ceea ce dă viaţă ansamblului instituţional: preşedinţia,
Parlamentul, consiliile locale. Ele au o semnificaţie mai largă: alegerile reprezintă
principala formă de participare politică a cetăţenilor la guvernare, iar în ochii
conştiinţei colective ele sânt criteriul principal al democraţiei politice.
• Alegerile constituie barometrul vieţii politice. În procesul de organizare şi
desfăşurare a alegerilor se confruntă interesele diferitelor viziuni şi programe de guvernare ai căror exponenţi sânt partidele şi organizaţiile social-politice. Rezultatele
alegerilor reflectă măsura de influenţă a acestor forţe politice şi aspiraţiile alegătorilor.
• Alegerile sânt un instrument de selectare a guvernanţilor. Anume alegerile creează pentru cetăţeni posibilitatea de a transmite dreptul la guvernare persoane195

lor capabile şi demne să guverneze. Deseori, însă, alegătorii nu au posibilitatea de a
alege pe cel mai bun dintre cei buni şi rămâne să aleagă pe cel mai bun dintre cei
răi. Această stare de fapt stimulează absenteismul, fenomen despre care urmează să
discutăm. E de menţionat că absenteismul, insuficienta competenţă politică a cetăţenilor reduc în oarecare măsură eficacitatea alegerilor.
• Alegerile reprezintă mijlocul prin care are loc autoconfirmarea politică a
cetăţenilor, autoorganizarea politică a societăţii civile, certificând dreptul cetăţenilor de a fi subiecţi activi ai procesului de guvernare.[1, p. 20-21]
Chiar dacă istoria Republicii Moldova ca entitate independentă pe harta politică a lumii este foarte scurtă, putem constata că ţara noastră reprezintă poate unicul
exemplu de trecere prin trei tipuri de regim de guvernământ doar în decurs de zece
ani. În momentul obţinerii independenţei ţării noastre, când în vigoare era constituţia adoptată în 1978 cu unele amendamente la ea, Republica Moldova era practic
un stat cu regim prezidenţial. Asta însemna că şeful statului avea cele mai importante prerogative în stat. Conform Constituţiei adoptate în 1994, Republica Moldova
devine stat semiprezidenţial-semiparlamentar. Acest tip de regim a fost considerat
mai firesc pentru realităţile actuale ale ţării noastre, dar şi mai în concordanţă cu
aspiraţiile europene ale Republicii Moldova. Aproape la 6 ani de la instaurarea
acestui regim, mai exact Ia 5 iulie 2000, Parlamentul Republicii Moldova decide să
modifice din nou regimul de guvernare, optând în favoarea unui regim parlamentar,
în acest fel Republica Moldova devine unica ţară din Estul şi Sud-Estul Europei ce
are un regim parlamentar de guvernare.
Fără îndoială, regimul parlamentar are o alură mai democratică. El oferă o
pondere mai mare instituţiei direct alese de popor, punând pe umerii „aleşilor poporului” mai multe responsabilităţi politice. Totodată, un regim parlamentar exclude,
practic, posibilitatea instaurării unui regim dictatorial, or pentru asta ar fi nevoie de
o fracţiune parlamentară cvasimajoritară, care ar domina net legislativul. În democraţiile consolidate acest lucru este practic imposibil, mai ales că sistemul de control
public, ca şi divizarea puterilor în stat, sânt „centuri” suplimentare de siguranţă ce
ne protejează de acest lucru.
Aşadar, din vara anului 2000 Republica Moldova este un stat cu regim parlamentar, legislativului revenindu-i atât misiunea de a forma executivul, adică Guvernul, cât şi de a alege Preşedintele Republicii. Din acest moment rolul Parlamentului
a crescut mult, ca şi responsabilitatea cetăţenilor pentru actul alegerilor - parlamentare, în acest caz, fireşte, a crescut şi necesitatea unei mai bune cunoaşteri a „regulilor de comportament” politic în cazul alegerilor generale, pentru ca cetăţenii să poată participa la acest act politic de mare importanţă în deplină cunoştinţă de cauză.
Alegerile există în toate cele trei tipuri de regimuri politice. În regimurile totalitare alegerile se utilizează pentru a demonstra legitimitatea puterii, în special în
aspect extern, dar alegerile au şi un impact intern. Pe lângă faptul că servesc pentru
demonstrarea susţinerii populare a regimului, ele reprezintă un ritual care serveşte
la promovarea valorilor totalitare. Participând la alegeri, cetăţeanul trebuie să justifice într-un anumit mod comportamentul său. Astfel, după participarea electorală
cetăţeanul mai uşor va ajunge la concluzia că acceptă regimul existent şi va găsi
argumente în favoarea poziţiei sale.
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În regimurile autoritare alegerile sânt, de regulă, o farsă, urmărindu-se aceleaşi
scopuri şi dorindu-se aceleaşi funcţii. Spre deosebire de regimurile totalitare, în cele
autoritare alegerile se pot finisa cu victoria opoziţiei şi cu pierderea puterii partidului/persoanei dictatoriale.
Sistemul electoral este inseparabil de alegeri. Alegerile şi sistemul electoral reprezintă două componente ale procesului electoral. Greu separabile la prima vedere,
prezentându-se în sistemul politic într-o unitate în care este dificil a le delimita, sistemul electoral şi alegerile dispun totuşi de identitate proprie şi de legităţi individuale ale existenţei şi evoluției.
Prin faptul că sistemul electoral stabileşte regulile „jocului electoral” el determină caracterul alegerilor, inclusiv caracterul democratic al acestora. Sistemul electoral asigură existenţa alegerilor ca instituţie şi permite desfăşurarea lor. El este o
concretizare a alegerilor.
Sistemul electoral reprezintă forma pe care o iau alegerile în situaţiile concret
istorice, politice şi geografice. Sistemul electoral este totalitatea normelor şi regulilor care reglementează desfăşurarea alegerilor în toate aspectele sale.
Rolul sistemului electoral în procesul electoral este semnificativ. Sistemul electoral determină rezultatele alegerilor. Funcţionalitatea alegerilor este întru totul dependentă de sistemul electoral. Funcţia primară a sistemului electoral este asigurarea desfăşurării alegerilor. Funcţiile secundare sânt în dependenţă de regimul politic
şi includ, pentru regimul democratic, reprezentarea voinţei poporului şi asigurarea
stabilităţii guvernamentale şi a sistemului politic, determinarea corpului electoral,
asigurarea corectitudinii luptei electorale, încadrarea tuturor cetăţenilor în procesul
electoral, stabilirea rezultatelor alegerilor etc. Apropo, pentru ca procesul electoral
să fie liber şi corect nu este necesar ca funcţionarii publici cu posturi înalte să se
degreveze din funcţii. Este important ca ei să nu folosească bunurile care le stau la
dispoziţie în favoarea formaţiunii politice din care ei fac parte.
În pofida faptului că atunci când se vorbeşte despre sistemul electoral al unui
stat se face referire la sistemul electoral parlamentar, noţiunea de sistem electoral
include normele şi regulile care reglementează toate tipurile de alegeri inclusiv referendumul. Sistemul electoral include patru componente semnificative - organizarea
alegerilor, desfăşurarea campaniei electorale, desfăşurarea alegerilor şi stabilirea
rezultatelor alegerilor.
Gestionarea procesului electoral este realizată de către autoritatea electorală care
este instituţie de stat. Există tendinţa de a delimita patru ramuri ale puterii, cea de-a
patra fiind autoritatea electorală, deoarece statutul său presupune imparţialitate. Autoritatea electorală este compusă din Comisia naţională, care, de regulă, este una permanentă, şi comisii regionale şi locale, care sânt create cu ocazia fiecăror alegeri. Nivelul inferior al autorităţii electorale este comisia electorală a secţiei de votare.
În reglementarea desfăşurării campaniei electorale două sânt aspectele semnificative - finanţarea campaniei electorale şi accesul concurenţilor electorali la
mass-media. Sursele de finanţare a concurenţilor electorali sânt cele proprii, cele
din partea statului, cele din partea societăţii civile. Relaţia dintre aceste trei surse
de finanţare diferă de la stat la stat. în unele, statul nu se implică în finanţarea
concurenţilor electorali; în altele, statul joacă un rol semnificativ în finanţarea
concurenţilor.
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Accesul la mass-media este reglementat îndeosebi cu referire la televiziune,
radio și presa scrisă. Accesul concurenţilor electorali la mass-media se face fie contra plată, fie prin acordarea timpului de antenă gratuit de către stat. Aceste două
modalităţi de acces al concurenţilor electorali la mass-media pot fi îmbinate în diverse moduri - de la existenţa numai a accesului contra plată până la utilizarea doar
a timpului de antenă acordat de către stat. În Republica Moldova mass-media numără 64 de posturi de televiziune (5 cu acoperire națională), 57 stații de radio, circa
400 de publicații scrise și numeroase mass-media online. [2, p. 6]
În Constituția Republicii Moldova se menționează: „Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în
mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat”.[3, p. 16]
Participarea cetăţenilor la alegeri indică asupra reprezentativităţii şi a nivelului legitimităţii instituţiilor eligibile şi a întregului sistem politic. Din acest considerent, un şir de state utilizează cvorumul electoral (statele ex-sovietice). Cvorumul electoral reprezintă numărul minim de alegători care trebuie să participe la
alegeri pentru ca acestea să fie recunoscute valabile. Pentru alegerile parlamentare, cvorumul electoral balansează în jurul majorităţii absolute. O serie de state
ignoră reprezentaţii alegerilor; indiferent de numărul alegătorilor prezenţi la alegeri, ele se consideră valabile (statele tradiţiei anglo-saxone). Există şi un al treilea grup de state în care a fost instituit votul obligatoriu (Belgia, Cipru, Grecia,
majoritatea statelor Americii Latine etc.). Pentru neparticiparea la alegeri alegătorii sânt penalizaţi social-politic (lipsirea de dreptul de vot, de capacitatea de a
ocupa funcţii publice etc.) sau financiar (amenda).
Referendumul este o componentă a sistemului electoral şi a procesului
electoral. Referendumul reprezintă exprimarea instituţionalizată a atitudinii cetăţenilor faţă de problemele societăţii. Referendumul este un element al guvernării directe. El se deosebeşte de alegeri doar prin faptul că cetăţenii aleg nu persoane, ci
opţiuni în anumite situaţii de problemă.
În practica internaţională utilizarea referendumurilor este destul de neuniformă,
în conformitate cu acest criteriu, statele pot fi clasificate în câteva grupuri: 1) state
pentru care referendumurile sânt o componentă indispensabilă a vieţii politice (Elveţia); 2) state care utilizează masiv referendumurile (Italia, Australia etc.), 3) state
care utilizează sporadic referendumurile (statele ex-sovietice, Algeria etc.); 4) state
care practic nu utilizează referendumurile (Marea Britanie, SUA, Belgia, statele
Americii Latine etc.).
Modul de scrutin este modalitatea de transformare a voturilor în locuri sau
modalitatea de a stabili rezultatele alegerilor. Este o componentă semnificativă a
sistemului electoral. Există trei tipuri de moduri de scrutin - scrutinul majoritar,
scrutinul proporţional şi scrutinul mixt.
Scrutinul majoritar este cel mai vechi mod de scrutin. El poate utiliza cele 3 tipuri de majorităţi: majoritatea simplă - mai mult ca ceilalţi; majoritatea absolută 50%+1 vot şi majoritatea calificativă -un anumit număr de voturi stabilit, de regulă,
mai mare ca majoritatea absolută, dar uneori poate fi şi mai mic. Scrutinul majoritar
se poate utiliza în circumscripţii uninominale şi în cele plurinominale.
În scrutinele majoritare actorii principali sânt persoanele şi nu partidele politice. Printre avantajele acestor moduri de scrutin se numără faptul că ele asigură o
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relaţie dintre alegători şi reprezentanţii aleşi, condiţionează formarea unei majorităţi parlamentare şi existenţa unei stabilităţi guvernamentale, simplitatea. Dezavantajul cel mai important este nereprezentativitatea, partidele mici fiind subreprezentate sau deloc reprezentate.
Scrutinul majoritar uninominal cu un tur presupune existenţa unui număr de
circumscripţii electorale egal cu numărul reprezentanţilor necesar de ales. Deci, de
la flecare circumscripţie se alege un singur reprezentant (deputat, primar etc.). Alegătorii votează pentru persoane. Aceasta nu semnifică că candidaţii sânt independenţi, ei reprezintă formaţiunile politice. Participarea candidaţilor în mod independent la alegeri nu este o practică răspândită. Scrutinul majoritar uninominal cu un
tur utilizează majoritatea simplă, în cadrul circumscripţiei câştigă acel candidat care
acumulează cele mai multe voturi. Voturile acordate celorlalţi concurenţi sânt
pierdute şi prin aceasta este un mod de scrutin dur.
Primele alegeri în Sovietul Suprem al RSSM au avut loc între 25 februarie și 10
martie 1990. Alegerile s-au desfășurat în baza sistemului majoritar. La alegeri au participat peste 600 de candidați. În urma scrutinului, în Legislativul scrutinului au fost
aleși 380 de deputați, lista acestora fiind publicată de Comisia Electorală Centrală. [4]
Scrutinul majoritar uninominal cu două tururi în ceea ce priveşte candidaţii şi
circumscripţiile este identic cu precedentul mod de scrutin, cu unele deosebiri.
Acest mod de scrutin utilizează majoritatea absolută. Dacă în primul tur nimeni nu
acumulează această majoritate, se organizează turul doi, la care participă primii doi
candidaţi cu cele mai multe voturi acumulate în primul tur.
Un alt mod de scrutin majoritar este votul alternativ. Acesta utilizează majoritatea absolută, dar are doar un singur tur. Turul doi se evită prin faptul că alegătorii trebuie să claseze candidaţii în buletinele de vot în conformitate cu preferinţele lor. Iniţial, numărul de voturi se calculează după prima preferinţă; dacă
nimeni nu a acumulat majoritatea absolută, candidatul cu cele mai puţine voturi
este exclus şi voturile (buletinele) sale sânt transmise candidaţilor rămaşi conform
preferinţei următoare. La fine vor rămâne doi candidaţi, unul dintre care va acumula majoritatea absolută.
Scrutinul proporţional respectă corectitudinea în transformarea voturilor în
mandate. Scrutinul proporţional operează, în mare parte, doar cu formaţiunile politice şi presupune circumscripţii plurinominale. Pentru a stabili în mod proporţional
rezultatele alegerilor, este necesar de a apela la formule matematice. Din acest considerent, sistemele proporţionale sânt mai complicate decât cele majoritare.
Procesul de implementare a tradițiilor parlamentarismului în Moldova, activitatea Legislativului au fost determinate în mare măsură de alegerile parlamentare care
au avut loc la 27 februarie 1994 – primele alegeri democratice din republică.
Pentru prima dată în istoria republicii alegerile Parlamentuluiau avut loc într-o
singură circumscripție electorală, constituită pe întreg teritoriul țării, cu mai multe
mandate în bază de scrutin pe liste din partea partidelor, organizațiilor socialpolitice, blocurilor electorale, în care s-au asociat acestea, precum și pe listele de
candidați independenți, potrivit principiilor reprezentării proporționale.
În Republica Moldova începând cu scrutinul parlamentar din 1994 și până în
prezent, alegerile se desfășoară într-o singură circumscripție electorală pe întreaga
republică. [5, p. 14]
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Pentru a asigura stabilitatea sistemului politic, scrutinele proporţionale utilizează pragul electoral. Pragul electoral este numărul minim de voturi care trebuie
acumulat de către concurentul electoral pentru a avea dreptul de a participa la repartizarea mandatelor. Pragul electoral este o barieră în calea fragmentării excesive a
instituţiei eligibile şi micşorează proporţionalitatea sistemului electoral.
Codul Electoral a fost modificat de la ultimele alegeri, cele mai recente modificări fiind operate în aprilie 2014. Modificările au inclus schimbarea pragurilor
electorale: 6% pentru partidele politice, 9% pentru un bloc electoral format din 2
partide politice, 11% pentru un bloc electoral format din 3 și mai multe partide politice și 2% pentru candidații independenți. [6]
Scrutinul mixt reprezintă o îmbinare în diferite proporţii şi în diferite forme a
scrutinelor majoritare şi a celor proporţionale, în scrutinele mixte alegătorul are, de
regulă, două voturi şi, respectiv, există două categorii de deputaţi - cei aleşi în circumscripţii uninominale şi cei aleşi pe liste de partid. Scopul utilizării scrutinelor
mixte este îmbinarea aspectelor pozitive ale tipurilor de scrutin tradiţionale. De la
scrutinul majoritar se preia existenţa relaţiei dintre alegător şi reprezentant, stabilitatea guvernamentală, de la scrutinul proporţional -corectitudinea reprezentării.
Fiecare sistem electoral prezintă avantaje şi dezavantaje în dependenţă de situaţia concretă a ţării care le utilizează. Avantajele sistemului majoritar rezultă din
simplitatea lui, în primul rând, sânt votate personalităţi cunoscute în circumscripţii
uninominale. Astfel, efectul reprezentativităţii la nivel de circumscripţie este asigurat într-un mod satisfăcător. Dar numai la nivel de circumscripţie, fiindcă la nivel
naţional de reprezentare a forţelor politice în Parlament, acest sistem poate introduce o distorsiune serioasă.
Cel mai mare avantaj al sistemului electoral proporţional este acela că permite
reflectarea reală a forţelor politice în Parlament, care este ales în baza listelor partidelor şi blocurilor electorale.
Sistemul mixt ar elimina incertitudinile legate de reforma administrativteritorială şi asigurarea dreptului de vot al cetăţenilor.
La 21 noiembrie 1997 Parlamentul de legislatura a XIII-a a adoptat Codul
Electoral. Acesta stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare, pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, în autorităţile publice
locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a referendumurilor. Codul stipulează atât principiile participării la alegeri cât şi restricţiile privind dreptul de a
alege şi de a fi ales. Sânt descrise sistemul organelor electorale, reprezentarea în
organele electorale, atribuţiile Comisiei Electorale Centrale, ale consiliului electoral
al secţiei de votare.
Codul evidenţiază procedurile judiciare: răspunderea juridică, penală şi administrativă pentru încălcarea legislaţiei electorale. Totodată, menţionăm că campaniile electorale sânt însoţite de o suită întreagă de manifestaţii politice care, de obicei,
influenţează direct modul în care decurg alegerile şi numărarea voturilor.
În campania electorală, iniţiatorii luptei politice sunt lipsiţi de dreptul de a
dicta sau a impune electoratului reguli obligatorii de comportament. Nimeni dintre concurenţii electorali nu poate adopta legi ori regulamente de comportament
obligatoriu pentru electorat. De asemenea, nu pot fi utilizate nici măsuri juridice
pentru a impune un anu-mit comportament al alegătorilor. Concurenţii electorali,
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înţelegând că nu au alte posibilităţi de influenţă asupra electoratului, încearcă să
elaboreze nişte măsuri specifice care să influenţeze structura motivaţională a alegătorilor pentru a le atrage simpatia. Modalităţile de influenţă asupra maselor de
alegători cu scopul de a-i convinge să voteze pentru un candidat anume sunt tehnologii electorale.
Procesul electoral în Republica Moldova este gestionat de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Creată în 1997, ea este autoritatea supremă în domeniul electoral. In componenţa CEC intră 9 membri ce au un mandat de 6 ani. Un membru
este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, un membru - de către Guvern şi 7 membri - de către Parlament, inclusiv 5 de către partidele de opoziţie, proporţional numărului de mandate deţinute de acestea. Pentru organizarea alegerilor la
nivel subnaţional sânt organizate consiliile electorale de circumscripţie şi birourile
electorale ale secţiilor de votare.
În Republica Moldova politicienii s-au obişnuit cu faptul că ei trebuie să
deţină controlul total, alegătorilor oferindu-li-se o opţiune cât mai îngustă în alegere, fie votezi întreaga listă aşa cum ţi se prezintă fie stai acasă. În aşa fel, liderii
politici joacă rolul decisiv în cadrul proceselor electorale, fără ca alegătorul să-şi
poată exprima pe deplin voinţa. Prin urmare, avem o manifestare diformată a voinţei alegătorului pentru că chiar dacă votăm o listă s-ar putea să avem dubii extrem de serioase faţă de unii candidaţi de pe acea listă. Asupra acestora nu putem
să ne exprimăm nemulţumirea decât stând acasă, iar dacă totuşi votăm lista, în
pofida nemulţumirii faţă de ei, prin votul exprimat contribuim la alegerea lor. Astfel, alegătorul este forţat fie să nu-şi exprime dreptul de a alege, fie să-şi exprime
voinţa într-o formă deformată.
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Affected by changes in international system and ideological difference, relations between China and Central and Eastern Europe (CEE) have experienced some fluctuations.
By examining the development and problems of China-CEE relations in the past 66 years,
this paper intends to document the evolving relationship between China and CEE. It
shows that while China’s economic links with the CEE were previously weaker than those
with Western Europe, the situation has been changing in recent years. While the EU faces
a sovereign debt crisis, CEE countries are confronted with additional financial difficulties. They find themselves in need of a new, reliable economic partner, and China may be
a good alternative. It is , more over, in China’s interest to develop closer cooperation with
CEE as this will help upgrade and diversify both China’s foreign trade and its overseas
investment options.

Review of China-CEE relations
China established diplomatic relations with the vast majority of CEE countries
as early as in 1949.1 During the Cold War period, the two sides developed their economic ties and political communication. It is this shared history on which China
bases its claims of traditional friendship and historic cooperation with CEE.2 The
history of China-CEE relations in the past 65 years can be divided into five periods.
The first period was from 1949, when the People’s Republic of China was
founded, to the early 1960s. During this period, the Communist parties of CEE
countries and the Chinese Communist Party (CCP) established and maintained
close contacts and exchanges, and benefitted from mutual learning and sharing of
ideas on their respective experiences of a socialist revolution and state construction.
China sent many students to CEE to receive professional trainings and to learn European languages. These students played an important role in the development of
China’s infrastructure in the subsequent years.
The second period extended from the 1960s to 1978, when China launched its
reform and ‘opening-up’ policy. China’s relationship with the CEE countries was
strongly affected by the split between China and the Soviet Union. With the deterio-

1

The Chinese diplomatic practice distinguishes among the 16 Central and Eastern Europe
(CEE) countries according to their Europeanisation process and their status in relation to the
EU. The 16 CEE countries include the 11 new EU members, two candidate countries : Montenegro (has begun accession negotiations) and Macedonia; three potential candidates: Albania, Bosnia and Herzegovina and Serbia. In short, the concept of CEE in this article contains all of the former socialist Eastern Europe (Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania,
Bulgaria, Albania and Yugoslavia).
2
“Chinese premier meets central, eastern European leaders on cooperation”, People net,
28November2013, retrieved 30 August 2015,
http://english.peopledaily.com.cn/90883/8468729.html
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ration of China-USSR relations, the vast majority of the CEE countries chose to
follow Moscow, thus cutting off contact with the CCP almost entirely. The bilateral
state-to-state relations were, however, maintained at a low level.
The third period lasted from 1978 and 1989. Due to the fact that China lacked
reform experience, Beijing sent observer delegations to explore and gain experience
from CEE countries. As a result of Sino-Soviet detente, the inter-party relations between China and the CEE countries were gradually resumed. The exchange of visits
of senior leaders was increased and economic relations were enhanced since the
mid-1980s. However, the lack of common ideology halted the short-term(19861989) recovery of the relationship between the ruling communist parties.
The fourth period started with the political upheaval in Eastern Europe in 1989
and continued till 2011. It can be divided into three phrases. The first phase, from
1990 to 1995, saw the adjustment of relations between China and CEE countries.
After the disintegration of the USSR, the Soviet dynamic, which had been so influential in the cooling of China –CEE relations, was removed. Economic relations
were at the top agenda in bilateral relations. In the second phase, between 1995 and
2004, China developed friendly relations with CEE countries based on the Budapest
Principles.1 During these years, the Taiwan issue, the Tibet issue, as well as the human rights issue began to affect bilateral relations. For instance, LIEN Chan, president of the executive branch of the government of Taiwan known as “Executive Yuan” was invited to pay a visit to the Czech Republic in June 1995 where he was received by both the Czech President and Prime Minister. The Czech President Vaclav
Havel openly advocated a “two China” principle during a special commemorative
session on the 50th anniversary of the United Nations and supported Taiwan’s “return” to the United Nations. Furthermore, the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) established diplomatic relations with Taiwan in 1999. 2In the third
phase, from May 2004 to January 2007, ten CEE countries joined the EU. As a result, their China policy has been included in the EU’s China policy framework. Under the new situation, in order to enhance its relations with the CEE countries, the
Chinese President at the time, HU Jintao paid a state visit to Poland, Hungary and
Romania, and issued a joint statement with the three countries, aiming to enhance
political trust and establish a “friendly and cooperative partnership”.
The fifth period began with the announcement of a series of cooperation projects between China and CEE countries that the then Chinese Premier WEN Jiabao

When China’s ex-President Jiang Zemin visited to Hungary in July 1995, he mentioned five basic principles for the development of bilateral relations between China and CEE countries, please see “The relationship between China and Hungary”, People net, 20June2011, retrieved 30 August 2015,
1

http://politics.people.com.cn/GB/8198/224529/224530/14951260.html.
2
China was in favor of the UN General Assembly resolution of acceptance FYROM as a
member of the United Nations, using the temporary name "the former Yugoslav Republic of
Macedonia" on April7, 1993. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China,
”China and Macedonia” ,20March2013 , retrieved 30 August 2015,
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/oz_606480/1206_607184/
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made during the first China-CEE leaders’ meeting in Warsaw in April 2012.1 The
CEE countries, with their open political environment, comparative advantages and
low investment cost, were not only an important emerging market, but also a major
investment destination for China. Following the increase in China-CEE economic
cooperation, a strategic document, known as the Bucharest Outline, was issued during the third China-CEE leaders' meeting in Bucharest, Romania, on 26 November
2013. 2The Bucharest Outline, affirmed three principles of cooperation between
CEE and China: “mutual respect, equality and mutual benefit, and win-win cooperation”.3 Then The Silk Road concept started to evolve from neighborhood to the
remote regions, including Central Europe. Most bilateral discussions on Beijing’s
‘Silk Road Economic Belt’ initiative focus on the potential for increased economic
exchanges between China and Europe recently.
As a whole, the China-CEE relationship has experienced ups and downs in the
past more than 66 years. Overall, due to many differences between the two sides,
both politically and with regard to the disparity of economic scale, China and the
CEE have had difficulties in reaching mutual understanding.
Three groups of CEE countries
After the end of the Cold War, all CEE countries pursued a “turning to the West”
strategy, and giving priority to joining NATO and the EU. CEE countries were eager
to start the process of ‘Europeanisation’,becoming militarily in line with NATO and
politically close to the EU. Against this background, while most are in favour of economic cooperation with China, they are suspicious of China’s political clout and rising military capacities. Nevertheless, CEE countries have diverging positions over
two main issues: how to manage China’s impact on the EU economy and how to engage China politically. Among the CEE, three groups can be identified: ‘assertive industrialists’, ‘accommodating mercantilists’ and ‘EU followers’.4
The small group of ‘assertive industrialists’ consist of Poland, the Czech Republic, and Slovenia, who have limited political trust in China and seek to distance
themselves from China. This group insists on a stronger EU position towards Beijing. Similarly, they do not want to succumb to the lure of the Chinese market.
There are less high-level visits between China and these ‘assertive industrialist’. 5In
2012, WEN Jiabao became the first Chinese Premier to visit Poland in the past 25
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “ China’s Twelve Measures for
Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries”, 26 April 2012,
retrieved 30 August 2015, http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/wjbispg/t928567.htm.
2
Bucharest Outline of China – CEE cooperate”, Xinhua Net,26 November2013, retrieved 30
August 2015, http://news.xinhuanet.com/2013-11/26/c_118305064.htm
3
Cui Hongjian, “Latest reunion builds on past gains”, China Daily Europe, 29 November
2013, retrieved 30 August 2015, http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/201311/29/content_17140191.htm.
4
According to J. Fox & F. Godement, A Power Audit of EU-China Relations, London: European Council on Foreign Relations, pp.11-13.
5
The recent "reset" of Czech Republic in the relationship with China, carried by left-wing governments, put the economy first but the situation could change in case of political alternation.
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years. The political dialogue is less developed. Human rights, democracy, freedom,
and the Tibetan issue constitute obstacles to the development of bilateral relations.
Furthermore, the trade imbalance has been increasing the last few years. Although
China is Poland’s largest trading partner in Asia and Poland is China’s largest trading partner in the CEE, Poland has a serious trade deficit with China. In 2011, the
trade volume between China and Poland was US$13 billion, while Poland’s trade
deficit with China hit US$8.89 billion. Poland’s trade deficit with China increased
to US$10.391 billion in 2012.1 Moreover, China has a negative image in the mainstream media, non-governmental organisations and is portrayed negatively in political reports in this group of countries. According to Pew poll conducted in 2013,
when asked whether they had a favourable or an unfavourable view of China, only
43 percent of the people surveyed in Poland answered positively, while other 43
percent claimed to have a negative impression. The results of the same poll in the
Czech Republic were even worse, with 34 percent of the surveyed having positive
and 55 percent negative impression on China.2
The ‘accommodating mercantilists’ include Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia and Serbia. These countries believe that good political relations with China
will lead to commercial benefit for themselves. They had developed friendly relations with China and support the latter’s ‘one China policy’ and its position on the
Tibetan issue. 62 percent of the Romanian respondents to the above-mentioned poll
have a positive view of China and 65 percent of Bulgarian respondents were not
worried about China’s military advancement.3 Unlike his Czech counterpart, the
Slovak President was present at the Olympic Games in Beijing.4 In June 2009, during his tour eastwards, the then Chinese President HU Jintao visited Russia, Croatia
and also Slovakia – the only EU Member States included in the tour. Serbia inherited the traditionally friendly policy of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia toward China and has the highest number of cooperation projects with
China among the 16 CEE countries. The Kesi Tuo Primorac thermal power plants
and the Serbian national highway are among the projects that are in built. Furthermore, the proposed project of construction of a railway across Hungary and Serbia
is a landmark joint project of cooperation between China and this group.
The ‘European followers’ are those Member States that prefer to defer to the
EU when managing their relationship with China, they are followers rather than
leaders. The states in the Western Balkans which recently joined or would like to
Mistery of Foreign Affairs of Peoples Republic of China, “China's relations with Poland”,November2013, retrieved 30 August 2015.
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/oz_606480/1206_606722/sbg
x_606726/.
2
“Opinion on China”, Pew Research Global Attitudes Project, Updated in July with polling
data from 2013 spring survey, retrieved 30 August 2015
http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/survey/15/map/
3
“Transatlantic Trends 2012”, German Marshall Fund of the United States (GMF) annual
survey, retrieved 30 August 2015, http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends/.
4
R. Fürst & G. Pleschová, “Czech and Slovak Relations with China: Contenders for China's
Favour”, Europe-Asia Studies, Volume 62, Issue 8, 2010, p.1378.
1

205

join EU, including Croatia, Montenegro, Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, are part of this group-they are “European-spirited” and tend to follow EU’s
position. They do not consider their relationship with China as central to their foreign policy. Their main concerns are to maintain stability and consolidate democracy as well as to ensure regional security. Based on traditional factors as well as
pragmatic national interests, the ‘European followers’ hope to expand trade and
economic cooperation with China, but have less exchanges and communications
with China than the other CEE countries. These Western Balkan countries are not
only eager to gain EU membership, but also regard the US-led NATO as the protective umbrella for their security and attach great importance to the strategic partnership with the United States.
China’s ‘soft power’ policy faces challenges in the CEE
China has invested heavily in order to exert its ‘soft power’ in CEE countries
in recent years. Since 2009, the Chinese Cultural Festivals have been organised in
Poland, Bulgaria and other CEE countries. These festivals include concerts, exhibitions of contemporary Chinese art and ink painting, China National Day photo exhibitions, China Film Weeks and other cultural activities. By the end of 2012, 23
Confucius Institutes and 58 Confucius Classrooms had been established in 12 of the
CEE countries.1 The then Chinese Premier WEN Jiabao called for closer cultural
and people-to-people exchanges with these countries, especially in relation to youth
and media.2 However, China’s ‘soft power’ in CEE is constrained by a cognitive
gap between China and these countries. China still has a lot to learn about public
relations and public diplomacy.3
First of all, the Chinese ‘soft power’ is not well received at the political level
because of the communist past of the region. China has utilised information technology including network radio, network television and blog platforms to enhance
the impact of traditional propaganda efforts and to better CEE public’s understanding of China’s political system and foreign policy. For example, China Radio International (CRI) and its online website has launched new channels introduces various
aspects of China’s political, economic and cultural life/practices, targeted specifically at CEE audiences. These programmes are broadcasted in 7 CEE languages:-Czech, Serbian, Romanian, Albanian, Bulgarian, Hungarian and Polish.4This, unfortunately, has proved rather ineffective since the CEE countries link today’s China
with the Soviet Union in the Cold War period. The communist ideology they used to
share with China only provokes antipathy to this Asian power, as anti-socialist
“Confucius Institutes and Confucius Classrooms”, Hanban net, retrieved 30 August
2015,http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm.
2
“Wen outlines proposals on building closer China-Central, Eastern Europe ties”,, Xinhua
net, April 26, 2012, retrieved 30 August 2015,
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-04/27/c_123044233.htm.
3
D.Shambaugh , “China’s propaganda system: institutions, processes and efficacy”, The
China Journal, No. 57, 2007, p.50.
4
“Description of China Radio Imitational (CRI)”, CRI net , 26 March 2013, retrieved 30
August 2015, http://gb.cri.cn/cri/gk.htm .
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stances in CEE are sometimes even stronger than those in Western countries. The
memory of the Stalinist socialist period and the Brezhnev Doctrine has a direct impact on the way China is perceived and contributes to the creation of a negative image of China in CEE. They tend to believe that Western norms and values are useful
to transform China. In their eyes, rising China remains one of the “others” ,a rising
power that counters the Western values community.1
Secondly, Central and Eastern Europeans hold a relatively unfavourable attitude toward China’s ‘soft power’ tactics. As most CEE populations learn about China from their own media and publications, they are suspicious towards Chinese
propaganda and messages issued by Chinese official sources. Since the 1990s, CEE
countries have been actively building their civil societies. They are more willing to
accept the information distributed by civil groups and non-governmental organisations. It is difficult for China to bridge the cognitive gap. The information broadcast
to the public in CEE countries focuses mainly on economic achievements and the
traditional Chinese culture. However, Language, arts and other cultural exchanges
cannot eliminate the negative impact of the “China threat theory” and the overemphasis of Chinese economic growth serves to fuel CEE concerns about China’s
rise, adding to the fear that an increasingly powerful China may destabilise the regional security in the near future.2
Thirdly, the lack of mutual understanding hinders China from playing its ‘soft
power’ card in the CEE. China’s propaganda is based on a Chinese perception of
what CEE countries should know rather than on what they want to know. The publics in CEE countries are, above all, concerned about China’s political reform, the
adjustment of China’s foreign policy, and the social problems ordinary Chinese
people face.3 Similar to the CEE publics, a majority of Chinese scholars believe that
CEE publics have a limited understanding of China, while Chinese publics have a
limited understanding of CEE too.4 In the framework of the aid agreement signed
between China and Macedonia in early 2011 and upon the request of the Macedonian government, China offered 23 school buses for free. This decision provoked a
heated discussion in China. Most Chinese Weibo users said that “they do not know
where Macedonia is and hardly understand why China offers aid to Macedonia”.5 A
Chinese Foreign Ministry official responded by stating that “the Chinese govern-

D. W. Larson & A. Shevchenko, “Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S.
Primacy”, International Security, Vol. 34, No.4, 2010, p. 64.
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ment needs to fulfil its international obligations”.1
Conclusions
The increasing importance of China in the foreign economic and trade agenda
of CEE provides opportunities for China to develop public and cultural diplomacy
in this region. The immediate goal of China’s public diplomacy in this region is to
consolidate the existing diplomatic achievements, create mutual understanding and
win support from local governments and civil institutions. Needless to say, China
needs time and patience to evaluate whether its influence in CEE countries goes
beyond economics. The New Silk Road narrative now provides both a strategic orientation for China’s foreign policy, as well as a conceptual umbrella under which
multiple and so-far disparate Chinese public diplomacy is unified and promoted.
Central and Eastern European countries is the “bridge” between China and the European Union.

“Foreign Ministry: school bus donation to Macedonia reflects China’s international obligations”, People net, 29 November2013, retrieved 30 August 2015,
http://world.people.com.cn/BIG5/8212/191617/9491/211918/16422676.html
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PROBLEMATICA BIOETICA ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE
SECURIZARE UMANĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
SPRINCEAN Serghei
Doctor în științe politice, conferențiar cercetător, secretar științific
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei
Bioethical problematics in the context of human securitization in Republic of Moldova
A wide range of bioethical aspects concerning social and political life in Republic of
Moldova are analyzed in the context of the process of strengthening human security in the
country. Here are talked such questions as human being’s interests and rights, reflected in
political and social practices of Europeanisation of the Republic of Moldova. The human
wellbeing and its dignity are considered to become basic fundaments for a sustainable
national systemfor promoting human security. The connection of human security with human
rights and human development is essential for establishing a sustainable social practice.

În Republica Moldova problematica bioetica în contextul fortificării securităţii
umane a început să se manifeste mai pregnant şi mai univoc în spaţiul politic odată
cu intensificarea procesului de deschidere socială şi politică a societăţii şi clasei
politice autohtone la tendinţele şi trendurile sociale şi politice mondiale,
determinate, în mare parte, de intensificarea problemelor globale şi regionale cu
care se confruntă inclusiv şi Republica Moldova, de rând cu alte state ale lumii, dar
şi concomitent cu iniţierea procesului de racordare a legislaţiei interne la cea
europeană în perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Concepția bioetică a părut în anii 70 ai secolului XX, fiind promovată de către
fondatorul acesteia – biologul american Van Ranselaer Potter [1, p. 28]. În contextul
național al Republici Moldova, această concepție a fost dezvoltată de către savantul
moldovean Teodor N. Ţîrdea [2, p. 58], și este concepută actualmente ca o
disciplină șiabordare ideologico-conceptuală sau construcţie ştiinţifică teoreticopractică, destinată elaborării suportului metodologic şi funcţional al depăşirii crizei
mondiale prin redefinirea şi reorganizarea mentală şi morală a celor mai
fundamentale valori ale civilizaţiei umane contemporane.
În condiţiile create, când în Republica Moldova nu există o concepţie de stat
sau o viziune strategică clară în problematica bioetică şi a securităţii umane, la fel
ca în numeroase state din Uniunea Europeană, ca în Statele Unite ale Americii sau
alte ţări substanţial avansate pe calea implementării normelor şi principiilor
bioetice şi de securitate umană în diverse sfere ale vieţii sociale, inclusiv în
domeniu politicului, se cere definirea celor mai importante valori şi principii
naţionale caracteristice culturii noastre autohtone pentru a sta la baza elaborării
unui model de strategie bioetică şi de securitate umană în țara noastră. Acest efort
trebuie întreprins în vederea ridicării la un rang înalt de politică de stat a
concepţiei bioetice generale cu privire la cele mai diverse dileme de securitate
individuală şi bioetice, care antrenează în dispute publice şi afectează întreaga
populaţie. Aici se au în vedere problemele cu care societatea, clasa politică din
Republica Moldova au avut deja ocazia să se confrunte, precum problemele
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bioetice analizate mai sus sau alte probleme cu implicaţii bioetice cu care
societatea moldovenească se va confrunta în viitorul previzibil, reieşind din
tendinţele mondiale şi regionale existente, ameninţările cele mai importante
pentru fundamentele morale şi spirituale ale societăţii moldoveneşti, specificul
cultural, economic şi social al Republicii Moldova.
Necesitatea unei strategii şi politici naţionale în domeniul securităţii umane şi a
bioeticii pentru Republica Moldova se bazează pe două tipuri principale de
raţionamente. În primul rând, nevoia internă a statului de a identifica şi a
implementa activ o anumită abordare în domeniul securităţii umane şi al bioeticii,
ce vine ca un ecou sau o reacţie la discrepanţa dintre nevoia reală de reglementare a
domeniului dat, pe de o parte, şi dezvoltarea şi elaborarea insuficientă, pe de altă
parte, a cadrului normativ. Nivelului inadecvat al calificării specialiştilor din sfera
asigurării securităţii umane şi a bioeticii, insuficienţa elaborării fundamentelor
teoretico-metodologice de către cercurile de savanţi şi practicieni din diverse
domenii sociale şi ale economiei naţionale care se confruntă zilnic cu dileme de
ordin bioetic, la fel sunt surse importante de nesiguranţă personală în societatea
Republici Moldova şi deci constituie nişte provocări la adresa respectării în acest
areal a principiilor bioetice. În al doilea rând, o strategie de asigurare a securităţii
umane prin respectarea dezideratelor bioetice în Republica Moldova, trebuie să
devină un pilon important al integrării internaţionale şi regionale a statului şi să
joace un rol activ în diseminarea şi în societatea moldovenească a modelelor
sociale, juridice, politice, economice, în acord cu valorile şi principiile bioetice
universal acceptate, şi în acest sens, strategia dată necesită să fie o continuare şi o
completare a strategiei globale în domeniul bioetic şi de asigurare a securităţii
umane, pe măsura specificului său naţional, în acord cu potenţialul ştiinţific,
economic şi intelectual disponibil. Mai cu seamă că și Strategia Europeană de
Securitate, la care e pe cale să adere și Republica Moldova, evidențiază printre
cele mai importante amenințări globale potențialul științelor biomedicale care
poate genera pericole majore în cazul în care este folosit împotriva omenirii, fără de
niciun control civic sau bioetic: ”Evoluțiile înregistrate în științele biologice pot
conduce la sporirea potențialului armelor biologice” [3, p. 31].
Aspectele sociopolitice din cadrul domeniului securităţii umane şi al bioeticii
sunt direct legate, în principal, de problematica eficienţei mecanismelor
administrative şi de asigurare a securităţii umane şi a implementării dezideratelor
bioetice în practica cotidiană, precum şi în numeroase domenii ale vieţii sociale de
o importanţă majoră pentru sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor. În această categorie
întră cu precădere astfel de sfere de activitate precum protecţia socială a categoriilor
sociale defavorizate, ocrotirea sănătăţii publice, dar şi sistemul de cercetare
ştiinţifică implicând subiecţi umani, drepturile cărora necesită să fie apărate şi
promovate în mod imperativ şi indiscutabil în coraportcu interesul public. Toate
aceste aspecte afectează nemijlocit nivelul de asigurare a securităţii umane în
Republica Moldova, ca parte integră a securităţii societale şi naţionale.
Deşi unele date de la Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova (Agenţia
Naţională a Medicamentului) ne arată ca la noi în ţară au loc anual peste 100 de
studii clinice, este greu estimabilă amploarea fenomenului desfăşurării studiilor
biomedicale în Republica Moldova, mai cu seamă de către companii farmaceutice şi
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de cercetare din străinătate, fenomen ce are loc, foarte des, cu încălcări semnificate
a drepturilor subiecţilor umani implicaţi,şi cu grave prejudicii la nivelul securităţii
umane şi societale. Dintre impedimentele care nu permit o estimare corectă a
amplorii fenomenului desfăşurării studiilor biomedicale în Republica Moldova şi
afectării pe această cale a drepturilor şi libertăţilor unor pături sociale variate, se
remarcă în primul rând ineficienţei sistemului autohton de protecţie a subiecţilor
umani implicaţi în studiile clinice, pe motivul lipsei quasi totale a transparenţei
sistemului de expertizare bioetică, existent în Republica Moldova, ceea ce permite o
serie de fraudeşi coruperea factorilor de decizie,responsabili de emiterea
permisiunii de desfăşurare a studiilor clinice pe teritoriul ţării [4]. În condiţiile date,
în baza efectelor produse, se poate presupune că în cercetări, studii clinice şi
experimente biomedicale efectuate pe teritoriul ţării, sunt implicaţi anual mii de
cetăţeni ai Republicii Moldova, atât sănătoşi, cât şi bolnavi, securitatea individuală
a cărora nu este asigurată pe deplin şi în conformitate cu normele internaţionale la
respectarea cărora a aderat şi Republica Moldova.
Cu toate acestea, unele instituţii medicale, precum Spitalul Clinic Republican,
inclusiv sub impactul unor investigaţii jurnalistice autohtone din ultima perioadă şi
în urma unor procese judiciare de rezonanţă privind acuzarea de corupţie a
conducerii acestei unităţi medicale [5], au afişat unele date cu privire la aceste studii
clinice, precum şi firmele din străinătate, care sunt implicate în organizarea şi
sponsorizarea acestora. Astfel potrivit unei informaţii din 27.01.2014: ”Spitalul
Clinic Republican asigură desfăşurarea a aproape de 10% din toate studiile clinice
efectuate în Republica Moldova” [6].
În perspectiva îmbunătăţirii şi eficientizării sectorului de securitate umană,
metodologia şi instituţiile bioetice pot fi de un real folos, judecând prin prisma
unei experienţe internaţionale bogate, acumulate până în prezent. În acest context,
se dovedeşte a fi foarte important în planul asigurării securităţii personale umane
impactul macro-sistemic al activităţii unor astfel de instituţii şi instanţe
specializate în prevenirea abuzurilor şi în monitorizarea respectării drepturilor
omului, precum comitetele de bioetică, cele de etică a cercetării, comisiile şi
comitetele de etică din cadrul diverselor instituţii de stat, comisiile instituţionale
de cercetare şi medicale etc. [7, p. 22].
Aceste instituţii pot fi de un nivel foarte variat în cadrul sistemelor
sociopolitice democratice, cu funcţii şi prerogative diverse, dar indiferent de
aceasta, inevitabil, instituţiile bioetice în cauză joacă rolul principal de
instrumente foarte eficiente în perspectiva diminuării şi reducerii răspândirii
modelului paternalist în relaţiile sociale, de protecţie a unor categorii
defavorizate, în relaţiile medicale şi de cercetare. Edificarea şi fortificarea unor
astfel de instrumente e o chestiune de o importanţă vitală pentru societatea
moldovenească la etapa contemporană, mai ales în contextul continuării stagnării
de decenii a legăturilor sistemice în cadrul societăţii noastre în ceea ce priveşte
ineficienţa sistemelorde ocrotire a sănătăţii şi de protecţie socială a persoanelor
defavorizate din Republicii Moldova. Operarea unor modificări structurale şi
funcţionale a cadrului legal, normativ şi etic existent în Republica Moldova, în
domeniile protecţiei sociale, medicinii, eticii cercetării ca elemente ale sistemului
de asigurare a securităţii umane, în concordanţă cu tradiţiile bioetice mondiale şi
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naţionale, poate fi o procedură eficientă şi utilă în promovarea reformelor
necesare în domeniile date ca şi în cel referitor la îmbunătăţirea şi optimizarea
cadrului social-decizional în Republica Moldova.
Chiar şi după 20 de ani de independenţă a statului Republica Moldova, încă un
există o viziune comună şi generală cu privire la evoluţia politicii naţionale în
domeniul securităţii umane şi a promovării bioeticii şi eticii cercetării ca elemente
definitorii ale acesteia. Cu toate acestea, e nevoie de remarcat că în anii 2012-2014,
au fost înregistrate un şir de iniţiative de moralizare a actului de guvernare şi de
normativizare, inclusiv etică, a activităţii politice şi de administrare în Republica
Moldova. Cu toate că eficienţa, profesionalismul şi echidistanţa lor lasă de dorit, în
acest răstimp au fost înfiinţate astfel de instituţii specializate cu atribuţii sporite
precumComisia Naţională pentru Integritate, Comisia de Etică a Parlamentului etc.
cu prerogative de depistare nu doar a conflictelor de intereseşi a analizării legalităţii
veniturilor factorilor de decizie şi demnitarilordar şi a altor incompatibilităţi
normative şi instituţionale în care aceştia se pot regăsi ocazional. Iar în ceea ce
priveşte dezvoltarea sistemului de comitete de bioetică în Republica Moldova în
ultimele două decenii, trebuie remarcat faptul că acest process-a produs sub
influenţa unei game largi de factori interni şi externi, cu un impact controversat.
În genere, domeniul promovării și apărării drepturilor omului în Republica
Moldova, mereu a fost foarte apropiat de promovarea securității umane în societatea
moldovenească în baza principiilor și normelor bioetice, dată fiind și apropierea
termenilor ”drepturile omului” și ”bioetica” într-un șir de acte regulatorii
internaționale, precum convențiile amintite mai sus, dar și în astfel de acte juridice
internaționale precum: Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Codul
de la Nuremberg (1949), Declarația de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale
din 1964, completată ulterior, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi
politice (1966), Raportul Belmont (1979), Îndrumări Etice Internaționale pentru
Cercetarea Biomedicală care Implică Subiecți Umani ale Consiliului pentru
Organizațiile Internaționale pentru Științele Medicale (CIOMS) (1982), Declarația
Universală a UNESCO privind Genomul Uman și Drepturile Omului
(1997),Raportul Final al Comisiei Europene referitor la Principiile Etice de Bază în
domeniul Bioeticii și Biodreptului - Final Report of European Commission on Basic
EthicalPrinciples in BioethicsandBiolaw (1999), Carta Uniunii Europene a
Drepturilor Fundamentale (2000), Directiva2001/20/EC a Parlamentului și
Consiliului European referitor la bunele practici în studiile clinice, Declarația
Universală a UNESCO privind Bioetica și Drepturile Omului (2005) etc.
Cu toate aceste îmbunătățiri ale cadrului juridic autohton în domeniul dat, prin
ratificarea unei bune părți din setul de acte juridice internaționale, se atestă un șir de
probleme în acest domeniu al apărării drepturilor omului în Republica Moldova, și
în acest sens autoritățile moldovenești sunt atenționate mereu de organizații
mondiale de referință, precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) [8]. La fel,
un șir de experți locali atestă o scădere a indicelui național în domeniul Drepturilor
Omului, în 2014, de exemplu, în comparative cu anul precedent, potrivit Centrului
de Informare în domeniul Drepturilor Omului din Moldova [9]. Este relevant faptul
că o scădere mai importantă se atestă la capitolul ”libertatea individuală şi
siguranţa persoanei”, ceea ce subliniază o data în plus necesitatea fortificării
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securității umane în Republica Moldova. În acest context, în perspectiva
îmbunătățirii situației create, în cadrul reformei învățământului secundar gimnazial,
începând din anul școlar de studii 2014-2015 a fost introdusă disciplina „Educaţie
pentru Drepturile Omului” cu sprijinul unei fundații specializate din Norvegia [10].
La fel și aportul societății civile autohtone poate fi determinant pentru
promovarea drepturilor omului în Republica Moldova ca o măsură de siguranță
pentru aprofundarea securității umane. Dintre cele mai active organizații care
activează în Republica Moldova ce-și propun să promoveze drepturile omului, atât
locale, cât și ca filiale ale unor organizații internaționale, fiind des întâlnite în presa
locală, dar și potrivit opiniilor mai multor experți în acest domeniu, se numără astfel
de ONG-uri precum: Asociaţia Civică Internaţională "Hyde Park", Centrul
International “La Strada”, Asociaţia “Mamele pentru Drepturile Omului”, asociaţia
obştească Promo-LEX, asociaţia obştească “Porojan”, asociaţia obştească
“ProGeneva”, asociaţia obştească “Refugiul Casa Marioarei”, Centrul de Asistenţă
Juridică Pentru Persoane cu Dezabilități, Centrul de Informare GENDERDOC-M,
asociaţia obştească ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, Centrul Naţional al
Romilor, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova etc.
Astfel, se impune o concluzie logică că securitatea umană, ca şi asigurarea
drepturilor omului, mai cu seamă în condițiile actuale din Republica Moldova,
în mare parte poate fi asigurată prin implicarea subiectului juridic sau a
persoanei căreia i s-au încălcat aceste drepturi sau i s-a violat securitatea
personală. Cu toate acestea, securitatea umană se referă şi la asigurarea unui
nivel de siguranţă a fiinţelor umane în totalitatea lor ca societate şi nu doar ca
indivizi luaţi în parte, lucru demonstrat prin tendința societății civile, eforturile
elitelor intelectuale, inclusiv din Republica Moldova, de a impune un climat de
siguranță și respect reciproc în societate.
În contextul promovării asigurării securităţii umane, devine relevantă analiza
unei serii de aspecte şi cazuri relativ recente din viaţa sociopolitică din Republica
Moldova, legate tangenţial de problematica bioetică. Astfel că, se fac remarcate ca
amploare socială şi ca ecou politic şi eurointegraţionist, unele dintre problemele
cu caracter bioetic ce au avut o rezonanţă importantă în spaţiul politic al
Republicii Moldova, printre care se numără şi adoptarea legii non-discriminării,
numită la finalul dezbaterilor şi confruntărilor publice - Legea cu privire la
asigurarea egalităţii [11], la 25 mai 2012, intrată în vigoare din 01 ianuarie 2013.
Aspectul care a devenit cel mai controversat şi mai disputat din legea în cauză, în
confruntarea dintre guvernare şi unele grupuri provenind din societatea civilă, se
referea la promovarea drepturilor minorităţilor sexuale şi a nediscriminării
acestora, în perspectiva de a fi luaţi în considerare şi respectaţi ca cetăţeni egali,
apăraţi prin această lege, de rând cu alte categorii defavorizateale minorităţilor
sociale, de gen sau etnice etc., în cadrul politicii de promovare a diversităţii vieţii
sociale, politice şi comunitare [12].
Aprobarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii în Parlamentul ţării
constituia una dintre principalele condiţii pentru abolirea regimului de vize cu
Uniunea Europeană, alături de reformarea Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice și Corupției (CCCEC) care, din 01 octombrie 2012 a devenit Centrul
Național Anticorupție (CNA) [13], termenul limită pentru adoptarea lor fiind stabilit
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pentru sfârşitul lunii mai, 2012 [14], iar rezonanţă socială a adoptării acestei legi se
datorează în mare parte implicării bisericii ortodoxe în procesul decizional şi
legislativ printr-un şir de manifestaţii şi intervenţii publice ale unor organizaţii de
creştini ortodocşi mai mult sau mai puţin radicale și intolerante ca atitudine faţă alte
opinii şi doctrine, propagând făţiş supremaţia dogmelor creştin ortodoxe şi a
necesităţii discriminării cetăţenilor cu alte orientări sexuale, organizaţii conduse de
reprezentanţi marcanţi ai clerului din cadrul mitropoliei Chişinăului şi întregii
Moldove a bisericii ortodoxe ruse [15].
Analizând cazul dat, deducem că exemplul Republicii Moldova este pe cât de
relevant, pe atât şi de convingător în vederea susţinerii ipotezei conform căreia
problemele bioetice, pe lângă alte roluri şi funcţii pe care le joacă în sfera politică,
devin din ce în ce mai mult nişte modalităţi şi căi de influenţă asupra procesului de
adoptare a deciziilor politice strategice, aflându-se pe cale de a se transforma din
problematică socio-politică periferică ca importanţă şi impact macro-social, în
subiecte centrale ale dezbaterii socio-politice contemporane, implicând mase largi
ale societăţii, inclusiv prin intermediul atât a discursurilor, cât şi a acţiunilor şi
poziţiilor politice adoptate de către politicieni autohtoni binecunoscuți, dar şi
specifice celor ce fac parte din viitoarea generaţie de oameni politici şi factori de
decizii din Republica Moldova, cei ce vor configura agenda politică a societăţii
viitorului imediat. Iar problematica asigurării securității umane în Republica
Moldova, rămâne să reprezinte un subiect extrem de complex, din perspectiva
întregii game de probleme cu care se confruntă societatea, începând cu starea
precară a economiei naționale care determină starea de sărăcie în societate, corupția
clasei politice, terminând cu conflictul transnistrean, care perpetuează
subdezvoltarea și încălcarea flagrantă a drepturilor omului în țara noastră.
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As proves the few books, studies and scientific articles published in Romania
analyzing the Transnistrian conflict, the international scientific world is very interested to
hear the Romanian theoretical perspective on the causes, progress and prospects of the
Transnistrian conflict.
Unfortunately, the scientific environment in Romania only offer very few scientific
analyzes - which correlates with unacceptably small number of research organizations that
have concern this theme. Our study tries to identify the causes of this weakness of Romanian
research environment, and to propose some solutions.

Context
Existanţa unui conflict îngheţat la numai 150 de kilometri de graniţa României
(171 kilometri pe cale rutieră de la vama Albiţa la Tiraspol), este de natură să creeze statului român şi alianţelor din care face parte o foarte serioasă problemă de politică externă, care se formulează mai ales în termeni de securitate. Separarea de facto
a unei regiuni din statul vecin şi prieten, pe care s-a constituit un puternic sistem
militar şi de securitate [1], care contează şi pe prezenţa trupelor ruse constituite în
Grupul Tehnic Operativ Rus, înseamnă pentru Republica Moldova un factor grav de
ameninţare stratetgică – dar şi politică, economică şi socială.
Pentru procesul decizional de politică externă şi de securitate al României, este
de maximă importanţă fundamentarea pe bază de analize de calitate, bine documentate, care să utilizeze în mod profesionist paradigma multidisciplinară – utilizând
metodologia ştiinţelor politice, studiilor de securitate, sociologiei, ştiinţelor economice, dreptului internaţional şi a disciplinelor concurente. Utilitatea activităţii cercetătorilor individuali cu expertiză în domeniile menţionate, dar mai ales a muncii
în echipă în felul în care lucrează think-tankurile [2] occidentale, a fost înţeleasă de
către statele care contează în lumea contemporană, chiar din primii ani după încheierea celui de-al doilea război mondial.
Acest mod de a fundamenta politica de securitate depăşeşte (surclasează) pe
acela care se bazează pe documentarea sistematică a fluxurilor agenţiilor de ştiri,
articolelor evenimenţiale şi editorialelor jurnalistice. A pune presa la baza deciziilor
politice conduce la un stil reactiv şi superficial; a pune cercetarea ştiinţifică la baza
politicii înseamnă un stil proactiv, prospectiv, care înţelege originea şi direcţia pe
termen lung a proceselor sociale, asigurând coerenţă, soliditate, consecvenţă şi incomparabil mai mari şanse de succes. Aliaţii occidentali ai României lucrează în
acest fel, şi au astfel de aştepări de la aliatul său aflat într-o poziţie geopolitică şi
strategică cheie pentru Occident.
În aceste condiţii, încercăm să estimăm, cantitativ şi calitativ, ce oferă în momentul de faţă cercetarea românească pe tema transnistreană.
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Estimare cantitativă şi calitativă. Studii, articole şi cărţi, structuri de cercetare
Desigur că orice demers de estimare cantitativă a producţiei ştiinţifice la o temă dată nu poate fi decât aproximativ, întrucât nu există a o unică bază de date spre
a fi consultată.
Articole şi studii
Pentru a identifica cu maximă acurateţe şi relevanţă numărul de articole şi studii
ştiinţifice recente în problema conflictului transnistrean, noi ne propunem să selecţionăm revistele cu prestigiu recunoscut în domeniul geopolitic şi geostrategic care au
apărut în România în anii 2013, 2014 şi 2015, pe care să le consultăm sistematic. Care
sunt aceste reviste? Desigur, în primul rând, sunt cele care aparţin instituţiilor de învăţământ superior din domeniul militar şi al securităţii naţionale, care cumulează şi
condiţia indexării în baze de date internaţionale. A doua categorie o constituie revistele instituţiilor de cercetare subordonate Academiei Române (reprezentativ este aici
Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale). A treia categorie este formată
din revistele care apar sub egida instituţiilor de învăţământ superior care furnizează
programul de licenţă „Studii de securitate”, eventual şi programe de master care derivă din acestea. În fine, ultima categorie o constituie revistele organizaţiilor de cercetare cu profil „think-tank”, care au statut de organizaţii neguvernamentale.
Rezultatul sintetic al investigaţiei noastre, care contabilizează articolele şi studiile dedicate exclusiv problemei transnistrene (nu ne interesează acele articole care
enumeră sau descriu superficial fenomenul între altele, pentru a fundamenta aprecieri generice cu privire la conflictele îngheţate, situaţia geopolitică la Marea Neagră
ş.a.), se consemnează în următorul tabel:
Nr.
crt.
1

Denumirea
revistei
Impact Strategic

2

Buletinul Ştiinţific

3

Revista Academiei
Forţelor Terestre

4

Revista de Ştiinţe
Politice şi Relaţii
Internaţionale [3]

5

6

Denumirea instituţiei

2013

2014

2015

Total

Universitatea Naţională de
Apărare (Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate)
Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Academia Română (Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Romanian Review
of Political Sciences and International Relations

Academia Română (Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale)

-

-

-

-

Studia Securitatis

Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu – Departamentul de

2

5

1

8
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7

Eurolimes

8

Studia Politica.
Romanian Political Science Rewiev
Geopolitica. Revistă de Geografie
Politică, Geopolitică şi Geostrategie

9

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe
Politice şi Studii de Securitate
Universitatea din Oradea –
Institutul pentru Studii Euroregionale
Universitatea Bucureşti

-

-

În
curs

-

-

-

-

-

Asociaţia de geopolitică
„Ion Conea”

-

1

-

1

Am repertorizat aşadar un număr de 9 reviste semnificative pentru domeniul
politicilor de securitate, care pe durata a trei ani nu oferă decât un total de 9 studii
şi şi articole ştiinţifice referitoare la conflictul transnistrean. Îngrijorător este nu
atât numărul mic, cât mai ales concentrarea aproape exclusivă a interesului ştiinţific pe o singură publicaţie – „Studia Securitatis” a Departamentului de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Articole relevante, care au apărut în reviste cu deosebit impact internaţional dar
cu aria de investigaţie mult mai largă decât studiile de securitate, sunt de aflat în
„European Journal of Science and Theology ” din Iaşi [4], sau în volume ale conferinţelor ştiinţifice. Acestea sunt practic imposibil de monitorizat cu mijloacele online. Din această categorie, menţionăm un studiu al Ruxandrei Alexianu în volumul
conferinţei internaţionale „Globalization and Cultural Diversity” despre „războiul
alfabetului” în Transnistria [5], sau cel al Rodicăi Panţa despre rolul diplomaţiei
publice în gestionarea conflictului transnistrean, prezentat la conferinţa internaţională „Political Science, International Relations and Security Studies” a Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu [6].
Cărţi
De referinţă pentru viziunea românească asupra problemei transnistrene este
cartea istoricului şi jurnalistului Corneliu Filip, publicată în anul 2011 de către Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române,
sub titlul Dosarul Transnistria. Istoria unui conflict îngheţat [7]. Cartea respectă
forma unei cercetări ştiinţifice, dar îmbină în mare proporţie şi experienţa personală
a autorului în contactul cu personalităţile şi fenomenele transnistrene – inserând
astfel o semnificativă componentă jurnalistică.
La această realizare crucială pentru cercetarea românească în tema transnistreană,
nu putem adăuga decât recenta contribuţie a profesorilor sibieni Eugen Străuţiu şi Vasile Tabără, sub titlul A comparative analysis of the development on the two banks of the
Dniestr, publicată în anul 2015 la Editura Technomedia din Sibiu, sub egida unui proiect finanţat de către UNDP şi Ministerul Afacerilor Externe al României [8].
Cu toate eforturile sistematice de investigare a fondurilor bibliotecare sau online, nu am reuşit să identificăm altă carte relevantă pentru cercetarea noastră.
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Structuri de cercetare
În România funcţionează o singură structură de cercetare dedicată exclusiv
problematicii transnistrene. Sub denumirea „Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean” [9], aceasta este parte a Centrului de Cercetare în Ştiinţe Politice,
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – care funcţionează în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Activitatea acestui laborator şi explică numărul de articole,
cărţi şi evenimente ştiinţifice concentrate în revista „Studia Securitatis” [10], volumul oficial al conferinţei internaţionale anuale „Political Science, International Relations and Security Studies” [11], workshopurile anuale sub tema „Transnistria –
formatul problemei şi posibile soluţii” (la a treia ediţie în 2015). În cei trei ani de
funcţionare, LACT a derulat mai multe proiecte de cercetare, cel mai recent fiind
intitulat „Dezvoltarea ca soluţie a conflictului transnistrean”, sub finanţarea UNDP
şi Ministerul Afacerilor Externe al României.
O activitate de cercetare deosebit de valoroasă a desfăşurat organizaţia „PATRIR – Peace Action Training and Research Institute of Romania” [12], cu sediul
în Cluj-Napoca, care în anul 2009 a tipărit la editura „Cu Drag” din Chişinău o serie
de trei lucrări sub egida Moldova-Transnistria: eforturi comune pentru un viitor
prosper, care analizează procesul de negociere, aspecte economice şi aspecte sociale [13] în derularea relaţiilor între Chişinău şi Tiraspol. Aceste sunt lucrări sunt colecţii de 4-7 studii ale unor experţi din Chişinău, Tiraspol – dar şi din Ucraina, care
analizează aspecte particulare la temele generale proruse prin titlu. Din păcate, lipsesc autorii români. Această serie este rezultatul proiectului „Making visible the
Economic and Social Costs of Frozen Conflict and Benefits”, finanţat de către
„Global Conflict Prevention Pool” din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chişinău.
În afara celor două organizaţii de cercetare, preocupările de investigare a conflictului transnistrean în manieră ştiinţifică sunt întâmplătoare şi accidentale. Câteva
exemple mai jos.
Fundaţia Universitară a Mării Negre [14] (proiect sub egida Academiei Române, care funcţionează din anul 1992) a lansat pe piaţa ştiinţifică, până în prezent, 14
cărţi – din care niciuna dedicată problemei transnistrene. Între proiecte, ar putea fi
menţionat cel care face revista presei de limba rusă referitoare la conflictele îngheţate – dar aceasta nu este o activitate ştiinţifică, ci ar putea fi doar un fundament
documentar al unei cercetări ştiinţifice. Între primele trei dezbateri publice (nici
acestea nu reprezintă un gen de cercetare ştiinţifică, dar pot lansa idei utile cercetării) cele din octombrie şi noiembrie 2013 s-au concentrat asupra problematicii reintegrării Republicii Moldova şi aspectelor adiacente [15]. Însă merită marcat pozitiv
raportul realizat în martie 2014 de către Petrişor Peiu, sub titlul Crimeea şi Transnistria. Costuri induse Federaţiei Ruse [16], care descrie şi analizează în manieră
foarte utilă, pe bază de cifre, costurile pentru Federaţiei Rusă subordonate obiectivului sprijinirii Transnistriei.
Institutul Diplomatic Român, ca structură specializată în cercetare a Ministerului Afacerilor Externe, nu a mai publicat online apariţia Revistei IDR din anul 2010
[17]. În aceste condiţii, element de analiză pentru noi rămâne seria „Policy Brief”,
care în perioada 2013-2015 a publicat 19 titluri, dintre care unul singur (cel mai
recent) investighează tema transnistreană, prin Ileana Racheru (Transnistria, un
pion al Rusiei care nu şi-a epuizat potenţialul geopolitic) [18].
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Asociaţia de geopolitică „Ion Conea” din Bucureşti se exprimă prin revista
„Geopolitica”, dar organizează şi conferinţe şi şcoli de vară. În perioada 2013-2014,
semnificativ pentru noi este numărul 57 (3/2014) al revistei „Geopolitica” număr
tematic sub titlul „Gambitul Reginei – geopolitică la Marea Neagră”. Din economia
celor 21 de articole ştiinţifice, unul singur se referă la conflictul transnistrean – cel
al lui Anatolyi Kruglashov şi Constantine Tkachyov (ambii autori ucraineni) [19].
Câteva concluzii
Aşadar, cu toate insuficienţele şi imprefecţiunile metodei noastre, care pot fi subiective sau obiective, câteva concluzii formulate ca ordin se mărime sunt indiscutabile:
1. Preocuparea de cercetare ştiinţifică a conflictului transnistrean este impardonabil de redusă din punct de vedere cantitativ, raportat la interesul geopolitic al
României faţă de acest fenomen, la apropierea geografică şi culturală faţă de spaţiul
românesc, la interesul pe care îl suscită rezultatele cercetării româneşti în mediul
ştiinţific internaţional.
2. Chiar slabă din punct de vedere cantitativ, această cercetare este excesiv
concentrată în 1-2 centre de expertiză, care sunt noi pe piaţa ştiinţifică românească.
Centrele tradiţionale (cum ar fi Academia Română cu institutele ei, marile universităţi, organismele private cu experienţă de peste două decenii) nu manifestă preocupare faţă de conflictul transistrean. Această situaţie este cu atât mai problematică,
cu cât centrele tradiţionale de cercetare se află în preajma decidenţilor politici
naţionali (guvern, parlament, preşedinţie), de acolo recrutându-se cu precădere consilierii şi chiar funcţionarii politici.
3. Implicarea cercetării sociologice, politologice, de drept internaţional este practic inexistentă. Tot efortul este în seama studiilor de securitate şi geopolitice – domenii
de cercetare recente în România, care sunt semnificative abia în ultimul deceniu.
4. În aceste condiţii, instrumentele de promovare a unor analize şi scenarii
sunt cele jurnalistice. Chiar atunci când experţii au o activitate ştiinţifică extrem de
valoroasă, probată în sociologie, politologie sau geopolitică, atunci când analizează
fenomenul transnistrean nu o fac prin carte, studiu, articol sau raport de cercetare
ştiinţific, ci o fac prin interviu, declaraţie de presă, editorial. Fără a nega valoarea
instrumentului jurnalistic în diseminarea informaţiei către public şi chiar către decidenţii politici, este desigur de dorit ca aceste analize să se sprijine pe o prospectare
ştiinţifică a fenomenului tranistrean, şi nu pe datele de presă ale unor publicaţii occidentale, care astfel sunt oferite publicului de limbă română, într-o interpretare oarecum personalizată.
Care sunt cauzele?
Pentru a propune soluţii la deficitul de expertiză ştiinţifică semnalat mai sus,
suntem datori să înţelegem cauzele:
1. Deficienţe structurale şi de performanţă ale cercetării româneşti. Din păcate,
felul cum este organizată şi finanţată cercetarea românească, nu stimulează abordarea creatoare a problematicilor noi, ci îndrumă mai degrabă cercetătorii (individual
sau în echipă) spre eforturile facile de interpretare, sintetizare şi scenarizare a unor
teme care sunt deja rezolvate în cercetarea internaţională.
2. Natura temei de investigat. În condiţiile în care regimul de la Tiraspol este
nerecunoscut în plan internaţional şi ilegal din punct de vedere al legislaţiei moldoveneşti, centrele româneşti de cercetare care sunt organizate de către stat şi/sau uti220

lizează bani publici, au dificultăţi obiective să explice vizite de documentare prin
care vor să constituie baze de date, să obţină interviuri şi analize din partea unor
funcţionari politici şi administrativi nerecunoscuţi ca atare de către statul român.
Problema rămâne aceeaşi când politicieni, funcţionari, cercetători şi profesori universitari din Transnistria sunt invitaţi în proiecte în România.
3. Distanţa faţă de obiectul investigaţiei. Deşi, formulând în număr de kilometri,
Transnistria este în proximitatea României (distanţa de la Vama Albiţa la Tiraspol
este de numai 171 de kilometri, iar de la Bucureşti la Tiraspol – 512 kilometri), dificultăţile unei călătorii la Tiraspol sunt dintre cele mai mari. Lipsa unui aeroport acolo
face obligatorie deplasarea rutieră, iar însumarea duratelor necesare face mai uşor
pentru un rezident român să ajungă la Londra, Paris sau Madrid decât la Tiraspol.
4. Problema distanţei nu este suplinită de activitatea culturală şi ştiinţifică a
regiunii investigate. În mod natural, cercetătorul ştiinţific doreşte să îşi completeze
şi aprofundeze sarcinile principale de investigare cu alte cercetări în biblioteci, institute, muzee, să poată petrece timpul liber în medii intelectuale cu care se simte
înrudit. Tiraspolul nu este ofertant din acest punct de vedere, iar Occidentul va fi
mereu mai dorit de către experţii români.
5. Problema utilizării limbii partenerului este dintre cele mai serioase. În mod
tradiţional, românii folosesc cu dificultate limba rusă şi reciproc, iar pentru spaţiul
cultural rus utilizarea limbilor de circulaţie internaţională este mai problematică
decât pentru spaţiul cultural românesc – deci şi în această formulă experţii români şi
cei din Transnistria comunică greu.
6. Interesul politic al regimului de la Tiraspol. În condiţiile în care bazele de
date (demografice, economico-financiare, legislative etc.) sunt gestionate şi nu pot
fi disponibilizate decât prin / cu acordul autorităţilor de la Tiraspol, cercetătorul este
nevoit să accepte reguli de acces care adesea includ formule de recunoaştere a acestor autorităţi. Pornind de la formulele de adresare în scrisorile prin care se anunţă
nevoia de acces la baze de date, cercetătorul român (străin în general) este nevoit să
facă o adevărată echilibristică terminologică şi procedurală pentru a obţine accesul
la resursele cerectării.
7. Cercetătorii români estimează (nu fără îndreptăţire) un risc personal pe timpul vizitelor de studiu dincolo de Nistru, preferând cel mai adesea să evite atitudini
neprietenoase din partea populaţiei şi a unor funcţionari.
Câteva soluţii
Faţă de dificutăţile semnalate, cercetătorii români (indiuvidual sau în echipă
multidisciplinară) au câteva soluţii – în condiţiile în care unele dificultăţi vor rămâne insurmontabile.
1. Înscrierea proiectelor de cercetare transnistreană cu precădere în competiţii organizate de către organizaţii internaţionale agreate pe ambele maluri ale Nistrului, cum
ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite sau anumite fundaţii internaţionale cu prestigiu.
2. Apelul sistematic la experţii de la Chişinău, care au acces mai uşor la bazele
de date de la Tiraspol. Este de dorit ca aceştia să fie membri în echipele multidisciplinare de cercetare, conform cu expertiza proprie. Participarea lor minimizează
bariera lingvistică şi oferă soluţii suplimentare pentru spaţiile de cercetare, relaţii
instituţiomale la Chişinău şi Tiraspol, posibilităţi de diseminare a rezultatelor în
spaţiul moldovenesc şi chiar rusesc.
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3. Atragerea în proiecte a experţilor cu calităţi de cercetare din Transnistria,
oferind beneficii corespunzătoare atât sub aspectul evoluţiei profesionale, cât şi ca
recompensă materială a muncii de cercetare. Comunităţile universitare şi de cercetare trebuie să găsească limbaj şi idei comune dincolo de barierele politice, iar iniţiativa este firesc să aparţină părţii române, ca având expertiză metodologică superioară şi libertate ideologică mai ridicată.
4. Creşterea eforturilor comunităţii ştiinţifice româneşti de profesionalizare în
limba rusă. Este necesară organizarea şi frecventarea de cursuri de limba rusă cu
aplicare la limbajul specific sociologiei, politologiei, studiilor de securitate.
Într-o concluzie generică, rămâne evidentă realitatea că cercetarea românească
în problema transnistreană este insuficientă din punctele de vedere cantitativ şi calitativ, şi rămâne una dintre temele urgente şi importante – care presupun mult mai
multe resurse (organizatorice, financiare, interes şi dedicaţie) decât stadiul actual.
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ГРАДОВСКИЙ А.Д.: ИЗ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА
GRADOVSKY A.D.: ON THE HISTORY OF THE NATIONAL ISSUE
ТОМЕЙ Лидия Игоревна
Аспирант факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия
The article is devoted to the theory of a liberal thinker Alexander Gradovsky, which
examines the history of the development of nation and national question through the prism
of statehood.

Национальный вопрос стоит перед человечеством уже не первый век.
На каждом историческом этапе перед государством возникают новые задачи
и вопросы, решение которых определит дальнейшую судьбу народа. Поиск
верного угла зрения при постановке одного из ключевых вопросов прошлого
и современности – задача, которая поможет ответить на этот самый национальный вопрос.
В решении национального вопроса в советской историографии было принято характеризовать Российскую империю как «тюрьму народов». Такой
точки зрения придерживаются и некоторые современные зарубежные исследователи, а также часть отечественных либерально ориентированных публицистов. В то же самое время высказываются противоположные мнения: в Российской империи национальный вопрос никогда не стоял [4]. Например, русский монархист Иван Солоневич писал: «Россия никогда не была «тюрьмой
народов». Никакой народ в России не подвергался такому обращению, какому
подвергалась Ирландия времен Кромвеля и времен Гладстона. За очень немногими исключениями все национальности страны были совершенно равны
перед законом. Финляндия от момента ее отвоевания от Швеции и до 1917 г.
оставалась, в сущности, республикой. Балтийские бароны оставались балтийскими баронами. Полудикое население окраин охранялось самым заботливым
образом. На кавказской нефти делали свои миллионы не русские капиталисты, а кавказские туземцы – Лианозовы и Манташевы» [5, c.31]. Антагонистические позиции в данном вопросе не могут считаться верными.
Прежде всего, важно понимать, что такое национальный вопрос. Согласно политологическому словарю [2, c.137], это совокупность взаимоотношений – политических, экономических, правовых, территориальных, языковых и культурных – между нациями, национальными группами, вопрос о
причинах возникших противоречий между ними. В целом, все грани этих
противоречий сводятся к двум тенденциям: к интеграции и дифференциации
национальной жизни. Под интеграцией понимается размежевание национальных границ, развитие взаимного сотрудничества между нациями. Под
дифференциацией понимается обратный процесс: пробуждение национального самосознание, желание отделиться от общих тенденций и создание независимых национальных государств. Обе эти тенденции характеризуют
развитие социально-этнических процессов.
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Национальный вопрос, как и в целом проблему национальных отношений, необходимо решать конкретно-исторически. На протяжении длительного
времени национальный вопрос в России попросту не мог возникнуть, поскольку эпоха наций и национальных движений, а также национализма еще не
наступила. Русское государство с момента своего зарождения было многонациональным. Это также относилось и к правящей элите на всех этапах ее исторического развития. Поток иностранцев в состав российской элиты никогда
не иссякал. Постепенно выходцы из других государств обрусели, а через несколько поколений стали считаться исконно русскими родами. Необходимо
отметить, что вплоть до второй половины XIX века династия Романовых опиралась на полиэтническую имперскую элиту. Впрочем, начавшийся в Западной Европе процесс формирования наций и национальных государств, постепенно трансформировавшийся в развитие национального сознания и подъема
национальных движений, не мог не затронуть Российскую империю.
Наиболее системно к разбору национального вопроса в либеральной традиции второй половины XIX века подошел Александр Дмитриевич Градовский.
В цикле статей, напечатанных с 1871 по 1873 гг. в журнале «Беседа», он обстоятельно рассматривает исторические предпосылки возникновения народностей,
а также постановку ключевого для национальных государств вопроса.
А.Д. Градовский [3] (1841-1889) – правовед, историк, публицист, общественный деятель, мыслитель либерального толка. Всю свою жизнь посвятил
изучению права, а также исследованию истории развития государственных
учреждений в России. Родился и вырос в Харькове. Защитив в 1866 году в Петербургском университете магистерскую диссертацию «Высшая администрация России XVIII столетия и генерал-прокуроры», а в 1868 году докторскую
диссертацию «История самоуправления в России», Градовский почти до конца жизни преподавал в Петербургском университете в должности профессора.
Исследуя историческое развитие национального вопроса через призму
права, Градовский отмечает, что учение о народности практически не играет
никакой роли в теориях государств. Понятие государства связывается в
первую очередь с понятием общества. Это самое общество, являющееся основой государства, включает в себя неделимую сумму личных потребностей,
бытие которой никак иначе не может быть определено кроме как государством. «Таким образом, – писал он, – государство, по самой идее своей, складывалось из массы безразличных атомов; последние, соединенные государственной связью, становились обществом. Понятно, что подобное государство
могло быть образовано из самых разнородных этнологических элементов.
Государство, образованное из обломков различных народностей, считалось
явлением вполне нормальным» [1, c.21].
Далее, подкрепляясь государственной теорией Иммануила Канта, Градовский приводит юридическое определение государства: соединение массы
людей под господством юридических законов. Поскольку юридические законы безразличны к национальным особенностям, этнологическая масса – это,
прежде всего, масса «неделимых» элементов. Поэтому такое понимание государства исключает его содержание. «Подобно тому, как понятие государство
может быть составлено из одних юридических признаков, так и для действительных государств этнологические условия не имеют значения» [1, c.22].
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Изначально государства пренебрегали принципом народности, для средневекового правителя народ являлся всего лишь придатком земли, поэтому он
с лёгкостью мог его продать или обменять. «В католическом единстве Средних веков народы не сознавали своей обособленности и самостоятельности.
Народное творчество еще не проявилось в самобытных произведениях поэзии, живописи, науки, в оригинальных политических учреждениях. <…> Эта
бесформенная масса народов, несмотря на своё искусственное единство, могла дробиться и делиться на какие угодно части» [1, c.23]. Противостояние
национальностей средневековому строю привело к краху идеи всемирной монархии и церкви, но в то же время – к отрицанию феодальной раздробленности. Постепенно государственная власть на местах объявляла независимость
от церкви, новый зарождающийся тип государства подчинял себе менее крупных феодалов. Так нашли себя два одновременных стремления народностей:
1) к внешней самостоятельности и 2) к внутреннему единству.
«Процесс образования народностей и национальной самостоятельности»,
– считал А.Д. Градовский, – представляет два главных момента, которым соответствуют и два принципа, руководивших этим замечательным движением»
[1, c.24]. Прежде всего, это принцип независимости и единства верховной
государственной власти. Право нации на самостоятельное развитие скрывалось за правом короля на его территорию и независимость. Однако, по его
мнению, успехи королевской власти не всегда могли разрешить национальный вопрос, более того, не все властители могли дать правильную постановку
этому вопросу. Поэтому, собирая воедино различные земли, завоеватели не
всегда руководствовались национальным принципом, и короли содействовали
образованию национальных государств под влиянием внешних обстоятельств.
В Новейшее время национальный вопрос получает иной угол постановки:
к праву на самостоятельное развитие каждой народности добавляется право
верховной власти на независимость. «Правительство выражает требования
национальной жизни народа как собирательной личности; народность есть
опора каждого нормального правительства» [1, c.26]. Национальный принцип
получает форму: «каждая народность, т.е. совокупность лиц, связанных единством происхождения, языка, цивилизации и исторического прошлого, имеет
право образовать особую политическую единицу, т.е. особое государство».
Для изучения основания и современного ему значения национального вопроса А.Д. Градовский предлагает нам следующую схему:
1) естественно-историческая основа национального вопроса
Основу национального вопроса, считает учёный, следует искать в условиях культурного развития каждого народа. Народности для него – собирательные личности, каждая со своим характером, нравственными и умственными особенностями, которые имеют право на независимое существование.
Совокупное развитие народностей-личностей есть необходимое условие существования общечеловеческой цивилизации. «Лишить человечество его разнообразных органов значит – лишить его возможности проявить во всемирной
истории всё богатство содержания человеческого духа» [1, c.28]. Поэтому
цель каждого народа, дарованная ему природой, – народное творчество, без
него человечество не достигнет совершенства.
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А.Д. Градовский при этом наделяет народы непреложным правом на политическую независимость: только в этом случае возможно самобытное развитие. Здесь теория Градовского перекликается с идеей Н.Я. Данилевского о
том, что политически зависимые народности становятся служебным этнографическим материалом для других народов. Поэтому в случае утраты суверенитета самобытное развитие или останавливается навсегда, или замирает до
момента освобождения от рабства.
Градовский делает вполне логичный вывод, что народность есть нормальное, естественное основание государства; что суть государства сводится
к целям народной культуры. Выражаясь правовыми терминами, можно заключить: государство есть политико-юридическая форма народности.
2) критика «принципа народности»
Предвосхищая критику новой идеи принципа народности, Градовский
свёл их к четырем группам:
А. Возражения против самого принципа, идеи народности
Нравственные возражения против принципа народности сводятся к тезису о том, что он порождает вражду между народами, а цель цивилизации,
наоборот, в сглаживании всех различий между нациями. В ответ на это возражение Градовский утверждает, что народности, подобно человеку, стремятся
к общению, но они также имеют симпатии и антипатии, собственные интересы и убеждения. Нельзя отбирать у народа субъективную независимость. Выдвигая на первый план идею общения, нельзя забывать о законной доле
обособления, на которую имеет право каждая личность.
Научное возражение исходит из того, что существуют естественная и
государственная народности. Естественная народность может не иметь государственного обрамления, или быть разделенной среди нескольких государственных образований. Государственная же народность может включать в себя разные этнологические элементы, но быть при этом народностью.
Под естественной народностью здесь понимается совокупность лиц, общность которых определяется исторически независимыми признаками, такими
как племенное родство и общность языка. Государственная же народность –
результат исторического развития, более того, она может включать в себя материал многих естественных народностей. Градовский утверждает, что в данном
возражении упускается одна деталь: народность – это, прежде всего, культурное понятие, которое помимо прочего предполагает «сильную степень народного самопознания, т.е. сознания своего коллективного я». Таким образом, принцип народности не утверждает право первобытного племени на образование
государства, а требует, чтобы национальности были органичным целым.
Б. Возражения, указывающие на практические примеры, противоречащие принципу народности
В пользу этого возражения противники принципа народности приводят
пример Швейцарии, где мирно уживаются несколько народностей. Градовский же считает, что пример федеративного образа жизни народностей Швейцарии доказывает лишь то, что народности могут уживаться в рамках одного
государства, однако, при этом не составляют новой общей народности.
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В. Возражения, указывающие на опасные последствия для политической
жизни народов
Суть этого возражения сводится к тезису, что «существование народности опасно, ибо повело бы к образованию слишком больших и слишком централизованных держав, опасных для европейского мира и для внутренней
свободы. Обыкновенно, в этом случае европейское общество пугают призраком панславизма,» [1, c.40] – утверждает Градовский. Здесь важно отметить
недопустимость смешения национального вопроса с т.н. панславизмами и
пангерманизмами. Понятие народности складывается не столько из первобытных элементов племенного различия, сколько из признаков, выработанных историей каждой в отдельности части племени. И поскольку основная
идея теории народности – это право каждой национальности на политическую
самостоятельность, её политический идеал – федерация одноплеменных народов, а не централизованное государство.
Г. Возражения, признающие идею народности, но указывающие на трудности ее применения к современным европейским государствам
Существуют некоторые спорные местности, где нельзя однозначно сказать, какая именно народность здесь проживает, – основной аргумент этих
возражений. Градовский предлагает отрешиться от буквального понимания
этого принципа, поскольку политические науки не терпят безусловно применения подобных принципов к практической жизни. Мы принимаем верность
этих идей и получаем вектор развития, указывающий наиболее оптимальный
путь. «Принцип национальностей есть научное начало, а не догмат религии;
он истина относительная, а не безусловная» [1, c.42].
Таким образом, для Градовского народность есть понятие культурное,
подразумевающее общность исторического развития, в котором проявляются
духовные особенности, а также сильная степень народного самосознания,
другими словами, сознание своего коллективного "я". Общность лиц, образующая народность и перед которой стоит задача национального развития,
неизбежно вырабатывает два понятия: о единстве и о независимости. Понятие
о единстве основывается на общности интересов и самобытности творческой
силы, а понятие независимости исходит из осознания своего права на применение этой творческой силы в оригинальном историческом развитии.
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This article is devoted to the geopolitical choice of the Republic of Moldova. Over the
past few years, was developed a real competition between the two geopolitical projects: the
European Union and the Customs Union. The paper analyzes the programs of the influential
Moldovan political parties on the issue of the country's geopolitical choice. The authors
examine the political processes taking place in the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia, and note that the population of the region stands unequivocally in favor of Moldova's
accession to the Customs Union.

Республика Молдова находится в географическом пространстве, в котором на протяжении последних лет развернулась настоящая конкуренция
между двумя геополитическими проектами: Европейским Союзом и Таможенным Союзом. Эта конкуренция накладывает свой отпечаток на внутренние политические процессы, находит свое отражение в программах молдавских политических партий.
После парламентских выборов, состоявшихся 29 июля 2009 года, у власти
находятся проевропейские парламентские коалиции, которые продвигают европейский выбор для Республики Молдова. С другой стороны, перспективы,
связанные с Таможенным Союзом, воспринимаются больше как «сближение с
Россией». Эта идея продвигается «левыми» политическими партиями, представляющими парламентскую оппозицию (ПКРМ, ПСРМ), также и некоторыми внепарламентскими партиями.
К партиям, выступающим за европейскую интеграцию Молдовы, относятся, в первую очередь парламентские партии - Либерально-демократическая
партия Молдовы, Демократическая партия Молдовы, Либеральная партия.
Свое видение долгосрочного развития страны Либерально-демократическая
партия Молдовы представила в Плане-2020, который базируется на четырех «китах»: качественное образование, создание новых рабочих мест, европейское будущее, построение правового государства, коррупции. План-2020 предусматри
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вает, что Республика Молдова должна получить статус страны-кандидата на
вступление в Европейский союз до 2017 года, а до 2020 года должна стать членом Европейского союза. До 2020 года будет в три раза будет увеличена финансовая поддержка со стороны Европейского союза и других партнеров, которая
будет представляться непосредственно для бизнес-среды, для создания хорошо
оплачиваемых рабочих мест и инфраструктуры страны.[1]
В программе Демократической партии Молдовы европейская интеграция
Республики Молдова провозглашается абсолютным приоритетом политической стратегии. Присоединение к Европейскому союзу представляет собой
длительный процесс. Изменения, которые должны быть достигнуты перед
вступлением в Европейский союз, являются процессом, посредством которого
Республика Молдова должна стать более эффективным и сильным государством. Молдова должна перенять опыт у стран, присоединившихся к Европейскому союзу за последние годы, чтобы извлечь выгоду и учиться на их
ошибках. Для Демократической партии Молдовы европейская интеграция
означает многомерную и комплексную модернизацию Республики Молдова,
трансформацию Молдовы в настоящую демократическую европейскую страну.
Наряду с ростом экономических показателей благосостояния, для Республики Молдова европейская интеграция означает путь, который может объединить граждан РМ различных национальностей и различного вероисповедания, что приведет к ликвидации напряженности в нашем обществе и обеспечит прочную поддержку территориальной целостности страны.
В программных документах Демократической партии отмечается, что
между европейскими устремлениями Республики Молдова и деятельностью в рамках Содружества независимых государств нет никаких противоречий. Российская Федерация – это стратегический партнер Республики
Молдова и отношения между двумя государствами должны быть прагматичными, основанными на общих интересах. [2] Кроме того, Россия является важным участником переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта.
Для Либеральной партии присоединение к Европейскому союзу - приоритетная задача. Особое внимание либералы уделяют развитию и углублению
двусторонних отношений с Румынией, выступают за заключение соглашения
о стратегическом партнерстве, что ускорит присоединение Республики Молдова к ЕС. Из правящих партий Либеральная партия является единственной,
которая выступает за присоединение к НАТО. [3]
Еще одна партия, которая поддерживает европейский курс Республики
Молдова, - Национал-либеральная партия (НЛП). В своих программных документах НЛП выступает за создание межгосударственного союза Румыния Республика Молдова в качестве механизма по ускорению вступления Молдовы в Европейский союз и, следовательно, политическому урегулированию
приднестровского конфликта [4]. Создание межгосударственного союза Румыния - Республика Молдова основывается на идее о том, что Молдова исторически развивалась в румынском этнокультурном пространстве и в вопросах
идентичности продвигается концепция «двух государств, одной нации" [4].
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На съезде 2014 г. Национал-либеральная партия одобрила предвыборный
призыв «Вместе - к объединению 2018 года». Партия выступила с призывом к
либеральным партиям Молдовы создать Либеральный блок, который стал бы
«двигателем быстрой румынской интеграции» в Евросоюз [5], что предотвратит разобщенность голосов, взаимные нападки и формирование левого антиевропейского парламентского большинства. [6]
Кроме того, идея европейской интеграции находит свое отражение в программах Народной партии Республики Молдова, Европейской народной платформы Молдовы, которая объединяет партию либерал-реформаторов, партию
«Демократия дома», партию «Демократическое действие»), общественного
движения «Антимафия», Экологической партии; Европейской партии и др.
Партия социалистов Республики Молдова разработала Программу социально-экономического развития Молдовы до 2018 г. В Программе однозначно
указано, что восстановление экономики может стать возможным только через
привлечение ресурсов Таможенного союза, через поворот Молдовы в сторону
СНГ и активное вовлечение страны в экономические программы этого объединения.[7] Партия предлагает аннулировать соглашение об ассоциации Республики Молдова с ЕС, подписанное 27 июня 2014 года.
Социалисты считают, что Молдова должна стать участницей Таможенного союза. Это защитит и будет способствовать развития внутреннего рынка,
обеспечит экономику дешёвыми энергоносителями, а также огромными рынками сбыта, на которых молдавская продукция востребована и конкурентоспособна. Страна получит доступ к финансовым источникам инвестиций и
реализации проектов в приоритетных областях (промышленность, сельское
хозяйство, энергетика, транспортная инфраструктура), в том числе, в рамках
Евразийского банка.[7]
В программе Партии коммунистов Республики Молдова отмечается, что
за время нахождения партии у власти (2001-2009 гг.) «одним из важнейших
инструментов демократической и общеправовой модернизации страны был
избран путь европейской модернизации. Для молдавских коммунистов европейская интеграция и формирование развитой и многоуровневой демократической системы – это не столько вопрос присоединения к Европейскому Союзу, сколько вопрос внутриполитического выбора». [8]
Партия коммунистов – одна из немногих партий на молдавской политической сцене, которая помимо евроинтеграции, выступает за использование
интеграционного потенциала СНГ, активную поддержку партнерства в гуманитарном и культурном развитии в рамках Содружества.
На парламентские выборы 2014 года ПКРМ вышла с предвыборной программой «Неподкупная власть – Достойная жизнь – Новая Молдова», одним
из пунктов которой является кооперация и тесное взаимодействие экономики
Молдовы с экономиками Европы и Евразийского союза. «Европейский союз
хочет иметь дело с молдавским народом, развивать партнерство со страной, в
которой ценят демократию, закон и стремятся к прогрессу. Молдове нужно
такое Соглашение, которое будет устраивать весь молдавский народ на долгую перспективу». [9] В программе отмечается, что экономическая интеграция Молдовы с Евразийским союзом способна принести в Молдову милли230

ардные инвестиции и открыть огромные рынки для молдавских товаропроизводителей, поэтому партия призывает к проведению референдума о присоединении Молдовы к Таможенному союзу России-Беларуси-Казахстана.
Кроме вышеназванных партий, за вступление Молдовы в Таможенный
союз высказываются Партия «Возрождение», Социал-демократическая партия, Партия регионов и др.
Социал-демократическая партия определяла отношения Молдовы с ЕС как
отношения стратегического партнерства, выступала за подписание договора с
ЕС о получении РМ статуса ассоциированного членства и максимальное использование режима ассиметричной торговли с ЕС. Но, одновременно социалдемократы отмечают, что сотрудничество в рамках СНГ также соответствует
национальным интересам Республики Молдовы. Исходя из этого, они считают
необходимым приостановление политической конфронтации на основе геостратегических приоритетов - Европейского Союза или Евразийского Экономического Союза и утверждения новой внешнеполитической стратегии Молдовы
на основе прагматических интересов страны и ее граждан и при поощрении политических и экономических интересов СНГ и ЕС в Молдове.
Социал-демократическая Партия выдвигает национальную идею возрождения страны - «Молдова страна взаимных экономических интересов СНГ и
ЕС». Молдова должна сохранить свой нейтральный статус, суверенитет, территориальную целостность путем объявления Молдовы, как страны свободноэкономической зоны (СЭЗ) между СНГ и ЕС. Молдова будет продолжать реализацию программ приведения национальных законов, близких концептуально к стандартам Евросоюза, но сохранит свой суверенитет, не присоединяясь
к зарубежным государственным образованиям.
Молдова должна вступить в Таможенный Союз Россия – Беларусь – Казахстан как страна с учрежденным на ее территории режимом СЭЗ, что обеспечивает Молдове сохранение таможенных и государственных границ между
Румынией и Украиной.
Объявление Молдовы как территории СЭЗ гарантирует реализацию экономических интересов всеми странами ЕС и СНГ на территории нашей страны. Молдова станет финансовой и экономической гаванью для множества
компаний из ЕС и СНГ. Взаимные экономические интересы этих стран на
территории Молдовы обеспечат политическую стабильность и равноудаленность от каждой из стран пытающихся получить геополитический контроль
над Молдовой. [10]
Идея о создании в Молдове СЭЗ отличает позицию Социалдемократической партии от других предложений об экономическом развитии
нашей страны через вступление в Таможенный Союз и Единое Экономическое Пространство.
Главной целью для Партия регионов Молдовы является не вступление в
Евросоюз, а заимствование европейских ценностей, демократии и стандартов.
Не менее важным для Молдовы является получение безвизового режима для
свободного передвижения услуг, людей и товаров. Партия Регионов заинтересована в развитии отношений с Россией, вступление в ЕврАзЭС, не отменяя
при этом максимально возможное сотрудничество с Европейским Союзом.
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В Программе партии регионов указывается, что «следование курсу
нейтралитета во внешней политике означает необходимость трезвой переоценки так называемой европейской интеграции Молдовы». Партия называет
себя партией «евроскептиков». Регионалы открыто заявляют об отказе от
вступления в Европейский союз, как стратегической цели Республики Молдова и считают, что необходимо сосредоточить свои усилия на внутренней модернизации страны. «Мы за европейские стандарты в судебно-правовой и политической системе, в экономике и социальной сфере, мы за безвизовый режим и свободное перемещение наших граждан по Европе, но мы против уступок национального суверенитета Брюсселю». [11]
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что
проблема геополитического выбора является определяющей для молдавских политических партий. Многие партии выступают безусловными сторонниками европейской интеграции. Другие придерживаются более умеренных взглядов и
считают, что, двигаясь по пути евроинтеграции, не стоит игнорировать и восточный вектор внешней политики. В то же время на молдавской политической арене
есть партии, которые однозначно выступают за вступление в Таможенный союз.
Анализируя проблему геополитического выбора Республики Молдова,
нельзя не остановиться на отношении жителей Автономного территориального образования Гагаузия к этому вопросу. Результаты проведенных «референдумов» в Гагаузии 2 февраля 2014 года четко отразили позицию жителей региона по вопросу внешнеполитического курса Молдовы. [12] 98,4% избирателей проголосовали за присоединение Молдовы к Таможенному союзу, «против» высказались – 1,5%. За присоединение Молдовы к Европейскому союзу
выступают 2,5% избирателей, «против» - 97,4%. [13]
Население региона традиционно демонстрирует склонность к выбору пророссийского вектора развития. При этом возрастает количество тех, кто выступает за присоединение к Таможенному союзу «Россия – Беларусь – Казахстан»:
в 2013 году таких респондентов было 74,9%, а в 2014 г. – 85,4%. [8, 56] В то же
время происходит снижение популярности европейской идеи, что подтверждается опросами общественного мнения. Если в 2013 г. 6,7% респондентов считали, что власти Гагаузии должны в первую очередь укреплять отношения с Евросоюзом, то в январе 2015 г. их число снизилось до 3,1%.[14, 57]
Таким образом, результаты референдума объясняются отсутствием на региональном уровне эффективной и открытой политики в информировании гагаузского населения по вопросам, связанным с экономической интеграцией в европейское и евразийское пространство. Правительство не использовало стратегии,
необходимые для объяснения населению региона, возможности, последствия и
баланс рисков, связанных с обоими вариантами интеграции. Одновременно, отсутствие информации вызвало повышенный уровень неодобрения по отношению
к стратегическому вектору интеграции, проводимому Кишиневом. С другой стороны, на национальном уровне, это связано с деятельностью центральных молдавских властей, которые своими действиями дискредитируют саму идею европейской интеграции в глазах не только населения Гагаузии, но и всей страны.
Важным событием в политической жизни гагаузского региона стали выборы башкана 22 марта 2015 г. Победителем стала Ирина Влах, которая в пер232

вом туре набрала 51,11% голосов избирателей. Главным приоритетом стало
сближение с Россией и курс на Евразийский экономический союз.
«…Развитие Гагаузии в рамках Республики Молдова, но рядом с Россией в
составе Таможенного союза (ТС) и Евразийского экономического союза
(ЕЭС) представляет собой главный пункт видения развития автономии». [15]
В своей предвыборной программе И. Влах предлагала разблокирование
экспорта гагаузской продукции на российский рынок и улучшение условий
для гагаузских трудовых мигрантов, проекты по инвестициям в предприятия и
инфраструктуру Гагаузии. Как и будущее экономическое развитие Гагаузии,
ее социальное развитие тоже предполагается осуществлять при поддержке
России. В рамках партнёрства с регионами Российской Федерацией Гагаузия
будет сотрудничать с регионами России в торгово-экономических, гуманитарных и культурно-образовательных сферах. [15]
На встрече с председателем Европейского Совета Д. Туском И. Влах отметила, что «подавляющее большинство жителей Гагаузской автономии категорически не приемлет европейскую интеграцию как политический проект для Республики Молдова». [16] В то же время глава автономии подчеркнула наличие
тесных связей между Гагаузией и Россией и необходимость развивать стратегическое партнерство между Республикой Молдовой и Российской Федерацией.
Принимая во внимание результаты референдума и выборов главы Гагаузии, необходимо отметить, что самая большая угроза для Республики
Молдова исходит от ее глубоко коррумпированного политического класса,
который дает региональным элитам повод искать альтернативные возможности, а России — предлоги для вмешательства.
Данные социологических опросов показывают, что проблема геополитического выбора очень актуальна для граждан Республики Молдова. Как показывают результаты социологического опроса «Барометр общественного мнения», если в ноябре 2014 года за присоединение к ЕС готовы были голосовать
44% опрошенных, против - 35%, а за присоединение к Таможенному союзу 47%, против - 29%, то в апреле 2015 года за присоединение к ЕС на референдуме готовы голосовать 39,5% респондентов, против - 41,8%. По Таможенному союзу аналогичные цифры составляют: 57,8% за присоединение, 26,4%
против. На предложение сделать прямой выбор между ЕС и ТС в апреле 2015
года 50% высказались за присоединение к ТС, 32,1% к ЕС. В ноябре 2014 года
этот баланс составлял 43% за ТС, 39% за ЕС. [17]
Похожую картину дает опрос, проведенный Ассоциацией социологов и демографов Молдовы 20-30 мая 2015 года. 39% респондентов высказались за вступление Молдовы в Европейский союз, 42% - в Евразийский экономический союз. [18]
На наш взгляд, эти цифры свидетельствуют не столько о неприятии Евросоюза гражданами Молдовы, сколько о негативном отношении к молдавским
властям, которым политическими и коррупционными скандалами удалось
дискредитировать идею европейской интеграции. Широкий сегмент молдавских граждан ассоциирует европейскую интеграцию с поддержкой, которую
ЕС оказывает коррумпированной власти из геополитических соображений и
ввиду конфликтных отношений с Россией, а не из необходимости в процветающих соседях, которые разделяют европейские ценности. Для Республики
Молдова это чревато печальными последствиями.
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СМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОНЯТИИ ИДЕОЛОГИИ В
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ XIX-XX ВВ.
CHANGING REPRESENTATIONS ON THE CONCEPT OF IDEOLOGY
IN XIX-XXth CENTURIES
UBIRIYA Izabella ,
аспирант кафедры истории социально-политических учений
факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия
This article is devoted to the problem of the ideology and the understanding of the
concept of political ideology. In the article the idea of various understanding of the ideology
in different epochs is discussed.

Политическая идеология является центральным структурным элементом
субъективного представления индивидов о политических процессах,
происходящих в обществе. Непосредственное влияние на формирование
политической идеологии оказывают ценности, убеждения, установки, традиции,
сложившиеся в определенной историко-культурной среде и непосредственно
влияющие на восприятие обществом того или иного политического курса.
В общенаучном смысле идеология представляет собой «систему
концептуально оформленных представлений и идей, которая выражает
интересы, мировоззрения и идеалы различных субъектов политики —
классов, наций, общества, политических партий, общественных движений —
и выступает формой санкционирования или существующего в обществе
господства и власти, или радикального их преобразования» [15, c.81].
В настоящее время большинство исследователей склоняются к мнению о
том, что идеологии имеют объективный характер и являются системами,
сконструированными из совокупности политических идей и концепций.
Разделяющий эти взгляды американский политолог Майкл Фридэн
характеризует идеологию как сложившуюся определенным образом
взаимосвязь концепций прав и свобод человека, справедливости, равенства,
братства, власти, авторитета, выступающих ядром в общей структуре
идеологии, конституирующих ее смысл [2, c.2-4].
Согласно Фридэну существует несколько видов взаимосвязи между
концепциями, являющимися, по сути, строительными блоками идеологии. В
первую очередь наши убеждения формируются посредством разума или
«логики», поэтому идеологические концепции должны отвечать принципам
мышления человеческого разума, то есть быть последовательными, осмысленными и формировать связное мировоззрение [2, c.36-37].
Кроме соответствия принципам разумности, идеологии должны излагать
свой концепт на языке, доступном широкой общественности, поэтому они с
необходимостью обладают не только рациональной насыщенностью, но и
эмоциональной привлекательностью. При этом эмоциональная окраска может
вносить в идеологии несовместимые между собой убеждения. Например, в
идеологии фашизма идея о тотальном подчинении всех индивидов обществу
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сочеталась с убеждением, что индивиды определен-ной расы в силу своего
превосходства должны определять вектор развития общества, вести его за собой.
Фридэн подчеркивает, что любая идеология в полной мере обусловлена
культурными и историческими факторами. Именно культура, история и
традиции отдельно взятого общества являются теми детерминантами, от
которых зависит, будут ли приняты обществом те или иные идейные
концепции или нет [2, c.38-39].
Однако распространенное среди современных исследователей политической
науки представление об «идеологии» как о явлении, имеющем объективный
характер, стало таковым лишь в конце XX века. До этого в научных кругах
обсуждались различные интерпретации идеологии, которые условно можно
разделить на два направления. Сторонники первого подхода, получившего свое
развитие в XIX в. от Гегеля и Маркса, преимущественно исследовали проблему
соотношения истинного и ложного в познании, понимая под идеологией
иллюзорное знание, нацеленное на искажение действительности. Представители
второго направления, возникшего в XX в. на волне развития научного знания, в
большей степени концентрировались на исследовании социологических аспектов
идеологии, изучая функции идей в социальной жизни и игнорируя проблематику
ложного-истинного в познании [1, c.1-2].
Важно отметить, что в конце XVII в., еще до появления первых
исследований феномена идеологии, само понятие «идеология» имело
принципиально иное значение. Так, мыслитель эпохи Французской революции
Антуан Дестют де Траси, впервые введший понятие «идеология» в научный
оборот, трактовал идеологию в первую очередь как «науку об идеях», изучающую
свойства, законы и, в особенности, происхождение идей. С точки зрения Дестют
де Траси, идеология должна обладать такой же точностью, как естественные
науки, и быть их теоретическим фундаментом. По сути, понимание идеологии
самим Дестют де Траси сводилось к отождествлению им идеологии и
теоретического научного знания. Основная проблема, которую исследовал
французский философ в своем фундаментальном труде «Элементы идеологии», почему одни идеи не вызывают широкого общественного резонанса, в то время
как другие оказывают ко-лоссальное влияние на общество, буквально взрывая
его. Можно сказать, что Дестют де Траси верно определил центральную
проблему теории идеологии – поиск причин привлекательности для общества
одних идей, равнодушия – к другим и отторжения третьих. Однако глубину
данной проблемы исследовательское сообщество осознает со временем, в начале
же XIX в. европейская научная мысль восприняла «учение об идеях» лишь как
теоретическое обоснование причин ложности идей и определило идеологию как
феномен ложного сознания [11, c.231].
В XIX-XX вв. понятие идеологии было в центре внимания таких
известных ученых как Карл Маркс, Макс Вебер, Карл Манхейм и др. Ими
активно исследовалась природа идеологии, соотношение идеологии и науки,
взаимодействие идеологии с другими сферами общества. Основным
результатом, к которому они пришли, стало категорическое разделение
идеологии и науки, а также отрицание наличия у идеологии каких-либо познавательных функций. Так, Карл Маркс и Фридрих Энгельс объявили идеологию
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«ложным, иллюзорным сознанием», с помощью которого правящий класс
маскирует свои истинные цели и скрывает от эксплуатируемых классов
действительное положение вещей. В своем письме Францу Мерингу Энгельс
писал: «Идеология – это процесс, который совершает так называемый
мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные
побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему
неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом.
Они создают себе, следовательно, представления о ложных или кажущихся
побудительных силах» [20, c.83]. Собственные политические концепции Маркс
относил к научным, а не идеологическим [13, c.7].
Немецкий философ и социолог XIX-XX вв. Макс Вебер также отрицал
связь идеологии и науки, проводя параллель между политической идеологией
и верой в личность и дело вождя, по своей безусловности схожей с
религиозной. Согласно Веберу, идеология необходима для установления
«абсолютной справедливости» на земле. Вебер подчеркивает, что для
реализации этой цели вождю необходим лояльный человеческий «аппарат», и
без этого успех вождя в принципе невозможен. Этот человеческий аппарат
обладает преимущественно низкими мотивами и политик должен уметь
держать его в узде, поддерживать веру в общее дело и «обещать необходимое
(внутреннее и внешнее) вознаграждение — мзду небесную или земную —
иначе «аппарат» не работает» [9, c.701-702].
Современный политолог Ульрих Матц разделяет взгляды Макса Вебера в
вопросе сущности идеологии. В свою очередь, Матц отрицает возможность
естественного формирования идеологий в русле социальных процессов. На
его взгляд, идеологии являются продуктом мыслительной деятельности
интеллектуалов разных социальных групп, и внедрены ими в западное
общество: «Идеологическая политика имеет опору не в обществе, чьи
структуры и ценности вырастают из его традиций, а в трансцендентном по
отношению к обществу принципе, который обществу навязывается; политик,
следовательно, — представитель уже не общества, а трансцендентного
принципа (идеологии), поэтому в спорных случаях его функция имеет
диктаторский характер» [14]. Согласно Ульриху Матцу, эти идеи обращены не
только к рациональной составляющей общественного мнения, но и
воздействуют на мифологические представления, живущие в массовом
сознании. Многие идеи и доктрины обладают подобными мифологическими
элементами. Матц приводит в пример концепты расового или национального
пре-восходства, безусловной веры в верный курс социализма и
непогрешимость политических вождей, существование представлений о
наличии мировых заговоров и т.д. — все эти идеи берут начало из мифологии.
Исходя из этого, становится ясным, что идеология представляет собой
сложносоставную систему, заключающую в себе, с одной стороны, область
рационального осмысления, апеллирующую к разуму и логически обоснованную,
а с другой стороны — область иррационального сознания, находящегося как бы
вне политики и включающего в себя мифологические элементы.
Каждая нация обладает своим мифом, тесно связанным с психологией
конкретного народа, и насыщенным системой идейных образов, которые
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находят свое воплощение в религиозных и философских теориях, искусстве,
культуре данного народа, а также в его повседневном укладе, обычаях,
сказаниях и преданиях. Мифология нации проектирует альтернативную
механистичной и однообразной повседневности реальность и, возвышаясь
над обыденной жизнью общества, образует в сознании индивида иллюзорные представления об окружающем мире, обещает надежду на лучшее
будущее, в котором будут реализованы идеи справедливости, равенства,
свободы. Эти иллюзорные понятия подменяют собой обыденность и
окрашивают ее в идеалистические тона, способствуя перенесению
субъективных представлений индивида на объективную реальность.
Несмотря на то, что мифы, по сути своей, являются культурными
рудиментами и анахронизмами, они обладают и функциональной полезностью,
выполняя важнейшие функции в общественном сознании. Опираясь на
собственные мифологические представления, общество сакрализует
государственную власть, нацию, вождя, т.е. с помощью мифа реализуется
механизм подчинения народной воли определенному порядку, с другой стороны
мифологические представления способствуют самоутверждению инди-вида в
сфере неизвестного, помогают ему психологически адаптироваться к новым
социальным и политическим картинам, периодически сменяющих друг друга в
окружающей его реальности [18, c.180].
Специфической рационально обоснованной формой мифа является
утопия, представляющая собой некий идеал общественного устройства,
который невозможно воплотить в жизнь. В сознании людей утопии рождаются
преимущественно во времена кризисов и переходных эпох и реализуются в
общественной жизни в виде социального утопизма [8, c.108-109].
Современный отечественный исследователь истории социальнополитической мысли России XIX-начала XX вв. А.А. Ширинянц в своей
работе «Нигилизм или консерватизм? Русская интеллигенция в истории
политики и мысли» приводит в пример период реформ 1860-х годов в России,
когда социальный утопизм пришел на смену нигилистическим настроениям,
сопровождавшимся радикальным преобразованием политической системы и
общественных отношений.
Социально-негативное поведение, свойственное разночинному нигилизму,
отрицающему устаревшие идеологические представления и нормы, а вместе с
тем и существующий порядок, проявило себя, в том числе, в утрате веры в
Бога и гипертрофированном культе рационального знания, что выразилось в
перенесении естественнонаучных методов на социальную и духовную сферы
общественной жизни.
Подобные умонастроения с неизбежностью привели к расколу общества
на приверженцев радикальных социальных преобразований и тех, чьи взгляды
были в большей степени обращены в прошлое. Это идейное размежевание, а
также свойственные нигилистическому отрицанию упрощенный подход к
духовным ценностям и приверженность философии нравственного
утилитаризма, привели к изживанию нигилизма в общественной среде и
замещению его более предпочтительными и лишенными нигилистической
эстетики идеями социального утопизма [19, c.18-19].
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Утопии, являющиеся основой социального утопизма, имели ряд
неотъемлемых признаков. Русский философ Н.А.Бердяев, наряду с такими
свойствами утопии как «антинаучность», «неосуществимость» и «видение
грядущей гармонии», выделяет такой неотъемлемый признак утопии как
наличие в ее основе противоречия между реальным раздробленным миром, в
котором живет человек, и миром целостным, совершенным в своей гармонии,
к которому он стремится. С этой точки зрения, утопия должна преодолеть
раздробленность и осуществить целостность, поэтому она оказывается всегда
тоталитарной и поэтому враждебной свободе, которая, в свою очередь,
предполагает, что жизнь является не полностью рационализированной.
Противоречие тоталитарности и свободы — главное противоречие утопии, и
свободная жизнь оказывается самой неосуществимой утопией [7, c.354].
Кроме того, утопия всегда несет в себе бессознательный или
сознательный обман, заключающийся в противоречии утопического и
реального, замысла и результата. Ни одна великая идея не была осуществлена
в соответствии с собственным проектом, более того, действительность,
получавшаяся в результате реализации утопических замыслов всегда была
далека от выставленных идеалов и великих лозунгов. Этот парадокс
известный русский философ П.С.Сорокин обозначил как «закон социального
иллюзионизма» [16, c.429].
Можно полагать, что социальные утопии являются одной из форм
массового сознания и социального действия, поскольку в их основе лежит
практический интерес и потребность изменить непереносимую реальность. В
этой связи необходимо разделять в политических культурах элементы
теоретического умозрительного проекта и реально осуществимого в данной
исторической реальности. Однако, по мнению А.А. Ширинянца, определение
и анализ социального утопизма представляется достаточно затруднительной
задачей, поскольку этот феномен занимает промежуточное положение между
сознательным и бессознательным, религией и наукой, между психологией и
идеологией, философией и обыденным сознанием, представляя собой
совокупность этих явлений и их взаимно обусловленное влияние [19, c.122].
Немецкий социолог Карл Манхейм в своей работе «Идеология и утопия»
подробно исследует природу утопического сознания. В частности, Манхейм
отмечает, что сознание является утопичным, если оно не соответствует
окружающей его реальности и способно преобразоваться в действие,
направленное на подрыв существующего мироустройства. Подобное сознание в
своем мышлении не ориентируется на факторы, которые при-сутствуют в
«конкретной исторической форме общественного бытия», выбирая для себя
трансцендентный бытию социальный ориентир. При этом Манхейм отделяет от
утопии идеологию, отмечая, в частности, что, в отличие от радикального
преобразующего характера утопии, идеология «стремится к сохранению или
постоянному репродуцированию существующего образа жизни» [12, c.163-170].
С точки зрения Манхейма, каждой стадии общественного бытия
свойственны свои представления, выходящие за пределы объективной
реальности, но пока эти представления органически вовлечены в картину
мира и соответствуют ей, не оказывая на реальность преобразующего
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воздействия, они выступают как идеологии, как только эти представления
трансформируются в силы, нацеленные на преобразование окружающего
бытия, они становятся утопиями. Философ подчеркивает, что «пока
феодальному государству в средневековой церковной организации удавалось
связывать обещания райского блаженства не с существующей структурой, а с
некой трансцендентной сферой, с потусторонним миром и тем самым лишать
их преобразующей силы, они еще принадлежали к данному общественному
порядку. Лишь тогда, когда определенные группы людей ввели эти чаяния в
сферу своей непосредственной деятельности, пытаясь их реализовать, эти
идеологии стали утопиями» [12, c.164].
Зарождение самого феномена идеологии Карл Манхейм связывает с
учением «об идолах разума» английского философа Фрэнсиса Бэкона, а также
с трудами философов Никколо Макиавелли и Дэвида Юма. Также Манхейм
придает большое значение исследованиям, проведенным в этой области
Максом Вебером, и, посвящая ему главу IV «Утопическое сознание» в своей
работе «Идеология и утопия», вслед за ним, рассматривает идеологию в
качестве иллюзорного отражения реальности [12, c.60, 163].
Между тем, вопреки ложности ряда своих положений (а, возможно, и
благодаря им), в мире число известных идеологий стремительно растет, что
свидетельствует о способности идеологий выполнять ряд важнейших
социальных и духовных функций, в частности, сплачивать людей и
аккумулировать их политическую энергию.
Появление политических идеологий привело к тектоническим сдвигам в
политической жизни общества, выразившимся в консолидации или
размежевании взглядов социальных групп в процессе идеологической
конфронтации. Универсализм общественного восприятия политического
процесса сменяется борьбой теоретических установок и идеологических
конструкций, выражающих различные взгляды на политическую реальность.
Характерным примером этого процесса может служить эволюция
политической культуры интеллигенции в России XIX в., впечатляющая
богатством и разнообразием идеологических концепций, и, во многом
предопределившая культуру политического процесса в России в XX в.,
выразившимся в идейной консолидации социальных общностей и
сегментации политического пространства власти [19].
В дальнейшем активное развитие науки и значительно возросшее влияние
научных открытий на происходящие в обществе процессы оказало
сильнейшее воздействие на эволюцию представлений о политической
идеологии. Пришедшая на середину XX в. вспышка исследований «конца
идеологий» была во многом очевидным бунтом рационалистического
сознания эпохи начинавшейся научно-технической революции против
иррационализма идеологий, чья борьба между собой грозила ввергнуть мир в
состояние войны. Ряд западных философов и социологов, таких как Раймон
Арон, Дэниел Белл, Карл Поппер и другие предприняли попытку отрицания
способности идеологии регулировать социальные процессы. Данная
концепция получила название «деидеологизации». Приверженцы этой
концепции отстаивали позитивистский подход к идеологии, согласно
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которому в развитом индустриальном обществе, вследствие установившегося
баланса
интересов,
достижения
общенационального
согласия
и
сотрудничества общества с институтами власти, регулирующие функции
идеологии должны быть переданы неанганжированной политикой социальной
науке, исследующей преимущественно функционирование идей в социальной
жизни, нежели их реальность или нереальность [6, c.98].
Данная установка обусловила отношение к идеологии как к нейтральному и
объективному понятию. Например, современный исследователь Мартин Селигер
определял идеологию как «набор идей, посредством которого люди устанавливают,
объясняют и подтверждают пути и средства организованного социального
действия, независимо от того, стремится ли такое действие сохранять, исправлять,
искоренить или восстанавливать социальный порядок» [4, c.14].
Таким образом, согласно подобной трактовке, идеологии, будучи
объективными системами различных идей, не являются ни ложными, ни
истинными, ни плохими, ни хорошими, более того, они являются совокупностью
всех характеристик, причем одновременно, и относятся в равной степени к
любой идеологии, то есть к либерализму так же, как и к фашизму.
Однако, можно предположить, что, став популярной в научных кругах,
концепция деидеологизации, тем не менее, придавала слишком большое
значение социологическому аспекту жизни общества, игнорируя особенности
политической культуры, включающей в себя совокупность политических
идеалов, ценностных установок и ориентаций, а следовательно игнорировала
саму потребность общества в осмыслении политики под углом определенной
идеологии, что в итоге поспособствовало пересмотру взглядов теоретиков
«деидеологизации» на феномен идеологии.
Уже в 70-е годы XX в., вследствие обострившихся социальных
конфликтов в западном обществе, а также в качестве противостояния
коммунистической идее, авторы концепции «конца идеологий» разработали
концепцию «реидеологизации». Концепция «реидеологизации» в своей
основе имела тот же позитивистский принцип несовместимости идеологии и
науки, но в то же время новая концепция была призвана обосновать
возрастающую роль социальных идей в мире, вследствие чего тезис об
идеологии как о ложном сознании сменился серьезным научным интересом
к данному феномену.
В настоящее время «реидеологизация» развивается по трем основным
направлениям. Либеральное течение ориентировано на создание «глобальной»
идеологии, как основы мирового единства и средства примирения
противоборствующих идейных течений на основе общечеловеческих
ценностей. Консервативное направление в большей степени привержено
возрождению духа нации посредством обращения к культурно-историчес-ким
ценностям и традициям, находящимся в основе внутренней жизни общества.
Леворадикальное течение акцентирует внимание на поиске иных форм
общественного развития и сознания масс. В целом, можно отметить, что
вторая половина XX в. стала периодом расцвета разнообразных
идеологических течений, а также характеризовалась подъемом различных
вариантов национализма, сепаратизма, фундаментализма.
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Важно отметить, что в XX в. формирование основных политических
течений — консерватизма, либерализма и социализма, - происходило с
многочисленными расколами внутри каждого из течений, возникающими
конфликтами и борьбой за влияние между различными политическими
группировками, до тех пор, пока очередные кризисы и войны не порождали
тенденции к слиянию прежде казавшихся несовместимыми идейных течений.
Становится очевидным, что трудность в установлении единого подхода к
понятию «идеологии» дополняется определенными сложностями в попытке
разграничения между собой самих идеологических концепций.
На рубеже XX-XXI вв. основные принципы и представления, прежде
определяющие идеологии XIX-XX вв., заметно меняются. Происходит
размывание границ между классами, социальными слоями и группами,
бывших
ранее
основными
носителями
идеологий.
Стирание
стратификационных границ способствует повсеместному распространению
культурного и идейного космополитизма. Значительное влияние на
формирования идеологий современности оказывают также процессы
глобализации, формирующие единое экономическое, политическое и
культурное пространство. Эти тенденции приводят к еще большему
нивелированию различий между идеологиями и их идейной интеграции. Так,
исследователь немецкого консерватизма А.А. Френкин в своей работе
«Западно-германские консерваторы: кто они?» отмечает: «Консерватизм
противопоставляет себя либерализму. Но в то же время в консерватизме
содержится определенный либеральный элемент. «Разгадка» этого реального
противоречия в том, что обе концепции конкурируют, они не только выявляют
слабости соперника, но и взаимодополняют одна другую» [17, c.70].
Ввиду изложенного, на наш взгляд, представляется крайне
проблематичным сформулировать единое представление об идеологии.
Динамика развития политической ситуации в мире позволяет заключить, что
трансформации смысла подвержено не только собственно понятие идеологии,
но и сами политические течения, которые под влиянием различных
общественных и политических событий консолидируются, заимствуя друг у
друга составные части политических доктрин, в связи с чем становится все
сложнее провести разделительную черту между различными политическими
учениями и обособить их друг от друга. Как полагает современный
исследователь Дэвид Маклеллан, «идеология — это наиболее неопределенное
понятие во всех социальных науках» [3, c.1].
В настоящее время многие политологи поддерживаются позиции,
согласно которой идеология представляет собой совокупность идей и
концепций, с помощью которой человек понимает общество, социальный
порядок и самого себя в этом обществе [10, c.5]. Идеология все больше
освобождается от определения себя как ложного знания, направленного на
реализацию замыслов определенных социальных групп, и в значительной
степени представляет научный интерес как «духовно-практическое
образование, как совокупность мировоззренческих взглядов и практических
действий, направленных на реализацию в жизни интересов и потребностей
различных классов и социальных групп» [21, c.25].
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По результатам современных дискуссий по данной проблематике можно
заключить, что большинством исследователей идеология признается
объективным явлением, а не следствием или проявлением исторически
преходящих заблуждений. Идеология обращается к макроуровню социальных
явлений и процессов, концентрируясь на самых долговременных их
проявлениях, и, в широком смысле, понимается как произведенный
общественным сознанием синтез накопленных знаний: практических и
научных, общечеловеческих и свойственных отдельному этносу,
универсальных и узкоприкладных, а также сочетание этих знаний, нацеленное
на решение определенных задач организации, жизни и деятельности.
Организуя духовную и социальную сферы личности и общества, идеология
создает мощную систему социальной мотивации и самоконтроля, заменить
которые не в состоянии никакие общественные институты. Таким образом,
идеология объективно выполняет крайне важную функцию высшей,
психологической легитимации того, что она «одобряет» в содержательном
плане: представлений о мире и о месте человека в нем, общественных укладов
и социальных отношений, представлений о нравственности и морали, типов
поведения и образа жизни [11, c.234-236].
В свете вышесказанного представляется обоснованной позиция ряда
исследователей политической науки, которые определяют идеологию как
надысторическое явление, существующее независимо от политической и
социальной ситуаций в обществе и, среди множества противоречивых
концепций социальных и гуманитарных наук, выделяющих концепцию
идеологии над прочими, и ставящих ее в один ряд с такими понятиями как
«общество», «группа», «власть», «дискурс», «разум» или «знание» [5].
Вместе с тем, события политического и социального характера,
происходящие сегодня в мире, свидетельствуют о продолжающейся
трансформации политического мироустройства, что позволяет предполагать в
будущем изменения в понимании роли и места идеологии в общественнополитическом процессе и внесение корректив в уже существующие
идеологические системы.
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The article examined some aspects regarding the necessity for continuing scientific
debate on transition studies. Given the fact that democracy approaches are quite differentiated in form and content, and practice of contemporary democratic societies vary from one
country to another, the article tries to highlight the best-known theoretical and conceptual
interpretations. The author concludes that democratization studies, including transitology
and modernization theory, are located in the more general theories of social and political
change, being a vast and interdisciplinary field.

În contextul actual al dezbaterilor științifice privind fenomenul politic, raporturile societate-cetățean, problematica democrației, organizarea și conducerea pe bază
democratică a societății ocupă un loc central în științele politice, așa încît problema
democrației a devenit una veșnică în teoria politică, permanentă și în practica societăților contemporane. Luînd la bază ideea că democraţia poate fi înţeleasă ca o ideologie, un concept sau o teorie, putem constata că există mai multe doctrine politice
privind organizarea și conducerea societății, iar una este doctrina politică liberală.
Liberalismul este unanim considerat a fi, cronologic, cea dintîi teorie socială a civilizaţiei moderne, însă geneza, conţinutul şi formele de manifestare ale liberalismului au fost şi rămîn inseparabile de particularităţile dezvoltării şi de starea societăţii
din cîteva ţări din Europa de Vest, începînd cu secolul al XVI-lea şi din fostele colonii britanice din America de Nord, din prima parte a secolului al XVII-lea. Altele
sunt: conservatorismul, doctrina politică democrat-creștină, doctrina socialdemocrată, tehnocrația, naționalismul, doctrina politică fascistă, doctrina politică
comunistă marxist-leninistă și alte concepții postmoderne, ca feminismul sau ecologismul, care au incitat pe diverse planuri dezbateri teoretice, dar și practica politică
a societăților după cel de-Al Doilea Război Mondial [1, p. 104-105].
În literatura politologică continuă dezbaterile științifice privind studiile
tranziţiei care pun accent pe agenţi politici şi pe interacţiunile dintre elite. Astfel,
politologul britanic, profesor de științe politice de la Universitatea din Sheffield,
Marea Britanie, Jean Grugel consideră că începînd cu anii ’60 ai secolului al XXlea, în domeniul științelor politice se pot identifica trei mari teme de cercetare asupra fenomenului democrației și a procesului democratizării [2, p. 35-41, 57-73]. În
primul rînd, teorii ale democrației, inclusiv democraţia participativă, feminismul,
asociaţionismul, teoriile cetăţeniei şi cosmopolitismul etc. (toate aceste teorii evocă
în mod conştient ideea democraţiei ca proiect utopic şi pleacă pe diferite căi de la
tradiţiile comunitarismului). În al doilea rînd, teorii ale democratizării, inclusiv teoria modernizării, teoria sociologiei istorice ș.a. (studiile democratizării sunt situate
în cadrul teoriilor mai generale ale schimbării sociale, fiind astfel un domeniu vast
și interdisciplinar, pentru că încercarea de a înţelege de ce apare democraţia, de ce
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uneori are succes iar alteori eşuează i-a făcut pe specialiști să oscileze între şi dincolo de graniţele disciplinare ale ştiinţei politice, relațiilor internaționale, filosofiei
politice, sociologiei istorice şi economiei). În al treilea rînd, studii ale tranziției
(tranzitologia), numită de J. Grugel abordarea tranziției sau abordarea orientată către agenţi şi pe interacţiunile dintre elite. Aceste studii sau „abordarea tranzitologistă” reies din considerentul că democraţia este creată de actori conştienţi, implicaţi,
cu condiţia ca actorii să respecte regulile jocului politic – procedurile democratice,
consensul politic / voință de compromis la un moment dat, încheierea alianțelor /
pactelor în procesul guvernării etc. Un lucru este cert, afirmă cercetătorul Valeriu
Capcelea, că în ultimele patru decenii a apărut o disciplină științifică separată care
se ocupă de problema tranziției, și anume tranzitologia, care este destul de îngustă,
deoarece este construită pe experiența occidentală [3, p. 17-18].
În investigarea democrației ca fenomen social specific există două mari tipuri
de tradiții – tranzitologia și teoria modernizării, care au dominat și au reformat studiile cu privire la ceea ce a însemnat teoriile despre tranziția postcomunistă. Altfel
spus, studiile democratizării, inclusiv tranzitologia și teoria modernizării, sunt situate în cadrul teoriilor mai generale ale schimbării sociale şi politice, fiind un domeniu vast și interdisciplinar. Î n primele studii ale democratizării, din perioada anilor
’70-’80, se presupunea că semnificaţia democratizării era evidentă de la sine: însemna pur şi simplu transformarea sistemului politic, de la nondemocraţie la o guvernare responsabilă şi reprezentativă. Aceste studii au adoptat o abordare orientată
către proces, concentrîndu-se asupra identificării mecanismelor sau căilor care duceau la democratizare. Se opera o distincţie importantă între tranziţie, sau începutul
construcţiei unei democraţii, în care politica este fluidă iar democraţia nu este asigurată, şi consolidare, atunci cînd democraţia devine „singurul joc din oraş” (apud
Juan J. Linz şi Alfred Stepan). Potrivit politologului român Dana Jitcov, în științele
politice s-au conturat următoarele două direcţii de analiză ale democraţiei: clasa
doctrinelor nihiliste şi eticizante și doctrine pluraliste şi poliarhice [4, p. 26-28].
În literatura de specialitate există cîteva puncte de vedere privind procesul
tranziției. Astfel, S. Huntington vorbește, în 1993, despre „trei valuri ale democratizării” [5], concept deja încetăţenit în literatura de specialitate. Însă, după J. Grugel,
„abordarea / teoria valurilor” a lui Huntington, are și puncte slabe [2, p. 46-47].
Politologul V. Saca precizează că din perspectiva abordării istorice, tranzițiile
pot fi: tranziții istorice – mijlocul secolului XVII, anii ’70 ai secolului XX – parțiale, precum și complexe, sistemice, totale – după 1989 (căderea Zidului Berlinez,
adică perioada postrăzboi rece) [6, p. 19-45]. Democratizarea, sub semnul căreia se
desfășoară tranzițiile actuale (cele istorice, din secolele XV–XVII, sunt asociate cu
precădere conceptului de modernizare), „apare, în acest context, ca o condiție a
transformării sistemice, de ansamblu”, subliniază sociologul politic român Virgil
Măgureanu [7, p. 399-407]. Alți autori înaintează și ideea precum că „noile” democraţii sunt „regimuri hibride”, de un gen particular, majoritatea regimurilor politice
fiind, cel puţin într-o anumită măsură, hibride [8, p. 235-238]. Republica Moldova
continuă să rămînă în grupul țărilor cu un regim hibrid / de tranziţie împreună cu
Ucraina și Georgia.
După J. Grugel, studiul sau abordarea tranziției / tranzitologia, ori cea orientată
către agenţi, presupune că democraţia este creată de actori politici conştienţi, impli246

caţi, cu condiţia ca actorii să respecte regulile jocului politic (proceduri democratice,
consensul politic și compromisul rațional, încheierea alianțelor de guvernare etc.) [2,
p. 66-70]. Prin urmare, democraţia nu este o chestiune de aşteptare a maturizării condiţiilor economice sau de cîştigare a luptelor politice declanşate de schimbarea economică. Diferenţa dintre specialiştii orientaţi către agenţi, pe de o parte, şi structuralişti şi teoreticienii modernizării, pe de altă parte, se referă la rolurile actorilor,
structurii, culturii şi relaţiilor de clasă în democratizare şi schimbarea de regim. Şcoala tranzitologică afirmă că atît modernizaţioniştii, cît şi structuraliştii consideră că
economia, istoria şi dezvoltarea determină în mod excesiv rezultatele politice.
Unii autori de referință utilizează conceptul de „tranziție democratică” cu mai
multe semnificații. Astfel, George Pridham și Tatu Vanhanen, în studiul lor consacrat
procesului de democratizare din Estul Europei, evidenţiază două abordări ale conceptului: orientarea funcţionalistă și cea genetică, cunoscută și sub denumirea de orientarea micro și macro [9, p. 16]. Prima acordă atenţie realităţilor structurale și conjuncturale – în special, economice, sociale și politice. Dacă această orientare omologhează
prea multe realităţi, cea de-a doua orientare delimitează și definește variabilele conjuncturale, în special, parametrii schimbărilor de regim, importanţa opţiunii și strategiei actorilor politici în procesul de tranziţie. În aprecierea politologului belgian JeanMichel De Waelle, diferențele dintre modelele clasice ale tranzitologiei, delimitate pe
baza valului de democratizare din Europa de Sud (Spania, Portugalia și Grecia) sunt
foarte mari, cea mai importantă avînd în vedere obiectul tranziţiei, și anume că în
aproape toate ţările din Europa Centrală și de Est, sub aspect tipologic, se realizează
concomitent o tranziţie politică și economică [10, p. 177].
Cercetătorul V. Capcelea într-un studiu fundamental al său pledează pentru trei
faze (despărțirea de vechiul sistem, intrarea în zona neutră și mișcarea înainte), două cicluri (tranziția interioară – tranziția postcomunistă, precum și tranziția exterioară – integrarea în UE) și trei elemente structurale ale procesului tranzițional (democratizarea politică, marketizarea actului economic, schimbarea mentalității umane)
în țara noastră [3, p. 36-61]. Alți autori, cum ar fi politologul Nicolae Enciu,
menţionează că, spre deosebire de alte ţări din Europa Centrală şi de Est, ţara
noastră, după proclamarea independenţei, s-a confruntat cu patru tipuri fundamentale de tranziţii, fiecare din ele reprezentînd o provocare de o complexitate
deosebită: tranziţia de stat, tranziţia politică, tranziţia de regim şi tranziţia socioeconomică [11, p. 353-355]. Cunoscutul sociolog român Cătălin Zamfir pledează
pentru termenul de strat în analiza tranziţiei diferitor ţări [12, p. 28-33]. În opinia
noastră, pot fi evidenţiate trei tipuri de tranziţii semnificative: tranziţia politică,
tranziţia economico-socială şi tranziţia de integrare europeană, avînd drept criteriu de
degajare elaborarea şi promovarea de către elitele politice naționale a unei strategii
de tranziţie democratică şi a aplicării compromisului rațional și a consensului valoric între actorii politici privind actul guvernării [1, p. 102-124; 13, p. 104-112].
Întrebările esenţiale pentru democratizare ce se verifică tot mai insistent în lumea postcomunistă sunt: De ce au avut loc tranziţiile? Ce tipuri de democraţii iau
formă? Cum putem explica traiectoriile postcomuniste diferite (unele – spre Est:
spre Uniunea Economică Euroasiatică – Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia și Kîrgîzstan, iar altele – spre Vest: spre Uniunea Europeană – Republica Moldova, Ucraina și Georgia)? Unul din răspunsurile la întrebările ce apar în fața societăților post247

comuniste poate fi găsit în conceptul de consolidare democratică care îşi are originile intelectuale în anii ’90 ai secolului trecut, cînd paradigma democraţiei a necesitat
o redefinire teoretică cauzată de mutaţiile democraţiilor celui de-al „treilea val”.
Punctul de plecare a reconceptualizării democraţiei a constituit discuţiile despre
rolul alegerilor în organizarea democratică, mai exact, dacă odată cu alegerile libere
are loc instaurarea democraţiei. Demersul teoretic privind democraţia a dus la divizarea ei în democrații liberale, numite și democrații constituționale, şi democrații
electorale, pur procedurale.
Așadar, al treilea val al democratizării a dat naștere unui nou tip de tranziție –
tranziția postcomunistă / democratică, tranziție legată nemijlocit de instaurarea unui
regim democratic cu toate caracteristicile sale inerente. În țările posttotalitare procesele de tranziție la democrație au inevitabil un caracter complex și radical, vizînd o restructurare profundă a întregului sistem social. Desigur, toate problemele conturate mai
sus în legătură cu starea democrației contemporane, provocările și paradoxurile ei au
avut și continuă să aibă un impact anevoios asupra procesului tranzitiv din țările
postsovietice. Republica Moldova, în viziunea unor autori occidentali și autohtoni,
poate fi caracterizată drept un model continuu („neîntrerupt”) al tranziţiei, traversînd
astfel un nivel sporit al instabilităţii în politica internă şi cea externă.
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ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО МИРА
ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
ACHIEVING UNIVERSAL PEACE TROUGH
THE MODERNIZATION OF SOCIETY
VISHNEVSKAYA-CHERKAS Irina,
кандидат политических наук,
второй секретарь Министерства иностранных дел Украины
The article describes one of the most possible future trends of mankind evolution – establishment of universal peace, otherwise humanity self-destructs. The author develops
some mechanisms of peace establishment; analyzes the main reasons for the origin of wars,
as well as "critical components" which are able to hasten time of coming universal peace,
but may also lead to the apocalypse.

Идеал жизни без войны достигает глубины веков. Но лишь 8 % записанной истории человеческого общества приходится на относительно мирное
время. Вольтер считал войну страшной болезнью, которая охватывает нации
одна за другой, отмечая при этом, что в современном мире нет средств для ее
предотвращения [1, c. 8].
Однако на сегодняшний день ученые насчитывают около 200 видов невоенных средств обеспечения безопасности. Еще древние племена индейцев
нашли метод по прекращению ожесточенных войн и установлению мира. Они
направили с послами письмо к делаварам, в котором повествовалось об опасности войн между племенами, предложив соседям стать «Девой мира», вокруг
которой поселятся все воинственные племена. Никто не мог причинять «Деве
мира» зло, она же должна была следить за порядком всех. Во время так
называемого ритуального заключения договора ирокезы обратились к «Деве
мира» с речью: «Мы вручаем вам сосуд с елеем и целебными средствами.
Промойте глаза другим народам, чтобы они видели доброе и не видели злого.
Употребите эти средства для того, чтобы вернуть заблудшие народы на путь
истины и обратить их сердца к миру». Ирокезы одели на делаваров длинные,
до самых ног, юбки и украсили их серьгами, дав понять, что отныне делавары
не должны иметь дела с оружием.
Чешский гуманист Ян Амос Коменский считал, что оружие препятствует
миру: «Чтобы устранить всякую возможность вернуться к вражде и войнам,
необходимо запретить оружие».
В Итоговом акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Хельсинки, 1975 г.) был закреплен политический смысл справедливого мира:
«Справедливый мир является таким состоянием общества, когда не только
изъято применение вооруженной силы в международных отношениях, но и
создаются условия для всестороннего сотрудничества» [2, c. 793 – 794].
На современном этапе тема изъятия оружия вообще потеряла свою актуальность. Торговля оружием приносит государствам большую прибыль,
поэтому вместо того, чтобы запускать в действие механизм по установлению
всеобщего мира – поддерживаются конфликты.
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Для изживания вооруженных конфликтов имеются методы. Например,
лауреат Нобелевской премии Т. Шеллинг считает необходимым отыскать общее между конфликтующими сторонами – «вплоть до введения в соглашение
определенных элементов, единственная цель которых – сделать рассогласование крайне рискованной ситуацией… Например, дать одному партнеру нести
оружие, а другому – боеприпасы» [3, с. 170].
Опасной в системе международных отношений является практика поиска врага. Пока человечество пользуется методом объединения против когото, создавая общего врага, – всеобщего мира не будет. «Нельзя положить
конец войнам, продолжая вести их, распрям, разжигая их, преследованиям,
преследуя людей. Для этого необходимо предпринять полное изменение
всех этих дел» [4, p. 126].
Для установления всеобщего мира необходимо, прежде всего, выяснить:
что этому препятствует? В научном дискурсе существует классификация теорий, которые объясняют происхождение войн:
1. Биологическая, видя причину войны в самой природе человека с его
стремлением к власти и самоуничтожению;
2. Психологическая, которая исследует агрессивную сущность человека;
3. Теологическая, объясняющая, что причины войны кроются в греховности рода человеческого;
4. Марксистская, считающая причиной войн частную собственность и
борьбу за передел;
5. Натуралистическая объясняет, что причину войн следует искать в природе государств (в перенаселении, климатических условиях, географическом
положении и т.д.);
6. Неопознавательная, которая причинами войн считает надстройки общества: идеологию, ее доктрины, политическую деятельность и т.д.
Академик Н. Бехтерева считает, что возможно искоренение агрессивности в глобальном масштабе: «Мне кажется, что ключ перехода от века кровавого к эпохе (веку?) процветания спрятан под несколькими механическими защитами и оболочками, на поверхности и в глубине мозга человека…» [5, c.
14]. Генетики считают, что агрессивность можно и увеличить, и уменьшить.
Например, учёные из Центра исследования фауны полуострова Индостан доказали, что только изменив направление полос тигров на 90 градусов, агрессивность животных возростала.
С новейшими технологиями появляются и новые биполярные возможности:
для войн «нового поколения», с одной стороны, а с другой – для обеспечения мира. По сценарию развития в русле противоборства, прогнозируется к 100-летию
космонавтики первая космическая война. «Под ударом с космоса «танки и другая
военная техника будут плавиться, как воск, металлические каркасы наземных
сооружений будут разрушены, коммуникация сразу же выйдет из строя... Будет
серьезно разрушена наземная космическая инфраструктура и уничтожены почти
все космические объекты на околоземных и окололунных орбитах» [6, c. 13]. При
таких условиях человечество рискует ликвидировать все живое на планете Земля,
в том числе и себя. Это – наиболее вероятный сценарий, если не произойдет эволюционный скачок к установлению всеобщего мира.
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Раньше народы могли сколь угодно воевать между собой, это не влияло
на само человечество. И только сейчас появились такие «критические составные», как летальное оружие, единое информационное поле и т.п., которые
способны создать глобальный хаос и уничтожить человечество или, наоборот,
подвести к пониманию необходимости установления всеобщего мира.
Ядерное оружие, как «критическое составное», – важный фактор, так как
только реальная угроза уничтожения всех людей без исключения может заставить политиков согласиться перейти к реализации построения всеобщего
мира. Эйнштейн писал, что «существует опасность полного самоуничтожения
человечества» [7, c. 569]. В Манифесте А. Эйнштейна – Б. Рассела –
Ф. Жолио-Кюри (1955 р.) говорилось: «Необходимо научиться мыслить поновому... вопрос, который мы ставим перед вами, – вопрос строгий, ужасный
и неистекший, должны ли мы уничтожить человечество, или человечество
должно отказаться от войны».
Еще одним важным «критическим составным» является единое информационное поле, которое позволяет формировать необходимые смыслы, ценности, моду, законы и т.д. В книге лауреата Нобелевской премии У. Голдинга
«Повелитель мух» раскрывается причина агрессивности детей – они повторяют взрослых. Чудом уцелев во время термоядерной войны, английские дети
пытались установить на острове справедливый порядок. Но их игры (в войну)
определили судьбу этого общества. И даже знаменательная фраза Джека –
«Мы англичане. А англичане везде лучше всех» – не объединила детей, а
наоборот. Идея национальной исключительности чревата разрушением, а не
созиданием. Опасность в том, что члены одной монолитной нации, выросшие
на этом «продукте», даже попав на необитаемый остров и не имея вокруг себя
«чужих», создали их из «своих». Поделив общество на враждующие стороны,
герои романа убивают теперь «своих» как «чужих».
Поведение субъекта (как многие другие его характеристики) не является
некоторым индивидуальным свойством, а есть лишь результатом его взаимодействия с окружающими. Например, дети-маугли не используют общепринятую человеческую культуру и практику: не пользуются оружием, живут по
законам волков/обезьян и верны им. Как видите, человек может корректироваться до неузнаваемости. Он – как каменная глыба в руках скульптора, который может вылепить любой образ. И единое информационное поле будет
формировать «мирного» человека, если на глобальном уровне будет принято
решение в пользу этого вопроса.
Ф. Гюлен, вошедший в список «500 самых влиятельных людей мира» по
версии журнала Foreign Policy, видит проблему продолжения военных конфликтов в том, что «правительственные учреждения и руководители иногда
жертвуют политикой в области образования ради личных интересов и начинают воспитывать поколения, которые будут поддерживать их собственные
партии, идеологии и законы. Такие эгоистические отношения не могут привести к созданию миролюбивого человека» [8].
«Диалог цивилизаций», подготовленный рабочей группой из 18 ведущих
специалистов по проблеме будущего ООН, является квинтэссенцией гуманистических идей представителей разных традиций. Ни «Столкновение цивили251

заций» С. Хантингтона, ни «Конец истории» Ф. Фукуямы не предвещают
наступление мира, наоборот, декларируется победа одних сил над другими.
Во избежание прогнозируемого варианта «выигрыш – проигрыш» перед человечеством возникает задача формирования новой системы мироустройства в
XXI веке за принципом «выигрыш – выигрыш». Необходимо не только выработать, но и запустить в действие качественно новые механизмы, гарантирующие построение всеобщего мира. Для этого первоочередной задачей является модернизация общества путем уменьшения энтропии многополюсности
концепций, избавившись противоречий между ними путем сведения их к детерминированной основе, понятной каждому, независимо от вероисповедания, интересов, политических взглядов и т.п. В таком случае за детерминированную основу возьмем философскую категорию добра, как антитезу злу. Положим эти понятия на язык элементарной математики, где D0 представляет
нулевой уровень, основу. На базе этой основы появляются «надстройки»:
идеи, концепции, теории, религии как формы мировоззрения и т.п.
Пусть множество взглядов – N0, а каждая идея состоит из F1 взглядов.
Общее количество возможных идей будет N1 = N0F1.
Если каждая теория состоит из совокупности F2 идей, тогда общее количество теорий N2 = N1F2 = (N0F1)F2 = N0F1 F2.
С переходом от нулевого уровня на n-й структурный уровень максимально возможная энтропия возрастает в Fn раз. И именно в этом кроется проблема – попытка преодолеть противоречия между неограниченными возможностями формообразования (новых течений, идей) и общей тенденцией к детерминации. Каждая теория имеет своих убежденных сторонников, которые хотели бы, чтобы общество приняло именно их концепцию как эталонную единицу. Между религиями, теориями, концепциями возникает эффект отражения противоположных кривых зеркал, искажая уже искаженное. В таком
случае не пытаются устранить дефект зеркала, а наоборот, пытаются эти дефекты выставить как объективные признаки «чужой» идеи, что становится
предметом всеобщей критики [9, c. 43].
Основа D0 не является «надстройкой», использование ее как конечной
единицы в понимании идеологии сводит к нулевому значению показатель энтропии и, соответственно, сокращает недоразумение. В этом контексте следует принципиально разграничивать цели и средства. В истории человечества
неоднократно происходили попытки построить «доброе» общество, но каждый раз эта идея с треском проваливалась, поскольку за основу бралась
«надстройка», ради которой и активизировалось общество на борьбу «с неверными» или «опасным». Например, благими намерениями вымощены были
и крестовые походы, и нацизм.
Налаживанию диалога между различными идеологическими, религиозными формированиями в глобальном измерении может помочь научный метод аппроксимации, характеризующийся упрощением сложного до уровня
простого и понятного толкования, понятного каждому индивиду. Если взять
за эталон не «надстройку», которая вызывает недоразумения, а лишь основу –
категорию «добра», которая понятна и с удовольствием воспринимается всеми конфессиями, расами и т.д. – то это будет способствовать глобальной мо252

дернизации общества. Единое информационное пространство имеет возможность объединить мир понятными для всего человечества принципами добра,
прежде всего, при помощи информационно-психологического воздействия. И
в этом случае «ценности, исповедуемые крупными государствами, имеют немалое значение» [10]. Первый министр иностранных дел Украины
А. Шульгин справедливо отметил, что «политика должна стремиться к человеческому добру ... политика, когда она лишена высокой морали, никогда не
приведет ни к чему действительно большому» [11, c. 25].
На протяжении веков выигрыш государства оценивался военной победой.
Но достигнув «критической точки», когда оружие могло ликвидировать само
человечество, – происходит эволюционный скачок – к эре ВНП и ВВП – где
выигрыш приобретает новую ценностную категорию. Предыдущий опыт позволил Homo sapiens семимильными шагами снова подойти к критической отметке: «Экономическое гарантированное взаимное уничтожение становится в
один ряд с ядерным» [12, р. xiii]. При следующем витке эволюционной спирали эквивалентом национального и индивидуального выигрыша может стать
«индекс счастья», который ускорит достижение всеобщего мира. На 32-й
конференции Ассоциации исследования доходов и благосостояния (США)
серьезно обсуждался вопрос перехода от ВВП – к «индексу счастья» [13].
Учет «индекса счастья» уже практикуется в Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и в Королевстве Бутан. Об учете показателя счастья граждан высказывался и бывший президент Франции Николя Саркози, акцентируя внимание на исследованиях экономистов Амартия Сена,
Джозефа Стиглица и Жана-Поля Фитусси. К этому процессу присоединился
также британский премьер Дэвид Кэмерон, который поручил Национальному
бюро статистики найти способ измерить качество жизни граждан Великобритании. О важности учета улыбок на лицах, а не статистических данных говорил еще в 1968 году Роберт Кеннеди: «Наш ВНП... включает загрязнение воздуха, рекламу сигарет и машин скорой помощи, которые отвезли пострадавших в результате катастроф. Он учитывает и дверные замки, и тюрьмы для
людей, которые их ломают. Он включает уничтожение секвойных лесов и
уникальной природы в результате хаотичной урбанизации... Но он не учитывает здоровье наших детей, качество их образования и улыбок на их лицах».
И хотя эра ВНП и ВВП способствовала росту уровня жизни и благосостояния во всем мире, однако эти статистические данные ориентировались в основном на выигрыш для государства. Теперь же мерилом выигрыша может стать
счастья граждан. Как считал Демокрит, цель жизни – в хорошем настроении.
Интеракционисты во главе с Г. Блумером в ходе исследования выяснили, что
никакой объективной реальности, одинаковой для всех людей, не существует.
Одно и то же событие в передаче ее разными людьми выглядит совершенно поразному. Субъективность восприятия может зависеть от процесса целенаправленного управления впечатлениями (perception management), и в этом кроются
как большие возможности и перспективы, так и большие опасности.
Неудовлетворенность и недовольство чреваты опасностью возникновения
конфликтов. Итальянский врач Джероламо Кардано писал: «Человек – это не
что иное, как состояние его ума. Если здесь дело плохо, тогда и все остальное
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плохо. Но если здесь полный порядок, то об остальном можно не беспокоиться. Совершенно необходимо предохранять себя от уныния, надо верить, что
на самом деле ты не так уж плох. Это тот единственный в мире рецепт, который может быть усвоен и использован каждым человеком».
Эмоции могут стать самым опасным оружием, а могут излечить человека.
Соответственно, человечество имеет возможность идти двумя путями эволюции:
1) созидания – производя в т.ч. положительные эмоции, прийти к всеобщему миру;
2) разрушения – через выброс «негативных» эмоций, подведя человечество к критической черте, за которой – самоуничтожение.
Физиолог А. Ухтомский писал о важности подбора составных формирования общества – «доминирующих тенденций, то есть тех доминант, при помощи которых формируются впечатления, образы, убеждения». Ухтомский
рассматривал счастье как грядущее состояние человека, который воспитает в
себе «способность переключения в жизнь другого человека, способность понимать другого человека». К грядущему счастью возможно прийти только
коллективно, когда счастье станет своеобразной «положительной» эпидемией.
Но формирование доминирующих тенденций (позитивных впечатлений,
образов) не означает формирование однотипности. Разнообразие культур, традиций – притягивает, а не разъединяет. Путешественники едут за тридевять земель, чтобы окунуться в незнакомый «чужой» мир. Никола Тесла считал, что
путешествия будут приближать наступления мира. Великий исследователь писал, что продвижение к миру резко бы ускорилось, если бы удалось сократить
расстояние, разделяющее людей. «Микробы «Всемирного Мира» уже вселяются в нас. Тем не менее всеобщая гармония пока достигнута лишь в одной сфере
международных отношений – в почтовой службе. И как же мы далеки от следующего столба на дороге мира – от международной законности, которая действовала бы столь же исправно». Сейчас человечество имеет глобальную сеть
Интернет, что может стать той необходимой составной механизма по формированию миролюбивого человека и, наконец, установления всеобщего мира.
На данном этапе наблюдаются две тенденции: с новым энтузиазмом подхвачена традиционная установка на накопление, увеличение (финансов, бизнеса, составляющих комплексной мощи государства и т.п.), то есть, лепка Колосса на глиняных ногах, и новая, сторонники которой при минимальных затратах получают максимум пользы/удовольствия, что является главным
принципом эксергии [14]. Движение по традиционному сценарию предполагает разрушение Колосса на глиняных ногах: рухнули Римская империя,
Османская, СССР. Новая тенденция связана с космополитизмом на основе
принципов эксергии, что дал ростки на глобализационной почве. По мнению
У. Бека, предпосылкой успеха является «только критика национальногосударственной ортодоксии и новые категории, которые берут на вооружение новый космополитический взгляд» [15, с. 40].
Один эксергетический ресурс, скажем, дендропарк, в состоянии удовлетворить духовные, эстетические потребности масс. В культуре японцев испокон
веков используются эксергетические ресурсы во время праздников «любования
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цветением сакуры» (Сакура-Ханами), «кленовыми листьями» (Момидзи), «Луной пятнадцатой ночи» (Цукими), «любования светлячками» (Хатаругуру) и др.
В данном случае эксергетическим ресурсом выступают не только природа или
культурное наследие, но и человеческие потребности или инстинкты.
Современная наука доказывает, что миграция населения способствовала
разрушению целых империй. Анализируя В. Парето, который говорил, что
«хотя рациональная сторона человеческих поступков кажется важнее, однако
человеческие инстинкты являются явлением устойчивым и потому – основным», возникает убеждение в бессмысленности вести борьбу с человеческими
инстинктами, поскольку значительно рациональнее использовать их как эксергетический ресурс. Современные космополиты-бэкпекеры не угрожают
стране посещения, ведь их потребность – наслаждаясь, мигрировать дальше.
Если в их национальных государствах традиционно существует идентификация «свой-чужой» или имплицитное неприятие какого-то народа в результате
исторической памяти, то в процессе бэкпекинга данный мем исчезает, а вместо этого наблюдается консолидация. Хотя, безусловно, необходимо отличать
это движение (с целью познания мира) от миграционных процессов.
Анализируя только ту информацию, которая находится в открытом доступе, можно с полной уверенностью сказать о возможности конструирования
всеобщего мира. Это не утопия. Когда-то Вильям Пенн считался утопистомдобряком, но сегодня его идеи воплощены в ЕС.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ананьїн В. А. Філософсько-соціологічні проблеми миру, війни та армії: навч. посібник. – К.: Київський військовий ун-т управління та зв’язку, 1996. – 112 с.
2. Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. –
М.: Воениздат, 1983. – 863 с.
3. Шеллинг, Томас. Стратегия конфликта / пер. с англ. Т.Даниловой; под ред.
Ю.Кузнецова, К.Сонина. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 366 с.
4. Comenius J. A. The Angel of Peace: English-latin Edition. - New York: Pantheon
Books, 1945. – 127 p.
5. Бехтерева Н. Мозг человека – сверхвозможности и запреты // Наука и жизнь. –
2001. – №7. – С. 14 – 21.
6. Волков А. Время вековых открытий еще впереди // Знание-сила. – 2011. – С. 6 – 13.
7. Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырех томах. – Том 4. Статьи, рецензии, письма. Эволюция физики. - М.: Наука, 1967. – 600 c.
8. Гюлен: «Построение мира означает воспитание миролюбивого человека» // Фетхуллах Гюлен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgulen.com/ru/aboutfethullah-gulen/resonance/47219-poslanie-geneva
9. Вишневська І. Виграш. Частина ІІ // Зовнішні справи. – 2012. – № 12. – С. 43 – 47, 62.
10. Rice, Condoleezza. A Balance of Power that Favors Freedom // U.S. Foreign Policy
Agenda: An electronic journal of the U.S. Department of State. – Volume 7. – Number
4. –December 2002. – P. 5 – 9, 45.
11. Шульгин О. Державність чи гайдамаччина? // Войценко О. Профілі діячів Української Народної Республіки. – PHILADELPHIA, 1980 – C. 25.

255

12. Power and restraint: a shared vision for the U.S.-China relationship / Ed. by Richard
Rosecrance and Gu Guoliang. – New York: PublicAffairs, 2009. – 251 p.
13. Bernanke Ben S. Economic Measurement: Speech. – 32nd General Conference of the
International Association for Research in Income and Wealth, Cambridge,
Massachusetts, 2012. - August 6 // Board of Governors of the Federal Reserve System
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20120806a.htm
14. Вишневська І. Ексергетичні „козирі” – шлях до виграшу // Зовнішні справи. –
2013. – № 6. – С. 42 – 47.
15. Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації: Нова світова політична економія. –
К.: Ніка-Центр, 2011. – 408 с.

256

ИДЕЯ ВЕЧНОГО МИРА В ТВОРЧЕСТВЕ И. КАНТА И И.Г. ФИХТЕ
IDEA OF ETERNAL PEACE IN WORK KANT AND FICHTE
ЗОТКИН Алексей Александрович
старший преподаватель факультета политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
In the article the author makes the brief comparative analysis of I. Kant and I.G.
Fichte’s attitudes to the ways the idea of eternal peace could be fulfilled: by the common peaceful convention or by the violent enforcement. The position of Kant, which
presupposes the fundamental equality of international law subjects, is being considered
as preferable.

Идея вечного мира издавна занимала умы мыслителей прошлого, временами выходя на первый план, временами уступая первенство альтернативным
идеям скептиков и прямых апологетов непримиримой брани как естественного состояния государств, извечно находящихся в состоянии «войны всех против всех». Рубеж XVIII–XIX-го веков ознаменовался появлением двух концепций вечного мира, которые до наших дней находят своих непримиримых
сторонников и противников. Первая из них, сформированная И. Кантом,
предполагает утверждение устойчивого мира путем всеобщего мирного договора, вторая, созданная И.Г. Фихте, — методом принуждения к миру на условиях наиболее разумной части человечества. Наиболее разумной, конечно, по
ее собственному мнению. Рассмотрим аргументы обоих столпов немецкой
классической философии.
«Идея всемирной истории во всемирно-гражданском плане» (1784) —
первый кантовский труд, посвященный проблеме установлении всеобщего
мира. Впервые намечая здесь целью развития «человеческого рода»«достижение всеобщего правового гражданского общества» и находя,
что она «зависит от проблемы установления законосообразных внешних отношений между государствами и без решения этой последней не может
быть разрешена», Кант говорит о необходимости «создать всемирногражданское состояние публичной государственной безопасности»1. За пять
лет до фатального для всей европейской истории 1789 года Кант полон оптимизма, выражая «надежду, что после некоторых преобразовательных революций осуществится наконец то, что природа наметила высшей целью, а именно
всеобщее всемирно-гражданское состояние, как лоно, в котором разовьются
все первоначальные задатки человеческого рода»2.
К «Идее всемирной истории …» тесно примыкает работа «О поговорке
«Может это и верно в теории, но не годится для практики», где кантовские рассуждения по интересующей нас проблеме резюмируются в следующих строках:
«бедствия, испытываемые от беспрестанных войн, в которых государства стреКант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т.8. М., 1994. С. 17, 20, 22.
2
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т.8. М., 1994. С. 26.
1
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мятся притеснить или покорить друг друга, заставляют в конце концов эти государства или перейти, хотя бы и против своей воли, к всемирно-гражданскому
устройству, или, если такое состояние всеобщего мира с точки зрения свободы
более опасно, потому что оно приводит к самому ужасному деспотизму (как это
не раз случалось с чрезмерно большими государствами), перейти к такому состоянию, которое хотя и не будет общностью граждан мира, объединенных под
властью одного главы, но будет правовым состоянием федерации, основанной
на общесогласованноммеждународном праве»1.
Следующей крупной вехой на пути разработки проблемы войны и мира
явился, пожалуй, самый известный кантовский труд, «политически злободневный»2 трактат «К вечному миру» (1795). Уже в самом его названии Кант резко
очерчивает предельно жесткую альтернативу, вставшую перед Европой эпохи
Великой Французской революции и наполеоновских войн с их массовым террором и вовлечением в военные действия всего населения воюющих стран:
«либо прекращение войн путем международного договора, либо вечный мир
«на гигантском кладбище человечества» после истребительной войны»3.
Трактат имеет одну примечательную особенность, отличающую его от
других творений Канта. Знаменитый труд кенигсбергского затворника ироничен, написан в форме и подан в стиле дипломатических соглашений того времени, «свой трактат он строит в виде договора, пародируя соответствующие
дипломатические документы»4. Пародия допускает некоторые огрубления и
преувеличения, тем не менее, очевидно, что идея всеобщего мира, провозглашаемая здесь Кантом, выглядит для него вполне достижимой, что явно звучит
в завершающем произведение выводе: «Если долг, если основанная на нем
надежда состоит в том, чтобы реализовать, хотя бы в бесконечном приближении, состояние публичного права, то вечный мир, о котором до сих пор возвещали мирные договоры (закреплявшие всего лишь состояние перемирия),
представляет собой не пустую идею, а задачу, решение которой достигается
постепенно и (так как время, необходимое для одинаковых успехов, становится все короче) непрерывно приближается к осуществлению»5.
И все же, не смотря на весь проявленный Кантом оптимизм относительно
перспективы установления вечного мира6, мы успеваем заметить в этом трактате первые ростки дальнейшего кантовского скептицизма. Вот что в этой
Кант И. О поговорке «Может это и верно в теории, но не годится для практики» // Кант
И. Собр. соч. в восьми тт. Т. 8. М., 1994. С. 201–202.
2
«На Базельский мир, прекративший войну между Пруссией и Францией, но сохранивший состояние враждебности, чреватой новыми столкновениями, философ откликнулся
знаменитым трактатом «К вечному миру», в котором теоретическая основательность органично сочеталась с политической злободневностью и выражена была в отточенной иронической форме». См.: Гулыга А.В. Кант. 3-е изд. М., 1994. С. 236–237.
3
Гулыга А.В. Кант. 3-е изд. М., 1994. С. 237. А.В. Гулыга обращает внимание на двусмысленность названия работы И.Канта: немецкое словосочетание «ewigenFrieden» допускает
оба перевода-толкования — и «вечный мир», и «вечный покой».
4
Гулыга А.В. Кант. 3-е изд. М., 1994. С. 237.
5
Кант И. К вечному миру // Кант И. Собр. соч. в восьми тт. Т. 7. М., 1994. С. 56.
6
«Там, — пишет о трактате «К вечному миру» А.Н. Гулыга, — речь шла о всеобщем мире
как о цели практически достижимой». См.: Гулыга А.В. Кант. 3-е изд. М., 1994. С. 247.
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связи пишет Т.И. Ойзерман: «условием, достаточным для достижения вечного
мира …, согласно Канту, могут быть лишь противоречия между людьми,
между народами, между государствами, антагонизмы, которые, с одной стороны, порождают войны, а с другой — побуждают народы стремиться к миру»1. Пока существует человечество, будут существовать антагонизмы, без
которых, согласно Канту, развитие человеческого рода немыслимо вообще;
антагонизмы, порождающие и войны, и, вслед за ними, мирные соглашения.
Кант, всецело принадлежащий эпохе Просвещения, все еще надеется на возможности и силу человеческого разума, но на самом излете XVIII века неизбывное упование его на лучшее будущее человечества сменяется отрезвляющим скепсисом: вечный мир — цель бесконечного приближения разума к
идеалу, приближения, прерываемого взрывами человеческого неразумия.
Итоговая точка зрения Канта на проблему прекращения всех и всяческих
войн, вполне однозначно обозначенная им в фундаментальной «Метафизике
нравов» (1797) и относительно небольшой статье «Спор факультетов» (1798),
не допускает уже никаких двояких толкований. В первой из названных работе
он категорично заявляет: «вечный мир (конечная цель всего международного
права) есть, разумеется, неосуществимая идея. Но политические принципы,
нацеленные на то, чтобы вступать в такие [международные] связи, которые
служили бы постоянному приближению к состоянию вечного мира, вполне
осуществимы, поскольку такое приближение есть задача, основанная на долге
и, стало быть, на праве людей и государств»2. Заключительные строки «Спора
факультетов» добавляют к сказанному следующее: «Последствия войны
настоящего времени заставляют политического провидца предсказать человеческому роду предстоящий поворот к лучшему, который в перспективе виден
уже теперь»3. Виден только поворот. Только в перспективе. Поворот, как мы
теперь знаем, от терпящей крушение 250-тилетней Вестфальской системы
международных отношений (сформирована в 1648 году после окончания
Тридцатилетней войны) к грядущему столетию нового европейского порядка
(от создания в 1815 году Священного союза до начала Первой мировой войны
1914 года).
Итак, согласно Канту, вечный мир — утопия, но продвижение в его
направлении — через неустанно возобновляемые попытки установления мирового и нацеленного на всеобщий мир правового порядка (соответствующего
требованиям перманентно меняющейся политической реальности) — настоятельная необходимость любой вменяемой политической позиции. Или, выражаясь более возвышенным стилем: «как не утопичен вечный мир, стремление к
нему — императив внешней политики. Императив надежды»4. Заметим, Кант
нигде не говорит, что вечный мир и даже приближение к нему могут и должны
быть реализованы в ущерб национальным государственным интересам.

Ойзерман Т.И. К вечному миру. Примечания // И. Кант. Соч. в 4-х томах на немецком
и русском языках. Т. 1. М., 1994. С. 573.
2
Кант И. Метафизика нравов / Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т.6. М., 1994. С. 387-388.
3
Кант И. Спор факультетов // Кант И. Собр. соч. в восьми тт. Т. 7. М., 1994. С. 112.
4
Гулыга А.В. Кант. 3-е изд. М., 1994. С. 247.
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Альтернативную концепцию установления «вечного мира» представил
его ближайший последователь И.Г. Фихте. Подобно Канту Фихте верит во
всесилие человеческого разума, достигшего зрелости и способного установить всеобщий мир, где только и возможно полное раскрытие творческой
природы человека. Но, в отличие от Канта, Фихте отказывает в разуме большей части человечества, уповая на меньшую, которая вольна и должна принудить весь подлунный мир к миру на своих «разумных» условиях.
Обосновывая идею существования особого «разумного», или «нормального», народа Фихте отвергает историю и обращается к мифологии, утверждая, что об «условиях фактического существования, лежащих вне пределов
всякого фактического существования и всякой эмпирии» говорить может
только «философема, выраженная в простой форме рассказа (в такой форме
она называется мифом)»1, именно она и является подлинным фактом «вневременного и необходимого бытия»2. Таким фундаментальным фактом, почерпнутым Фихте из Ветхого Завета, является существование некоего «нормального»3 народа, единственно разумного и религиозного. Для начала же
«эмпирической» истории, постулирует Фихте, «необходимо было, чтобы нормальный народ изгнан был каким-нибудь событием из своего местопребывания, в которое он потерял бы доступ, и рассеян был по странам некультурности»4. Рассеяние «нормального народа» привело, продолжает он, к «столкновению культуры и дикости», в котором развиваются «зачатки всех идей —
кроме религии, которая так же стара, как мир, и неотделима от его существования — и всех наук, как сил и средств к тому, чтобы вести дикость к культуре»5.
«Столкновение культуры и дикости» породило и первые государства:
«Развитие государства могло начаться и продолжаться только в образовавшемся от слияния обеих половин нашего рода историческом человеческом

Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.491.
2
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.491.
3
Отталкиваясь от общеизвестных ветхозаветных текстов, Фихте делает оригинальное
умозаключение: «где-то должно было существовать состояние абсолютной разумности. Этот вывод вынуждает нас предположить существование первоначального нормального народа, который сам по себе, без всякой науки или искусства, находился в
состоянии совершенной разумной культуры. Вместе с тем ничто не мешает принять,
что в тот же период времени жили рассеянные по всей земле пугливые земнорожденные дикари, лишенные всякого развития, кроме того, какое необходимо было для
поддержания их чувственного существования — только в возвышении до разумности,
а это могло с успехом быть осуществлено нормальным народом на этих земнорожденных дикарях». См. Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г.
Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.492.
4
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.494.
5
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.494.
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роде в собственном смысле»1. Слияние это сопровождалось чередой «естественных войн» «нормального» народа за «насаждение культуры среди дикарей»2, войн, носивших, по мнению Фихте, «жизненное и прогрессивное начало»3. Фихте оправдывает не только войну, ведущуюся ради защиты государства, но и прямую агрессию «нормального» народа: «Всеобщее царство культуры, даже став настолько могущественным, чтобы уже вовсе не бояться
окружающей дикости, от которой оно, быть может, отделено громадными морями, все же, само разыскивает, побуждаемое собственными потребностями,
дикарей, которые уже не могут прийти к нему, и захватывает не потребляемые ими продукты их земли или саму землю или же подчиняет себе их силы,
отчасти непосредственно — путем рабства, отчасти же косвенно — путем выгодной торговли. Какими бы несправедливыми ни казались сами по себе эти
цели, таким путем, однако, постепенно осуществляется первая основная черта
мирового плана, всеобщее распространение культуры, и таким же образом
будет непрерывно продолжаться этот процесс до тех пор, пока весь род, населяющий нашу планету, не сольется в единую республику культурных народов»4.
В современную эпоху, утверждает Фихте, носителями такой культуры
являются немцы, превосходство которых обнажает их язык, «созданный для
выражения истинного»5. Лишь немцы, согласно Фихте, способны создать
подлинно «разумное» государство, государство, самодостаточное не только в
политическом и правовом, но и в экономическом отношении. Принцип автаркии, положенный в основание такого государства, предполагает обладание
всеми необходимыми для независимой от внешней торговли ресурсами, а тем
самым склоняет его к приобретению новых земель. Фихте предлагает прусскому правительству отказаться от завоевания колоний в пользу расширения
государственных границ. Для продвижения к «естественным границам», предупреждает Фихте, немцам придется прибегнуть к войне, но войне последней,
ибо у образовавшегося «замкнутого торгового государства»6 уже не будет
причин для дальнейшего расширения, а окружающие народы не решатся
напасть на него в виду его подавляющего экономического и военного превосходства. Наступит «вечный мир», мир на условиях «нормального», в данном
случае немецкого, народа.
Идея исключительности какого-либо народа не нова, достаточно вспомнить рассуждения Аристотеля об эллинах, природных господах, и всех
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.509.
2
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.522.
3
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.523.
4
Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи / Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993. С.523–524.
5
Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. — СПб.: «Наука», 2009. С.314.
6
См.: Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство / Фихте И.Г. Сочинения в двух
томах. Т. II. — СПб.:Мирфил, 1993.
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остальных, варварах, рабах по природе. Об опасностях воплощения этой идеи
в формах расового или национального превосходства говорят ужасные трагедии прошлых веков. На фоне рассуждений Фихте доводы Канта, на наш
взгляд, если и не более реалистичны, то, несомненно, выглядят более предпочтительно в чисто аксиологическом плане.
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ATELIERUL 2.
PROBLEMELE ACTUALE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN
CONTEXTUL EUROPENIZĂRII REPUBLICII MOLDOVA

DIMENSIUNEA ORGANIZAŢIONAL-FUNCŢIONALĂ
A AUTORITĂŢILOR ADMINISTRATIVE AUTONOME
BORŞ Vladimir,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar,
Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative,
FRIŞPA, USM.
Autonomous administrative authorities are a novelty in the system of executive power
in our country and in the present article we intend to analize the legislation in our country.
The way in which they appeared, the structural-functional aspect of the autonomous administrative authorities, the method of appointment of members and leaders of these authorities. The competence of autonomous administrative authorities derives from the capacity recognized by law to act legally in performing executive activity or the legal entitlement given
to a central government authority to undertake this activity. According to the author,
currently there are about 14 autonomous administrative authorities in Moldova.

Realizarea obiectivelor de guvernare şi asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor statului este pusă în sarcina autorităţilor publice. La administrarea societăţii şi la
soluţionarea problemelor ce apar în procesul de administrare participă toate organele puterii de stat, fiecare realizând o parte a funcţiilor generale ale statului. Pe lângă
autorităţile administrative centrale de specialitate, precum sunt ministerele şi alte
autorităţi administrative constituite de Parlament şi care activează în cadrul Guvernului, distingem şi autorităţi administrative autonome, responsabile de domenii
concrete de interes public.
În literatura de specialitate se menţionează că noţiunea de autoritate
administrativă autonomă (independentă) apare pentru prima dată în Franţa, în
Legea din 06.01.1978, ca atare autoritate fiind calificată explicit Comisia
Naţională de Informatică şi Libertăţi, pentru ca ulterior să fie înfiinţate numeroase
asemenea autorităţi[28].
Unii autori,printre care Anton Parlagi, le consideră autorităţi publice independente: „(1) Persoane, instituţii care îndeplinesc o funcţie publică în mod autonom,
fără a se subordona guvernului sau altor autorităţi. (2) În dreptul anglo-saxson, autorităţi publice independente sunt considerate instituţii dereglaj al activităţii administraţiei (quasi autonomons non guvernmental organizations). (3) În principiu,
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aceste autorităţi publice independente sunt create pentru a realiza protecţia drepturilor cetăţeneşti în raport cu administraţia”[21, p. 23]
În acest context, Vasile Tabără menţionează că s-ar părea că noţiunea „independent” ar fi mai potrivită, deoarece ar sugera existenţa unei stări de libertate totală şi de nesubordonare completă faţă de orice altă autoritate publică[25, p. 98].
Totuşi, o asemenea noţiune, dar şi calitate nu le poate fi atribuită. Aceasta din mai
multe motive: - nu poate exista o independenţă absolută în organizarea şi funcţionarea
unei autorităţi dintru-un stat unitar, măcar pentru faptul că ea este creaţia acelui stat şi se
subordonează legilor acestuia; - modul de formare a respectivei autorităţi implică competenţele unor puteri şi organisme ale statului (preşedinte, parlament, guvern etc.); uneori chiar modul de funcţionare, mai ales prezentarea de rapoarte sau controlul exercitat asupra lor, exclude ideea unei independenţe absolute; - pentru toate aceste motive,
denumirea „autonomie” este un calificativ care precizează mai bine trăsătura de nesubordonare a acestor organisme faţă de sistemul celor trei puteri publice, chiar dacă ele
pot avea şi trăsături care să le apropie sau să le identifice cu una sau alta din puterile
clasice existente în stat, dar faţă de care nu au o relaţie ierarhică[25, p. 98].
De-a lungul timpului, practica democratică a impus necesitatea unor autorităţi
la nivel central, cu sarcini de coordonare sau de control, inclusiv jurisdicţional, care
sa fie independente fata de Guvern, uneori chiar fată de şeful statului.
Fenomenul organizării autorităţilor administrative autonome a fost interpretat
de către specialiştii în dreptul administrativ fie ca o mărturie a dorinţei de modernizare a administraţiei tradiţionale, fie ca un eşec sau o adaptare mai greoaie a structurilor administrative tradiţionale la aspectele cele mai noi ale administraţiei.
În opinia lui Valentin Prisăcaru şi Emil Bălan organele de stat care, prin atribuţiile lor nu pot fi încadrate nici în categoria autorităţilor legislative nici în a instanţelor
judecătoreşti, trebuie sa fie încadrate, cu tot specificul lor, in categoria autorităţilor
executive, administrative, pentru ca ceea ce este esenţial la aceste autorităţi este faptul
că întreaga lor activitate se desfăşoară pe baza legii şi în vederea executării legii. Faptul că unele din aceste autorităţi prezintă anual Parlamentului rapoarte asupra activităţii desfăşurate sau că organele lor de conducere sunt desemnate de către Parlament,
nu sunt argumente care să le schimbe natura lor juridică; ele sunt organe ale administraţiei publice autonome, sau, cum le denumeşte Constituţia României (art.116
alin.(2)) sunt autorităţi administrative autonome[24, p. 190; 18, p. 80].
Constituţia României stabileşte principiul după care autorităţi administrative
autonome se pot înfiinţa numai prin lege organică (art. 117 alin.(3)), fiind vorba,
fireşte, de alte asemenea autorităţi decât cele înfiinţate direct de Constituţie: Consiliul Suprem de Apărare a ţării (art.119), Serviciile de Informaţii (art.65 lit.(h)),
Curtea de Conturi (art.140), Consiliul Economic şi Social (art.141), Avocatul Poporului (art.58-60), Serviciile publice de radio şi de televiziune (art. 31alin.(5)), Consiliul legislativ (art.79)[19, p. 446; 27, p. 411].
În acelaşi context, Legea Fundamentală a Republicii Moldova stipulează: „În
scopul conducerii, coordonării şi executării controlului în domeniul organizării economice şi în alte domenii, care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor, se înfiinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative”(art.107 alin.(2)). Întrucât
nu se concretizează care sunt aceste autorităţi, s-ar putea presupune că printre ele
sunt şi autorităţile administrative autonome.
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Analizând administraţia publică centrală de specialitate, Maria Orlov consideră
aceste „alte autorităţi administrative” ca fiind autorităţi administrative de specialitate autonome [20, p. 78], iar Mihail Platon – ca organe autonome ale administraţiei
publice centrale de specialitate [22, p. 369-378].
Curtea de Conturi este unica autoritate administrativă autonomă stabilită direct de Constituţia Republicii Moldova. Aceasta este prevăzută la titlul IV, consacrat economiei naţionale şi finanţel0r publice, ca organ care exercită controlul
asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice (art.133).
În legislaţia autohtonă noţiunea „autorităţi administrative autonome” este consacrată pentru prima dată în Legea privind administraţia publică centrală de specialitate, nr.98 din 04.05.2012[4]. Legea însă nu defineşte autoritatea administrativă
autonomă şi nu indica vre o caracteristică specifică acesteia. La art.2 alin.(2) din
respectiva lege se stipulează că „prevederile prezentei legi se aplică şi autorităţilor
administrative autonome faţă de Guvern în măsura în care nu sunt reglementate şi
nu contravin dispoziţiilor legilor speciale care reglementează activitatea autorităţilor
respective”. Totuşi, din aceste prevederi reiese că autorităţile administrative autonome nu sunt subordonate Guvernului şi organizarea, funcţionarea lor este reglementată prin legi organice.
Pe lângă faptul că aceste organe au atribuţii administrative, ele sunt organizate
şi funcţionează ca şi organele administraţiei publice centrale, cu deosebirea că ele
funcţionează independent (autonom) şi nu au organe administrative ierarhic superioare. Aceste organe, ca autorităţi administrative autonome, se înfiinţează numai prin
lege organică, ele au organe proprii de conducere stabilite prin actul de înfiinţare;
au o structură organizatorică proprie şi atribuţii de specialitate, care le fac să se deosebească de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale de
specialitate centrale. Cheltuielile necesare funcţionării lor sunt prevăzute distinct în
bugetul de stat[24, p. 191].
Legea, în baza căreia este creată autoritatea administrativă autonomă
,stabileşte: limitele autonomiei juridice şi operative, cazurile în care organele statale
sunt obligate să colaboreze cu această autoritate; limitele autonomiei financiare,
izvorul şi caracterul finanţării; procedura numirii şi destituirii din funcţie a personalului, care, în caz de numire, trebuie să asigure reprezentanţa tuturor puterilor sociale de bază; limitele jurisdicţiei şi competenţa necesară; accesibilitatea fizică pentru
persoane în parte şi grupuri, pentru protejarea intereselor cărora a fost creată; colaborarea cu alte instituţii naţionale; metodele de lucru; raportarea etc.
La momentul actual, în Republica Moldova funcţionează următoarele autorităţi
administrative autonome instituite în baza legii organice: Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică; Consiliul Concurenţei; Banca Naţională a Moldovei;
Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Atestare; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Comisia Naţională de Integritate;
Comisia Electorală Centrală; Avocatul Poporului; Centrul Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal; Consiliul Suprem de Securitate; Serviciul de Protecţie
şi Pază de Stat; Serviciul de Informaţie şi Securitate.
Caracteristica principală a statutului lor este faptul că aceste organe nu se află
în subordinea Guvernului sau altei autorităţi publice, autonomia excluzând orice
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formă de subordonare. Aceste autorităţi sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea
ca şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, cu deosebirea că ele
funcţionează autonom şi nu au organe ierarhic superioare.
Autorităţile administrative autonome au un statut specific, care le deosebeşte
de ministere şi de celelalte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului
sau ministerelor.
O primă deosebire constă în modul de înfiinţare, şi anume: de obicei, se instituie printr-o o lege organică, spre deosebire de organele centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, pe care Guvernul şi ministerele au libertatea
de a le înfiinţa.
O altă deosebire vizează modul de desemnare a conducătorilor. Miniştrii care
fac parte din componenţa Guvernului sunt numiţi de Preşedintele Republicii Moldova pa baza votului de învestitură adoptat de Parlament; conducătorii organelor
centrale de specialitate subordonate Guvernului sunt numiţi de Prim-ministru, pe
când numirea organelor de conducere ale autorităţilor administrative autonome se
face de către Parlament sau, în unele cazuri, de Preşedintele Republicii Moldova.
O a treia caracteristică a autorităţilor administrative autonome este faptul că ele
nu sunt dependente de Guvern sau de vreun minister, cunoscând o anumită dependenţă numai faţă de Parlament. Această dependenţă faţă de Parlament se manifestă
prin numirea organelor de conducere şi prin faptul că sunt supuse controlului parlamentar, care se caracterizează prin prezentarea de rapoarte anuale sau ori de câte
ori este nevoie.
Analizând doctrina şi legislaţia în vigoare, se poate afirma cu certitudine că
aceste autorităţi autonome, în raport cu Guvernul, apar în diverse domenii, cum ar
fi: al drepturilor şi libertăţilor esenţiale ale cetăţenilor; al activităţilor economice,
unde structurile administrative clasice sunt slab adaptate concurenţei de piaţă (activităţi bursiere, operaţiuni bancare etc.); al activităţilor administrative noi, care cer
intervenţii mai suple şi mai puţin formalizate (prestarea unor servicii sociale anumitor categorii de populaţie) etc.
În toate aceste cazuri, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile autorităţilor administrative autonome sunt reglementate, în concret, prin legi organice.
Dintre atribuţile autorităţilor administrative autonome enumerăm:
- potrivit legii de înfiinţare, aceste organisme au rolul de a organiza, coordona,
îndruma şi controla aplicarea legilor şi a celorlalte reglementări specifice propriului
domeniu de activitate;
- în condiţiile legii, emit sau adoptă reglementări şi acte individuale aplicabile
sectorului lor de activitate, care trebuie să fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare,
având putere de decizie;
- la solicitare, emit avize sau recomandări, iniţiază proiecte sau propuneri de
îmbunătăţire a legislaţiei,
- colaborează cu ministerele şi cu alte autorităţi centrale în domeniul de interes
comun, în vederea aplicării şi asigurării respectării prevederilor legale din sectorul
propriu de activitate;
- prezintă, periodic sau la solicitare, rapoarte sau informări autorităţilor publice
abilitate[25, p. 101].
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Cât priveşte denumirea concretă a autorităţilor administrative autonome, după
cum s-a menţionat mai sus, aceasta diferă de la o autoritate la alta: „agenţie”, „consiliu”, „curte”, „comisie”, „centru”, „serviciu”.
Calitatea de preşedinte o au conducătorii autorităţilor administrative autonome,
ca: Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Concurenţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Comisia Naţională de Integritate, Consiliul
Suprem de Securitate.
Conducătorii Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,
Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului de Informaţie şi Securitate au
calitatea de director, iar conducătorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Energetică – de director general. În calitate de conducători sunt şi Guvernatorul
Băncii Naţionale, Avocatul Poporului.
În ce priveşte conducerea autorităţilor administrative autonome, în acelaşi rând
structura lor, aceasta este una colegială (în cazul Curţii de Conturi, Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Concurenţei, Consiliului Coordonator al Audiovizualului,
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Comisiei Naţionale de Integritate, Consiliului Suprem de Securitate,
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, Băncii Naţionale) şi o conducere unipersonală (în cazul Avocatului Poporului, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului de Informaţie şi Securitate).
Desemnarea membrilor care compun autorităţile administrative autonome cu
structură colegială are loc în felul următor:
- Consiliul Concurenţei este condus de Plenul Consiliului Concurenţei. Acesta este un organ colegial decizional compus din 5 membri, inclusiv un preşedinte
şi doi vicepreşedinţi, care sunt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Consiliului Concurenţei. Membrii Plenului Consiliului Concurenţei, inclusiv preşedintele,
sunt numiţi în funcţie prin hotărâre a Parlamentului, la propunerea Preşedintelui
Parlamentului, cu avizul comisiei parlamentare de profil. Membrii Plenului
Consiliului Concurenţei nu reprezintă autoritatea care i-a numit şi sunt
independenţi în luarea deciziilor. Durata mandatului membrilor Plenului
Consiliului Concurenţei este de 5 ani[9];
- Consiliul Coordonator al Audiovizualului este compus din 9 membri,
desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova pentru un mandat de 6 ani.
Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt
selectaţi de comisia parlamentară de profil şi de Comisia parlamentară juridică
pentru numiri şi imunităţi, care, ulterior, îi înaintează Parlamentului spre
confirmare. Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului pot fi propuşi de
asociaţii obşteşti, fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii de patroni, culte religioase.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului este condus de un preşedinte, care deţine
funcţie de demnitate publică, ales prin vot deschis din rândul membrilor Consiliului,
cu majoritatea simplă de voturi ale acestora[15];
- Conducerea Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare este exercitată
de preşedinte, de 2 vicepreşedinţi, unul dintre care este conducător al Comisiei de
acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, iar celălalt – al Comisiei de
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atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, precum şi de un secretar
ştiinţific. Preşedintele Republicii Moldova aprobă prin decret componenţa nominală
a Consiliului Naţional şi se numesc, pe un termen de 4 ani (dar cel mult pentru două
termene consecutive), preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific[3];
- Comisia Naţională a Pieţei Financiare este condusă de Consiliul de
administraţie. Acesta este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv
preşedintele şi doi vicepreşedinţi ai Consiliului de administraţie, care sunt,
respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale. Membrii Consiliului
de administraţie sunt desemnaţi de Parlament pentru un mandat de 5 ani, la
propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei
parlamentare de profil[7];
- Comisia Naţională de Integritate este un organ colegial, formată din 5
membri, egali în drepturi, care sunt numiţi în funcţie de către Parlament, cu votul
majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani. Membrul Comisiei poate
exercita doar un singur mandat. Pentru funcţia de membru al Comisiei se propun: 3
candidaturi din partea majorităţii parlamentare, o candidatură din partea opoziţiei
parlamentare şi o candidatură din partea societăţii civile, selectată în mod deschis şi
transparent de către Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului din
lista de candidaţi propuşi de asociaţiile obşteşti. Conducerea Comisiei este
exercitată de preşedintele acesteia, numit de Parlament din rândul membrilor
Comisiei care nu au deţinut o înaltă funcţie de răspundere, la propunerea
Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele
Parlamentului propune candidatura pentru funcţia de preşedinte al Comisiei după
consultarea obligatorie a fracţiunilor parlamentare[11];
- Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este condusă de un
Consiliu de administraţie, organ colegial alcătuit din 5 directori. Parlamentul desemnează pe unul din cei 5 directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei în
funcţia de director general al Consiliului. Directorul general al Consiliului de administraţie este desemnat de Parlament la propunerea Preşedintelui Parlamentului,
având avizul pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Directorii Consiliului de
administraţie sunt desemnaţi de Parlament la propunerea comisiei parlamentare de
profil. Toţi directorii sunt desemnaţi pentru o perioadă de 6 ani[16];
- Banca Naţională este condusă de Consiliul de administraţie. Aecta este
alcatuit din 5 membri: Guvernatorul Băncii Naţionale – preşedintele Consiliului;
prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale – vicepreşedinte al Consiliului; trei
viceguvernatori ai Băncii Naţionale. Guvernatorul Băncii Naţionale este numit de
Parlament, la propunerea Preşedintelui acestuia. Prim-viceguvernatorul şi
viceguvernatorii Băncii Naţionale sunt numiţi de Parlament, la propunerea
Guvernatorului Băncii Naţionale. Membrii Consiliului de administraţie sunt numiţi
pentru un termen de 7 ani[6];
- Conducerea Curţii de Conturi se exercită de Preşedintele Curţii de Conturi.
Plenul Curţii de Conturi este organ colegial, alcătuit din 7 membri, inclusiv
Preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Conturi. Preşedintele Curţii de Conturi
este numit de Parlament la propunerea Preşedintelui acestuia, pentru un termen de 5
ani, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele Parlamentului propune
candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi după consultarea
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obligatorie a fracţiunilor parlamentare. Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de
Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, pentru un termen de 5 ani,
cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Vicepreşedintele Curţii de Conturi este
desemnat de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, din
numărul membrilor acesteia[5];
- Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este
desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sunt
desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a
majorităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin
hotărâre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele,
vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sunt aleşi din rândul
membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total
al membrilor acesteia. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei
Electorale Centrale activează permanent. Ceilalţi membri ai Comisiei sunt
convocaţi de preşedintele Comisiei după caz[2];
- Consiliul Suprem de Securitate are o poziţie specială. Membrii sunt determinaţi prin lege. Preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate este Preşedintele
Republicii Moldova –comandantul suprem al Forţelor Armate. Membri ai Consiliului Suprem de Securitate sunt, din oficiu, Prim-ministrul, ministrul apărării, ministrul afacerilor externe, ministrul afacerilor interne, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, ministrul finanţelor, şeful Marelui Stat
Major al Forţelor Armate, preşedintele Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi
a Parlamentului şi secretarul Consiliului Suprem de Securitate. Preşedintele
Republicii Moldova poate numi în calitate de membri ai Consiliului Suprem de
Securitate şi alte persoane cu funcţie de răspundere[17].
În cazul autorităţilor administrative autonome cu conducere unipersonală, conducerea este desemnată astfel:
- Avocaţii Poporului, care sunt doi, numiţi de Parlement, autonomi unul faţă de
celălalt, dintre care unul este specializat în problemele de protecţie a drepturilor şi
libertăţilor copilului, pentru un mandat de 7 ani [8];
- Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal este condus de un
director, care este numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la
propunerea, după caz, a Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare sau a
cel puţin 15 deputaţi, pentru un mandat de 5 ani. Persoana numită poate ocupa funcţia
de director nu mai mult de două mandate consecutive. În exercitarea atribuţiilor sale,
directorul este asistat de un adjunct, care este numit în funcţie de Parlament, la
propunerea directorului Centrului, pentru un mandat de 5 ani [10];
- Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat este subordonat Preşedintelui Republicii
Moldova. Serviciul este condus de un director, numit şi eliberat din funcţie de
Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului. Adjuncţii
directorului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de Preşedintele Republicii Moldova,
la propunerea directorului Serviciului[12];
- Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este condus de un
director, numit în funcţie de Parlament, la propunerea Preşedintelui Republicii
Moldova, pe un termen de 5 ani. Directorul Serviciului are directori adjuncţi, care
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sunt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea
directorului Serviciului[14].
Cele menţionate mai sus atestă rolul major al Parlamentului în selectarea şi desemnarea membrilor şi conducătorilor acestor autorităţi. În ce priveşte competenţa Parlamentului de a desemna conducerile unor organe ale statului , autorul român Valentin
Prisăcaru consideră că acesta – Parlamentul – care, împreună cu Preşedintele României,
sunt singurele organe reprezentative la nivel naţional, ar trebui să fie implicat numai în
formarea Guvernului care exercită conducerea generală a puterii executive. Conducerile
autorităţilor administrative autonome ar urma să fie numite – în temeiul art.94 lit.c) din
Constituţia României, potrivit căruia Preşedintele „numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege”, – cu avizul unei comisii, fie a senatului, fie a Camerei deputaţilor, sau a unei mixte, formate din senatori şi deputaţi. Astfel Parlamentul ar fi derobat de unele atribuţii care nu sunt specifice activităţii pe care o realizează, în principal,
organele puterii legislative – adoptarea legilor [24, p. 191].
Actualmente în Republica Moldova se observă o politizare excesivă a tuturor
organelor puterii de stat, are loc partajarea pe criteriul politic şi a autorităţilor administrative autonome. Dat fiind faptul că Parlamentul este unica autoritate reprezentativă la nivel naţional, ales direct de popor, nu putem diminua rolul lui în desemnarea membrilor şi conducătorilor acestor autorităţi administrative autonome. În acelaşi timp, nu poate fi acceptată numirea lor pe criteriu politic.
Astfel, se impune selectarea candidaţilor de către comisii create din experţi.
Examinarea dosarelor şi selectarea prin concurs a candidaţilor urmează să fie exercitate de către comisiile parlamentare, ca organe de lucru cu reprezentare proporţională, şi nu de către fracţiunile parlamentare cu interese politice deosebite. Persoanele desemnate pe criteriu politic (cum ar fi de exemplu, cele din componenţa
Comisiei Naţionale de Integritate) nu pot controla politicienii şi nu vor fi independente în luarea deciziilor. În faţa Parlamentului să fie înaintate câte două persoane
pentru a concura la desemnare în calitate de membru sau conducător al acestor autorităţi administrative autonome.
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The reflections on the ability of individuals to recognize the common objective and
subjective causes of migration for employment purposes, and on the fact on social and legal
conditions for achievement, are highlighting a few key issues. This article is to clarify the
material and procedural law clashes, including the impact of the migration for employment
purposes on the enterprise activity which requires labor of foreigners.

Introducere. Migraţia actuală, indiferent de conotaţiile scopului afirmaţiile,
aparent paradoxale, precum că fiecare persoană trebuie să-şi găsească activitate de
muncă în ţara de baştină, să-şi valorifice potenţialul în ţara de origine pentru a nu
crea disensiuni şi a nu condiţiona premise de favorizare obiectivă a forţei de muncă
ieftină, contravin principiilor şi valorilor democratice. Faptele respective ne conduc
la un punct de vedere conform căruia migraţia poate fi înţeleasă cel mai bine ca o
necessitate a vieţii sociale sau ca reflecţie a dreptului la muncă, iar esenţa ei ţine
mai curând de congruenţa cu princiăiile moralităţii şi ale dreptăţii, decât de încorporarea ordinelor şi ameninţărilor.
Scopul articolului. Prezenta cercetare evidenţiază etapele administrative şi
consecinţele juridice ale migraţiei cu scop de muncă. Determinarea subiecţilor participanţi la raportul juridic de încadrare în muncă al străinilor şi evidenţierea problemelor juridice de ordin material şi procesual cu care se confruntă străinii şi potenţialii angajatori la angajarea în muncă.
Metodele şi materialele aplicate. Studiul reprezintă analiza şi sinteza prevederilor legale referitoare la funcţiile şi competenţa instituţiilor de statasupra migraţiei
cu scop de muncă. La baza cercetării am statuat normele legale în vigoare şi studiul
de caz privind migraţia cu scop de muncă.
Rezultatele obţinute şi discuţii. În studii şi cercetări se opinează că migraţia cu
scop de muncă ocupă preponderent segmentul migraţiei. Sunt şi persoane care migrează provizoriu în scop de muncă. Statul, pentru asigurarea securităţii propriilor
cetăţeni, n-a lăsat la voia întâmplării gfenomenul migraţiei în Republica Moldova,
dar a elaborat un cadru normativ auster, realizarea căruia este pusă pe seama instituţiilor statului. Astfel, acestea monitorizează unde pleacă, cine pleacă, genul,
vârsta persoanelor, domeniul de activitate etc. Ministerul Afacerilor Interne al
(MAI) este preocupat, în special, de monitorizarea străinilor care intră în Republica
Moldova. S-a constatat că principalele motive de venire în Republica Moldova a
migranţilor sunt: scopul de muncă, integrarea familiei, activităţi de studiu, activităţi
religioase. Această categorie de persoane este în vizorul MAI, în consecinţă, aproximativ 20 de mii de persoane sunt documentate sub diferite aspecte. Sub aspectul
coraportului de gen, de regulă, în R. Moldova, la fel ca şi în alte state, mai activi
sunt bărbaţii. În jur de 60 % dintre migranţii sosiţi la noi sunt bărbaţi şi 40% –
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femei. În Republica Moldova, 60 % dintre migranţi vin în scop de muncă, iar 40%
în scopul reintegrării familiei sau pentru studii.
În cadrul MAI, instituţia care se ocupă nemijlocit de fenomenul migraţiei,
esteBiroul Migraţie şi Azil (BMA), aceasta fiind o structură care activează cu
străinii, iar personalul angajat este civil, având calitatea de funcţionari publici.
Străinii care vin în Republica Moldova sunt trataţi, din start, ca persoane intenţionate pozitiv. Deşi, în ultimul timp, au fost realizate mai multe acţiuni pentru a
facilita şi a simplifica documentarea cetăţenilor străini, pentru a asigura în acelaşi
timp documentarea, dar şi măsurile de protecţie şi de garanţie a străinilor care activează în Republica Moldova, totuşi, documentarea rămâne a fi dificilă, sofisticată.
Cadrul legal care reglementează procesul migraţional prevede simplificarea
procedurilor de documentare, dar şi lucrul cu străinii, efectuat de personalul civil al
MAI, iar BMA tinde să se apropie tot mai mult de necesităţile oamenilor. Cei mai
mulţi dintre cetăţenii străini nu cunosc suficient sistemul de documentare din Republica Moldova. La documentarea străinilor participă încă cel puţin 5—6 structuri.
Această suprapunere a atribuţiilor şi necesitatea de coordonare şi de corelare a
activităţilor, care, uneori, cere timp suplimentar, este deranjantă pentru cetăţenii
moldoveni, dar şi pentru cei străini.
Cadrul institutionalspecializat care asigură realizarea procesului migraţional
esteBiroul Migraţie şi Azilcare reprezintă structura împuternicită cu primirea pachetului de acte şi eliberarea deciziei finale. Cetăţeanul străin sau cetăţeanul R. Moldova nu
poate urmări toată procedura de documentare şi nu poate aprecia toate etapele. E necesar o colaborare transparentă, evitarea dublării atribuţiilor diverselor instituţii.
Desi, în R. Moldova se înregistreaza, un şomaj sporit, totusi migranţii au şanse
să obţină un loc de muncă.Acordarea dreptului la muncă cetăţeanului străin pentru
desfăşurarea activităţii de muncă se efectuează de către Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă a R.M., instituţie care are în competenţa sa examinarea cererilor privind avizarea invitaţiei străinilor pentru activitate de muncă şi filtrarea solicităţilor sub aspectul necesităţilor forţei de muncă în ţară.
Dimensiuni socio-juridice ale migraţiei forţei de muncă reprezintă conotaţii diverse. Explicaţiile fenomenului migraţiei forţei de muncă au prezentat dezechilibrele, adesea de ordin economic, existente între ţările de destinaţie şi cele de origine. În plus, din punct de vedere cantitativ, se crede că, în centrul migraţiei forţei de
muncă se află forţa de muncă străină ieftină, importată, în mare parte pentru o perioadă determinată, în vederea realizării unor activităţi pentru care forţa de muncă
locală lipseşte. În acelaşi timp, statele dezvoltate exercită o putere de atracţie considerabilă pentru personalul înalt calificat din ţările mai puţin dezvoltate, personal
necesar pentru menţinera competitivităţii economice şi menţinerea ritmului de dezvoltare a societăţii proprii. Considerăm că aranjamentul tranzitoriu nu face decât să
subordoneze drepturi sociale şi economice importante ale individului, potenţate prin
libertatea de circulaţie, unor viziuni politice conjuncturale cu privire la extinderea
Uniunii Europene, răspunzând unor probleme de ordin intern. Politicile statului
moldav sau, mai degrabă, lipsa unor politici coerente şi curpinzătoare în acest domeniu au fost resimţite din plin de către lucrătorii migranţi. Este de remarcat, totuşi,
efortul legal şi administrativ al statului. Facilitarea migraţiei forţei de muncă a presupus elaborarea unei legislaţii de suport, care a fost continuu actualizată şi amelio273

rată, incluzând aspecte precum coordonarea sistemelor de securitate socială, instituirea reţelei serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă şi recunoaşterea
calificărilor profesionale. În acelaşi timp, conştientizarea de către lucrători a drepturilor de muncă şi de securitate socială în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor
la nivel european este un factor deosebit de important, deşi acest lucru nu rezolvă
implicit problemele pe care le întâmpină lucrătorii migranţi. În plus, o mare parte
din responsabilitatea pentru conştientizarea drepturilor de muncă şi de securitate
socială de către lucrătorii migranţi o poartă ţara de origine, care este necesar să
răspundă cu politici publice adecvate pentru informarea lucrătorilor migranţi.
Experienţa internaţională în domeniul migraţiei ne oferă soluţii pentru prevenirea eventualelor discordanţe pe acest segment. Existenţa sectorului secundar se
poate verifica relativ uşor, validând afirmaţiile teoriei pieţei segmentate a muncii.
Este de remarcat că sectoarele deficitare de forţă de muncă prevăzute în cadrul
acordurilor bilaterale cu Republica Moldova încadrează foarte bine sectorul
secundar. Marea Britanie a procedat diferit în ceea ce priveşte acoperirea deficitului
de forţă de muncă în sectorul secundar din economie. Astfel, după eşecul în planul
comunicării publice în ceea ce priveşte liberalizarea pieţei forţei de muncă, Marea
Britanie a restricţionat accesul lucrătorilor şi a aplicat acestora un sistem special de
acces pe piaţa forţei de muncă. Sistemul respectiv arată că locurile de muncă sunt
oferite, în principal, în sectorul secundar (domeniul agricol, al alimentaţiei etc). Pe
de altă parte, legătura cu companiile din sectorul respectiv a mediului instituţional a
fost confirmată, implementarea efectivă a recrutărilor efectuându-se de organizaţii
active în sectoarele vizate. Italia se remarcă însă prin refuzul accentuat al acceptării
statutului de ţară de imigraţie şi pune accentul pe controlul excesiv al imigraţiei,
nedublat însă de un control eficient la nivelul pieţei forţei de muncă şi în special a
sectorului secundar. Ca urmare, munca ilegală a crescut considerabil, deoarece economia informală a contribuit semnificativ la accesul pe piaţa muncii. Programele de
recrutare de forţă de muncă din exterior au stabilit cote foarte reduse, iar birocraţia
excesivă la accesul străinilor pe piaţa muncii conduce la fraudarea căilor legale.
Acordurile bilaterale încheiate de către Republica Moldova, pun un accent mai
mare pe stoparea imigraţiei ilegale, decât pe circulaţia forţei de muncă. Ca urmare,
atestăm că economiile ţărilor au atras, prin deficitele de forţă de muncă autohtonă,
lucrători din statele din est. În trei state - Germania, Marea Britanie şi Spania, autorităţile guvernamentale s-au implicat direct în asigurarea forţei de muncă necesare
prin implementarea de politici guvernamentale de recrutare, materializate în programe autohtone, complementate de acordurile bilaterale. În cazul Italiei, autorităţile au tolerat fenomenul migraţiei, fapt ce a permis, pe de o parte, acoperirea
deficitelor de forţă de muncă şi, pe de altă parte, evitarea presiunilor asupra bugetelor de asigurări sociale şi de sănătate în condiţiile unei dezvoltări semnificative
a economiei informale şi muncii ilegale.
Deficitul de forţă de muncă din piaţa forţei de muncă a ţării de destinaţie nu este singură cauză a migraţiei lucrătorilor din est. Perspectiva asupra migraţiei, dată
de cauzalitatea cumulativă este deosebit de utilă, deoarece integrează teoria reţelelor
de migranţi, aplicabilă în toate situaţiile analizate, şi abordarea instituţională.
În general, efectele plecării lucrătorilor moldoveni asupra Republicii Moldova
sunt positive, în ceea ce priveşte trimiterea remitenţelor şi dobândirea competenţelor
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profesionale, care pot fi aplicate în ţară în măsura în care lucrătorii revin. În fapt,
efectele pozitive sunt de cele mai multe ori asociate cu revenirea în ţară şi cu contribuţiile pe care migranţii reveniţi le pot aduce societăţii. În acest sens este percepută
şi plecarea personalului înalt calificat, ca un câştig, în măsura revenirii sale în ţară,
prin prisma aportului de capital şi expertiză aduse economiei Republicii Moldova.
Efectele negativesunt associate, în special, pierderii personalului înalt calificat (şi
creării unor dezechilibre pe piaţa forţei de muncă, în special în anumite sectoare de
activitate), a pierderii generale a populaţiei active, tinere, precum şi efectelor în planul
familiei. Asupra ţărilor de destinaţie, efectele sunt în general pozitive, atât prin acoperirea deficitelor pe piaţa forţei de muncă, dar, mai ales, prin aportul de resurse
umane înalt calificate, cu o contribuţie importantă în plan inovativ.
În acelaşi timp, o strategie de nişă pare a avea mai mult succes decât o strategie la nivel naţional, în măsura în care se poate adresa focalizat asupra unor categorii profesionale considerate prioritare.
În ultimul timp, în Republica Moldova se observă o imigrare considerabilă în
scop de muncă a cetăţenilor turci. Aceasta se explică prin faptul că ţara noastră are
legături economice eficiente cu Turcia importând materie primă, utilaje etc. Evaluând tot în termeni de impact, eliminarea barierelor la mobilitatea forţei de muncă
sprijină ipoteza unei migraţii permanente scăzute şi a creşterii migraţiei circulatorii.
Economia, practic, condiţionează şi confirm valabilitatea teoriei pieţei segmentate a muncii, teoria reţelelor sau cauzalitatea cumulativă. Valorificarea potenţialului migranţilor străini poate fi realizată prin investiţii relativ mici, comparativ cu
contribuţia lor pentru societate, dar semnificative într-o politică naţională de migraţie corelată cu o politica de dezvoltare a Republicii Moldova.
Migraţia cu scop de muncă în Republica Moldovaare impact pozitiv asupra
economiei ţării, dar valorificată incorect de către instituţiile statului conduce la
fraudarea segmentului migraţionist.
Am menţionat supra că legislaţia şi instituţiile în Republica Moldova care se
ocupă de segmentul migraţiei trebuie să aplice normele legale fără discriminare şi
conform principiului prezumţiei nevinovăţiei. Pentru angajarea la muncă a străinilor
în Republica Moldova, angajatorul este obligat să înregistreze oferta locurilor de
muncă vacante la Oficiul teritorial al forţei de muncă şi să publice în presă un anunţ
privind aceste locuri vacante. Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare, oficiul nu identifică cetăţeni ai Republicii Moldova care pot suplini locurile de muncă vacante
declarate de către angajator, acesta din urmă apelează la Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Pentru a invita străini în Republica Moldova
în scop de angajare în muncă pentru un termen de şedere ce depăşeşte 90 de zile,
angajatorul este obligat să obţină avizul favorabil al ANOFM.
Pentru obţinerea avizului favorabil, angajatorul sau reprezentantul împuternicit
al acestuia depune la ANOFM un demers, în care se argumentează necesitatea
invitării specialistului străin, calificarea acestuia şi locul de muncă, datele personale
ale specialistului străin (numele, prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, cetăţenia),
datele paşaportului (seria, numărul, valabilitatea), vechimea în muncă. Străinii invitaţi la muncă de Guvern sau de organele centrale de specialitate ale administraţiei
publice, specialiştii sosiţi în baza acordurilor în domeniu la care Republica Moldova
este parte, precum şi străinii sosiţi la muncă în cadrul proiectelor investiţionale ce
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prezintă interes pentru economia naţională sunt exoneraţi de necesitatea obţinerii
avizului ANOFM. Străinii sosiţi la muncă în cadrul proiectelor investiţionale ce
prezintă interes pentru economia naţională sunt exoneraţi de necesitatea obţinerii
avizului ANOFM cu condiţia prezentării documentului de confirmare a Ministerului
Economiei.Străinului care a înfiinţat o întreprindere/organizaţie/ instituţie înregistrată în Republica Moldova sau conducătorului acesteia, precum şi asociatului sau
acţionarului întreprinderii/organizaţiei/ instituţiei respective li se acordă dreptul la
muncă fără avizul ANOFM.
Pentru a obţine dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de
muncă pentru lucrătorul imigrant, angajatorul sau reprezentantul împuternicit al
acestuia, depune la Ghişeul Unic de documentare a străinilor în cadrul autorităţii
competente pentru străini o serie de acte, inclusiv proectul contractului individual
de muncă care obligatoriu trebuie să conţină: retribuţia lucrătorului şi echivalentul acesteia într-o valută convenţională; termenele şi modul de plată a salariului
pentru munca prestată în orele de program (8 ore pe zi) şi, după caz, pentru munca
prestată peste orele de program, pe timp de noapte sau în condiţii nefavorabile;
compensaţia pentru munca prestată în zilele de odihnă şi de sărbătoare; b) concediul
anual plătit, alte suplimente şi indemnizaţii prevăzute de legislaţie; c) modul de
achitare a cheltuielilor de drum din ţara de origine în ţara de destinaţie; d) asigurarea cu locuinţă corespunzătoare normelor sanitare, condiţiile de alimentare; e)
asigurarea medicală (durata, cine o achită şi pe teritoriul cărei ţări); f) asigurarea
contra accidentelor de muncă, compensarea daunelor şi prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă, transportul accidentatului sau al defunctului în ţara
de origine, cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de îmbolnăvire profesională, întocmirea şi expedierea actelor corespunzătoare la misiunile diplomatice şi
oficiile consulare acreditate ale ţării de origine.
Compartimentul “Obligaţiile lucrătorului” va include: a) respectarea legislaţiei
ţării de destinaţie; b) respectarea regulamentului de ordine interioară a muncii, a
modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor; c) respectarea
disciplinei de muncă, a regulilor de protecţie a muncii şi a disciplinei tehnologice; d) îndeplinirea dispoziţiilor angajatorului ce ţin de activitatea de muncă; e)
păstrarea secretelor tehnologice şi comerciale în măsura prescrisă de legislaţia ţării
de destinaţie; f) răspunderea materială pentru pagubele pricinuite angajatorului.
Compartimentul “Condiţii generale” va include: a) condiţiile de prelungire sau
desfacere a contractului individual de muncă înainte de expirarea termenului lui de
valabilitate; b) modalitatea de transfer al mijloacelor financiare cîştigate; c) responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor din contractul individual de
muncă, modul de soluţionare a litigiilor; d) impozitarea şi mărimea reţinerilor din
salariu; e) termenul de valabilitate a contractului individual de muncă, începutul şi
încetarea raporturilor de muncă.
AvizulANOFM trebuie să asigure potenţialului migrant o undă verde pentru
venirea şi aflarea lui în Republica Moldova. Respectiv acesta are dreptul să se afle
în incinta unităţii întreprinderii în care va activa, să ia cunoştinţă direct de condiţiile de muncă. Deşi, migrantul are drepturile menţionate, acesta nu poate dispune de aceste drepturi, deoarece colaboratorii BMA, practic „vânează” migranţii în
scop de muncă, calificând aflarea acestora în incinta întreprinderii drept „activi276

tate de muncă ilegală” aplicând dispoziţiile art.334 alin. (2) din Codul Contravenţional al R.M.care reglementează încălcarea regulilor de plasare în câmpul
muncii a cetăţenilor străini sau a apatrizilor. În speţă, „desfăşurarea activităţii de
muncă de către cetăţeni străini sau apatrizi, aflaţi provizoriu în Republica Moldova,
fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de legislaţie se
sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale”.
Această apreciere neîntemeiată conduce la apariţia litigiului, iar migrantul este nevoit pe perioada procesului de judecată să se afle în Republica Moldova, fără
dreptul de a fi angajat în câmpul muncii, perioadă în care, dacă ar activa, angajatorul ar achita la buget contribuţiile sociale, deoarece conform Hotărârii
Guvernului al R.M. nr. 1000 din 13.12.2013 cuantumul salariului mediu lunar pe
economie, prognozat pentru anul 2014, este aproximativ în mărime de 4500 lei.
Respectiv şi contribuţia la buget ar fi considerabilă pe acest segment. În acest caz,
toate părţile sunt în pierdere.
Statutul juridic al migrantului angajat îl limitează în dreptul de a-şi alege arbitrar un alt loc de muncă. Astfel, acesta, în cazul în care doreşte să demisioneze, sau
este concediat, nu are dreptul să fie angajat la o altă întreprindere. Încetarea raportului de muncă atrage dreptul şi obligaţia migrantului de a părăsi ţara gazdă, iar angajatorul este obligat să depună cerere la instituţia abilitată, pentru a fi retras permisul
de şedere cu drept de muncă. Respectiv, migrantul nu va putea beneficia de a se
angaja la un alt loc de muncă în ţara dată, iar un potenţial angajator nu va putea solicita invitarea acestuia, atâta timp cât permisul de muncă anterior nu este retras,
fiind activ. Situaţia migrantului în scop de muncă este complicată inclusiv din motivul că, acesta depinde de „voinţa fostului angajator” de a i se revoca permisul anterior.Procedura de obţinere a unui nou permis de şedere cu drept de muncă este aceeaşi pentru un nou angajator.
Deci, în cazul în care migrantul a venit în ţară în baza invitaţiei de muncă se
exclude intenţia acestuia de a practica activitate de muncă ilegal, guvernând prezumţia scopului de muncă. Altfel spus, perioada perfectării actelor în vederea
obţinerii permisului de şedere în scop de muncă nu poate fi calificat drept încălcare
a legislaţiei statului în care a fost invitat. În Republica Moldova sunt multe asemenea cazuri, fapt confirmat de procesele de judecată aflate pe rol în instanţe.
Concluzii. Străinii au cunoştinţe foarte limitate sau chiar nu cunosc drepturile
lor şi modalităţile de a-şi exercita aceste drepturi, iar reprezentanţii/funcţionarii instituţiilor cu atribuţii în domeniul migraţiei cu scop de muncă sunt obligaţi şi trebuie
să aplice normele legale fără interpretare subiectivă şi tendenţioasă.
Constatarea faptului că un străin practică activitate de muncă este condiţionat
de stabilirea elementelor care confirmă că angajatorul a întreprins acţiuni de admitere în câmpul muncii a străinului. Altfel spus, este imposibil a aplica sancţiune străinului referitor la practicarea activităţii de muncă fără a fi sancţionat şi potenţialul
angajator. Conchidem că este imposibil să existe un străin care practică activitate de
muncă fără a fi identificat, şi, în consecinţă sancţionat, subiectul care a tolerat
această muncă şi a obţinut beneficii în rezultatul muncii. Între străinul care activează ilegal şi angajator există o legătură intrinsecă, de aceea, la stabilirea sancţiunii
pentru străin trebuie să se analizeze existenţa încălcării şi de către potenţialul angajator, or, practicarea muncii ilegale implică obligatoriu doi subiecţi, care depind
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unul de celălalt şi, dacă nu este sancţionat potenţialul angajator, atunci nu sunt întrunite componentele contravenţiei, şi nici nu poate fi sancţionat străinul. Fără pretenţia de a cerceta exhaustiv acest subiect, ne menţinem dreptul de a aborda acest
subiect prin cercetarea componenţei contravenţiei sub aspectul dreptului contravenţional şi al dreptului administrativ într-un alt studiu.
Bibliografie:
1. Codul de procedură civilă al R.M. Nr.225-XV din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al
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3. Legea R.M. contenciosului administrativ. Nr.793- XIV din 10.02.2000. În: Monitor Oficial, 18.05.2000, nr.57-58.
4. Legea R.M. privind azilul în R.M. Nr. 270-XVI din 18.12.2008. În: Monitor Oficial,
13.03.2009, nr.53-54.
5. Legea R.M. privind regimul străinilor în R.M. Nr. 200-XVI din 16.07.2010. În: Monitor
Oficial, 24.09.2010, nr.179-181/610.
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DIMENSIUNEA DE GEN ÎN GUVERNAREA LOCALĂ
BUCATARU Igor,
doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar,
Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative,
FRIŞPA, USM.
NICOLENCO Olga,
master în ştiinţe politice.
Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for
women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in
any area and at all levels. For local government it is a strategy for making the concerns and
experiences of women as well as of men an integral part of the design, implementation,
monitoring and evaluation of local policies and programmes in all administrative, political,
economic and societal spheres, so that women and men benefit equally, and inequality is not
perpetuated. The ultimate goal of mainstreaming is to achieve gender equality, particularly
in local government.

Introducere
În ultimii ani tot mai des se discută despre necesitatea asigurării egalităţii de
gen în societatea moldovenească. Fapt ce ar permite ca fiecare cetăţean, femeie sau
bărbat, să fie protejat în egală măsură, iar drepturile omului să i se asigure conform
legislaţiei. Guvernarea locală are posibilitatea prima să asigure acest lucru, datorită
aflării proxime faţă de cetăţeni. Acest lucru se confirmă şi în “Declaraţia Universală
cu privire la Guvernarea Locală” a IULA (International Union of Local Authorities
- Uniunea Internaţională a Autorităţilor Locale), adoptată în noiembrie 1998. În
art.10 se afirmă: „Administraţia publică locală este într-o poziţie unică de a contribui la lupta globală pentru asigurarea egalităţii de gen şi poate avea un impact major
asupra situaţiei femeilor şi statutului egalităţii de gen din întreaga lume” 1.
Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană
şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, unde, în Capitolul 4 „Ocuparea forţei de muncă, politica socială şi asigurarea oportunităţilor
egale”, în Articolul 32, punctul „f” se obligă să: “asigure oportunităţi egale cu scopul consolidării egalităţii dintre genuri şi asigurării oportunităţilor egale dintre femei şi bărbaţi, precum şi combaterea discriminării din orice fel de motive” 2.
Respectarea dreptului fundamental de egalitate între bărbaţi şi femei constituie
o condiţie nu doar obligatorie, dar şi vitală pentru sustenabilitatea unei guvernări
locale democratice, care ar duce la prosperarea cetăţenilor şi dezvoltarea comunităţilor în Republica Moldova. O activitate a autorităţilor publice locale nu poate fi
considerată reuşită, dacă nu acordă suficient de multă atenţie atât asigurării egalităţii de gen, în general, cât şi proceselor de abilitare a femeilor, în particular.
Asigurarea dimensiunii de gen în guvernarea locală prin prisma rezultatelor
alegerilor locale din Republica Moldova
În iunie 2015 în Republica Moldova au avut loc alegeri locale generale. Din
start putem constata că la capitolul „asigurarea dimensiunii de gen” rezultatele sunt
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relativ mai bune decât cele de după scrutinul din 2011. Totuşi, societatea moldovenească încă nu se poate mândri cu o creştere considerabilă a numărului femeilor în
funcţiile de primare şi consiliere locale sau raionale.
Conform generalizărilor efectuate în preajma scrutinului din iunie 2015, ponderea femeilor candidate la funcţia de primar a fost mai mică decât în scrutinul din
2007 şi un pic mai mare decât în 2011. Dacă în 2007 ponderea femeilor din numărul total de candidaşi a fost de 23.5%, în 2011 de 18.9%, atunci în 2015 avem o
creştere de doar 0.4%, atingând cota de 19.3%. Dacă analizăm datele separat pentru
oraşe mici, oraşe mari şi sate, tabloul ne demonstrează că ponderea femeilor printre
candidaţii la funcţia de primar în anul 2015, comparativ cu 2011: a scăzut în oraşele
mici (de la 14% la 10.1%), dar a crescut în oraşele mari (de la 13% la 17.9%) şi în
sate (de la 21.5% la 24.6%).
Tabelul 1. Ponderea femeilor candidate şi a femeilor alese 3
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Deşi suntem departe de a fi mulţumiţi de datele actuale de promovare a femeilor la funcţiile de luare a deciziilor, trebuie să menţionăm şi unele succese
obţinute. Unul din aceste succese se referă la capitolul - Pierderi de gen în rândul
candidaţilor la funcţia de primar, unde, pentru prima dată, femeile reprezintă o
pondere mai mare în rândul primarilor aleşi, decât în rândul candidaţilor. Asta
denotă faptul, că femeile, pe care partidele le-au promovat pe lista de candidaţi,
iar alegătorul a avut ocazia să vadă campania lor electorală – au fost apreciate şi
votate de alegători. Respectiv, cu cât mai multe femei vor candida, cu atât mai
multe femei vom avea în primării şi consilii locale, adică la nivelul de luare a deciziilor în guvernarea locală a comunităţilor.
Din păcate, prea puţin a crescut numărul femeilor candidate la funcţia de consilieră locală: 34.6% în 2007, 33.2% în 2011 şi doar 34.9% în 2015. Similară este şi
dinamica numărului de femei candidate la funcţia de consilieră raională/municipală:
33.2% în 2007, 28.4% în 2011 şi doar 29.8% în 2015.
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Trebuie să recunoaştem că, la moment, Republica Moldova rămâne repetentă
la capitolul realizării indicatorilor de gen, pe care şi i-a asumat în septembrie 2000,
când a semnat Declaraţia Mileniului, adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite şi
consemnată în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Prin aceşti indicatori Republica Moldova s-a obligat, către anul 2015 (!), să promoveze femei la nivelul de
luare a deciziilor, şi anume: 25% femei dintre primari, 25% femei în consiliile raionale, 30% femei deputate în parlament şi 40% femei în funcţia de consilieră locală.
Menţionăm, cu regret, că niciunul din aceşti indicatori nu a fost realizat în urma
scrutinelor din anii 2014 şi 2015.
Tabelul 2. Dinamica reprezentării femeilor în administraţia publică locală, ca
rezultat al alegerilor locale generale din anii 2007, 2011 şi 2015
Anul desfăşurării
Alegerilor locale generale:
2007
2011
2015

Reprezentarea
femeilor, alese
primare (%)
18.1%
18.5%
20.9%

Reprezentarea
femeilor,,alese
consiliere raionale(%)
13.2%
17.4%
17.3%

Reprezentarea
femeilor, alese
consiliere locale
(%)
26.5%
28.6%
-

Rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie, din perspectiva problemei
abordate, se prezintă în felul următor. Din tabel se vede clar o tendinţă de creştere a
numărului de femei deputate începând cu anul 1990 şi până la 2009, după care, în
ultimele două scrutine parlamentare din noiembrie 2010 şi noiembrie 2014, se atestă o tendinţă negativă, o descreştere greu de explicat.
Dar unele motive, totuşi, pot fi invocate. De exemplu, numărul mic de femei
poate fi motivat prin amplasarea injustă a femeilor în listele de candidaţi, care, de
regulă, se regăsesc în a doua jumătate a listei. De exemplu, în alegerile parlamentare generale din noiembrie 2014, din 1861 candidaţi – doar 577 erau femei (31%),
din 577 femei candidate – doar 54 sunt pe primele 10 locuri, iar încă 54 femei sunt
plasate pe locurile 11-20. Toate celelalte 469 de femei au fost plasate după locul 20,
care, după cum ne dăm bine seama, de cele mai dese nu sunt eligibile. Această constatare este valabilă şi pentru listele de candidaţi la alegerile locale.
Tabelul 3. Tendinţele reprezentării femeilor în Parlament în perioada 1990-2015
Legislatura şi anii

Legislatura a XII-a (1990-1993)
Legislatura a XIII-a (1994-1998)
Legislatura a XIV-a (1998-2001)
Legislatura a XV-a (2001-2005)
Legislatura a XVI-a (2005-2009)
Legislatura a XVII-a (IV.2009VII.2009)
Legislatura a XVIII-a (2009-2010)
Legislatura a XIX-a (2010-2014)
Legislatura a XX-a (2014-prezent)

Numărul femeilor deputate în parlament
12 femei din 380 deputaţi
5 femei din 101 deputaţi
9 femei din 101 deputaţi
16 femei din 101 deputaţi
21 femei din 101 deputaţi
24 femei din 101 deputaţi

Reprezentare procentuală a femeilor
în parlament
3.8%
4.9%
8.9%
15.8%
20.9%
23.7%

26 femei din 101 deputaţi
20 femei din 101 deputaţi
20 femei din 101 deputaţi

25.7%
19.8%
19.8%
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Deşi Republica Moldova are cadrul legal necesar pentru asigurarea egalităţii de
gen prin Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi) 4, de facto este încă departe de starea de echilibru şi echitate de
gen în societate.
Abordarea integratoare de gen (gender mainstreaming) în procesul de guvernare locală
Pentru prima dată conceptul de „gender mainstreaming” – abordarea integratoare a dimensiunii de gen a răsunat la lucrările celei de-a treia Conferinţe Internaţionale privind Condiţia Femeilor de la Nairobi, în anul 1985. Subiectul a fost
preluat şi dezvoltat în continuare de către participanţii şi participantele la cea de-a
patra Conferinţă Internaţională privind Condiţia Femeilor de la Beijing, în 1995 5.
Dacă la Conferinţa de la Nairobi s-a discutat despre conceptul abordării integratoare
de gen mai mult pentru ţările subdezvoltate, atunci la Conferinţa de la Beijing deja
s-a cerut o abordare integratoare a egalităţii de gen la nivel internaţional. Din acel
moment abordarea integratoare a devenit unul din punctul de referinţă în activitatea
structurilor Uniunii Europene.
Gender mainstreaming sau abordarea integratoare a dimensiuni de gen în sfera
publică este instrumentul de lucru, care permite şi obligă includerea aspectelor de
gen în toate deciziile, hotărârile, proiectele, activităţile, politicile publice, programele, practicile şi procesul de luare a deciziilor, astfel încât, la orice etapă şi la orice
nivel al elaborării sau implementării, să se facă o analiză a efectelor acestora asupra
femeilor şi bărbaţilor şi să se acţioneze corespunzător, ca femeile şi bărbaţii să beneficieze în mod egal de rezultatele finale, iar inegalitatea să nu perpetueze.
În ce constă plusvaloarea/beneficiul abordării integratoare a egalităţii de gen pentru
cetăţeni şi reprezentanţii APL? 6, p.195-205 Prezentăm doar câteva argumente:
 promovează conceptul dimensiunii de gen printre reprezentanţii guvernării
locale, la etapa iniţială, cu o extindere a campaniei de promovare printre cetăţenii
comunităţii, ulterior;
 stimulează guvernarea locală la o analiză de gen a tuturor proiectelor de decizii şi hotărâri, care vor sta la baza acţiunilor planificate ulterior;
 prevede o (re)planificare riguroasă a acţiunilor întreprinse de autorităţi în aşa
fel, ca să fie luate în calcul necesităţile şi nevoile specifice ale femeilor din localitate;
 asigură o (re)gândire a politicilor de guvernare, inclusiv locală, a programelor de implementare, a proiectelor comunitare etc., cu scopul excluderii din start a
oricăror posibilităţi de atitudini bazate pe stereotipuri şi prejudecăţi de gen;
 contribuie la atitudini echilibrate faţă de femei şi bărbaţi, în aşa fel, ca niciun
grup să nu fie avantajat/dezavantajat în urma hotărârilor şi deciziilor administrative;
 face posibilă creşterea numărului de femei la funcţii de conducere, contribuind la formarea masei critice de femei la nivelul de luare a deciziilor, fapt care va asigura aducerea pe agenda guvernării locale a problemelor femeilor din comunitate;
 creează oportunităţi noi pentru femeile, dar şi bărbaţii din localitate pentru
implicarea lor directă în activitatea participativă în treburile comunităţii.
Avantajele asigurării dimensiunii de gen în guvernarea locală
Cine va avea de câştigat de pe urma abordări integratoare a egalităţii de gen în hotărârile, programele, deciziile, proiectele şi alte iniţiative lansate de administraţia publică locală? De ce este benefică integrarea dimensiunii de gen în guvernarea locală?
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Răspunsul va fi unul complex, dar neexhaustiv - pentru că asigurarea egalităţii
şi echităţii de gen în guvernarea locală a comunităţilor va permite, dar şi va obliga
funcţionarii publici:
1. să analizeze minuţios şi detaliat deciziile luate în şedinţe, înainte ca acestea să
fie puse la vot, şi să “vadă” cum vor afecta aceste decizii fiecare locuitor al comunei;
2. să fie mai atenţi nu doar la necesităţile oamenilor, în general, aşa cum este
expresia multora dintre ei – “eu lucrez pentru toţi oamenii!”, dar îi va obliga să
gândească dacă ei, cu adevărat, au luat în calcul necesităţile fiecărui om în parte:
femeie, bărbat, copii, vârstnici etc.;
3. să-şi concentreze atenţia pe dezvoltarea cetăţenilor, nu să accepte cetăţeanul
doar ca o prezenţă tăcută (de regulă, femeile din sate nu prea sunt întrebate şi ascultate de administraţie ce cred sau ce vor ele);
4. să revadă principiile de convieţuire şi conlucrarea cu cetăţenii - împreună,
nu doar alături, mai ales la capitolul luării deciziilor, nivel, la care încă avem un
număr insuficient de femei;
5. să asigure o activitate a APL în condiţii de parteneriat egal cu locuitorii satului sau a oraşului - să gândească o strategie de incluziune a cetăţenilor în administrarea treburilor comunităţii, unde trebuie să se regăsească reprezentanţii tuturor
grupurilor de cetăţeni;
6. să responsabilizeze la maximum colaboratorii primăriilor în exercitarea directă a obligaţiunilor din fişa postului cu interes primordial pentru sătean/orăşean,
nu doar pentru ca primăria “să arate bine” în rapoarte şi dări de seamă;
7. să sporească nivelul de transparentizare a procesului de luare a deciziilor la
nivelul guvernării locale prin implicarea în discuţii a femeilor şi bărbaţilor, discuţii
în care să se scoată în evidenţă necesitatea respectării dimensiunii gen, ca factor de
bază în cadrul unei guvernări democratică;
8. să se asigure că abordarea integratoare de gen nu este o modă, un vânt occidental temporar, care repede va trece, dar că abordarea de gen va deveni o normă,
care va fi respectată în fiecare şedinţă a Consiliului local;
9. să contribuie la durabilitatea şi sustenabilitatea proiectelor comunitare, în
care a fost respectat interesul femeilor şi a bărbaţilor din localitate, deopotrivă, iar
deciziile asupra acestor proiecte au fost trecute prin prisma egalităţii de gen;
10. să promoveze dimensiunea de gen prin activităţi, întruniri, mese rotunde
printre cetăţenii comunităţii;
11. să aibă grijă ca dimensiunea de gen să fie respectată inclusiv, dar poate
mai ales, în soluţionarea problemelor pentru reprezentanţii grupurilor vulnerabile,
pentru că, după cum arată practică, aceste grupuri sunt formate preponderent din
femei şi copii;
12. să informeze cetăţeanul despre toate sursele de ajutor, posibilităţile şi oportunităţile atât la nivel local (Consiliul local, primarul, funcţionarii primăriei, ONG din
localitate, agenţii economici etc.), cât la nivel raional (Consiliul raional, asociaţii
obşteşti, donatori locali şi internaţionali, programe şi proiecte sociale, antreprenoriale,
de instruire etc.), despre modalităţile de ieşire din impas din o problemă sau alta (femeile din sate, de cele mai dese ori, au acces redus la astfel de informaţii);
283

13. să motiveze femeile din localitate spre implicare în procesul politic şi decizional, iar această datorie ar trebui să revină, în primul rând, femeilor care au reuşit
să acceadă la funcţii publice;
14. să demonstreze că administraţia publică locală este sursa dublă de ajutor:
financiară şi morală, situată cel mai aproape de cetăţeni, în aşa fel, că cea financiară
va fi implementată prin aprobarea bugetelor locale sensibile la dimensiunea de gen,
iar cea morală prin atitudini umane faţă de cetăţean, bazate pe principii de egalitate
şi echitate de gen.
Credem că datele prezentate mai sus îndreptăţesc pe deplin necesitatea abordării subiectului dimensiunii de gen în procesul de guvernare locală.
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REFORMAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
A REPUBLICII MOLODOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
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Departamentul Ştiinţe Politice ţi Administrative,
FRIŞPA, USM
Administration is one of the public institutions that make up the state and consists, in
turn, other permanent bodies and institutions. As public administration organization system
comprises a plurality of parts with names, services, tasks and various activities. The transition to a market economy, the collapse of the former administrative system and other phenomena that have developed along with Moldova's independence are processes that affect
various fields of society.
In the current reassessment of the role of government in relation to the company and
central public administration reform is key to democratize the country and related to increasing European integration aspirations. From the point of view of European integration to implement fully Moldova Strategy aims target of an administrative system and public administration institutions capable of transposing, implementing and float acquis communautaire.

Administraţia este una din instituţiile publice care compun statul şi este formată, la rîndul ei, din alte instituţii si organisme permanente. Ca sistem de organizare
administraţia publică cuprinde o multitudine de părţi componente cu denumiri, cu
servicii, atribuţii şi activităţi diferite. Legatura sistemului administraţiei publice cu
puterea executivă se face prin guvern, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale.[7]
La rîndul său administraţia publică centrală are în teritoriu diferite organe deconcentrate care organizează executarea legii în unitaăţile administrativ teritoriale
sau în unităţi administrative speciale în legătura cu domeniul specific de activitate.
Administraţia publică centrală de specialitate este organizată într-un sistem unic şi
nici un minister sau altă autoritate administrativă centrală, sau structură organizaţională din sfera lor de competenţă nu poate să se afle în afara acestui sistem. [2]
Orice proces de conducere social-politic presupune specializarea activităţilor
statale şi stabilirea unor organisme investite cu autoritate, care să desfăşoare permanent acelaşi gen de activităţi, potrivit anumitor metode şi practici. În fiecare stat,
organismele investite cu autoritate, în tumultul lor, fac parte din categoria unei anumite puteri în stat.
Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte
fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt
procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea
statului de drept, edificarea societăţii civile, aplicarea mecanismelor de piaţă în
condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În condiţiile actuale, reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în raport cu societatea
şi reforma administraţiei publice centrale reprezintă elementul-cheie ce ţine de democratizarea ţării şi sporirea aspiraţiilor de integrare europeană.
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Administraţia publică din Republica Moldova trece la etapa actuală printr-un
proces de reformare care are ca obiectiv ajustarea la rigorile europene. Aceste activităţi derivă din mai multe documente, inclusiv din prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană semnat la 27 iunie 2014 şi se înscriu în aspiraţiile de
modernizare a administraţiei publice. Desfăşurarea acestor procese într-o manieră
constructivă şi cu un impact favorabilpresupune necesitatea corespunderii acestoraunor abordări ştiinţific argumentate bazate pe paradigme moderne, capabile să asigure consecutivitatea şi ireversibilitatea acţiunilor iniţiate în acest domeniu.[1]
Pe plan mondial tendinţa ultimilor douăzeci de ani este cea a globalizării si
dezvoltării intense a sistemelor sociale. În acest nou context statele naţionale sunt
puse într-o poziţie cu totul nouă, în care instituţiile şi sistemele administrative
trebuie să fie flexibile pentru a se adaptata acestor transformări. În noul context geopolitic administraţia publică centrală si locală au devenit factori definitorii în competitivitatea economică a unei ţări sau regiuni economice.
Pentru Republica Moldova procesul de transformări din administraţia publică
capătă noi dimensiuni. Astfel, acestea trebuie să răspundă noilor schimbări din economia mondială, dar în egala măsură şi noilor cerinţe ale procesului de integrare în
structurile Uniunii Europene.
Reforma administraţiei publice implica modificări de substanţă ale componentelor sale majore, atât la nivelul administraţiei publice centrale cît şi al administraţiei publice locale şi a serviciile publice în general. Pe de altă parte, dezvoltarea
democraţiei reclamă instituirea unei noi relaţii între cetăţeni şi administraţie,
creşterea şi întarirea rolului autorităţilor şi reconsiderarea parteneriatului cu societatea civilă şi aleşii locali.
Din punctul de vedere al implimentării Strategiei de integrare europeană
Republica Moldova îşi propune obiectivul de a avea un sistem administrativ şi institutii ale administraţiei publice capabile să transpună, să implementeze şi să traducă
în viaţă acquis-ul comunitar şi să se apropie de îndeplinirea criteriilor necesare
pentru atribuirea calităţii de membru al UE, adoptate de Consiliile Europene la Copenhaga, Madrid si Luxemburg. [3]
Schimbarea administraţiei publice este necesară pe patru niveluri:
1) strategic, redefinirea prestaţiilor statului;
2) legal, asigurarea clarităţii legislative;
3) organizaţional;
4) cultural.
Stabilirea unui sistem de administraţie publică funcţional şi eficient, capabil să
îndeplinească standardele Uniunii Europene şi să implementeze acquis-ul comunitar
într-un mod eficient, va avea în vedere respectarea şi aplicarea urmatoarelor principii adoptate de Comisia Europeana şi bazate pe criteriile politice de aderare:
-separarea funcţiilor politice de cele administrative;
-consolidarea unui corp al funcţionarilor publici de cariera, profesional si
neutru politic;
-subsidiaritatea;
-claritate privind rolul, responsabilităţile si relaţiile dintre instituţii;
-cooperare interguvernamentală şi administrativă cu statele membre şi candidate ale UE;
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-transparenţa actului de guvernare şi administrativ;
-simplificarea procedurilor administrative;
-implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor;
-coerenţa actului administrativ;
-perfecţionarea managementului în administraţia publică;
-descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei administrative
şi financiare;
-consolidarea autonomiei decizionale, instituţionale, patrimoniale, bugetare si
fiscale.[4]
Reforma administrativă este un proces pe termen lung care poate fi implementat doar de cîteva guverne consecutive în condiţiile schimbărilor rapide la
nivelul UE. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară crearea unei autoritaţi
publice pentru monitorizarea şi coordonarea reformelor în administraţia publică,
dupa modelul statelor candidate, deoarece la moment diverse structuri de stat
împart responsabilitaţile în acest domeniu. Primul lucru care va trebui să fie asigurat la crearea acestei structuri este legătura dintre reforma administraţiei publice
şi integrarea europeană.
Prin urmare, realizarea reformei în cauză este o prioritate majoră pentru
Guvernul Republicii Moldova, prin care administraţia publică centrală din ţară ar
corespunde standardelor europene, ar contribui la satisfacerea necesităţilor societăţii, inclusiv la ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor, caracterizîndu-se prin
transparenţă, predictibilitate, responsabilitate şi eficienţă. Rigorile timpului impun
efectuarea unei reforme profunde, bazate pe analiza minuţioasă a situaţiei curente, a
cărei reuşită depinde nu numai de voinţa politică a Guvernului, dar necesită un efort
multidimensional al întregii societăţi
Strategia de reformă a administraţiei publice centrale are drept scop identificarea măsurilor pentru asigurarea modernizării administraţiei publice centrale în
baza reorganizării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, inclusiv organe şi instituţii administrative autonome, optimizării procesului decizional,
îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi al finanţelor publice. [6]
Reorganizarea administraţiei publice centrale are drept scop:
- redefinirea funcţiilor şi structurii administraţiei publice centrale, abordîndu-le
sistemic în baza criteriilor complementarităţii reciproce şi eficienţei organizatorice.
În perioada anilor de independenţă s-au întreprins o serie de acţiuni concrete de
reorganizare a mecanismelor administrative la nivel central, care au avut drept obiective optimizarea numărului de funcţionari publici, ameliorarea procesului de selectare a personalului etc., însă marea majoritate a acestora au urmărit minimizarea
cheltuielilor bugetare, iar motivaţia principală consta în barierile existente la achitarea salariilor şi pensiilor funcţionarilor publici. Cercetările efectuate în ultimul
timp au scos în evidenţă următoarele aspecte:
- Din punct de vedere funcţional şi instituţional administraţia publică centrală
nu s-a adaptat suficient la rigorile impuse de economia de piaţă; abordările strategice în administraţia publică centrală s-au redus.
- Deşi elaborarea politicilor sectoriale reprezintă sarcina principală a autorităţilor publice centrale, eficienţei procesului decizional nu i s-a acordat atenţia cuvenită. Mecanismul de planificare a activităţii funcţionarilor publici, bazat pe pro287

grame pe termen lung, care ar asigura continuitatea acţiunilor, necesită perfecţionare, minimizînd, astfel, abordarea ad-hoc a problemelor.
- În contextul managementului resurselor umane, obiectivele de asigurare a
unei administrări eficiente, de elaborare şi promovare a unor politici constructive nu
se realizează pe deplin din cauza principiilor şi metodelor de selectare, evaluare şi
avansare a funcţionarilor publici neconforme numitelor obiective. Posibilităţile actuale sînt insuficiente pentru utilizarea unor metode moderne de management. Un
impact negativ asupra eficienţei activităţii funcţionarilor publici îl are şi nivelul
scăzut al motivării acestora, în special nivelul insuficient al remunerării muncii.
Necesitatea efectuării reformei administraţiei publice centrale poate fi exprimată multidimensional: prin aspecte economice, sociologice, tehnologice şi instituţionale, care, la rîndul lor, se află într-o dinamică şi interacţiune permanentă.
- Din punctul de vedere al aspectelor economice, dezvoltarea sectorului privat
şi necesitatea intensificării parteneriatului dintre sectorul privat şi cel public impune
noi exigenţe privind abordarea sistemică a proceselor economice şi competenţe mai
largi de planificare strategică, flexibilitatea, continuitatea şi promptitudinea în
adoptarea deciziilor de către AAPC.
- Evoluţia socială din ultima perioadă se caracterizează prin tendinţe de participare mai largă a societăţii civice la procesul decizional, ceea ce impune cerinţe noi
faţă de sistemul administrativ privind orientarea socială şi transparenţa deciziilor,
predictibilitatea legislativă, diversificarea modalităţilor de participare, presupunînd
extinderea în continuare a libertăţilor democratice şi garantarea necondiţionată a
drepturilor omului.
- Din punctul de vedere al avansării tehnologiilor informaţionale, în faţa AAPC
sînt trasate noi obiective în domeniul optimizării schimbului informaţional, utilizării
tehnologiilor în scopul garantării accesului universal la resursele şi serviciile informaţionale, eficientizării proceselor de elaborare, aprobare şi implementare a
deciziilor adoptate.
- Dezvoltarea rapidă a proceselor de globalizare şi dinamica evoluţiei economice, sociale şi politice a ţării impune noi condiţii de armonizare instituţională şi
funcţională, iar aspiraţiile de integrare europeană a Republicii Moldova sporesc importanţa perfecţionării configuraţiei structurale a instituţiilor administrative pentru
asigurarea unui dialog constructiv pe plan internaţional. [4]
Prin urmare, necesitatea reformei este dictată atît de la factorii interni (calitatea
insuficientă a managementului în serviciul public, problemele sociale şi economice), cît şi de cei externi (globalizare, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale, integrarea europeană).
Deasemenea reforma administraţiei publice face parte şi este inclusă si în Programul de activitate a Republicii Moldova pentru anii 2015-2018, aceasta regasindu-se intr-un capitol separate si anume ‘‘BUNA GUVERNARE‘‘, care include priorităţile în domeniul administraţiei centrale şi locale, care ar urma să fie realizate
prin îndeplinirea următoarelor măsuri:
 Consolidarea cadrului normativ şi a capacităţilor administraţiei publice în
elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor Guvernului.
 Raţionalizarea structurii administraţiei publice conform priorităţilor de dezvoltare.
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 Îmbunătăţirea sistemului de motivare financiară şi nonfinanciară în cadrul
administraţiei publice.
 Asigurarea mecanismului de monitorizare şi responsabilizare a autorităţilor
administraţiei publice privind modul de exercitare a atribuţiilor, nivelul de
realizare a angajamentelor şi administrarea bugetului.
 Asigurarea vizibilităţii şi transparenţei asistenţei externe.
 Descentralizarea şi consolidarea autorităţilor administraţiei publice locale
(instituţional şi administrativ).
 Dezvoltarea cadrului legal conform principiilor constituţionale privind descentralizarea serviciilor publice şi autonomia locală, precum şi prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale.
 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice responsabile de domeniul administraţiei publice locale şi de colaborarea intersectorială pe segmentul dezvoltare locală şi regională.
 Elaborarea şi promovarea concepţiei de reformă teritorial-administrativă în
spiritul delegării competenţelor şi facilitării accesului cetăţenilor la serviciile publice.lor publice locale.
 Consolidarea dialogului direct, sistematic şi instituţionalizat între administraţia publică centrală şi cea locală.
 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici. [5]
Un ultim pas, dar sperăm să nu fie ultimul, în domeniu realizării reformei administraţiei publice a fost făcut de către Cabinetul de minişri al Republicii Moldova,
la data de 16.09.2015, carea aprobat o decizie ce prevede instituirea Consiliului
naţional pentru reforma administraţiei publice. [8]
Consiliul naţional va fi o platformă de nivel înalt pentru luarea deciziilor privind
direcţiile strategice ale reformei administraţiei publice, care va fi condus de Primministru şi în componenţa căruia vor fi reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului.
Crearea acestei platforme este şi o recomandare expusă în Notele informative
din partea partenerilor de dezvoltare remise pentru considerare Guvernului. Astfel,
Consiliul naţional pentru reforma administraţiei publice va asigura un proces integrat de planificare strategică, de implementare şi monitorizare a politicilor
Guvernului în domeniul reformei administraţiei publice, atât la nivel central, cât şi
la nivel local.
Scopul Consiliului naţional este corelarea, într-o manieră eficientă, a priorităţilor naţionale cu politicile sectoriale, angajamentele internaţionale asumate şi cadrul de resurse interne şi externe în domeniul respectiv.
Consiliul naţional va coordona şi supraveghea activitatea Comisiei paritare
pentru descentralizare, precum şi va prelua o parte din competenţele Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategică (CIPS), care se referă la procesele de
modernizare a administraţiei publice centrale.
Pe lângă Consiliu vor fi create organe consultative (comitete, comisii) pentru
anumite componente ale reformei administraţiei publice, cum ar fi: profesionalizarea şi integritatea serviciului public, reformarea serviciilor publice, descentralizarea
administrativă, managementul finanţelor publice, combaterea corupţiei în administraţia publică, precum şi alte domenii relevante.
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Concluzia generală este că, dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova
nu poate fi asigurată decît prin promovarea consecventă şi ireversibilă a cursului
strategic spre integrarea europeană, spre soluţionarea paşnică şi democratică a
problemei transnistrene, spre funcţionarea eficientă a instituţiilor democratice şi
garantarea drepturilor minorităţilor naţionale.
Realizarea acestor sarcini este posibilă în condiţiile unei cooperări responsabile a puterii şi opoziţiei, ale stabilităţii vieţii politice interne, ale unor garanţii democratice pentru dezvoltarea liberă a mijloacelor de informare în masă şi ale
unei asigurări riguroase a independenţei Republicii Moldova în relaţiile ei reciproce
cu statele vecine. [3]
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PUTEREA PUBLICĂ A COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE LOCALE:
IDENTIFICAREA UNUI INSTRUMENT TEORETIC DE INVESTIGARE
CORNEA Sergiu,
conferenţiar universitar, doctor;
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din or.Cahul
This paper has elucidated the phenomenon of the public power in interdependence
with the notion of public territorial collectivity and local public interest.
The collectivist approach to the public power allows studying the phenomenon of the
public power in its complexity. According to this approach, the public power is achieved at
different levels and in different forms. At each level of the public territorial collectivities,
their population as an integral part of society, directly or through the bodies created by
such collectivities is carrying out their own public power within the limits of the existing
normative framework.

Puterea publică este un concept mult exploarat în literatura de specialitate, mai
ales din domeniile sociologiei, politologiei, ştiinţei administraţiei şi ştiinţelor juridice.Referiri frecvente la acest concept apar în lucrările dedicate studierii caracteristicilor statului şi în lucrările referitor la studierea proprietăţilor esenţiale ale autonomiei
locale. Însă, de cele mai multe ori conceptul este elucidat fără a analiza interdependenţa puterii publice cu colectivităţile teritoriale, fapt care denaturează esenţa fenomenului. Ca tendinţă generală, menţionez faptul, că puterea publică este redusă doar
la una din formele sale – cea de stat, considerându-se că aceasta ar fi principalul criteriu al statului, care îl face să se deosebească de alte fenomene sociale. O astfel de
abordare îşi are originile în operele lui K.Marx şi F.Engels, care au fost scrise într-o
perioadă când societatea nu era suficient de structurată, comparativ cu situaţia din
prezent – existenţa la nivel global a câteva zeci de autonomii teritoriale, câteva sute de
mii de entităţi municipale, în jur de cinci sute subiecţi ai federaţiilor.[4,5]
În perioada sovieticăputerea locală nu era recunoscută, sovietele fiind tratate ca
elemente ale sistemului administraţiei statale. Deşi situaţia la etapa contemporană sa schimbat, mai ales după semnarea şi intrarea în vigoare a Cartei europene a autonomiei locale, [1,14] abordările din perioada sovietică se resimt prin menţinerea în
R. Moldova a unui sistem administrativ centralizat şi a sistemului organizării teritoriale a puterii publice de sorginte sovietică. În prezent, pe întreg teritoriul
R.Moldova se realizează puterea publică statală, cu excepţia teritoriilor aflate temporar sub ocupaţie militară străină. În acelaşi timp, colectivităţile teritoriale au propria lor putere publică – cea locală. Puterea locală poate fi realizată atăt de autorităţile reprezentative ale colectivităţilor teritoriale, cât şi prin mecanismele democraţiei directe – referendumul local.
Tratarea fenomenele sociale din perspectiva realităţilor lumii contemporane este un deziderat al edificării unei societăţi democratice.În acest context sunt necesare
reevaluarea abordărilor şi reconceptualizarea viziunilor şi a noţiunilor esenţiale folosite, impunându-se renunţarea la abordarea voluntaristă a noţiunii de putere publică, precum şi la viziunea „statală” asupra fenomenului. Din această perspectivă,
pentru a oferi o explicaţie plauzibilă a fenomenului puterii publice în statul demo291

cratic este foarte utilă abordarea colectivistă a puterii publice, ea fiind una primordială în cercetarea fenomenului.
Potrivit acestei abordări puterea publică se realizează la diferite niveluri şi sub
forme diferite. La fiecare nivel al colectivităţilor teritoriale publice, populaţia lor,
ca o parte integrantă a poporului R.Moldova, direct sau prin intermediul organelor
create de aceste colectivităţi realizează, în limitele prevăzute de cadrul normativ
existent propria putere publică. Puterea fiecărei colectivităţi constituie o verigă a
puterii publice a întregului popor, care are forma puterii statale, existând un sistem
unitar al puterii publice. Fundamentul juridic al acestei puteri publice îl constituie
Constituţia şi cadrul normativ existent, care atribuie autorităţilor publice alese de
colectivităţile teritoriale competenţele necesare pentru realizarea puterii lor. Astfel,
în această concepţie au fost îmbinate abordările politologice, ale ştiinţei administraţiei, sociologice şi juridice. Anume această perspectivă oferă posibilitatea studierii mai profunde a problemei organizării teritoriale a puterii publice în statele contemporane şi implicit în R. Moldova.
Cu toate că aceste realităţi sunt evidente, până în prezent nu au fost conceptualizate din punct de vedere ştiinţific următoarele două aspecte: determinarea caracterului puterii publiceşi definireaputeriipropriia colectivităţilor teritoriale locale (unităţilor administrativ-teritoriale potrivit legislaţiei autohtone) realizate în baza competenţelor atribuite lor de către Constituţie şi legislaţia naţională.
Sursa şi titularul puterii statale au fost stabilite de către Constituţie, dar care este natura puterii la nivelul colectivităţilor teritoriale publice? Din păcate această
problemă nu a suscitat interesul cercetătorilor, iar problemele privind puterea publică a colectivităţilor teritoriale nu au constituit obiect al investigaţiilor ştiinţifice. În
legislaţia autohtonă puterea publică a colectivităţii teritoriale locale este asociată cu
autonomia locală, dar despre natura ei nu se spune nimic.
Pentru a clarifica lucrurile, consider că noţiunea putere publică locală ar trebui
abordată în strânsă legătură cu alte două noţiuni: colectivitate teritorială publică şi
interes public local.
Din perspectiva abordării colectiviste a puterii publice constat că în orice ţară
există mai multe tipuri de colectivităţi teritoriale publice. În fiecare colectivitate
teritorială se constituie propria putere publică, care este realizată nemijlocit de către
populaţie sau de către organele sale reprezentative. Ea apare din necesitatea de a
face faţă unor provocări cu care se confruntă colectivitatea: existenţa problemelor şi
a activităţilor comune, necesitatea de autoorganizare şi conducere colectivă, limitarea sau aplanarea confruntărilor dintre diverse grupuri sociale. Dar natura acestei
puteri publice, formele ei de realizare, formele de constrângere de care dispune, limitele teritoriale de acţiune, numărul persoanelor (fizice şi juridice) asupra cărora
se răsfrânge sunt diferite.
Puterea oricărei colectivităţi teritoriale publicese manifestăautonom în realizarea competenţelor sale, doar că gradul de autonomie este stabilit de puterea statală.
În acelaşi timp, există o ierarhie a colectivităţilor teritoriale publice şi a puterii lor,
constituită într-un sistem unitar al puterii publice a poporului, supremaţia aparţinând
puterii statale. Fiind un mijloc de organizare şi reglare a relaţiilor între oameni, puterea publică, se caracterizează prin capacitatea de a ordona relaţiile în cadrul societăţii per ansamblu, unită prin teritoriul comun. Din aceste considerente, trăsăturile
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indispensabile ale puterii publice sunt supremaţia şi independenţa de oricare altă
putere socială într-o ierarhie socială concretă, precum şi faţă de o altă putere din
exterior. Altfel spus, dispoziţiile puterii publice, care este o varietate a puterii sociale, au un caracter obligatoriu pentru toţi şi pentru fiecare luat aparte. Obligativitatea
îndeplinirii dispoziţiilor puterii publice e însoţită de posibilitatea aplicării constrângerii, realizătă prin intermediul unui aparat specializat, alcătuit din diverse organe
ale puterii. Ca urmare, doar cei abilitaţi să exercite puterea publică, pot în exercitarea atribuţiilor şi în numele colectivităţii teritoriale publice să emită acte cu caracter
normativ în scopul reglementării una sau alta sfere ale vieţii sociale. În acelaşi timp
scopurile urmărite de puterea publică de ordonare şi stabilizare a relaţiilor publice
determină dimensiunea funcţională a autorităţilor publice şi, drept urmare, caracterul şi conţinutul manifestărilor lor de voinţă. Activitatea respectivă trebuie să fie
îndreptată în mod exclusiv la realizarea intereselor colectivităţii privind dezvoltarea
politică, economică, socială, spirituală.
Cea de-a două noţiune - interesul public local sau interesul comun-este deseori
utilizată fără o definiţie precisă. Lipsa unei definiţii precise nu se datorează vreunei
omisini, ci fluidităţii reţelelor de interese sociale. Încercările de a concretiza conceptul sunt împiedicate de pluralitatea de interese divergente din lumea reală şi de
relaţiile incerte ale interesului public cu interesele private şi de grup. C. Zamfir defineşte interesul ca o „expresie activă a necesităţilor unui sistem (individ, grup social,
instituţie, colectivitate), finalitate care orientează comportamentul. [2, 305] O abordare
alternativă defineşte interesul printr-un sistem de valori definitorii pentru o viaţă mai
bună, precum, de exemplu şansele de autodezvoltare, participarea la deciziile sociale,
egalitatea de şanse sau justiţia şi echitatea socială. [3, 342]
La nivel local, este important de observat că formulările privind interesul public depind de informaţiile disponibile decidenţilor despre comunitate. Interesul
public local este „calculat”, este „aproximat” din datele despre interesele particulare. Este nu numai un proces de deliberare, ci şi un proces de negociere, în care actorii sociali cu putere mai mare contribuie mai mult la definirea acestuia. [3, 342] Astfel, interesul public reprezintă mulţimea decizilor care pot servi intereselor membrilor unei colectivităţi.
Generalizând constatările şi viziunile expuse supra formulez următoarele concluzii:
În primul rând, în societăţile democratice ale lumii contemporane puterea publică nu este o proprietate exclusivă a statului.
În al doilea rând, în societate, la diferite niveluri, există colectivităţi teritoriale
publice, care în totalitatea lor alcătuesc poporul R.Moldova. Fiecare din aceste colectivităţi teritoriale publice realizează propria putere publică, delimitată în corespundere cu principiile autonomiei locale. Funcţiile puterii publice se realizează la
acele nivele, unde pentru realizarea lor eficientă există posibilităţi şi condiţii mai
optime. Puterea publică suverană este puterea întregului popor cuprins în cadrul
societăţii organizate în stat şi poporul R. Moldova determină acea parte a puterii
publice de care dispune una sau altă parte componentă a sa, care se regăseşte în cadrul colectivităţii teritoriale publice, iar formele de folosire a acestei puteri se reglementează de către autorităţile abilitate ale statului.
În al treilea rând, puterea publică este organizată şi acţionează ca un sistem
complex, alcătuit din elemente componente. Aceste elemente nu numai căsunt su293

bordonate legităţilor funcţionării sistemului, dar între ele există şi o ierarhie proprie.
Elementul central, directoriu al sistemului puterii publice este puterea statală, ca
putere a întregului, iar celelalte elemente ale sistemului puterii publice reprezintă
una sau altă parte componentă.
În al patrulea rând, existenţa colectivităţilor teritoriale publice cu partea „proprie” de putere publică nu înseamnă că în colectivităţile respective nu funcţionează
puterea statală. Suveranitatea, legile statului se răspândesc pe întregul său teritoriu,
există controlul statului (în limitele stabilite de lege) privind legalitatea activităţii
autorităţilor publicii locale. [4, 5]
În al cincilea rând, cu toate că fiecare colectivitate teritorială publică dispune
de propria putere publică, ea este supusă procesului de uniformizare şi reglementare
din partea statului.
În al şaselea rând, puterea publică a colectivităţilor teritoriale publice, cu excepţia celei statale, au un caracter de manifestare limitat. Statul nu numai uniformizează, dar şi limitează competenţele altor colectivităţi teritoriale publice atribuinduşi rezolvarea celor mai importante probleme ce ţin de interesul general naţional.
În al şaptelea rând, în mod obiectiv, există o ierarhie a colectivităţilor teritoriale publice şi toate aceste colectivităţi sunt obligate să îndeplinească legile statului.
În al optulea rând, diversitatea şi ierarhia colectivităţilor teritoriale publice au
drept consecinţă faptul că în unulşi acelaşi teritoriu pot coexistamai multe autorităţi
ale diverselor puteri publice. Compatibilitatea activităţii diferitelor puteri publice în
cadrul unui teritoriu determinat se rezolvă prin delimitarea clară a competenţelor
respectivelor autorităţi.
Abordarea sistemică a fenomenului puterii publice cu clarificarea, în acelaşi
timp, a celor mai importante sfere de reglementare şi de organizare a diferitor niveluri ale puterii publice pot face cercetările ştiinţifice mai eficiente, iar practica conducerii sociale mai raţională.
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Control is a function of management, conscious and programmed part of the overall
system and leadership, which is characterized by a process of knowledge and improvement
of economic and social activity, democratic participation in decision making. The specifics
of the audit report is that the state has a punitive character representing such a relation of
subordination. Customs control involves regulating the rules of law of the legal activity of
customs and other officials of the liability based on legal principles and theory of performing customs controls in order to ensure customs legislation.

Etimologia cuvântului „control” provine din expresia din limba latină „contra
rolus” ceea ce presupune verificarea unui act duplicat realizat după unul original.
Controlul, în accepţiunea lui semantică este o verificare permanentă sau periodică
făcută într-un domeniu, în scopul cunoaşterii condiţiilor, modului de desfăşurare şi
rezultatelor unei activităţi, precum şi supraveghere, dirijare permanentă a unor teritorii sau domenii; stăpânire asupra altora[8, p.231].
În literatura de specialitate există, însă, mai multe accepţiuni privind controlul:
- în accepţiunea francofonă (fr. controle), controlul reprezintă o verificare, o
inspecţie atentă a corectitudinii unui act;
- în accepţiunea anglosaxonă, controlul este perceput ca acţiunea de supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare minuţioasă cu scopul de a cunoaşte sau de a reglementa funcţionalitatea unui mecanism.
Conceptul de „control” adesea, poate fi folosit pentru desemnarea stării de
conducere a reglementării, ordonării şi o manifestare a puterii. În accepţiunea societăţii moderne cuvântul „control” a căpătat un sens mai extins decât o verificare sau
o observare[9, p.508].
Vorbind despre control, avem în vedere nu doar verificarea cuiva, dar şi o
anumită supunere şi/sau limitare în acţiuni. Totodată constatăm că, în esenţa sa,
controlul vizează îmbunătăţirea rezultatelor dintr-un anumit sector, înlăturarea unor
erori sau prevenirea lor. Pentru aceasta el are nevoie de criterii şi etaloane de măsură, spre a putea compara realitatea cu ceea ce ar trebui să fie.
Prin conceptul de control se înţelege acţiunea de descoperire şi constatare a stărilor de fapt negative, a dereglărilor şi disfuncţionalităţilor activităţii controlate, urmată de aplicarea de către organele competente a unor sancţiuni sau a altor măsuri
prevăzute de lege. Controlul nu este instituit numai pentru a constata abaterile şi a
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aplica sancţiunile, ci şi pentru a îndruma activitatea controlată şi a trage concluzii
din cele constatate pentru perfecţionarea ei[9, p.508].
Aflându-se în perioada de tranziţie la noile relaţii economice calitative, Republica Moldova trece printr-o etapă de dezvoltare, caracterizată prin tendinţa de a
consolida puterea de stat şi de a ridica rolul statului în sistemul general de conducere, intensificarea combaterii corupţiei şi a încălcărilor în sfera economică ca un pericol real pentru securitatea economică a statului.
Instituirea unui stat de drept şi formarea societăţii civile necesită respectarea
unor principii şi norme de drept fundamentale. Respectarea normelor juridice este
obligaţia tuturor subiectelor de drept – persoanelor fizice şi juridice, precum şi a
statului care asigură respectarea normelor de drept. Acest deziderat poate fi atins
doar pe calea exercitării de către stat a funcţiilor sale de control.
În mod obiectiv, controlul întotdeauna se reflectă în acţiunile subiecţilor supuşi
controlului. Conţinutul acestor acţiuni se evidenţiază prin verificarea respectării de
către subiecţii controlaţi a legislaţiei în vigoare. Fiind o funcţie independentă, controlul se prezintă în calitate de etapă importantă în ciclul de conducere, atunci când rezultatele efective de influentă asupra obiectului gestionat coincid cu deciziile adoptate
şi cerinţele normative, iar în cazul depistării încălcării lor se întreprind măsurile necesare pentru înlăturarea acestor abateri. Evidenţiem că, de organizarea activităţii de
control şi supraveghere în mare parte depinde întreţinerea legalităţii, disciplinei şi
ordinei în ţară. În acest sens este vădită studierea controlului ca element al conducerii.
Controlul reprezintă o funcţie a managementului, conştientă şi programată,
parte componentă a sistemului general şi de conducere, care se caracterizează
printr-un proces de cunoaştere şi perfecţionare a activităţii economico-sociale, de
participare democratică la procesul decizional. Concretizăm că, obiectul controlului
îl reprezintă urmărirea continuă a funcţionării unui sistem economico-social, a performanţelor acestuia în raport cu obiectivele pe care şi le-a propus, comparaţia făcându-se prin prisma unor criterii şi standarde prestabilite în vederea preîntâmpinării apariţiei de disfuncţionalităţi în vederea eliminării abaterilor constatate.
Controlul trebuie să soluţioneze trei probleme principale:
1. respectarea legilor şi a altor acte normative, care contribuie la menţinerea
stabilităţii statului şi orânduirii sociale, descoperirea la timp a devierilor de la normele şi procedurile stabilite de către organele puterii de stat;
2. sporirea eficienţei conducerii statului;
3. utilizarea eficientă a mijloacelor[10, p.873].
Apreciem prevederile declaraţiei de la Lima privind principiile directorii ale
controlului adoptată la cel de-al IX Congres al Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) în art. 1 declară: „controlul nu este un scop în
sine, ci oparte integrantă a unui sistem de reglementare, al cărui scop este de a descoperi abateri de la standarde şi încălcări ale principiilor legalităţii, eficienţei şi
economiei de cheltuieli a resurselor materiale la etape începătoare, pentru a avea
posibilitatea adoptării unor măsuri de corecţie, în unele cazuri să atragă la răspundere persoanele vinovate, obţinerea despăgubirilor pentru daune, sau punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a unor astfel de încălcări în viitor [4] ”. Reeişind din
cele enunţate, vom studia în continuare controlul, ca activitate statală care are drept
scop conformitatea acţiunilor subiecţilor controlaţi cu standardele impuse.
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În conformitate cu Concepţia controlului de stat în Republica Moldova, art. 1:
„Controlul de stat este un element necesar în activitatea economico-financiară a
societăţii, o verigă a procesului de dirijare a statului, având ca obiectiv principal
respectarea şi executarea întocmai a legislaţiei”[6]. Astfel, controlul de stat, serveşte
şi ca mijloc de asigurare a realizării drepturilor omului. La fel, acesta este o necesitate obiectivă pentru asigurarea stabilităţii puterii, asigurându-i eficienţă şi obiectivitate. Organele decontrol guvernamentale exercită un control sistematic care este stabilit
în legile respective, în acest sens un rol deosebit aparţinând Serviciului Vamal.
Într-o accepţiune largă, controlul este înţeles drept un sistem de instituţii de
stat şi obşteşti, formând o totalitate de mecanisme sociale, ce influenţează conduita
umană cu scopul de a înlătura abaterile de la normele unanim recunoscute[16, p.2327]. Susţinem opinia autorului polonez Starosîţeac E. care identifică controlul drept
o „observare, determinare şi elucidare a stării de fapt, raportarea stării de fapt la
scopul urmărit, lupta împotriva fenomenelor nedorite şi semnalizarea de către organeler competente a faptele observate” [20, p.199].
Împărtăşim ideea autorului rus Afanasiev D.G. care consideră controlul ca, activitatea de observare a corespunderii procesului de funcţionare a obiectului cu
normele, regulamentele, deciziile şi standardele acceptate, elucidarea rezultatelor
interacţiunii dintre subiect şi obiect, a devierilor de la cerinţele înaintate, de la principiile de organizare şi reglementările adoptate [13, p.125]”.
Astfel, constatăm că, controlul vizează prin metodele şi tehnicile proprii folosite întărirea ordinii, disciplinei, spiritului de răspundere, gestionarea mai bună a resurselor economice şi de muncă de care dispun instituţiile statale şi private, lichidarea lipsurilor, deficienţelor şi abaterilor existente în domeniul de referinţă, asigură
dezvoltarea economica mai rapidă şi efectul financiar, care contribuie la asigurarea
unui nivel de trai corespunzător şi a unei protecţii sociale eficiente.
În literatura juridică nu există o părere unanim acceptată referitoare la conceptul de control. În lucrările savanţilor-jurişti adesea sunt discutate întrebări privind
sistemul controlului, tipuri şi forme, organe de control. Astfel, Cirkin V.E. consideră că: „controlul de stat este o activitatea generală şi cumulativă, care se realizează
cu ajutorul diferitor metode la realizarea funcţiei specifice de conducere statală[23,
p.250]. Controlul în sistemul conducerii sociale este reflectarea informaţiei privind
starea reală a lucrurilor şi a îndeplinirii hotărârilor. Specificul raportului de control
constă în aceea că dispune de un caracter punitiv statal, reprezentând astfel un raport de subordonare. Acest fapt presupune că fiecare subiect al controlului este asigurat cu competenţe statale necesare pentru îndeplinirea scopurilor impuse controlului. Astfel, atribuţiile statale ale organelor care realizează controlul se manifestă
prin faptul că în limita competenţei acordate ele sunt în drept la intima lor convingere să controleze activitatea organelor subordonate, independent de voinţa acestora
să determine aspectele asupra cărora este necesar controlul, să selecteze şi să aplice
în limita competenţei măsuri de înlăturare a neajunsurilor depistate, atragerea la
răspundere a persoanelor vinovate[9, p.508].
Controlul în stat apare ca o condiţie importantă a activităţii administraţiei publice, deoarece „prin control se poate verifica viabilitatea deciziilor, se pot descoperi păreri, se pot elabora soluţii eficiente în activitatea cotidiană[7, p.75]”.
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Constatăm că, poziţiile autorilor se rezumă la faptul că, procedura controlului
include trei elemente:
- verificarea executării de facto a legii sau a altui act normativ, a activităţii organelor şi instituţiilor supuse controlului;
- verificarea căilor şi mijloacelor de executarea legilor, actelor, deciziilor, ce
permite aprecierea activităţii subiecţilor în particular şi cum au fost obţinute asemenea rezultate;
- aplicarea măsurilor în procesul controlului pentru aprecierea şi înlăturarea
neajunsurilor, stimularea sau pedepsirea[10, p.873].
Concluzionăm că în conţinutul controlului se includ: supravegherea activităţii
subiecţilor controlaţi, obţinerea unei informaţii ample şi obiective privind executarea prescripţiilor, analiza acestor informaţii, prevenirea şi depistarea încălcărilor.
Evidenţiem că, în practică, toate organele de stat şi funcţionarii publici participă la raporturile juridice de control. Pentru unii din aceştia îndeplinirea funcţiilor de
control sau supraveghere este activitate de bază (de exemplu Curtea de Conturi).
Problemele controlului au un rol deosebit şi pentru respectarea şi executarea
prescripţiilor în sfera vamală. Comerţul exterior în toate timpurile a jucat un rol
deosebit pentru viaţa economică a oricărei ţări. În acest caz în faţa organelor vamale
sunt trasate sarcini ample şi responsabile de protecţie a suveranităţii economice a
statului, asigurarea securităţi economice a acestuia, formarea veniturilor la bugetul
de stat, formate în mare parte din plăţile vamale.
Activitatea economică externă, în primul rând, este legată de trecerea peste
frontiera vamală, atât de persoanele fizice, cât şi juridice a mărfurilor şi mijloacelor
de transport. Acestea la rândul său, sunt supuse controlului vamal şi perfectării vamale. Apelând la baza normativă, organele vamale în baza art. 11, lit. b) din Codul
Vamal al Republicii Moldova „asigură respectarea legislaţiei vamale şi fiscale [5] ”.
Indicăm că, alături de controlul vamal, organele vamale îndeplinesc şi alte funcţii
legate de asigurarea desfăşurării activităţii economice externe. Concluzionăm, că
organele vamale pot fi atribuie la organele de control, sfera de activitate a cărora
presupune un complex de relaţii sociale.
Reieşind din acesta, controlul vamal devine o instituţie de bază a dreptului vamal şi una din funcţiile importante ale organelor vamale. Misiunea controlului vamal este condiţionată de direcţionarea acestuia spre apărarea valorilor constituţionale şi anume a drepturilor şi libertăţilor omului, cât şi a problemelor securităţii naţionale a ţării. Efectuarea controlului este una din funcţiile organelor vamale în orice
stat, din care considerent elaborarea unui concept fundamentat ştiinţific al controlului vamal este scopul principal în cadrul elaborării şi determinării eficienţei lui.
Propunem de abordat conceptul controlului vamal sub aspect teoretic, dar şi
practic. Acest fapt va permite aprecierea rezultatelor şi evaluarea activităţii de control a organelor vamale. În aspect teoretic, prin control vamal este necesar de a înţelege reglementarea prin normele de drept a activităţii juridice a organelor vamale şi
a persoanelor cu funcţie de răspundere a acestora, bazată pe principiile legale şi teoretice de efectuare a controlului vamal în scopul asigurării legislaţiei vamale.
Luând în consideraţie direcţia practică şi importanţa acestei proceduri vamale,
Codul Vamal al Republicii Moldova în art. 1 pct. 21 specifică „control vamal este
un ansamblu de acţiuni întreprinse de organele vamale pentru aplicarea şi respecta298

rea legilor şi a reglementărilor pe care organele vamale au sarcina să le aplice[5]”.
În acest sens, contolul este caracterizat la general, iar funcţia de aplicare şi respectare a legilor nu ne indică specificul acestei activităţi.
Evidenţiem că, reglementarea juridică a controlului vamal instituită de normele
dreptului internaţional şi anume art. 1 lit. b) din Convenţia Internaţională privind
armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, adoptată la Geneva 21 octombrie
1982, prezintă controlulul vamal drept ansamblu de măsuri luate în scopul asigurării
respectării legilor şi reglementărilor pe care vama are obligaţia să le aplice[1].
În mod explicit controlului vamal este definit în Codul Vamal al Uniunii în
secţiunea 7, art.46 care menţionează că: „controalele vamale pot consta, în special, în
examinarea mărfurilor, prelevarea de eşantioane, verificarea corectitudinii şi a caracterului complet ale informaţiilor furnizate într-o declaraţie sau o notificare, precum şi
a existenţei, autenticităţii, corectitudinii şi valabilităţii documentelor, examinarea contabilităţii operatorilor economici şi a altor registre, controlul mijloacelor de transport,
inspecţia bagajelor şi a altor mărfuri transportate de către persoane sau aflate asupra
acestora şi efectuarea de anchete oficiale sau alte acţiuni similare[3]”. Atragem atenţia
că, în acest articol sunt expuse acţiunile întreprinse de colaboratorii vamali, caracterul, veridicitatea şi întinderea lor calitativă, dar nici de cum nu este dată definiţia controlului vamal. În special, este lăsat la libera apreciere a colaboratorilor efectuarea de
alte operaţiuni prevăzute de cod şi de actele normative.
Adesea, specialiştii în domeniul activităţii vamale examinează controlul vamal
în sens restrâns ca o totalitate de acţiuni de verificare sub diverse forme care sunt
îndeajuns pentru a asigura respectarea şi a depista încălcările legislaţiei vamale. Nu
optăm pentru această idee, deoarece măsurile controlului vamal nu pot fi doar
acţiuni de verificare, ci au şi un caracter de constrângere. Cu atât mai mult, la realizarea controlului vamal organele vamale aplică un şir de măsuri cu caracter administrativ împotriva încălcărilor normelor vamale. În acest sens, în concluzie, se poate de vorbit despre controlul vamal ca un sistem de realizare a constrângerii statale
în sfera activităţii vamale, fără a reduce aceste acţiuni doar la acte de verificare stabilite de Codul Vamal.
Atragem atenţia că, majoritatea definiţiilor utilizate referitor la controlul vamal
se regăsesc în Convenţia de la Kyoto, care în Dispoziţii generale, Capitolul 2
(E7/F3) stipulează – „controlul vamal” presupune măsurile, întreprinse de organele
vamale pentru asigurarea respectării legislaţiei vamale[2]. Această formulare a conceptului de control vamal facilitează ordonarea funcţiilor organelor de stat şi contribuie la concentrarea din partea organelor vamale, pentru îndeplinirea acelor funcţii
care le sunt atribuite după competenţă exclusivă.
Merită atenţie punctul de vedere susţinut de Kosov A. A., care determină „controlul vamal ca o activitate specializată de control şi supraveghere a organelor vamale, efectuată în mod sistematic şi în scopul asigurării respectării legislaţiei vamale şi a actelor normative subordonate, cât şi perfecţionarea reglementărilor vamale
în scopul realizării sarcinilor în domeniul activităţii vamale, ridicarea eficacităţii şi
optimizarea activităţii organelor vamale[19, p.91]”. Din această definiţie rezultă că,
finalitatea controlului vamal poate să evidenţieze aspecte ale optimizării activităţii
organelor vamale, iar prin desfăşurarea sistematică a lui să perfecţioneze sistemul
reglementărilor actuale.
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Cercetând natura juridică a controlului vamal, este necesar de a dezvălui poziţia
în corespundere cu care controlul vamal ar putea fi numit supraveghere vamală.
Menţionăm că un aşa punct de vedere anterior a fost susţinut de către Bahrahom D.N.
şi Kivalov S.V. care considerau controlul vamal ca o supraveghere administrativă
efectuată de organele puterii executive[15]. Această opinie a apărut din motivul lipsei
în acest control, a justificării acţiunilor şi deciziilor luate de către subiecţii raporturilor
vamale. Având în vedere că, controlul vamal este bazat doar pe verificarea obiectului
din punct de vedere al legalităţii, acesta este mai aproape de supraveghere, însă natura
juridică a acestei funcţii a organelor vamale ne permite să o numim în continuare control vamal. Cu atât mai mult, conform principiului selectivităţii controlului vamal,
bazat pe folosirea sistemului de analiză a riscului, în mare parte intensifică aspectul
raţionalizării alegerii unei sau altei forme de control vamal.
Constatăm că, în activitatea practică controlul vamal este strâns legat de perfectarea vamală. Conform Codului Vamal al Republicii Moldova art.25 „mărfurile
şi mijloacele de transport sunt supuse vămuirii şi controlului vamal”[5]. În mod general, se poate de menţionat că toate mărfurile şi mijloacele de transport trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, sunt supuse controlului vamal. Aceasta
înseamnă că, controlul vamal se efectuează chiar şi în acele cazuri, când participanţii la activitatea economică externă sunt eliberaţi de achitarea plăţilor vamale sau
utilizează procedura simplificată de perfectare vamală (de exemplu, utilizarea „coridorului verde” la trecerea frontierei vamale de către persoanele fizice).
Concluzionăm că, măsurile de control efectuate de organele vamale pot fi efectuate atât la etapa perfectării vamale, cât şi după acordarea liberului de vamă, adică
după ce mărfurile sunt transmise în folosinţă persoanelor interesate. Concretizăm
că, în majoritatea cazurilor controlul vamal se efectuează în procesul perfectării
mărfurilor şi mijloacelor de transport. Excepţie este controlul ulterior, care se realizează prin auditul postvămuire şi controlul ulterior al declaraţiilor vamale.
Controlul vamal unifică măsurile cu caracter administrativ şi financiar. Fiecare
operaţiune atribuită activităţii vamale, se realizează de persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul organelor vamale în procesul perfectării vamale. Cu atât mai mult,
ea se finisează prin adoptarea unei hotărâri corespunzătoare ce permite sau interzice
trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Cu alte cuvinte, dacă subiectul activităţii economice externe nu trece una din etapele perfectării sau
controlului vamal, se poate considera că acordarea liberului de vamă nu se efectuează.
Susţinem ideea că, efectuarea controlului vamal este funcţia de bază a organelor vamale în orice stat. La etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova ordinea de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este
caracterizată drept una permisivă şi nu de notificare. În acest mod de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală, un rol deosebit îl au organele vamale ca subiecţi ai
controlului. Evidenţiem că, pe de o parte, statul tinde să grăbească şi să simplifice
procedura de perfectare a mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală, iar pe de altă parte, să asigure respectarea eficientă a legislaţiei vamale
bazându-se pe principiul selectivităţii controlului vamal la baza căruia stă utilizarea
sistemului de analiză a riscurilor. Concluzia este că, de eficienţa controlului vamal
şi rapiditatea perfectării vamale depinde nivelul economiei ţării, relaţiile economice
externe, statutul şi autoritatea ţării pe plan internaţional.
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Împărtăşim poziţia lui Kozîrin A.N. care consideră că mecanismul controlului
include în sine o componentă subiectivă şi funcţională[18, p.15]. Altfel spus, în
procesul controlului este necesar de răspuns la întrebările „cine?” (care organe efectuează controlul vamal) şi „cum?” (în ce mod se înfăptuieşte controlul vamal). Astfel constatăm că, elementul subiectiv determina statutul juridic al participanţilor la
controlul vamal, iar cel funcţional – formele.
Suntem de acord că, specificul raportului juridic de control constă în statutul
juridic special al subiecţilor acestuia. Această poziţie este evidenţiată de mai mulţi
autori care cercetează raportul juridic de control prin prisma subiecţilor „de conducere” şi a celor „conduşi”. Din aceasta reiese că, raportul juridic nominalizat poartă
un caracter de conducere, care presupune interacţiunea participanţilor pe verticală şi
se bazează pe principiile impunerii şi supunerii, fapt care îi lipseşte de egalitate juridică. În dreptul vamal raporturile juridice exprimă interesul puterii de stat. Examinând componenta subiectivă a mecanismului de control putem menţiona că toţi participanţii la raporturile juridice de acest fel pot fi diferenţiaţi în subiecţi care controlează şi persoane, activitatea economică a cărora, este obiectul controlului. Menţionăm că, de rând cu aceste părţi în procesul controlului vamal pot participa şi persoane pentru care controlul nu este un scop în sine. Ei doar contribuie la înfăptuirea
lui utilizând pentru aceasta calităţile lor profesionale.
Susţinem clasificarea propusă de autoarea Bakaeva O.Iu. care consideră că, subiecţii controluluivamalsunt:
- autorităţile vamaleşi funcţionariiacestora;
- persoanele care transportă mărfuri peste frontiera vamală, şi persoanele care
acordăservicii contractuale(broker vamal, transportator);
- persoane care acordă ajutor la efectuarea controlului vamal(experţi, martori,
specialişti, personal medical)[21, p.241].
Evidenţiem un alt element al raportului juridic de control vamal – obiectul –
este ceea ce urmează a fi controlat, care de regulă sunt mărfurile şi mijloace de transport trecute peste frontiera vamală. În ansamblu se poate de spus că sunt supuse
controlului toate mărfurile şi mijloacele de transport trecute peste frontieră, chiar şi
în cazul unor facilităţi privind achitarea plăţilor vamale şi simplificarea ordinii de
perfectare vamală.
Considerăm necesar de a evidenţia următoarele categorii de obiecte ale controlului vamal:
- mărfurile trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova în bagajul însoţit şi neînsoţit, inclusiv prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale;
- mijloacele de transport;
- documentele care conţin informaţii referitoare la mărfuri şi mijloace de transport;
- activitatea persoanelor în calitate de brokeri vamali, transportatori, deţinători
ai depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, magazinelor duty-free, precum şi activitatea altor persoane în calitate suficientă care le permite efectuarea anumitor acţiuni juridice din nume propriu cu mărfurile care se află sub
supraveghere vamală;
- respectarea restricţiilor stabilite la utilizarea şi dispunerea de mărfuri;
- achitarea la timp şi deplină a plăţilor vamale[14, p.229].
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Suntem de acord că, în cazuri de excepţie, (la controlul vamal corporal) în calitate de obiect al controlului vamal poate fi corpul persoanei fizice care trece frontiera de stat[14, p.118].
Cercetând esenţa obiectului controlului vamal evidenţiat mai sus, considerăm
necesar de a face o delimitare între „obiectul juridic” şi „obiectul material” al controlului vamal. Propunem ca la obiectul juridic, adică spre ce trebuie îndreptată
activitatea de control a organelor vamale, să fie controlate: achitarea la timp şi deplină a plăţilor vamale; respectarea prohibiţiilor şi restricţiilor, stabilite în conformitate cu legislaţia referitoare la activitatea economică externă; verificarea utilizării
mărfurilor în conformitate cu regimul vamal solicitat sau în scopul primirii facilităţilor acordate; faptul acordării liberului de vamă la mărfurile de origine străină.
Respectiv, în calitate de obiect material, adică ceea ce nemijlocit se controlează în procesul efectuării controlului vamal, propunem să se controleze: documentele
şi informaţiile, prezentate la perfectarea vamală, inclusiv cele care confirmă achitarea plăţilor vamale, precum şi documentele comerciale de evidenţă a mărfurilor inclusiv cele legate de operaţiunile viitoare de introducere a mărfurilor; prezenţa reală
a mărfii sau starea mărfii şi a mijloacelor de transport, inclusiv integritatea măsurilor de identificare vamală (sigiliile vamale); corpul persoanei pentru depistarea mărfurilor ce urmează a fi supuse perfectării vamale. Considerăm că, o astfel de clasificare ar permite determinarea concretă a obiectului controlului vamal.
În literatura de specialitate s-a propus, de asemenea, să fie utilizat termenul
„obiectul organizării controlului vamal în activitatea vamală”, pentru a determina
mărfurile, mijloacelor de transport, serviciile, obiectele proprietăţii intelectuale,
persoanele fizice care se deplasează în timp şi în spaţiu peste frontiera vamală şi
nimeresc sub acţiunile măsurilor de reglementare netarifară şi a controlului exporturilor[17, p.23].
Evidenţiem că, în legătură cu faptul că, o mare parte a încălcărilor prevederilor
vamale se săvârşesc cu scopul de a micşora mărimea plăţilor vamale ce trebuie
achitate, controlul vamal devine un mijloc real de preîntâmpinare a plăţilor scăzute
în bugetul de stat. Însă, cu toate acestea controlul vamal trebuie să fie eficient. În
acest caz cerinţele înaintate de către organele vamale la înfăptuirea perfectării şi
controlului vamal nu trebuie să creeze impedimente la trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală şi exercitarea activităţii în domeniul activităţii vamale.
În legătura cu creşterea circulaţiei internaţionale a mărfurilor, în faţa Serviciului Vamal în primul plan se înaintează sarcina de contracarare a încălcărilor legislaţiei vamale. Scopul de prevenire al controlului vamal se reflectă în preîntâmpinarea acţiunilor ilicite atât din partea subiectului raportului vamal, cât şi din partea
unui cerc nedeterminat de persoane[12, p.39]. Totodată, controlul vamal urmează a
fi efectuat cât mai operativ, deoarece trei sferturi din toate întârzierile comerciale pe
plan internaţional rezultă din obstacole administrative, cum ar fi procedurile vamale
şi în special controlul vamal. Aceste obstacole pot ridica cu 15% valoarea bunurilor
comercializate[11, p. 11-17].
Constatăm că, la efectuarea controlului vamal se urmăresc anumite scopuri.
Împărtăşim poziţia autorului N.V. Terehov, care consideră că scopurile efectuării
controlului vamal sunt:
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- asigurarea respectării normelor legislaţiei vamale de către subiecţii dreptului
vamal;
- protecţia securităţii naţionale şi a intereselor economice a ţării;
- protecţia ordinii publice;
- identificarea şi contracararea încălcărilor şi a infracţiunilor în domeniul activităţii vamale;
- preîntâmpinarea acţiunilor ilicite din partea subiecţilor raporturilor economice externe;
- protecţia drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor fizice şi juridice;
- contribuirea la lupta cu terorismul internaţional[22, 17].
Atingerea acestor scopuri este imposibilă fără implicarea nemijlocită a organelor vamale. În acest sens, propunem următoarele activităţi ce ar contribui la implicarea eficientă a organelor vamale cum ar fi:
- activităţi informaţional – analitice, organizate prin colectarea informaţiilor
oficiale operative şi schimbul acesteia în cadrul organului vamal, cât şi între
organele vamale de diferit nivel;
- perfecţionarea tehnologiilor perfectării vamale şi ale controlului vamal;
- dezvoltarea sistemului de analiză a riscurilor în procesul controlului vamal;
- aplicarea de către persoanele cu funcţie de răspundere din organelor vamale a
mijloacelor tehnice de control vamal, pentru atingerea rezultatelor pozitive la
controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport.
Astfel scopul principal al controlului vamal este determinarea cu ajutorul diferitor acţiuni de verificare a corespunderii raporturilor juridice, operaţiunilor şi acţiunilor
subiecţilor din sfera activităţii vamale cu cerinţele normelor legislaţiei vamale şi elucidarea, contracararea şi preîntâmpinarea în baza acestora a încălcărilor vamale.
Reieşind din conţinutul scopului controlului vamal se poate de concluzionat că,
acesta presupune un sistem de măsuri îndreptate la asigurarea respectării ordinii de
trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală, pentru protecţia frontierei de stat, a integrităţii economice a statului, a drepturilor şi intereselor
subiecţilor activităţii economice externe, cât şi elucidarea, contracararea şi preîntâmpinarea încălcărilor regulilor vamale.În concluzie menţionăm că, la formularea
conceptului de control vamal legislatorul nu a indicat nici faptul că efectuarea acestuia trebuie să fie ghidată de principii de bază, care sunt deduse din Codul Vamal.
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Regional development is a strategic priority for Moldova, which contributes to boosting and diversifying economic activities and stimulate private sector investment.
The paper examines the legal and institutional for strategic planning of regional development Republic of Moldova, identify phases of development planning documents national and regional strategic in Moldova, analysis instruments planning policy of regional
development in Moldova.

Procesul de regionalizare, fiind un proces complex, care necesită adoptarea
conjugată a unui set de măsuri şi implicarea unei multitudini de actori, nu poate fi
realizat decît prin parcurgerea unor etape distincte. Mai întîi a fost necesar de
reglementat prin lege însăşi conceptul de dezvoltare regională, obiectivele strategice
naţionale în domeniu, scopul şi obiectivele specifice ale dezvoltării regionale din
Republica Moldova, principiile care stau la baza funcţionării mecanismului de dezvoltare regională, criteriile de delimitare a regiunilor, instituţiile responsabile şi
fondurile necesare pentru implementarea acesteia. Ulterior un plan naţional sau o
Strategie naţională de dezvoltare regională au devenit indispensabile.
Strategia reprezintă modalitatea prin care se formulează principiile şi obiectivele pe termen mediu şi lung, se stabilesc priorităţile şi resursele necesare realizării obiectivelor; este un cadru de lucru care ajută la alegerea soluţiei optime.
Elaborarea unei strategii de dezvoltare regională a presupus parcurgerea anumitor
etape [1, p. 28]: analiza economico - socială a regiunii analizate; stabilirea obiectivelor strategice; construirea diferitelor variante pentru atingerea obiectivelor strategice propuse; selectarea unei variante, pe baza comparării performanţelor şi
avantajelor pe care le prezintă fiecare variantă. În fine, la 04.03.2010, prin Hotărîrea
Nr. 158, Guvernul a aprobat Strategia naţională de dezvoltare regională [2], pe
care ne propunem să o analizăm în continuare.
Strategia naţională de dezvoltare regională este principalul document de planificare a dezvoltării regionale, care reflectă politica naţională şi determină mecanismele naţionale în acest domeniu. Elaborarea acesteia a derivat din imperativul
planificării strategice a procesului de realizare a acţiunilor coordonate, necesare
pentru dezvoltarea ţării. Totodată, la întocmirea Strategiei s-a ţinut cont de cadrul
legal şi strategic existent, de realizările şi lacunele politicilor strategice implementate anterior. Astfel, obiectivele, măsurile şi acţiunile Strategiei au fost stabilite în
contextul aplicării prevederilor Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regională în Republica Moldova.
Strategia naţională de dezvoltare regională identifică dezvoltarea regională ca
una din cele cinci priorităţi naţionale, incluse în Strategia naţională de dezvoltare
[3], cu scopul general de realizare a unei dezvoltări social-economice echilibrate şi
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durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin corelarea eforturilor în cadrul
regiunilor de dezvoltare. Prevederile Strategiei stabilesc obiectivele pe termen mediu ce trebuie îndeplinite în vederea implementării politicii de dezvoltare regională,
aceasta fiind în corespundere cu politica de integrare europeană a Guvernului şi cu
acordurile bilaterale Republica Moldova – Uniunea Europeană.
Strategia schiţează următoarele obiective pe termen mediu ale politicii de dezvoltare regională:
a) participarea echilibrată a tuturor regiunilor la dezvoltarea social-economică
a ţării;
b) accelerarea dezvoltării oraşelor mici în calitate de „poli de creştere” a regiunilor;
c) dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură;
d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale şi promovarea parteneriatului public-privat;
e) prevenirea poluării mediului înconjurător şi utilizarea eficientă a resurselor
naturale în vederea creşterii calităţii vieţii.
Scopul principal al Strategiei este crearea cadrului instituţional al dezvoltării
regionale, axat pe crearea şi menţinerea unui cadru de gestiune, implementare, finanţare, monitorizare şi de evaluare a dezvoltării regionale.
Strategia prevede că politica de dezvoltare regională vizează întreg teritoriul Republicii Moldova şi va fi implementată în două etape. Pe parcursul etapei iniţiale
(2010-2012) eforturile Guvernului au fost îndreptate spre consolidarea capacităţilor şi
condiţiilor de dezvoltare în cadrul a trei regiuni de dezvoltare – Nord, Centru şi Sud.
La o etapă ulterioară (2012-2019), activităţile de dezvoltare regională vor fi
întreprinse în regiunile de dezvoltare – Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, municipiul Chişinău şi unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria).
În baza metodologiei propuse de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi în strânsă corespundere cu Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, sînt elaborate strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale. În
baza acestora este întocmit un Document unic de program, prin care se stabilesc
priorităţile şi domeniile sprijinite din mijloacele financiare destinate dezvoltării regionale. Însuşi procesul de planificare a dezvoltării regionale se caracterizează prin
următoarele particularităţi:
a) abordările problemei „de jos în sus” şi „de sus în jos”, adică Documentul
unic de program este formulat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi
planurilor operaţionale, şi în conformitate cu priorităţile stabilite în Strategia
naţională de dezvoltare;
b) procesul de dezvoltare regională are un caracter inovativ şi urmează a fi ajustat
în permanenţă, fără a se impune o abordare comună actorilor locali şi regionali. Fiecare
participant la proces este încurajat să identifice şi să analizeze necesităţile reale, să
propună cele mai potrivite metode de luare a deciziilor şi participare, să evalueze şi să
înveţe în baza rezultatelor obţinute, să îmbunătăţească modul de organizare, planificare
şi implementare şi să-şi asume riscuri prudente, în mod realist şi raţional;
c) actorii regionali şi locali sînt încurajaţi să se concentreze pe crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică în diferite sectoare, evitînd, concomitent, dispersarea exagerată a resurselor.
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Ambele abordări „de jos în sus” şi „de sus în jos” în susţinerea dezvoltării regionale se bazează pe principiile stipulate în Legea nr.438-XVI din 28 decembrie
2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova [4]: eficienţă, echitate,
durabilitate, planificare, coordonare, parteneriat, transparenţă. Pe lîngă beneficiile
economice şi sociale scontate, implementarea politicii de dezvoltare regională are
rolul de a consolida capacităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi de a
contribui la dezvoltarea capitalului social. Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor
regionale oferă autorităţilor administraţiei publice locale, sectorului nonguvernamental şi societăţii civile noi oportunităţi de participare, cooperare şi iniţiativă.
Obiectivul general al Strategiei naţionale de dezvoltare regională este susţinerea scopurilor Strategiei naţionale de dezvoltare prin elaborarea unui mecanism eficient de implementare pentru crearea unui mediu atractiv în vederea obţinerii unei
creşteri durabile în regiunile de dezvoltare.
Strategia prevede un şir de obiective specifice, cum ar fi:
1. crearea şi funcţionarea eficientă a noilor instituţii de dezvoltare regională
(consiliile regionale pentru dezvoltare, agenţiile de dezvoltare regională);
2. identificarea cadrului conceptual pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare
regională durabilă pe termen lung şi a planurilor operaţionale pentru fiecare regiune;
3. crearea parteneriatelor regionale strategice pentru gestionarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională;
4. sprijinirea unui proces participativ puternic pentru maximizarea impactului
dezvoltării regionale asupra celor săraci şi păturilor socialmente vulnerabile şi femeilor;
5. consolidarea capacităţilor Guvernului în gestionarea eficientă a programelor
şi proiectelor de dezvoltare regională;
6. implementarea mecanismelor transparente şi eficiente de monitorizare şi
evaluare a procesului de dezvoltare regională;
7. elaborarea şi raportarea în termen a statisticii regionale, pentru a susţine atît
elaborarea strategiilor de dezvoltare regională, cît şi monitorizarea şi evaluarea lor;
8. elaborarea unui mecanism viabil, flexibil şi durabil de finanţare a dezvoltării regionale atît pentru Guvern, cît şi pentru donatori.
Obiectivele prezentei Strategii au fost în mare parte realizate prin intermediul
Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională în perioada 2010-2012, acest plan fiind axat pe trei domenii de priorităţi distincte [2]: prioritatea 1- dezvoltarea instituţională; prioritatea 2 - creşterea regională
durabilă; prioritatea 3 - guvernarea strategică.
Priorităţile 1 şi 3 se referă la dezvoltarea capacităţilor, planificare şi crearea
condiţiilor favorabile pentru implementarea activităţilor de dezvoltare regională.
Dat fiind caracterul inovator al politicii de dezvoltare regională pentru Republica
Moldova, priorităţile 1 şi 3 sînt importante, în special, pe parcursul etapei iniţiale,
pentru asigurarea eficienţei şi succesului întregului proces.
Prioritatea 1 implică crearea capacităţilor unui şir de instituţii, şi anume: Direcţia generală dezvoltare regională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor şi CNCDR - la nivel central, şi consiliile regionale pentru dezvoltare
şi agenţiile de dezvoltare regională - la nivel regional, precum şi elaborarea mecanismului de finanţare a dezvoltării regionale şi utilizarea mijloacelor Fondului
naţional pentru dezvoltare regională. În acest scop au fost elaborate două manuale
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operaţionale: unul pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi altul pentru Agenţia de dezvoltare regională.
Prioritatea 2 se referă la atingerea obiectivelor naţionale ale politicii de dezvoltare regională, specificate în Strategia naţională de dezvoltare, inclusiv prin susţinerea
procesului de elaborare a strategiilor de dezvoltare regională în cadrul unui proces
participativ. Adiţional, aceasta va asista mobilizarea dezvoltării parteneriatelor regionale, care, la rîndul lor, vor elabora proiecte viabile pentru a fi incluse în planul
operaţional. Prioritatea 2 presupune măsuri durabile privind informarea, sensibilizarea
şi perfecţionarea abilităţilor autorităţilor administraţiei publice locale, sectorului
privat şi societăţii civile de promovare a parteneriatelor de dezvoltare regională.
În cadrul Priorităţii 3 Strategia susţine măsurile de elaborare a mecanismelor
transparente şi eficiente de monitorizare şi evaluare, inclusiv perfecţionarea statisticii regionale în vederea stabilirii unor indicatori reali ai scopurilor şi sarcinilor;
elaborarea şi implementarea unor strategii de comunicare atît pentru Minister, cît şi
pentru instituţiile responsabile de dezvoltarea regională.
Procesul de implementare a prezentei Strategii presupune următoarele acţiuni:
a) fiecare agenţie de dezvoltare regională, printr-un proces participativ, cu implicarea consiliilor regionale pentru dezvoltare, trebuie să elaboreze o strategie de
dezvoltare regională şi un plan operaţional şi să le remită Ministerului;
b) partenerii locali şi regionali trebuie să fie antrenaţi la elaborarea propunerilor de proiecte, în conformitate cu priorităţile stabilite în strategiile de dezvoltare
regională. Aceste proiecte trebuie elaborate cu susţinerea agenţiilor de dezvoltare
regională şi conform unui proces de evaluare şi stabilire a priorităţilor, ulterior fiind
remise spre aprobare consiliilor regionale pentru dezvoltare. În scopul asigurării
implementării eficiente, sub auspiciul Ministerului, agenţiile monitorizează şi
evaluiază proiectele de dezvoltare regională;
c) Ministerul, în baza planurilor operaţionale regionale, elaborează Documentul unic de program şi-l remite Consiliului Naţional şi Guvernului spre aprobare.
Documentul unic de program reprezintă cadrul legal pentru alocarea fondurilor publice în vederea susţinerii dezvoltării regionale;
d) Ministerul trebuie să iniţieze procesul de dezvoltare regională, acordând
susţinerea necesară consiliilor regionale pentru dezvoltare şi agenţiilor de dezvoltare regională;
e) odată cu aprobarea documentului unic de program, Ministerul trebuie să
asigure mobilizarea resurselor necesare şi funcţionarea sistemelor de implementare;
f) achiziţiile publice pentru proiectele finanţate din cadrul Fondului naţional
pentru dezvoltare regională au loc doar pentru proiectele incluse în documentul unic
de program.
Ministerul elaborează metodologia, procesul şi limitele temporale privind
elaborarea strategiilor de dezvoltare regională. Această metodologie include în mod
obligatoriu următoarele:
a) crearea şi dezvoltarea mecanismelor potrivite privind parteneriatele la nivel regional pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare regională şi planurilor operaţionale;
b) asigurarea includerii unui şir larg de actori în procesul dezvoltării regionale
prin intermediul unui proces participativ, în scopul asigurării implicării tuturor
părţilor regionale interesate în procesul de dezvoltare;
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c) unde este oportun, implicarea în proces a părţilor interesate din partea
Guvernului, în scopul asigurării armonizării strategiilor de dezvoltare regională cu
priorităţile naţionale şi sectoriale;
d) identificarea unor scopuri, indicatori şi sarcini măsurabile şi limitate în timp,
în scopul facilitării monitorizării şi evaluării.
Principalele documente de planificare a dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor sînt strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale regionale,
care includ programele, proiectele şi activităţile prioritare.
Strategiile regionale de dezvoltare se elaborează pentru fiecare regiune ca documente ale politicii de dezvoltare regională pe termen mediu şi lung la nivel regional, care identifică priorităţi, includ proiecte şi măsuri specifice pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în cadrul regiunii de dezvoltare. Strategiile
sînt elaborate de către ADR în baza evaluării economice, sociale şi de mediu, a rezultatelor analizei grupurilor de lucru regionale, fiind ajustate la caracteristicile
specifice ale regiunii şi la provocările dezvoltării regionale, şi aprobate de CDR.
Priorităţile stipulate în strategiile de dezvoltare regională a regiunilor Nord,
Centru şi Sud sînt:
a) reabilitarea infrastructurii fizice;
b) susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale;
c) protecţia mediului şi sporirea atractivităţii turistice.
Pentru realizarea priorităţii privind reabilitarea infrastructurii fizice sînt stabilite următoarele măsuri:
a) reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare;
b) reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor internaţionale;
c) dezvoltarea şi diversificarea căilor de acces şi a reţelelor de comunicaţii.
Pentru realizarea priorităţii privind susţinerea dezvoltării sectorului privat, în
special în regiunile rurale, sînt stabilite următoarele măsuri: instruirea populaţiei
din mediul rural în vederea diversificării mijloacelor de trai şi a dezvoltării afacerilor nonagricole; consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, de consultanţă
şi de susţinere; dezvoltarea structurilor de cooperare în marketing pentru producţia
agricolă şi integrarea lor în clustere; dezvoltarea programelor de implementare a
standardelor internaţionale de calitate şi de inofensivitate alimentară.
Pentru realizarea priorităţii privind protecţia mediului şi sporirea atractivităţii
turistice sînt stabilite următoarele măsuri:
a) promovarea practicilor favorabile mediului, agriculturii şi a tehnologiilor
nonpoluante;
b) dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv
colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare a
deşeurilor nereciclabile;
c) diminuarea impactului climei variabile, a degradării solurilor;
d) reabilitarea edificiilor turistice şi integrarea lor in circuitele turistice internaţionale.
Strategiile de dezvoltare regională identifică şi analizează, în mod explicit,
principalele probleme economice şi sociale, care împiedică dezvoltarea în regiuni,
trasând măsurile necesare pentru soluţionarea acestora. De asemenea, ele
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promovează, pe toate căile, coeziunea în interiorul regiunii de dezvoltare, precum şi
parteneriatul cu alte regiuni de dezvoltare, iar unde este cazul, şi cu ţările vecine.
La rîndul său, planurile operaţionale regionale, fiind aprobate prin deciziile
consiliilor regionale pentru dezvoltare, oferă legitimitate la nivel local procesului de
implementare a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, precum şi
acordă posibilitatea de implicare activă a actorilor regionali în realizarea obiectivelor strategiilor de dezvoltare social-economică regională.
În cadrul strategiilor de dezvoltare regională şi planurilor operaţionale măsurile
propuse trebuie să demonstreze un echilibru justificat între proiectele de infrastructură şi investiţiile axate pe dezvoltarea economică şi socială. Ministerul asigură repartizarea corectă a resurselor, pentru a evita dispersarea lor în prea multe iniţiative
cu caracter nonstrategic. Strategiile de dezvoltare regională trebuie să ofere un context „orizontal” mai vast, care să permită o coordonare şi concentrare mai eficientă
a cheltuielilor sectoriale ale ministerelor şi donatorilor în regiuni, să contribuie la
majorarea capacităţilor regiunilor de utilizare eficientă a fondurilor.
În baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale,
ce includ programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională pentru perioada
2010-2012, prin Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26.08.2010 a fost aprobat Documentului unic de program pentru anii 2010-2012 [5]. Prevederile acestui Document
stabilesc sarcinile pe termen mediu ce trebuie îndeplinite în vederea implementării
politicii de dezvoltare regională în corespundere cu politica de integrare europeană a
Guvernului şi acordurile bilaterale Republica Moldova – Uniunea Europeană. Conceptul şi obiectivele politicii de dezvoltare regională sînt conforme experienţei ţărilor
europene şi se încadrează în Programul de Vecinătate. Elaborarea Documentului
unic a fost impusă de necesitatea planificării strategice a procesului de realizare a
acţiunilor coordonate, necesare pentru dezvoltarea ţării. Totodată, la întocmirea documentului s-a ţinut cont de cadrul legal şi strategic existent, de realizările şi lacunele
politicilor strategice implementate anterior, precum şi de experienţa ţărilor din Uniunea Europeană în implementarea proiectelor de dezvoltare regională.
O continuitate logică a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, care a
fost realizată în perioada 2010-2012, reprezintă Strategia Naţională de Dezvoltare
Regională pentru perioada 2013-2015 [6], centrată pe dezvoltarea echilibrată şi
durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Strategia
promovează „guvernarea integrată” şi sinergia dintre programele naţionale abordate
pe linie verticală şi programele regionale, cărora le este specifică o abordare pe orizontală. Aceasta asigură desfăşurarea activităţilor de planificare în Republica Moldova în conformitate cu practicile europene. Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2013-2015 se bazează pe următoarele principii fundamentale, corelate cu prevederile directivelor UE în domeniu:
- abordarea complexă a problemei în formularea scopurilor şi obiectivelor
SNDR;
- planificare participativă;
- transparenţa decizională;
- egalitate de gen;
- coeziunea teritorială,
- subsidiaritate.
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Prin această strategie politica regională a ţării este direcţionată spre respectarea
principiilor promovării politicii regionale a UE, stipulate în documentele sale de
bază, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (Tratatul de la Lisabona), cît şi
alte documente cu privire la dezvoltarea regională.
Obiectivul general strategic se referă la utilizarea eficientă a politicii şi a potenţialului de dezvoltare a teritoriului ţării întru realizarea prevederilor Strategiei
Naţionale de Dezvoltare pînă în 2020, întru diminuarea sărăciei şi asigurarea unui trai
decent pe întreg teritoriul ţării. Aceasta presupune realizarea pe etape a obiectivelor
specifice ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională pe termen scurt şi mediu:
1. Perfecţionarea cadrului legal şi normativ în domeniul dezvoltării regionale;
2. Susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şi asigurarea unui sistem urban
policentric;
3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională în regiunile
ţării;
4. Diminuarea disparităţilor locale, inter- şi intra- regionale;
5. Stabilirea coeziunii teritoriale şi de prevenire a proceselor de marginalizare
a zonelor defavorizate;
6. Elaborarea şi promovarea planificării integrate şi participatorii în procesul
de dezvoltare regională.
Fiind, după cum am accentuat, o continuitate a Strategiei naţionale de dezvoltare regională aprobată în anul 2010, Strategia naţională de dezvoltare regională
2013-2015 deasemenea atribuie Guvernului Republicii Moldova un rol strategic în
implementarea politicii de dezvoltare regională şi în realizarea obiectivelor
prevăzute în prezenta strategie. Autorităţii de implementare a politicii de dezvoltare
regională îi rămîne rolul de coordonare a interacţiunii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.
Ea este responsabilă şi de promovarea politicii de dezvoltare, în vederea consolidării oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea socialeconomică a regiunilor.
Unul din factorii importanţi în realizarea obiectivelor este perfecţionarea mecanismului de finanţare a dezvoltării regionale din bugetul de stat prin Fondul
Naţional pentru Dezvoltarea Regională. Modificarea mecanismului de finanţare va
asigura utilizarea eficientă a fondurilor direcţionate spre proiecte regionale în conformitate cu necesităţile de dezvoltare a regiunilor, identificate de către autorităţile
locale. Perfecţionarea mecanismului de finanţare este orientată şi spre facilitarea şi
susţinerea autorităţilor publice locale în aplicarea pentru finanţare din programele
europene şi alte fonduri externe.
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2013-2015 prevede următoarele obiective strategice:
Obiectivul 1. Perfecţionarea cadrului legal şi normativ în domeniul dezvoltării regionale.În urma lecţiilor învăţate în perioada implementării strategiei precedente, se preconizează a fi revizuit cadrul legal şi normativ al dezvoltării regionale.
Astfel, vor fi elaborate recomandări pentru modificarea şi completarea actelor legislative şi a celor normative, care reglementează activităţile instituţiilor regionale în
scopul sporirii rolului lor în calitate de coordonatori principali ai implementării
politicii respective. În acelaşi timp, vor fi actualizate manualele operaţionale, instrucţiunile, fişele de evaluare şi alte documente ale politicii de DR.
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Obiectivul 2. Susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şi asigurarea unui
sistem urban policentric.Acest obiectiv se prevede a fi realizat printr-un şir de
măsuri, cum ar fi elaborarea documentaţiei de urbanism pentru localităţi, în care vor
fi evidenţiate problemele prioritare ţinînd cont de importanţa lor ierarhică în sistemul de aşezări; stabilirea legăturilor reciproce între centrele asociate prin comunicaţii de transport şi tehnico-edilitare; stimularea dezvoltării serviciilor publice ca
temei pentru asigurarea standardelor sociale garantate către populaţia din localităţile
urbane şi rurale; elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor investiţionale etc. Implementarea obiectivului dat va contribui la stimularea şi realizarea acţiunilor de organizare şi dezvoltare a localităţilor.
Obiectivul 3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională.
Politica de dezvoltare regională vizează întreg teritoriul ţării, totuşi în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare, într-o etapă iniţială eforturile Guvernului au
fost focusate pe trei regiuni de dezvoltare: Nord, Centru şi Sud. Se prognozează că
în perioada următoare prevederile politicii de dezvoltare regională vor fi extinse
inclusiv şi în regiunile de dezvoltare - Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, municipiul Chişinău şi regiunea transnistreană.
Obiectivul 4. Diminuarea disparităţilor semnificative locale, inter- şi intraregionale.Mecanismele de realizare a acestui obiectiv sînt:
- selectarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare regională – în baza analizei necesităţilor identificate în regiunile de dezvoltare, ca urmare a analizei socialeconomice. Promovarea programelor şi proiectelor regionale cu caracter multiplicativ, orientate spre susţinerea economică.
- clusterizarea - proces de concentrare geografică a teritoriilor, localităţilor,
serviciilor sau altor activităţi desfăşurate în diferite domenii interconectate, stabilite
între instituţii asociate într-un anumit domeniu. Clusterele contribuie la creşterea
productivităţii şi calităţii serviciilor acordate la nivel naţional şi regional, la eficientizarea managementului strategic.
- competitivitatea va deveni factorul decisiv al procesului de accesare a fondurilor destinate implementării proiectelor şi programelor de dezvoltare care vor
contribui la diminuarea disparităţilor semnificative locale.
- observatorul teritorial reprezintă structurile menite să colecteze şi să analizeze
toate datele relevante privind evoluţia social-economică a teritoriilor pentru a oferi
cunoştinţe fiabile despre evoluţia lor, specificul lor şi legăturile dintre ele.
Obiectivul 5. Asigurarea coeziunii teritoriale şi prevenirea proceselor de
marginalizare a zonelor defavorizate.Sistemul urban echilibrat şi policentric,
promovează cooperarea între oraşele cu potenţial de creştere. Acest model presupune oferirea unei părţi din propria valoare adăugată altor localităţi din zonele
rurale şi periferice, precum şi din zonele cu provocări şi necesităţi geografice specifice. În acest context va fi asigurată lichidarea disparităţilor între urbe şi localităţile
rurale, va permite integrarea tuturor teritoriilor din regiune în procesul de dezvoltare
şi va stimula competitivitatea localităţilor la nivel regional.
Obiectivul 6. Elaborarea şi promovarea planificării integrate şi participatorii
în procesul de dezvoltare regională.Practicile anterioare au demonstrat necesitatea
promovării unei planificări integrate şi participatorii în procesul dezvoltării regionale. Strategia presupune două instrumente ale planificării integrate - financiar şi in312

stituţional. Vor fi elaborate şi implementate modele de cooperare inter-municipală
şi inter-regională în cadrul procesului de planificare integrată a dezvoltării regionale, luîndu-se în considerare principiile non-discriminatorii şi de gender.
Din perspectiva managementului instituţional, implementarea cu succes a
SNDR presupune participarea activă a actorilor la nivel naţional şi local, atît din
sectorul public, cît şi din sectorul neguvernamental, precum şi coordonarea eficientă
a activităţii lor. Organul care asigură coordonarea implementării SNDR la nivel
naţional rămîne Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale
(CNCDR). Consiliul Naţional [7], fiind o structură funcţională, constituit în scopul
aprobării, promovării şi realizării la nivel naţional a obiectivelor politicii de dezvoltare regională, întreprinde întregul spectru de activităţi de management şi de monitorizare a procesului de implementare a politicilor de dezvoltare regională în Republica Moldova. Autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională
(MDRC) este responsabilă de dezvoltarea regională în ţară. Ca şi la realizarea Strategiei precedente, autoritatea promovează şi implementează politicile de dezvoltare
regională, informează Guvernul despre toate etapele dezvoltării regionale şi supraveghează modul de implementare a Strategiei. Rapoartele anuale prezentate
Guvernului şi CNCDR vor include o evaluare a implementării Strategiei şi Documentului unic de program, făcută în baza analizei agregate şi a datelor de monitorizare colectate la nivel regional.
MDRC este responsabil de realizarea sarcinilor prevăzute de lege şi de desfăşurarea activităţilor stipulate în SNDR. Consiliile regionale pentru dezvoltare
(CRD) [8], ca şi în cazul Strategiei precedente, monitorizează şi coordonează activităţile de implementare a politicii în domeniu în regiunile în care au fost constituite.
CRD dirijează, la nivel regional, realizarea programelor şi proiectelor desfăşurate în
regiune. Fiind un organ reprezentativ, stimulează implicarea societăţii civile şi sectorului privat în procesul de realizare a obiectivelor strategiei şi asigură caracterul
transparent al implementării lor. Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR) [9]
asigură coordonarea implementării strategiei la nivelul regional. Ele monitorizează
şi evaluează procesul de implementare a programelor şi proiectelor menite să asigure realizarea obiectivelor SNDR în regiunile de dezvoltare; întreprind măsuri de
acordare a suportului informaţional, metodologic şi consultativ administraţiilor publice locale în vederea dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor.
Un rol aparte Strategia oferă managementului financiar. Acest moment nu este
întîmplător. Necesităţile de finanţare a politicii de dezvoltare regională sînt majore,
iar resursele publice disponibile pentru implementarea ei sînt limitate. Este motivul
pentru care Strategia prevede un număr restrîns de priorităţi, dar care au un impact
maxim asupra dezvoltării social-economice a regiunilor.
În conformitate cu prevederile Legii privind dezvoltarea regională, principala
sursă de finanţare a programelor şi proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor
de dezvoltare regională este Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Acesta
prevede mijloace pentru toate regiunile de dezvoltare. Repartizarea mijloacelor
Fondului se bazează pe principiile alocării prioritare a surselor în zonele defavorizate şi în localităţile cu potenţial de creştere economică. Totodată, alocarea resurselor
depinde de conformitatea şi calitatea programelor şi proiectelor prezentate. Resursele FNDR vor continua să fie orientate spre implementarea proiectelor de dezvoltare
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regională şi acoperirea costurilor operaţionale ale instituţiilor de dezvoltare regională. Concomitent, din FNDR sînt prevăzute surse pentru activităţile prioritare ale
ADR-urilor întru facilitarea implementării politicii de dezvoltare regională: dezvoltarea instituţională a ADR-urilor şi creşterea capacităţilor regiunilor, promovarea
parteneriatelor regionale, asigurarea monitorizării şi evaluării activităţilor organizate pe teritoriul regiunii de dezvoltare, crearea bazelor de date şi acumularea materialelor suport pentru lansarea proiectelor în domeniile prioritare de dezvoltare a regiunilor, promovarea ADR-urilor, informare şi comunicare intra şi inter regională.
Managementului financiar, prevăzut de Strategie, propune ca metodă de atragere a resurselor pentru finanţarea proiectelor în regiunile de dezvoltare, susţinerea aplicanţilor prin acordarea suportului financiar din FNDR, astfel soluţionînd
problema co-finanţării proiectelor atrase din surse europene. Adiţional, autorităţile
publice locale sînt încurajate să orienteze sursele din bugetele lor spre cofinanţarea
unor proiecte, în special în cadrul programelor de asistenţă externă, unde asemenea
co-finanţare este obligatorie. O sursă importantă de finanţare a politicii de dezvoltare regională, precum şi a programelor şi proiectelor incluse în Documentul Unic
de Program este asistenţa acordată de donatorii externi, atît prin programele de
cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, cît şi prin programe disponibile autorităţilor regionale şi locale. Programele de cooperare transfrontalieră presupun stabilirea parteneriatelor cu actorii din statele vecine precum şi din UE în scopul implementării unor proiecte de dezvoltare a regiunilor, identificîndu-se astfel o sursă
importantă de finanţare a politicii în domeniu. Mecanismele de finanţare aplicate
pot fi realizate, atît prin suplinirea FNDR, cît şi prin finanţarea directă a proiectelor
de dezvoltare regională. În acest scop, SNDR prevede modalitatea de finanţare prin
conturile instituţiilor de dezvoltare regională.
Mobilizarea altor surse, inclusiv prin promovarea parteneriatelor public-private
pentru finanţarea priorităţilor de dezvoltare regională, constituie un element esenţial
al activităţilor agenţiilor de dezvoltare regională şi a autorităţilor publice locale de
ambele niveluri. Acest instrument vine să compenseze insuficienţa fondurilor disponibile ale administraţiei publice locale, lipsa unui personal specializat care ar
contribui la sporirea gradului de atragere a surselor financiare sau chiar imposibilitatea de a face faţă condiţiilor impuse de criteriile de eligibilitate, prevăzute în programele operaţionale externe.
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015, fiind bazată pe principiile dezvoltării regionale ale UE, spre deosebire de strategia anterioară, care s-a axat pe aspectul instituţional, conturează şi promovează aspectul social-economic, al coeziunii teritoriale şi este orientată spre diminuarea disparităţilor
inter şi intra regionale şi spre diminuarea sărăciei şi asigurarea unui trai decent al
cetăţenilor pe întreg teritoriul ţării. Strategia Naţională de Dezvoltare Regională
poate ﬁ văzută drept un cadru fundamental predilect de dezvoltare regională, pe
baza căruia sunt elaborate toate politicile de dezvoltare regională.
Analiza instrumentelor de planificare a politicilor regionale denotă că dezvoltarea regională este o prioritate strategică a Republicii Moldova, care poate contribui la impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, precum şi la stimularea investiţiilor în sectorul privat. Promovarea unor politici eficiente de dezvoltare
regională poate crea condiţiile necesare pentru implementarea unor proiecte la nivel
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regional ce ar elimina punctele slabe ale regiunilor de dezvoltare. Mai mult ca atît,
apropierea de UE deschide noi oportunităţi ca urmare a accesului direct la programe
de cooperare transfrontalieră, finanţate de UE. Utilizarea fondurilor naţionale şi externe pentru reabilitarea infrastructurii regiunilor, implementarea unor programe de
susţinere a afacerilor şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu este capabilă să accelereze dezvoltarea multilaterală a regiunilor.
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Namely law report it allows to determine the effectiveness of the right objectives of the
right to education in the system of values, which really needs the social environment. The
request of knowledges is satisfied by appropriate professional activity of educational institutions and by the possibilitiesof rightsholders.Thus, law reportarising from the exercise of the
right to education is empirical and legal criteria for assessing the state of the education
sector in Republic of Moldova. Functional peculiarities of law reportmaterialize embodiment limits the right to education and determines the suitability of the rules which materializes the right to education of the socio-economic realities. In this sense, law reportis a consequence of the manifestation of the real effectiveness of the right to education. Therefore,
legal relations represent empirical evaluation criterion of the whole of legal phenomena,
evidenced by legal relations.

În teoria generală a statului şi dreptului, problema raporturilor juridice, ce apar
din realizarea drepturilor constituţionale şi a libertăţilor umane, este neglijată, fapt
ce are un impact negativ asupra elaborării concepţiei sale. Problema constă în faptul
că orice raport juridic îndeplineşte o funcţie semnificativă privind exprimarea eficienţei dreptului la învăţătură şi confirmarea veridicităţii concluziilor teoretice
privind natura fenomenului studiat. Nu constituie o excepţie nici construcţia raporturilor juridice, ce derivă din realizarea dreptului la învăţătură.
Caracterul raporturilor juridice facilitează descoperirea nu numai a particularităţilor componentelor formale şi materiale ale conţinutului raporturilor juridice, dar şi
oferă posibilitatea de a concretiza acţiunea temporalo- spaţială a dreptului la
învăţătură.[1] În acest context, e de menţionat faptul că raportul juridic analizat include
raporturile juridice de învăţămînt şi raporturile ce apar în domeniul educaţiei. [2]
Raporturile juridice ce apar din realizarea dreptului la învăţătură au particularităţile lor. În mod vădit particularităţile acestora se manifestă prin conţinut, elementul principal al căruia îl constituie aspectul material. Anume activitatea de prestare a
serviciilor educaţionale formează drepturile şi obligaţiile juridice a subiecţilor
raporturilor juridice educative şi conţinutul acestora. De aceea în obţinerea cunoştinţelor sunt cointeresate nu numai părţile implicate nemijlocit în raporturile juridice educative, dar şi alte subiecte, de exemplu, părinţii.
Urmează de subliniat faptul că premizele juridice ale apariţiei raportului juridic
analizat, pe lîngă cele clasice, le reprezintă premizele inerente doar învăţămîntului.
E de menţionat, de exemplu, dreptul constituţional la învăţătură, componentele juridice, activitatea semnificativă din punct de vedere juridic orientată spre un anumit
scop a subiectelor de drept cointeresate în obţinerea cunoştinţelor şi necesitatea societăţii de a avea specialişti instruiţi.
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Raporturile juridice ce apar din realizarea dreptului la învăţătură reprezintă rodul
activităţilor bine motivate ale subiectelor de drept cu referire la obţinerea cunoştinţelor necesare. Natura a astfel de raporturi este destul de variată. Aceasta nu se
limitează doar la limitele activităţilor legale. În domeniul educaţiei naţionale sunt cunoscute cazuri de realizare a dreptului la învăţătură prin acţiuni ilegale, de exemplu
înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt superior prin mituirea personalităţilor
oficiale, nemaivorbind de absolvirea instituţiei de învăţămînt şi primirea diplomei.
În această ordine de idei apare o problemă ştiinţifico-empirică privind criteriile
realizării dreptului la învăţătură: standartele formal- juridice sau rezultatele de facto
ale implementării dreptului la învăţătură.
Raporturile juridice ce decurg din dreptul la învăţătură se caracterizează şi
printr-o componenţă unică a subiectelor. Aceasta se deosebeşte nu numai printr-o
mare diversitate, de la persoane fizice şi juridice, pînă la subiecte speciale- organe
ale puterii de stat şi municipale, dar şi printr-o modificare a statutului legal.[3]
Volumul drepturilor şi obligaţiilor acestora este stabilit nu doar de legislaţia din
domeniul educaţional, ci şi de normele diverselor ramuri ale dreptului ca, de exemplu, a dreptului administrativ, civil, muncii, etc.
Prin urmare, baza normativă a apariţiei unor astfel de raporturi juridice o constituie nu doar dreptul constituţional, dar şi reglementările juridice care constituie
conţinutul acestuia. Deci, subiectele raporturilor juridice ce decurg din dreptul la
învăţătură participă la acest raport nu doar în mod nemijlocit dar şi mijlocit. Acestea
au interes comun în realizarea dreptului la învăţătură, fapt ce duce la stabilirea
raporturilor reciproce în mod conştient de către părţi.
Astfel de particularităţi specifice ale componenţei subiectelor şi normelor juridice ce reglementează raporturile educaţionale, presupune elaborarea unor forme
generale tipice de procedură privind participarea persoanelor cointeresate în survenirea raporturilor juridice ce se nasc din realizarea dreptului la învăţătură. Legiuitorul stabileşte componenţa subiectelor şi obiectul raporturilor juridice, ce derivă
din realizarea dreptului la învăţătură.
Totuşi, dreptul la învăţătură este realizat în mod diferit de la caz la caz, în dependenţă de caracterul raportului juridic. Astfel, de exemplu, conţinutul raporturilor
dintre părinţi şi organele administraţiei publice împuternicite să elibereze licenţă de
desfăşurare a activităţii instituţiei de învăţămînt preşcolar este un exemplu concludent şi revelator în acest context. În cazul dat nu este determinat nici tipul raportului,
nici statutul acestuia. Soluţionarea problemei în cauză în toată complexitatea sa
rămîne la latitudinea părţilor.
În cazul dat, apare o coliziune dintre volumul drepturilor şi obligaţiunilor participanţilor la procesul educaţional şi cerinţele înaintate conţinutului serviciilor educaţionale prestate, de exemplu, locul şi rolul Ministerului de Externe al Republicii
Moldova în procesul educaţional în cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova îşi
face studiile peste hotarele ţării.
Structura complicată a obiectului şi componenţei subiectelor raporturilor juridice ce decurg din dreptul la învăţătură relevă caracterul unic al acestora. Acesta se
manifestă printr-o diversitate a participanţilor la procesul educaţional şi modificarea
statutului lor juridic. De regulă, statutul de persoană care deţine un drept se formează în rezultatul acţiunii reglementărilor juridice ale diferitor ramuri de drept în
procesul garantării dreptului la învăţătură.
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Prin urmare, volumul împuternicirilor participanţilor la procesul educaţional se
manifestă în mod deplin în cazul în care este implementat în practică. În dependenţă
de tipul dreptului la învăţătură ce se realizează se stabileşte componenţa respectivă
a conţinutului raportului juridic. Această ipoteză este demonstrată prin realizarea
dreptului la învăţătură special (de corecţie). Legislatorul în mod tipic defineşte
componenţa subiectelor şi statutul acestora. Educaţia efectuată în mediul penitenciar trebuie să deschidă celui ce învaţă perspectiva acelei conexiuni sociale-generale
drumul spre lumea corectă şi civilizată [4]. Putem nota următoarele particularităţi
ale procesului educativ desfăşurat cu condamnaţii trimitere; - se realizează de regulă
în condiţiile aflării persanelor într-un mediu social negativ, deseori criminogen;- în
durata aflării în acest mediu este stric limitată de sentinţa instanţei prin termenul e
executare a pedepsei;- o parte din problemele realizării termenului de detenţie sunt
reglementate de normele legislaţiei execuţional penale.
În doctrina românească sa menţionat că prin educaţie înţelegem un fenomen social- general, permanent şi continuu, în cadrul căruia se realizează transferul de valori
de ordin spiritual, politic, moral, ştiinţific, juridic, cultural, religios în scopul formării şi
dezvoltării personalităţii omului. Educaţia înglobează în domeniul să şi recuperarea indivizilor cu grad de conştiinţă redus şi, în ultimă instanţă, cu comportament deviant.
Această parte componentă a educaţie se numeşte reeducare , deoarece ce mai flagrantă
formă de manifestare adeprinderilor antisociale o constituie infracţiunea, reeducare se
adresează în primul rînd condamnaţilor la privaţiune de libertate.[5]
Principala particularitate a activităţii educative în instituţiile penitenciare constă în
marea dificultate a procesului de reeducare a condamnaţilor. Însăşi plasarea omului în
puşcărie denotă prezenţa unor profunde defecte de ordin social- psihologic şi anomalii
ale personalităţii. Pentru resocializarea acestora colaboratorii instituţiei penitenciare
trebuie să cunoască particularităţile personalităţii fiecărui condamnat, ceea ce este o
sarcină grea, presupunînd un volum mare de muncă specializată.[6]
Cel mai bine particularităţile subiectului şi obiectului se manifestă în raportul juridic ce apare din realizarea dreptului la învăţătură preşcolar, caz în care copilul participă
nemijlocit la procesul de învăţămînt, iar interesele sale sunt reprezentate în deplină
măsură de către părinţi. O situaţie analogică se atestă şi în cazul prestării serviciilor educaţionale în cadrul instruirii de corecţie. Persoanele care obţin cunoştinţe în mod nemijlocit, în acelaşi timp nu sunt subiecte a raporturilor juridice care apar din realizarea
dreptului la îvăţătură. Acest statut îl au părinţii, tutorii, etc.[7]
Subiectele raporturilor juridice care apar din realizarea dreptului la îvăţătură
urmează a fi recunoscute persoanele ce realizează nemijlocit dreptul la învăţătură,
care obţin cunoştinţe şi care controleză nivelul procesului de învăţămînt. Restul participanţilor raporturilor educaţionale sunt în acelaşi timp participanţi ai procesului
de învăţămînt. Structura dată e destul de convenţională şi se aplică doar pentru
precizarea naturii fenomenului elucidat.
În această ordine de idei, starea juridică a participanţilor şi subiectelor se poate
schimba. Modificarea are loc în procesul de învăţămînt. Aceasta este definită de
legislator în raport cu tipul concret al dreptului la învăţătură privit separat. Trecerea
dintr-o calitate în alta e determinată de conţinutul activităţii şi totalitatea împuternicirilor subiectelor raporturilor juridice derivate din dreptul la învăţătură.
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Specificul menţionat demonstrează faptul că raportul juridic poate fi clasificat
în raport precizional şi comitent. Clasificarea dată reflectă structura complicată a
obiectului raportului juridic, ce derivă din realizarea dreptului la învăţătură. În ştiinţa şi practica juridică lipseşte unitatea de opinii cu privire la obiectul raportului
juridic. Construcţiile propuse sunt destul de diferite şi nu întotdeauna reflectă esenţa
relaţiilor care apar din realizarea dreptului la învăţătură.[8] Legislatorul ne recomandă ca punct de referinţă specificul construcţiei dreptului la învăţătură ce se
aplică în practică. Este vorba despre aşa zisa abordare locală. În acelaşi timp, în
programul special naţional al dezvoltării învăţămîntului pentru anii 2011-2015, serviciile educaţionale sunt considerate drept obiect al dreptului la învăţătură
Totuşi, în Codul Educaţiei se face o tentativă de concretizare a conţinutului
acestuia. Relaţiile sociale ce derivă din realizarea dreptului la învăţătură, asigurarea
garanţiilor de stat a drepturilor şi libertăţilor omului în domeniul învăţămîntului şi
în condiţiile realizării dreptului la învăţătură reprezintă obiectul de reglementare.
În cazul dat se foloseşte structura logico-terminologică generală. Eficacitatea
acesteia este condiţionată de rolul funcţional pe care îl exercită. Problema constă în
faptul că sintagma utilizată permite combinarea diferitelor aspecte ale obiectului
raporturilor juridice ce derivă din realizarea dreptului la învăţătură. Serviciile educaţionale includ cunoştinţele, activitatea profesională în domeniul învăţămîntului şi
alte elemente care în mediul ştiinţific au explicaţii diferite.
Concluzia dată este susţinută de analiza actelor normative subordonate legii. În
componenţa conţinutului serviciilor educaţionale pot fi incluse, în primul rînd, condiţiile organizării şi desfăşurării procesului de învîţămînt, în al doilea rînd calitatea
cunoştinţelor primite, în al treilea rînd, conţinutul activităţii educaţionale, în al
patrulea rînd starea ordinii de drept în instituţia de învăţămînt. Structura dată nu este
exhaustivă şi, prin urmare, obiectul raportului juridic poate fi completat.
Interdependenţele între participanţii la procesul de învăţămînt se stabilesc în baza
aspectelor formale şi materiale ale raporturilor juridice ce derivă din realizarea dreptului la învăţătură. În opinia noastră, natura unei astfel de legături juridice este dictată
de activităţile în vederea realizării drepturilor şi nu de drepturile formale şi obligaţiunile părţilor acestui proces. Anume aspectul material condiţionează interdependenţele
subiectelor raportului juridic dat şi participanţilor la procesul de învăţămînt.
Caracterul complex al aspectelor ce ţin de subiect şi obiect şi cel material al
conţinutului raportului juridic, apărut din realizarea dreptului la învăţătură stabileşte
şi dificultatea în determinarea naturii sale. Confirmarea acestui deziderat se găseşte
în multitudinea de reglementări juridice ce reglementează procesul de învăţămînt. În
această ordine de idei, toate măsurile de realizare a dreptului la învăţătură necesită
nu o abordare liniară a problemei, ci formarea unui mecanism cu mai multe nivele.
Mai mult decît atît, importanţa principală în problema dată îi revine caracterului activităţii educaţionale. Incertitudinea dată la nivelul de adoptare a legilor
are un impact asupra conţinutului raportului juridic, deoarece se răsfrînge negativ
asupra calităţii învăţămîntului. Problema constă în faptul că diferite tipuri a dreptului la învăţătură au deosebiri specifice.[9] Acestea se manifestă la vîrsta
deţinătorului de drept şi în cerinţele determinate de stat faţă de nivelul cunoştinţelor.
De aceea activitatea în învăţămînt este dirijată de conţinutul serviciilor educaţionale prestate. Acestea se referă la sfera legăturilor sociale ce nu ţin de dreptul
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de proprietate. Prin urmare, natura raporturilor juridice ce derivă din realizarea
dreptului la învăţătură nu este patrimonială.[10] Totuşi, în timpul realizării dreptului
la învăţătură acestea pot fi modificate în raporturi patrimoniale.[11]
Raportul juridic ce derivă din realizarea dreptului la învăţătură se bazează pe
principiul egalităţii participanţilor la procesul educaţional, autonomiei voinţei, intereselor legitime ale părinţilor, tutorilor, statului şi independenţei patrimoniale a
subiectelor ce prestează servicii educaţionale. În această ordine de idei, raportul
juridic în cauză exprimă natura umanistă a dreptului la învăţătură nematerial. Din
acest motiv, raportul juridic ce survine din realizarea dreptului la învăţătură exprimă
necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor principale, valorilor comune ale
omenirii şi unităţii spaţiului general al culturii şi învăţămîntului.
În acest context ţinem să subliniem că probleme apărute în cursul realizării
dreptului la învăţătură pot fi înlăturate în baza normelor de drept din diferite ramuri,
dar, de regulă, în limitele formelor de procedură civilă. Utilizarea posibilă a altor
prevederi juridice este stipulată în legislaţia ce reglementează diferitele probleme
ale educaţiei. Acest aspect al raportului juridic se manifestă cel mai plenar în
corelaţia dreptului la învăţătură cu datoria de prestare a serviciului militar. [12]
O confirmare a complexităţii problemei în cauză o reprezintă şi studierea teoretică slabă a raporturilor educaţionale. Structura fenomenului în cauză este
studiată insuficient în literatura juridică. Prin urmare, utilizarea raporturilor educaţionale ca obiect de reglementare juridică bine definit din punct de vedere empiric trezeşte unele nedumeriri.
De exemplu, raporturile educaţionale includ în structura sa aspecte ce se referă
la încadrarea în câmpul muncii, administrare. Toate acestea sunt parte integrantă a
raporturilor independente, formînd obiectul influenţei unei ramuri concrete a dreptului. Asemenea lacune ale reglementării juridice solicită a fi conştientizate în mod
profund pentru a forma o ramură independentă a dreptului educaţional.
Un exemplu elocvent în susţinerea tezei de mai sus o constituie practica juridică. Într-un şir de cazuri, legislatorul şi subiectul ce implementează dreptul în practică consideră raportul apărut din realizarea dreptului la învăţătură drept unul fiscal,
financiar sau administrativ.[13] Această particularitate accentuează procesul de
identificare a fenomenului în cauză şi face dificilă sistematizarea normelor de drept
ce reglementează raporturile de învăţămînt.
Prin urmare obiectul unui asemenea raport juridic conţine diferite feluri de
bunuri. Acestea stimulează procesele de sens diferit de materializare a unor genuri
de raporturi juridice în limitele raporturilor juridice apărute din realizarea dreptului
la învăţătură. În aceste raporturi nivelul interacţiunii se poate modifica radical.
Această particularitate se manifestă în trecerea drepturilor şi obligaţiunilor de la unii
subiecţi de drept la altele. Asemenea modificări în ultimă instanţă duc la schimbarea
situaţiei de drept a participanţilor la procesul de învăţămînt.
Dinamica statutului unor subiecte anumite ale raporturilor juridice, ce apar
din realizarea dreptului la învăţătură creează condiţiile necesare pentru schimbări
analogice ale obiectului raporturilor de drept. De exemplu, procesul de licenţiere a
unei instituţii de învăţămînt şi acordarea de către aceasta a serviciilor educaţionale
determină posibilitatea de realizare a educaţiei în limitele exercitării dreptului la
învăţătură.
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Starea calitativă menţionată a raporturilor de drept, care decurg din realizarea
dreptului la învăţătură, atestă diversitatea componentelor juridice. De regulă, acestea formează specificul apariţiei şi dezvoltării raportului de drept, care decurge din
exercitarea dreptului la învăţătură. Mai mult decât atât, componentele juridice constituie baza normativă pentru transformarea unor elemente anumite ale structurii
raportului de drept.
Componentele juridice determină într-o anumită măsură specificul acordării
serviciilor educaţionale, cum ar fi admiterea şi studierea în instituţia de învăţământ
superior a Ministerului Apărării. Cerinţele faţă de deţinătorul dreptului sunt mult
mai mari decât faţă de admiterea în instituţiile de învăţământ superior civile. În
acest sens, componentele juridice reprezintă un instrument normativ de limitare a
dreptului la învăţătură, care se realizează în instituţiile educaţionale speciale ale
Ministerului Apărării sau Serviciului de Securitate.
Prin conţinutul acestora, componentele juridice nu sunt omogene nici în
raport cu structura raportului de drept, care decurge din exercitarea unui anumit
tip de drept la educaţie, de exemplu, dreptul la şcolarizare sau dreptul la educaţie
pe bază de buget sau în bază de contract. De aceea, componentele juridice joacă
un rol important în formarea conţinutului procesului educaţional şi realizarea
dreptului la învăţătură.
Urmează de remarcat faptul că dreptul la învăţătură îşi atinge scopul în măsura
în care este garantat realmente de către stat. Anume de aceea raporturile juridice,
care decurg din realizarea dreptului la învăţătură, reproduc potenţialul real al
măsurilor de garantare luate de către stat. Cu toate acestea, realizarea dreptului la
învăţătură nu se limitează doar la acţiunile statului, de exemplu, educaţia spirituală.
Raporturile juridice, ce decurg din realizarea dreptului la învăţătură, reprezintă
rezultatul efectiv al acţiunii întregului ansamblu de prevederi legale, care reglementează raporturile educaţionale. Astfel, caracterul fenomenului studiat poate fi
caracterizat ca unul jurisdicţional şi care stabileşte norme juridice.[14]Această
afirmaţie este confirmată de lupta politică înverşunată în vederea formării ideologiei
educaţionale şi a legislaţiei care s-o reglementeze.
Prezenţa unor astfel de valori extinde posibilităţile funcţionale ale dreptului
la învăţătură şi raporturile juridice, care decurg din realizarea acestuia. Acestea se
manifestă prin soluţionarea problemelor controversate, determinate de realizarea
dreptului la învăţătură, transformarea drepturilor subiective şi a obligaţiilor juridice ale părţilor acestui tip de raporturi juridice sau restabilirea drepturilor încălcate.
Legiuitorul şi organele de aplicare a legii admit utilizarea unor astfel de forme
procedurale.[15]
Urmează de recunoscut drept obiectiv faptul că educaţia, calitatea şi accesibilitatea acesteia vor modela potenţialul de evoluţie a Republicii Moldova. Prin urmare,
mecanismul de realizare a dreptului la învăţătură trebuie să asigure atingerea
următoarelor obiective: să stagneze degradarea învăţămîntului naţional; să recîştige
poziţiile pierdute în urma reformei în sistemul de divizare internaţională a muncii;
să creeze un sistem eficient de administrare al educaţiei; să creeze toate condiţiile
necesare pentru o dezvoltare liberă şi creativă a individului; să satisfacă necesităţile
fiinţei umane în obţinerea unor cunoştinţe de calitate.
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SUVERANITATEA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN
CONDIŢIILE INTEGRĂRII EUROPENE.
RAICU Ecaterina,
lector universitar, magistru în drept
Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative,
Universitatea de Stat din Moldova, FRIŞPA
Sovereignty reprezents the power of a state to do everything necessary to govern itself,
and combined with the right and power of regulating its internal affairs, it the right to govern itself without foreign intervention.
Moldova has established sovereignty along with its declaration of independence, the
adoption of the constitution strengthened this inherent attribute.
Stipulations of these declarative acts confirm the irreversible process of selfdetermination for this republic, former component of the former Soviet Union.
However, Moldova has no absolute sovereignty, and the Transnistrian conflict, the
economic dependence on Russia demonstrate this.

Termenul “suveranitate” este folosit pentru prima dată cu prilejul analizei pe
care a făcut-o asupra Constituţiei franceze din 1791 juristul francez Clermont Tonnerre, definind-o “libertatea colectivă a societăţii”. Într-o accepţiune clasică a
definiţiei elaborate de Jean Bodin, “suveranitatea este puterea absolută şi perpetuă a
unei Republici, pe care latinii o numesc majestatem…Suveranitatea nu este limitată,
nici în putere, nici în conţinut, nici în timp”[16, pag.179].
Ca putere supremă recunoscută statului, ea “implică exclusivitatea competenţei
sale asupra teritoriului naţional şi independenţa în ordinea juridică internaţională”
unde el este limitat decât prin propriile sale angajamente.
Prin asemenea abordare, suveranitatea este privită sub dublu aspect: extern şi
intern. Independenţa în raport cu alte state, neatîrnarea de orice altă putere exterioară este aspectul extern, iar din punct de vedere intern, este imperiul său asupra teritoriului şi asupra populaţiei.
De-a lungul istoriei suveranitatea a devenit o problemă care suscită diverse
dezbateri ştiinţifice. După cum spunea Antonie Iorgovan, nu există sesiune ştiinţifică internaţională la care ea să nu se ridice[14, pag.146].
Cei preocupaţi de problema suveranităţii au o misiune dificilă, agravată şi de
faptul că “în societatea contemporană se fac presiuni în sensul restîngerii suveranităţii”[17, pag.242].
Printre fenomenele care exercită aceste “îngrădiri” se numără:
- constituirea de spaţii economice integrate, care implică şi cererea de uniuni
politice dispunînd de instiutuţii supranaţionale, ceea ce presupune renunţarea
la unele prerogative ale suveranităţii;
- progresul tehnic, cum ar fi sateliţii artificiali, ca urmare statele pierzînd controlul exclusiv asupra informaţiei privind securitatea naţională sau sursele
naturale proprii;
- ingerinţa umanitară în treburile interne ale unui stat, inclusiv intervenţia militară din „motive umanitare”[17, pag. 242].
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Controversele în jurul noţiunii de suveranitate sunt determinate, în mare măsură, şi de circulaţia simultană a diverselor definiţii date suveranităţii. Totodată, nu
trebuie să trecem cu vederea că astăzi de pretudindeni răsună diferite declaraţii separatiste, puternic pronunţate, făcute de reprezentanţii unor comunităţi etnice privitor la suveranitatea naţională şi de stat, suveranitatea fiind examinată, din acest
punct de vedere ca un produs al autodeterminării naţionale (etnice).
Din această perspectivă starea de lucruri din sfera relaţiilor ce ţine de structura
de stat, sau de anumite forme ale asociaţiilor de state, poate fi apreciată ca fiind
afectată de o „etnizare” globală a relaţiilor sociale care, în viziunea unor autori, a
fost dezrădăcinată încă la începutul sec. al XX-lea[13, pag.12], dar care iarşăi şi-a
anunţat apariţia atunci cînd se părea că dezvoltarea a făcut posibilă orientarea societăţii spre alte valori sociale, mai importante.
La etapa contemporană, suveranitatea este definită tot mai frecvent ca autoritatea supremă cu care este înzestrat statul sau „dreptul statului de a conduce societatea, de a stabili raporturi cu alte state“. Atfel societatea contemporană se confruntă
cu următoarele contradicţii de bază:
- dintre tendinţa de integrare generală umană şi izolarea naţională;
- dintre etnizarea relaţiilor sociale şi necesitatea orientării spre valorile general
umane;
- dintre respectarea drepturilor omului şi intangibilitatea suveranităţii (de stat
sau naţionale).[10, pag.8]
În aceste condiţii oamenii de ştiinţă şi nu numai, în mod firesc, îşi pun următoarea întrebare: în ce mod şi prin ce metode (cel puţin teoretic) pot fi soluţionate
aceste contradicţii.
Sub aspect terminologic, noţiunea de suveranitate, este cunoscută în funcţie de
momentul istoric, de ideologie, de diferite şcoli de gîndire, de interesele de stat a
organizaţiilor internaţionale, astfel specialiştii au oferit diverse accepţiuni ale termenului în dezbatere.
Generalizînd opiniile exprimate în literatura de specialitate şi limbajul politicojuridic, constatăm că această noţiune este utilizată sub trei ipostaze(dacă nu luăm în
considerare şi utilizarea unor expresii cum ar fi: suveranitate lingvistică, suveranitate culturală, care de fapt nu sunt şi nu pot fi suveranităţi în sensul în care acest termen urmează să fie tratat).
Suveranitatea de stat reprezintă supremaţia puterii de stat în sfera relaţiilor
interne şi externe. În viziunea lui Hart, noţiunea de suveranitate „nu se aplică unui
organ legislativ, unui oarecare element sau persoane din interiorul unui stat ci statului însuşi”[11, pag.214].
Evoluţia societăţii contemporane a fost însoţită de anumite modificări în ce
priveşte înţelegerea fenomenului suveranităţii de stat. Astăzi acest termen este
examinat în complex cu suveranitatea poporului. Astfel, suveranitatea de stat poate fi interpretată ca fiind „o calitate a puterii de stat de a fi supremă pe teritoriul
statului şi independenţa faţă de orice stat sau organism internaţional, caracteristic
exprimată în dreptul statului de a-şi rezolva liber treburile interne şi externe, cu
condiţia respectării drepturilor corespunzătoare ale altor state şi a normelor de
drept internaţional”[10, pag.83].
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Suveranitatea poporului ca ideie apare în contextul operelor unor remarcabili
iluminişti precum J. Locke, J.J. Rousseau şi altor reprezentanţi ai liberalismului, în
urma unor unor confruntări apărute între societatea civilă şi puterea absolută a statului. În aceste condiţii devine o realitate şi o necesitate recunoaşterea dreptului întregii populaţii a statului de a fi unicul izvor al puterii politice. Suveranitatea de stat
începe a fi privită ca o derivată a suveranităţii poporului. Actualmente suveranitatea
poporului este recunoscută ca fiind „un concept al dreptului internaţional public
care evocă dreptul unui popor de a-şi constitui un stat naţional”[14, pag.147].
În acest sens ambele noţiuni sunt interdependente. Este imposibilă realizarea integrală a suveranităţii poporului fără existenţa statului, situaţie despre care Hegel spunea
„popoarele care nu şi-au format state nu aparţin istoriei”[12, pag.100]. În acelaşi timp,
nu trebuie să negăm şi un fenomen invers: este imposibilă prosperarea unui stat democratic şi de drept care nu recunoaşte într-un fel sau altul suveranitatea poporului său
(anume a întregului popor, ci nu a unei anumite categorii, clase sau strat social).
La etapa contemporană atît suveranitatea de stat cît şi suveranitatea poporului
coexistă inseparabil în viaţa de stat şi cea socială, o atare coexistenţă reprezentînd
calitatea şi posibilitatea statului de a-şi promova independent, politica sa internă şi
externă în condiţiile respectării drepturilor omului şi cetăţeanului, asigurării drepturilor minorităţilor naţionale şi respectării normelor de drept internaţional.
Suveranitatea naţională este considerată „o noţiune politico-juridică, care evocă esenţa politică a fenomenului statal, faptul că puterea aparţine naţiunii, ce reprezintă elementul personal al statului...”[14, pag.146]. Legislaţia internă şi internaţională
oferă posibilitatea de abordare a conceptului dat sub aspectul autodeterminării etnosului, specifică şi statelor care nu dispun de societăţi civile bine conturate.
Situaţia internaţională contemporană din domeniul protecţiei drepturilor omului, popoarelor şi principiilor fundamnetale ale dreptului internaţional este de aşa
natură, încît normalizarea situaţiilor legate de realizarea de către naţiuni a suveranităţii lor sau, cel puţin evitarea unor conflicte noi este imposibilă. Imposibilă doar
dacă nu vor fi modificate „vectorii” dreptului internaţional, dacă nu vor fi corectate
viziunile asupra problemei coraportului dintre drepturile omului şi drepturile popoarelor, asupra problemei realizării de către ele a „suveranităţii” lor [7, pag.9].
Totodată suveranitatea naţională fundamentată anume pe dreptul naţiunii (nu al
indivizilor sau al statului) la autodeterminare este o instituţie politică atît de periculoasă, încît nici nu este nevoie ca aceasta să fie aplicată. Fostul Secretar General al
ONU în discursurile sale menţiona că: “O cerinţă intelectuală majoră a prezentului
este să regândim problematica suveranităţii nu să-i slăbim esenţa… şi să recunoaştem că poate îmbrăca noi forme şi realiza mai multe funcţiuni”. [8, pag, 98-99]
În virtutea transformărilor care au loc, o parte dintre specialişti admit divizarea
suveranitţii sub două aspecte politico-economic şi juridică[15, pag. 12].
Suveranitatea politico-economică este legată de fenomenul globalizării. În
acest sens se afirmă că „statul va dispărea, toate sectoarele economice vor fi globalizate, iar schimbările tehnologice în comunicaţii vor crea un sat global”.[15, pag.13]
Globalizarea a afectat chiar procesul însuşi de realizare a funcţiilor de bază ale
statului. Atfel, statul nu mai poate asigura un control eficient asupra teritoriului său,
iar suveranitatea naţională pierde o parte din potenţialul funcţional al conducerii politico-juridice. Capacitatea juridică a autorităţilor statale se reduce şi drept rezultat legitimitatea democratică a deţinătorilor puterii publice capătă propoziţii tot mai reduse.
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În ce priveşte suveranitatea juridică, consituţiile unor state europene stabilesc
că suveranitatea (unele adăugînd şi sintagma „naţională”), sau puterea aparţine poporului. Spre exemplu Constituţia Franţei (art. 3 alin.1) stabileşte : „suveranitatea
naţională aparţine poporului care o exercită prin reprezentanţii săi şi pe cale de referendum”[2]. Constituţia Spaniei, prin art. 1 alin.2 statuează: „Suveranitatea naţională constă în poporul Spaniei, cel de la care emană puterile statului”[3]. La fel, Constituţia României (art. 2 alin.1) consacră: „Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative... ”.[4]
Legislatorul constituant din Republica Moldova a preluat la rîndul său principiile generale recunoscute ale constituţionalismului european, consacrînd în art.2
alin.(1) din Constituţie. „Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii
Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie”.[1]
Esenţa acestui articol constă în a defini şi consacra, în primul rând, poporul ca
deţinător de autoritate legitimă, căruia îi aparţine suveranitatea naţională. În al doilea rând,
se are în vedere aparatul statului, care are capacitatea de a emite norme, de a asigura executarea lor şi de a supune pe oricine voinţei poporului pe care îl reprezintă şi mandatului
în baza căruia acţionează. În sensul Constituţiei suveranitatea naţională constă în dreptul
poporului de a hotărî necondiţionat asupra intereselor sale şi de a le promova şi realiza în
mod nestingherit. Suveranitatea naţională rezultă din faptul că poporul Republicii Moldova este unicul deţinător suveran al puterii. În acest text constituţional, prin popor nu se
înţelege numai totalitatea locuitorilor din ţară sau populaţia acesteia. Potrivit sensului
atribuit prin Constituţie, popor înseamnă o colectivitate de indivizi care au calitatea de
cetăţeni şi prin aceasta au aptitudinea de a participa la exprimarea voinţei naţionale.
Suveranitatea naţională, aşa cum este prevăzută în Constituţie, înseamnă puterea absolută
şi perpetuă a poporului, puterea politică, adică o putere aparţinând poporului, puterea de
stat, al cărei deţinător suveran este.
În acelaşi timp statele au descoperit că au avut de cîştigat în cazul în care au
încheiat tratate, înţelegeri şi acorduri între ele, spre deosebire dacă ar fi acţionat pe
cont propriu, iar pe de altă parte că restrîngerea unor atribute ale suveranităţii contribuie la binele comun.
În acest context, delegarea unor competenţe de suveranitate organizaţiilor sau
instituţiilor internaţionale ne antrenează la renunţarea la suveranitate, care rămîne
indivizibilă şi inalienabilă (nu poate fi înstrăinată), ci reprezentînd doar o conversaţie prin care deţinătorul său de drept, poporul, o deleagă spre o altă autoritate. Din
contra, prin colaborările internaţionale statele şi-au consolidat suveranitatea, împărţind atît costurile cît şi beneficiiile[9, pag.34]. Eforturile statelor au avut ca bază
adaptarea suveranităţii la imperativele interdependeţelor internaţionale şi celor decurgînd din dezvoltarea organizaţiilor europene constituite de aceste state, şi nu un
demers juridic de limitare a suveranităţii naţionale. Măsura în care transferul de
drepturi suverane cerut de tratatele instituite ale Comunităţii este constituţional şi
permite recunoaşterea ierarhiei juridice superioare a dreptului comunitar faţă de
orice normă internă este încă discutabilă.
O parte dintre statele europene prevăd expres în constituţiile lor posibilitatea transferării unor atribute ale suveranităţii către instituţiile europene. În alin.15 din preambulul Constituţiei franceze din 1946 se stabileşte. „Sub rezerva reciprocităţii, Franţa consimte la limitările de suveranitate necesare pentru organizarea şi apărarea păcii”[2].
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Preambulul Constituţiei din 1958 retrimite la prevederile vechiului Preambul,
fiind astfel înţeles ca parte a Constituţiei din 4 octombrie 1958. Constituţia Italiei
din 27 decembrie 1947, la art. 11 autorizează transferul anumitor competenţe naţionale prin care prevede expres: „Italia ....consimte, în condiţii de egalitate cu celelalte state, să accepte limitările de suveranitate necesare unui sistem care să asigure
pace şi dreptate între naţiuni, ea sprijină şi favorizează organizaţiile internaţionale
care vizează acest scop”[5].
Constituţia germană la art. 24 dispune: „Federaţia poate transfera, pe cale legislativă, anumite drepturi ale suveranităţii unor instituţii internaţionale”, iar la art.23
menţionează această posibilitate în privinţa Uniunii Europene[6]. Constituţia României include un capitol special – Capitolul VI- Integrarea Euroatlantică, în care se recunoaşte că „Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în
scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării
în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se
face prin legea adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului... ”[4].
Constituţia Republicii Moldova la art.8 recunoaşte obligaţia statului de a respecta Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, întrarea în
vigoare a unui tratat internaţional conţinând dispoziţii contrare Constituţiei, urmînd
să fie precedată de o revizuire a acesteia. Astfel textul Constituţiei Republicii Moldova reflectă clar lipsa unor careva prevederi ale transferului de suveranitate, iar
art.2 alin(2) stabileşte că nimeni ”nu poate exercita puterea de stat în nume propriu”[1]. Aceste raţionamente în conceptul legiferării constituţionalismului moldovenesc nu permite o abordare modernă a suveranităţii Republicii Moldova şi realizarea că partajarea atributelor suveranităţii cu Uniunea Europeană este un avantaj,
ori noţiunea de suveranitate fundamentată în sec.XIX este demult depăşită.
Situaţia de astăzi în Uniunea Europeană ilustrează perfect suveranitatea partajată.
S-a demonstrat că realizarea suveranităţi naţionale a Statelor Membre – în sensul de
capacitate – este cel mai bine, mai ieftin şi mai sigur realizabilă prin colaborarea care a
asigurat gradul ridicat de interdependenţă între statele membre. Uniunea a fost creată
printr-o serie de tratate, îmbunătăţite şi modificate în mai multe rânduri, la care au aderat treptat aproape toate statele. Uniunea şi-a stabilit politici şi aranjamente instituţionale
proprii, multe dintre acestea având o forţă politico-juridică ce transcende graniţele
naţionale. Suveranitatea partajată nu presupune pierderea totală a unor atribute ale
suveranităţii interne, ci dezvoltă capacitatea externă şi interdependentă a suveranităţii
naţionale, în sensul întăririi capacităţii de a reglementa chestiuni economico-politice de
o manieră mai coerentă, mai ieftină şi mai eficientă. Statele Membre sunt chemate şi în
viitor să întărească această suveranitate în comun.
Una dintre problemele substanţiale care trebuie abordată este introducerea în Constituţie a recunoaşterii supremaţiei dreptului european şi a aplicabilităţii sale directe. Alt aspect ar fi recunoaşterea posibilităţii delegării exerciţiului anumitor competenţe naţionale
către Uniunea Europeană. Pentru aceasta e necesar ca autorităţile din Republica Moldova
din diferite domenii de activitate să cunoască în detaliu legislaţia şi atribuţiile Uniunii pentru a şti „ce şi cît” trebuie delegat în competenţa Uniunii[7, pag.11].
Semnarea şi ratificarea la 27.06.2014 a acordului de asociere a Republicii
Moldova cu Uniunea Europeană enunţă o multitudine de sarcini pe diverse domenii
pentru a crea posibilitatea de integrare a ţării noastre în Uniunea Europeană. În
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acest sens este cu neputinţă de a solicita recunoaşterea în mod plenar pe viitor a ţării
noastre la familia europeană din simplu considerent că Republica Moldova are restanţe la capitolul suveranitate absolută, iar ca primă problemă aici necondiţionat
trebuie să fie pe agenda naţională soluţionarea conflictului transnistrean. Astfel în
măsurile de realiyare a acordul de asociere sunt necesare de a soluţiona stabilitatea
regională în acest sens cu precădere în sens politic, ci nu doar economic. La moment deja există unele măsuri sau paşi minimi realizaţi în aspect economic, nu şi
politic ca: stabilirea dialogului cu reprezentanţii Tiraspolului şi partenerii internaţionali implicaţi în procesul de reglementare a conflictului transnistrean (formatul
„5+2” – OSCE, Federaţia Rusă, Ucraina, UE şi SUA) care s-a soldat cu semnarea a
două decizii protocolare între Chişinău şi Tiraspol :
- privind principiile reluării plenare a circulaţiei trenurilor marfare prin regiunea transnistreană (14 martie 2015);
- privind mecanismul de cooperare a agenţiilor de asigurări auto pe ambele maluri ale Nistrului (10 aprilie 2015).
Însă, cât priveşte stabilitatea politică şi negocierea conflictului, nu se atestă un
interes palpabil al guvernării de la Chişinău, iar din partea Tiraspolului lipseşte cu
deşăvîrşire. Astfel Republica Moldova, cu o instabilitate politică şi o criză economică accentuată, precum şi cu acest conflict îngheţat, cu o regiune autonomă legiferată transferul de suveranitate Uniunii Europene, acordat prin norma fundamentală
ar fi unica posibilitate actuală de a-şi întări suveranitatea, care de altfel niciodată nu
a fost una absolută.
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Legal status of the local elected person and the civil servant from local government,
which is well defined, provides these public authorities efficient governance.
The goal of this work is: to evaluate the possibility of codification of legal rules that
govern the legal status of local persons and employees of local public administration.

Cele mai importante direcţii de reformare ale administraţiei publice locale în
Republica Moldova au fost în nenumărate rânduri reiterate atât de practicieni, cât şi
de teoreticieni, ca fiind:
- redefinirea principiilor de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice
locale;
- determinarea corectă a categoriilor de competenţe ale administraţiei publice
locale, care să ducă la creşterea capacităţii administrative a acestora;
- sursele devenite ale autorităţilor locale şi modalităţile de echilibrare a bugetelor locale;
- aprobarea procedurilor administrative;
- reglementarea unitară a regimului juridic al funcţiei şi funcţionarului public;
- salarizarea unitară a funcţionarului public;
- crearea unui cadru unitar de reglementare pentru administraţia publică locală.
Ne aliniem opiniei acestor autori şi considerăm că, simplificarea acestor reglementări şi corelarea legislaţiei existente prin sistematizare (avem în vedere numeroasele acte normative adoptate prin care se stabilesc competenţe noi în sarcina
autorităţilor administraţiei publice locale, cu conţinut contradictoriu) ar putea contribui la eliminarea paralelismelor constatate în aplicarea legii, atât între autorităţile
administraţiei publice locale, cât şi între acestea şi alte paliere ale administraţiei
publice, cât şi contradicţiile din actele normative incidente, precum şi, la elaborarea
unor proceduri unitare pentru activitatea administraţiei publice locale, care să înlăture practicele diverse în procesul de punere în aplicare a legii [1, p. 197].
O sistematizare perfectă este considerată codificarea dreptului (spre exemplu,
dreptul penal, dreptul civil). Unii autori români, descriu codificarea juridică ca un
mijloc de realizare a simplificării legislative care permite crearea unui document
unic într-o anumită materie a dreptului şi adunarea normelor dispersate pentru ca
acestea să devină coerente şi accesibile. Codificarea este deci un instrument de sistematizare şi concentrare a legislaţiei dintr-un anumit domeniu sau dintr-o ramură
de drept, subordonată unor principii comune, sub forma unei structuri unitare denumită cod. În mod corespunzător noţiunea de “cod” a fost definită în literatura de
specialitate juridică din Franţa ca “un corp coerent de texte înglobând, conform unui
plan sistematic, ansamblul regulilor referitoare la o materie ” [2, p. 285-287].
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Problema codificării dreptului administrativ, după modelul altor ramuri de
drept, este discutată în literatura de specialitate de peste un secol. Încercările, însă,
de a rezolva această problemă, în unele state din Europa, nu au avut rezultate semnificative. Cauza eşecurilor este bine cunoscută, - numărul mare de norme care
compun ramura dreptului administrativ şi diversitatea acestora, determinată de multitudinea domeniilor (a obiectului complex) de reglementare, şi, nu în ultimul rând,
viabilitatea acestor norme, datorate procesului continuu de modernizare a administraţie publice.
Astfel, menţiona Jean H. Vermeulen: „găsim o ţară care şi-a codificat Dreptul
său administrativ: Portugalia. La 31 decembrie 1936 este aprobat codul
administrativ portughez, împărţit în patru capitole, tratând respectiv despre:
 organizarea administrativă;
 funcţionarii administrativi şi angajaţi;
 finanţele locale;
 contenciosul administrativ.
Codificarea portugheză, pe care noi nu o credem compatibilă cu dinamismul
Dreptului administrativ, continuă autorul, prezintă totuşi o experienţă interesantă
pentru toţi acei care se îndeletnicesc cu adâncirea ştiinţelor administrative, atât din
punctul de vedere teoretic cât şi practic. Dar, rămânem la părerea că Dreptul
administrativ este în plină evoluţie chiar în ţări vechi şi cu o oarecare tradiţie
administrativă, iar unele din cauzele care determină o atare evoluţie, au un caracter
general şi, nu unul specific anumitor ţări” [3, p. 19-20].
Tot în acea perioadă, extrem de complicată, dintre cele două Războaie Mondiale,
unii autori încearcă să argumenteze necesitatea modernizării şi sistematizării
legislaţiei ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, în felul
următor: „fericirea popoarelor nu poate veni decât de la o bună administraţie; relele şi
neajunsurile de care suferă omenirea nu sunt atât consecinţa organizării politice, ci
mai cu seamă a relei organizări administrative… Şi atunci, întreaga străduinţă a umanităţii este, să-şi revadă legile de organizare, pentru a-şi organiza o nouă orânduire
administrativă”. În plus, autorii menţionaţi, au elaborat o culegere de legi cu titlul,
Codul administrativ adnotat, în care au pus la bază ideea că, legiuitorul trebuie: „să
vină cu o lege unitară, care să organizeze pe baze noi puterea centrală. Odată această
organizare făcută, viaţa locală trebuia să fie şi dânsa pusă în concordanţă cu puterea
centrală; trebuia să i se acorde descentralizarea cerută de Constituţie, lucru care nu se
putea face decât prin înfiinţarea tutelei jurisdicţionale; alături de aceste legi, în chip
firesc trebuiau să urmeze restul legilor…” [4].
Într-o altă opinie, simplificarea, sistematizarea, normalizarea şi unificarea
activităţii administraţiei publice reprezintă poate cele mai puternice argumente
care s-ar afla la baza codificării administrative.
În plus, o asemenea reglementare ar trebui să conducă la eliminarea
oricăror paralelisme sau contradicţii între actele normative în domeniu.
Totodată e de presupus că, în timp, codificarea procedurii administrative va
permite utilizarea unei terminologii unitare, la ora actuală întreaga activitate în
administraţia publică fiind caracterizată printr-o mare varietate de denumiri, dar
mai ales, prin numeroase confuzii privind identificarea corectă a tipului de act
administrativ emis [5, p. 382].
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În acelaşi timp, există şi unii autori care neagă ideea codificării. Argumentul cel
mai puternic care se invocă de către cei care neagă ideea codificării dreptului
administrativ, este acela că un cod devine repede o „biblie” în care administraţia crede
şi de la care nu se mai abate. Din această perspectivă, într-o oarecare măsură acţiunea
administraţiei, prin codificare, ar avea de suferit. Supleţea care trebuie să caracterizeze
acţiunea administraţiei, izvorâtă din necesitatea de a satisface nevoi publice aflate în
continuă transformare, evoluţie, de a găsi soluţii pentru a satisface nevoile, mereu altele
şi mereu mai multe, ar constitui un obstacol în existenţa unui cod. Toate acestea,
continuă autoarea, nu trebuie să determine concluzia că ideea codificării trebuie
abandonată. Trebuie realizată o „balanţă” a avantajelor şi dezavantajelor, care să
determine ca soluţia adoptată să fie pe deplin legitimată [6, p. 62-63].
Susţinem pe deplin aceste opinii. Codificarea dreptului administrativ este
necesară pentru a simplifica şi a armoniza activitatea administraţiei publice în aşa
fel, încât, aceasta să poată satisface pe deplin nevoile comunităţii, care, în esenţă,
rămân aceleaşi. Prin urmare, viabilitatea dreptului administrativ ţine mai mult de
modernizarea instrumentelor prin care administraţia realizează sarcinile puse în faţa
ei. În acelaşi timp, codificarea ar fi o soluţie pentru reducerea „inflaţiei” legislative,
fenomen recunoscut astăzi de majoritatea specialiştilor din domeniu. Mai mult ca
atât, ajustarea legislaţiei naţionale la cea comunitară şi simplificarea dreptului sunt
condiţii importante de integrare europeană, realizarea cărora Republica Moldova şi
le-a asumat prin semnarea Acordului de Asociere RM-UE în iunie 2014.
Sum imperiul lozincii de modernizare (reformare) a administraţiei publice, legislaţia naţională devine din ce în ce mai numeroasă şi confuză, iar, sistematizarea
acesteia este tot mai dificilă. Acestui fenomen i se mai spune „inflaţie legislativă”.
Într-o asemenea situaţie este şi Republica Moldova, care a adoptat calea democratică de dezvoltare şi integrare în Comunitatea Europeană. În acest context, în ultimele
două decenii legislaţia naţională s-a modificat şi s-a multiplicat enorm de mult, în
mod deosebit, reglementările ce ţin de organizarea şi funcţionarea administraţiei
publice locale. Prin urmare, problema simplificării, ajustării şi sistematizării cadrului juridic din ţara noastră devine una prioritară, fără rezolvarea căreia reformele de
modernizare a sistemului de guvernare riscă să fie compromise.
În acest context, ne aliniem opiniilor unor autori care consideră că, pentru simplificarea activităţii administraţiei publice este necesar, dacă este şi posibil, să se
renunţe la unele documente, contopindu-le în unul singur, sau să se simplifice însăşi
documentele, făcându-le mai clare şi mai lesnicioase, deoarece în circuitul documentelor trebuie să se găsească ordinea cea mai logică, pentru ca lucrarea să urmeze
drumul scurt [7, p. 87]. În aceiaşi ordine de idei, prof. Victor Popa afirmă că, orice
reformă cere capacităţi de sinteză şi de analiză a instituţiilor, ceea ce nu poate fi
compensat prin adoptarea unui număr mare de regulamente sau legi în domeniul
administraţiei publice locale [8, p. 6]. Mai mult ca atât, susţine prof. Dumitru Baltag, prin prelucrarea sistematică a actelor normative şi gruparea lor după criterii se
asigură sesizarea şi înlăturarea oportună a unor contradicţii dintre acte, identificarea
şi eliminarea lacunelor în drept, stabilirea celor mai eficiente metode de reglementare a relaţiilor sociale în funcţie de specificul fiecărei situaţii. Totodată, sistematizarea actelor normative, a legislaţiei, în primul rând, este cerută şi de procesul realizării dreptului, întrucât facilitează cunoaşterea dreptului pozitiv, interpretarea corectă
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a actelor normative şi sesizarea interdependenţei lor. De aceea, sistematizarea actelor normative prin încorporare sau codificare este un factor de condiţionare a eficacităţii dreptului. Nu în ultimul rînd, ea favorizează popularizarea legislaţiei, accesibilitatea actelor normative pentru toţi cetăţenii [9, p. 203].
În această ordine de idei, considerăm că, prin simplificarea şi sistematizarea
actelor normative din domeniul administraţiei publice din Republica Moldova, se
vor evita erorile legislative şi confuziile în exercitarea atribuţiilor funcţionarilor din
cadrul acestor autorităţi. Iar, desprinderea instituţiei colectivităţilor locale într-o
ramură aparte sau, într-o subramură a dreptului administrativ şi codificarea normelor ce o compun, într-un Cod al colectivităţilor locale, după modelul francez [182],
poate să contribuie, în mare măsură, la îmbunătăţirea activităţii autorităţilor publice,
la eficientizarea şi optimizarea guvernării locale.
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In this study, we analyze the management of civic service and of civil servants in the
Republic of Moldova that fall under the law on public function and status of civil servant. In
this way, it is described the competence of the Govern in the field of management of civic
service and of civil servants, administration of civic service and of civil servants by the
leader of the authorities, through human resource service and the national record of public
functions and civil servants using the Registry of public functions and civil servants and
civil servants personal files.

Administraţia publică a devenit astăzi un factor esenţial care determină avantajul competitiv al unei naţiuni pe plan internaţional. Din acest considerent în majoritatea statelor europene procesul de reformare şi modernizare a administraţiei publice este unul continuu.
În contextul de aderarea a Republicii Moldova la UE, proces ce depinde în mare măsură de îmbunătăţirea standardelor administraţiei publice şi de implementarea
reformei în toate domeniile acesteia, reformarea administraţiei publice în Republica
Moldova se încadrează în demersul similar al ţărilor europene. Acest proces astăzi
este impulsionat de acordul de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care stabileşte că cooperarea vizează şi crearea unui corp al funcţionarilor
publici profesionist, bazat pe principiul responsabilităţii manageriale şi pe delegarea
eficace a autorităţii, precum şi pe recrutarea, formarea, evaluarea şi remunerarea
efectuate în condiţii echitabile şi transparente [1]. Prin urmare managementul
funcţiei publice şi a funcţionarului public reprezintă un interes teoretic şi practic
deoarece de aceasta depinde în mare măsură activitatea autorităţilor publice şi respectarea drepturilor omului în relaţia administraţie-cetăţean.
Menţionăm că studiul în cauză are ca scop analiza managementului funcţiei
publice şi a funcţionarului public din Republica Moldova care cad sub incidenţa
Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare,
cu o semantică foarte complexă, care desemnează ştiinţa conducerii organizaţiilor şi
conducerea ştiinţifică a acestora.
Termenul „management” provine din latinescul maneo care înseamnă „a rămâne”, de unde a ajuns la termenul francez maison (casa) şi la menaj. Apoi de la substantivul latin manus (mână) s-a format în italiană maneggio (prelucrare manuală).
Din franceză sau italiană, aceste cuvinte au căpătat, în engleză, forma verbului to
manage, cu diverse înţelesuri, printre care şi acel de a administra, a conduce. Englezii au format apoi corespunzător substantivele „manager” şi „management” [2, 26].
Prin management ca ştiinţă se înţelege „studierea procesului de management în
vederea sistematizării şi generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a conce333

perii de noi sisteme, metode şi tehnici care să contribuie la eficientizarea activităţilor desfăşurate pentru realizarea unor obiective”.
Conform definiţiei date de de Mary Follet, prin management se subînţelege
„arta de a înfăptui ceva împreună cu alţi oameni”. Termenul desemnează:
1) funcţional – o activitate, o acţiune sau un proces: managementul proiectului, managementul timpului, management personal, managementul comenzilor, managementul configuraţiei, managementul cunoştinţelor, managementul schimbării,
totalitatea acţiunilor obişnuite de conducere sau administrare a organizaţiilor;
2) instituţional – un grup de persoane cu preocupări predominante pentru
acţiuni organizatorice sau de conducere (un grup de manageri), agenţi ai sportivilor
sau artiştilor.
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, cuvântul „management”
are următoarele sensuri:
1) activitate şi arta de a conduce;
2) ansamblul activităţilor de organizare, de conducere şi de gestiune a întreprinderilor;
3) ştiinţa şi tehnica organizării şi conducerii unei întreprinderi [3, 595].
Conceptul de management al resurselor umane include toate deciziile manageriale şi practicile care influenţează sau afectează în mod direct oamenii, respectiv
resursele umane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei organizaţii.
Termenul „managementul personalului public” reprezintă „utilizarea resurselor
umane în scopul atingerii obiectivelor organizaţiei”.
V.Garştea menţionează că conceptul de management al funcţiei publice poate
fi analizat în sens material funcţional şi în sens formal organic.
În sens material funcţional, prin managementul funcţiei publice se evocă actele
juridice şi operaţiunile materiale prin care se recrutează funcţionarii publici şi se
materializează situaţia lor profesională (promovări, avansări etc.), inclusiv structurile de organizare a funcţiei publice (organigrama, statul de funcţii).
În sens formal organic se au în vedere autorităţile şi organismele implicate în
derularea activităţilor de gestionare a funcţiei publice, atât a celei centrale, cât şi a
funcţiei publice locale.
Acelaşi autor defineşte managementul funcţiei publice ca un proces complex ai
cărui actori, funcţionarul public şi autorităţile sau instituţiile publice implicate, contribuie la planificarea şi dezvoltarea carierei prin următoarele: recrutare, selecţie/modificări în structura carierei realizate potrivit politicii de personal a instituţiei (avansare, transfer, redistribuire, concurs/examen, delegare, detaşare, numire/angajare temporară, mutare) [4, 147].
V.Vedinaş consideră că „gestiunea funcţiei publice este concepută ca activitate
de organizare a carierei funcţionarului, de la debutul acesteia până la încheiere; activitatea respectivă este dominată de două principii, şi anume: principiul autorităţii
şi principiul democratizării funcţiei publice”.
În abordarea contemporană, managementul funcţiei publice şi al funcţionarului
public se referă la cadrul normativ (legi şi acte normative) care reglementează procedurile de personal, cadrul administrativ-metodologic ce se referă la procedurile
practice de implementare a legislaţiei şi la cadrul instituţional – organele care elaborează şi implementează actele normative în domeniu.
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La rândul său T.Gheorghiţa susţine că un sistem integru al managementului
funcţiei publice şi al funcţionarului public este format din trei elemente indispensabile:
1) legi, acte normative şi reguli care stabilesc cadrul de organizare şi funcţionare a funcţiei publice şi a funcţionarului public;
2) proceduri şi practici de personal pentru gestionarea resurselor umane în serviciul public: elaborarea structurii autorităţii, stabilirea sarcinilor fiecărui compartiment şi post, planificarea resurselor umane şi a carierei profesionale, recrutarea,
selectarea şi încadrarea personalului, evaluarea activităţii personalului, dezvoltarea
profesională a personalului, motivarea personalului, raporturile de serviciu, asigurarea condiţiilor normale de lucru, evidenţa personalului;
3) organe responsabile de gestionarea resurselor umane în serviciul public [5, 29].
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public utilizează
termenul de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici chiar în denumirea Capitolului III al legii, însă nu defineşte acest concept [6].
Din analiza prevederilor capitolului respectiv reiese că legiuitorul, cu referire
la management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, a stabilit:
 că managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici este de competenţa Guvernului (art.11);
 că managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici include administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor care se organizează şi se realizează de
conducătorul autorităţii publice, prin intermediul serviciului Resurse umane
(art.12). Menţionăm că art.2 al aceluiaşi act normativ defineşte administrarea
funcţiei publice şi a funcţionarilor publici ca ansamblul activităţilor necesare implementării procedurilor de planificare a resurselor umane, de încadrare, dezvoltare
profesională, remunerare şi evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi altor politici şi proceduri de personal în vederea realizării optime a misiunii şi obiectivelor strategice ale autorităţii publice;
 prevederi ce stau la baza evidenţei la nivel naţional a funcţiilor publice şi a
funcţionarilor publici prin administrarea registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici şi a dosarelor personale ale funcţionarilor publici.
Anume aspectele menţionate vor fi dezvoltate în reperele de conţinut ale cercetării respective.
Conform art.11 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158 din 04.07.2008, „managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici este de competenţa Guvernului”. Prin această reglementare legiuitorul a stabilit
competenţa Guvernului de a aplica Legea cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public şi a delegat dreptul de a adopta acte normative ce se referă la
managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.
În scopul asigurării implementării Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 Guvernul a
aprobat în anul 2009 un Plan de acţiuni care prevedea:
 Elaborarea cadrului normativ necesar punerii în aplicare a Legii cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 Prezentarea în Parlament a propunerilor pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public;
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 Aducerea actelor normative ale Guvernului în concordanţă cu prevederile
Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 Promovarea prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public [7].
Pe parcurs, Guvernul a adoptat un şir de acte normative referitor la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.
Considerăm că până în prezent principalul act normativ adoptat de Guvern referitor la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici este Hotărârea nr.201 din 11.03.2009 cu modificările ulterioare, prin care s-au desfăşurat reglementările Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Astfel, a
fost aprobat:
 Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs;
 Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant;
 Structura-tip a fişei postului şi Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului;
 Regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public;
 Formularul-tip al statului de personal şi Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal;
 Modul de întocmire a angajamentului scris al funcţionarului public privind
activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională;
 Regulamentul cu privire la comisia de disciplină;
 Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale
funcţionarului public;
 Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică;
 Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici;
 Instrucţiunea cu privire la gestionarea dosarului personal al funcţionarului
public [8].
Ulterior a fost aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea performanţei colective.
Şi în final Guvernul, în vederea realizării competenţei în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, a instituit sărbătoarea profesională „Ziua funcţionarului public”, care se marchează anual pe data de 23 iunie [9].
Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici include administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor care se organizează şi se realizează de
conducătorul autorităţii publice, prin intermediul serviciului Resurse umane. Subdiviziunea resurse umane se instituie ca subdiviziune structurală autonomă, care
se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii publice, poate avea statut de
direcţie generală, direcţie, secţie sau serviciu, în conformitate cu normele stabilite
de legislaţia în vigoare.
Misiunea subdiviziunii resurse umane este de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice.
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Conform art.9 din Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică, subdiviziunea resurse umane are următoarele atribuţii de bază:
1) administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:
a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
b) asigurarea necesarului de personal;
c) dezvoltarea profesională a personalului;
d) motivarea şi menţinerea personalului;
e) sănătatea în muncă.
2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:
a) acordă asistenţă informaţională şi metodologică în aplicarea procedurilor
de personal şi a prevederilor cadrului normativ;
b) examinează petiţiile care abordează subiecte din domeniul de competenţă şi
formulează răspunsurile de rigoare;
3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice:
a) ţine evidenţa personalului;
b) creează şi administrează baza de date computerizată privind funcţiile şi
personalul autorităţii publice;
c) efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la
personal; formulează şi prezintă conducerii autorităţii publice propuneri pentru
înlăturarea neajunsurilor depistate;
d) acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire la personal,
întocmeşte şi prezintă conducerii autorităţii publice rapoarte informative;
e) pregăteşte şi predă în arhivă materiale ce ţin de activitatea subdiviziunii resurse umane.
De asemenea, subdiviziunea resurse umane participă la activitatea comisiilor
cu atribuţii în domeniul gestionării personalului, exercită alte atribuţii în domeniu
prevăzute de lege sau delegate de conducătorul autorităţii publice, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici include şi evidenţa
la nivel naţional a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici prin administrarea
registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici şi a dosarelor personale ale
funcţionarilor publici.
Conform art.13 alin.(1) al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, „evidenţa la nivel naţional a funcţiilor publice şi a funcţionarilor
publici se efectuează prin administrarea registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici şi a dosarelor personale ale funcţionarilor publici”.
Examinând dispoziţiile acestui articol, concluzionăm că evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici se efectuează prin:
 administrarea registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici;
 administrarea dosarelor personale ale funcţionarilor publici.
În vederea aplicării art.13 alin.(1) al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, Guvernul a aprobat Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al
funcţionarilor publici” [10] care este parte componentă a Resurselor informaţionale
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de stat ale Republicii Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei
datelor despre funcţiile publice, posturile şi personalul din autorităţile publice centrale şi locale, furnizării informaţiei privind structura scriptică a autorităţilor publice
de toate nivelurile, funcţiile publice şi posturile acestora, titularii acestor funcţii şi
posturi, cu excepţia celor instituite prin documente secretizate.
Evidenţa la nivel naţional a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici se efectuează şi prin administrarea dosarelor personale ale funcţionarilor publici. Dosarul
personal al funcţionarului public reprezintă o totalitate de acte şi informaţii care
cuprind date cu caracter personal şi profesional despre persoana care exercită o
funcţie publică [11].
În concluzie constatăm că managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor
publici este o activitate de organizare şi conducere prin care se determină obiectivele unei autorităţi publice, resursele şi procesele de muncă necesare realizării lor şi
executanţii acestora, prin care se integrează şi se asamblează munca funcţionarilor,
utilizând mai multe tehnici şi metode adecvate pentru realizarea scopurilor funcţionării autorităţii publice.
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REFORMAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CONTEXTUL
EVOLUŢIEI SOCIETĂŢII ÎN SCHIMBARE
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In the present study is examined the reforming process of the local government in Republic of Moldova in the context of the changing society development. It tries to identify the
main conceptual, methodological and practical guidelines on reforming local government in
terms of integrative function of the administrative science and the aspirations of the Moldovan administrative system adjustment to European standards.

Societatea umană se află într-o schimbare permanentă sub influenţa diferitor
factori, printre ei regăsindu-se şi aportul diferitor ramuri ale ştiinţei, care valorificînd prin metode proprii de cercetare mersul dezvoltării sociale, intervin cu anumite soluţii de modernizare a societăţii. Printre ele se înscrie şi ştiinţa administraţiei, care poartă un caracter interdisciplinar şi asigură, prin aceasta, interferenţa
mai multor abordări în explicarea fenomenului administrativ.
În prezentul studiu ne propunem să examinăm procesul de reformare a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul evoluţiei societăţii în schimbare. În această ordine de idei, vom menţiona că administraţia publică nu este imuabilă şi nu poate exista în afara sistemului politic în care ea funcţionează. Sistemul
administrativ nu poate exista în afara normelor de drept, şi în acest sens, ştiinţa administraţiei analizează evoluţia mediului juridic în care activează administraţia, dar
nu se reduce numai la aceasta. Administraţia activează într-un mediu social şi economic schimbător, care îi influenţează structura şi îi determină funcţiile. Aceste
funcţii sunt realizate de un personal care trebuie să posede aptitudini manageriale şi
cunoştinţe psihologice necesare în lucrul cu oamenii şi adaptate la solicitările acestora. Astfel, pornind de la genericul conferinţei noastre, în cele ce urmează vom încerca să identificăm principalele repere conceptual-metodologice şi aplicative privind
reformarea administraţiei publice locale din perspectiva funcţiei integratoare a ştiinţei administraţiei şi aspiraţiilor de ajustare a sistemului administrativ moldovenesc
la standardele europene.
E cunoscut faptul că un sistem de administraţie publică necesită perfecţionare
continuă, întrucît viaţa înaintează permanent noi exigenţe, care sunt generate de
evoluţia necontenită a relaţiilor sociale şi a progresului societăţii. Cu atît mai mult,
acest lucru a devenit inevitabil în condiţiile transformărilor radicale din sistemul
politic al societăţii moldoveneşti din anii nouăzeci ai secolului trecut care, în totalitatea lor, au constituit premisele reformării sistemului de administraţie publică.
Vom evidenţia premisele politice, care şi-au găsit expresie în alegerea şi pledarea pentru o cale democratică de dezvoltare a societăţii, orientarea spre valorile general-umane, înaintarea în calitate de obiectiv al dezvoltării sociale edificarea statului de drept. Acestea au fost completate de transformările de ordin economic, exprimate în lansarea economiei de piaţă, care a determinat schimbarea radicală a me339

todelor de administrare în această sferă. Schimbările din relaţiile economice au avut
un impact serios asupra sferei sociale prin manifestarea unei contradicţii dintre
cerinţele mereu crescînde în protecţia socială a populaţiei şi reducerea posibilităţilor
economice şi financiare de a satisface aceste necesităţi. La aceasta vom adăuga că
edificarea unui sistem nou de administraţie publică necesita şi depăşirea unor bariere psihologice şi de mentalitate, exprimate în moştenirea nedemocratică ce predomina la acel timp în funcţionarea administraţiei publice locale.
Astfel, instituirea sistemului actual de administraţie publică locală traversează perioada de tranziţie care are menirea să asigure trecerea de la administraţia
publică locală etatistă, care a servit sistemul administrativ de comandă în baza
principiului centralismului democratic, la administraţia publică locală autonomă,
menită să servească un sistem democratic al societăţii, în baza principiilor ce rezultă din valorile general-umane.
Întensitatea transformărilor din administraţia publică locală după 1991 a fost destul de neuniformă. Privite din perspectiva adoptării deciziilor politice, creării cadrului
legislativ, efectuării modificărilor structurale şi funcţionale a administraţiei publice
locale, putem evidenţia cîteva etape a acestor transformări. La etapa de pînă la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, în condiţiile iniţierii şi evoluţiei democratice a
societăţii, au fost facilitate, după cum s-a menţionat deja, transformări serioase în sistemul politic, economic, spiritual care au contribuit, la rândul lor şi la o încercare de
reconceptualizare a rolului administraţiei publice locale în sistemul social.
Prin adoptarea Legii nr.635-XII din 10 iulie 1991 cu privire la bazele autoadministrării locale [1], autoadministrarea locală era definită ca o activitate liberă a locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale pentru rezolvarea în mod
nemijlocit, sau prin intermediul organelor alese, a problemelor de importanţă locală. Cu toate că aceste prevederi reprezentau o viziune nouă asupra rolului administraţiei publice locale în sistemul social, legea nominalizată aşa şi nu a fost pusă
în aplicare fiind abrogată în 1994. Nu au avut susţinere nici propunerile înaintate
de Comisia permanentă pentru autoadministrarea locală şi economia locală a
Parlamentului, care pe parcursul anilor 1991-1992 a înaintat un proiect de lege
privind organizarea administrativă a teritoriului, care prevedea optimizarea
numărului unităţilor administrativ-teritoriale prin crearea a 7-9 judeţe în locul
celor 40 de raioane existente la acel timp. Aceasta s-a întîmplat din cauza predominării viziunilor conservative ale clasei politice din acel timp, care frîna lansarea
reformelor preconizate, fapt ce a adus prejudicii serioase ritmului descentralizării
în administraţia publică locală.
O nouă etapă în evoluţia administraţiei publice locale începe odată cu
adoptarea la 29 iulie 1994 a Constituţiei Republicii Moldova. Conţinutul principal
al acestei etape îl constituie, în primul rând, faptul că administraţia publică, în general, şi-a găsit reglementare constituţională, iar prin articolul 109 au fost consfinţite
principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale: autonomia
locală; descentralizarea serviciilor publice; eligibilitatea autorităţilor administraţiei
publice locale; consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Luate
în ansamblu, principiile administraţiei publice locale semnifică, atribuirea unui statut distinct administraţiei publice locale în raport cu administraţia de stat.
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Ulterior, principiile constituţionale au fost preluate şi dezvoltate în pachetul de
legi din 7 decembrie 1994, şi anume: Legea nr.310 privind administraţia publică
locală [2], Legea nr.307 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova [3], Legea nr.308 cu privire la alegerile locale [4]. Prin adoptarea acestor
legi au fost facilitate în mod obiectiv procesele reformatoare din administraţia publică locală, deşi încercările de reformare a acestui sector pe calea descentralizării,
se soldează fără rezultate palpabile.
Evaluînd rolul pachetului de legi din 7 decembrie 1994, vom menţiona că, dacă
Legea privind administraţia publică locală o putem aprecia, în pofida tuturor neajunsurilor ei, ca având un caracter, în temei, reformator, întrucât promova unele valori europene, cum ar fi conceptul autonomiei locale, apoi Legea privind organizarea administrativ-teritorială n-a adus nimic nou, legiferînd, de fapt, vechea organizare administrativ-teritorială cu 40 de raioane, un produs moştenit din trecut care nu
ţinea seama de noile realităţi.
O anumită influenţă asupra evoluţiei administraţiei publice locale la această
etapă a avut-o şi semnarea de către Republica Moldova la 2 mai 1996 a Cartei Europene: exerciţiul autonom al puterii locale [5], care a intrat în vigoare pentru ţara
noastră, la 2 februarie 1998. Acest document, prin conţinutul său, compensează lipsa normelor comunitare pentru protecţia drepturilor colectivităţilor locale, care sunt
cele mai aproape de cetăţeni şi care oferă posibilitatea de a participa efectiv la adoptarea deciziilor referitoare la viaţa lor cotidiană.
Semnarea de către Republica Moldova a Cartei Europene: exerciţiu autonom al
puterii locale a avut un impact benefic asupra dezvoltării de mai departe a administraţiei publice locale, prin preluarea conceptului de autonomie locală, conţinutului
statutului aleşilor locali, modalităţilor de efectuare a controlului administrativ, modalităţilor de asigurare a colectivităţilor locale cu resurse financiare necesare, practicilor de asociere a colectivităţilor locale, şi a altor prevederi, care şi-au găsit, ulterior, reglementare în legislaţia naţională.
O etapă importantă în reformarea administraţiei publice locale demarează în
anul 1998, odată cu adoptarea unui pachet nou de legi prin care se încearcă să se
accelereze procesele reformatoare din administraţia publică locală şi să se asigure
implementarea reală a autonomiei locale. Acestea au fost legile: privind administraţia publică locală din 6 noiembrie 1998[6]; privind organizarea administrativteritorială din din 12 noiembrie 1998 [7]; privind finanţele publice locale din 9 iulie
1999 [8]; cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale din
16 iulie 1999 [9]. Prin adoptarea şi punerea în aplicare a prevederilor acestor legi sa încercat să se depăşească abordarea fragmentară a transformărilor din administraţia publică locală, accentul punîndu-se, de această dată, pe componentele prioritare ale reformei, şi anume, pe optimizarea organizării administrativ-teritoriale şi reorganizarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale.
Nucleul acestor activităţi l-a constituit reforma administrativ-teritorială prin care în locul celor 40 de raioane au fost create 12 unităţi administrăriv-teritoriale de
nivelul al doilea: 10 judeţe, mun. Chişinău şi UTA Găgăuzia. Numărul unităţilor
administrativ-teritoriale de primul nivel (cu exepţia celor din stînga Nistrului) s-a
micşorat de la 826 până la 644 unităţi. Aceasta s-a produs datorită comasării localităţilor cu o populaţie mai mică de 2500 de locuitori, număr minim de populaţie nece341

sar pentru formarea unei unităţi administrativ-teritoriale de primul nivel, spre deosebire de numărul de 1000 de locuitori cum prevedea legislaţia anterioară.
În noile dimensiuni teritoriale, comensurabile cu cele europene, au început să se
implementeze şi noi mecanisme de administrare, folosindu-se priorităţile descentralizării şi autonomiei locale, precum şi pîrghiile desconcentrării administrative prin
instituţia Prefectului şi serviciilor desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate. Aceasta a fost o încercare îndrăzneaţă de ajustare a organizării teritoriului la rigorile europene şi de creare a condiţiilor favorabile pentru
eficientizarea sistemului administrativ din Republica Moldova.
Dar, odată cu schimbarea raporturilor de forţe în cadrul Parlamentului după alegerile din 2001, a început să se pună la îndoială forma descentralizată de organizare a
administraţiei publice. Prin Legea nr. 781–XV din 27 decembrie 2001[10] s-a încercat
să se facă modificări esenţiale în sistemul administraţiei publice locale, promovînduse, de fapt, fortificarea „verticalei puterii”. Prin aceasta s-a încercat să se schimbe
conceptul iniţial al administraţiei publice locale, făcîndu-se abateri serioase de la prevederile Cartei Europene: exerciţiu autonom al puterii locale şi de la normele constituţionale. Acest lucru a fost dovedit ulterior de către Curtea Constituţională, care a
calificat majoritatea acestor prevederi ca fiind neconstituţionale, fapt ce a împedicat
punerea lor în aplicare. Ca urmare a apărut necesitatea adoptării unei legi noi privind
administraţia publică locală. În schimb, în anul 2003, după expirarea legală a duratei
mandatului aleşilor locali s-au pus în aplicare prevederile Legii nr.764-XV din 27
decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova,
lichidînd judeţele şi revenind, mai mult din considerente politice, la formarea a 34
unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv: 32 de raioane, mun.
Chişinău şi UTA Găgăuzia. S-a mărit şi numărul unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul întâi, de la 644 până la 917 unităţi. Aceasta s-a produs din cauza micşorării
numărului minim de populaţie necesar pentru formarea unei unităţi administrativteritoriale de nivelul întâi, de la 2500 locuitori, cum prevedea legislaţia din 1998, la
1500 locuitori conform legislaţiei din 2001.
Fragmentarea excesivă a teritoriului a diminuat din capacitatea administrativă a
unităţilor administrativ-teritoriale. Aceasta s-a întîmplat din cauza promovării unei
politici părtinitoare, fără asigurarea continuităţii şi consecutivităţii proceselor iniţiate anterior, acţiuni care au adus prejudicii serioase procesului de reformare a administraţiei publice locale, au tergiversat şi mai continuă să tergiverseze procesul de
ajustare a administraţiei publice locale la standardele europene.
Situaţia s-a ameliorat puţin, cînd în anul 2005 la insistenţa instituţiilor europene, în cadrul Politicii de Vecinătate, a fost semnat Planul de Acţiuni: Uniunea Europeană-Republica Moldova [11], care a prevăzut, de rând cu altele, şi unele acţiuni
concrete privind evoluţia de mai departe a administraţiei publice locale. Uniunea
Europeană, prin semnarea acestui Plan, a recunoscut că în Republica Moldova se
desfăşoară reforma administraţiei publice, în acelaşi timp, s-a accentuat caracterul
tergiversat al schimbărilor exprimat în longevitatea exesivă a multor acţiuni de
iniţiere, pregătire şi desfăşurare a reformei. Aceasta se mai exprima şi prin indeterminismul decizional privind alegerea modelului optim de organizare administrativă
a teritoriului, tehnicilor de administrare, prin schimbările foarte lente în conştientizarea oportunităţilor multor componente ale reformei, inclusiv cea care vizează activitatea personalului din administraţia publică locală.
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Aceasta impunea noi sarcini privind necesitatea continuării reformei administrative. Privită din această perspectivă, reforma administraţiei publice locale în Republica Moldova era concepută ca o acţiune care trebuie să asigure consolidarea
capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale şi prin aceasta să eficientizeze, în ansmblu, activitatea administraţiei publice locale.
Activitatea asupra realizării prevederilor Planului de Acţiuni: Uniunea Europeană-Republica Moldova a contribuit, de rînd cu altele, la lărgirea cadrului legislativ privind derularea reformei administraţiei publice locale. Astfel, cu participarea
reprezentanţilor societăţii civile, a fost pregătit şi adoptat la 28 decembrie 2006,
pachetul de legi, şi anume: Legea nr.436-XVI privind administraţia publică locală
[12]; Legea nr.435-XVI privind descentralizarea administrativă [13]; Legea nr.438XVI privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova [14].
Legile respective, în totalitatea lor, vizează sistemul de relaţii dintre administraţia publică centrală şi cea locală, crearea condiţiilor mai favorabile de exercitare
a autonomiei locale în condiţiile descentralizării şi consolidării capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale. Au fost stabilite nişte rigori mai stricte
privind constituirea unităţilor administrativ-teritoriale şi dotarea lor cu ansamblul de
competenţe proprii.
În aspect instituţional, în luna mai 2006 a fost instituit Ministerul Administraţiei
Publice Locale. O analiză mai detaliată a atribuţiilor acestui minister, ne dovedeşte că
ele nu erau întocmai adecvate unei astfel de autorităţi centrale de specialitate. Printre
ele prevalau funcţiile şi atribuţiile cu caracter de intermediere şi care se suprapuneau
cu funcţiile şi atribuţiile altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. Aceasta dădea naştere la multe confuzii în activitatea practică şi dăuna realizării
scopului urmărit la crearea ministerului respectiv, fapt care a condus, în anul 2009, la
lichidarea lui cu transmiterea atribuţiilor de bază ale acestuia Cancelariei de Stat şi
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.
Schimbări semnificative se produc în administraţia publică locală cu începere
din 2009 care derivă din discursul politic democratic al guvernării actuale, care porneşte de la premisa că integrarea europeană este un deziderat fundamental al Republicii Moldova şi care poate fi realizat pe calea democratizării sistemului politic şi
modernizării administraţiei publice. Programele Guvernului care s-au succedat în
această perioadă pun accent pe procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale. În scopul realizării prevederilor acestora, la 5 aprilie 2012 prin Legea
nr. 68 a fost aprobată Strategia Naţională de Descentralizare [15].
Strategia defineşte situaţia actuală, problemele existente, tendinţele de
dezvoltare a sistemului administraţiei publice locale din Republica Moldova pe un
termen mediu şi expune viziunea de dezvoltare a administraţiei publice locale în
următorii ani. Strategia este urmată de un Plan de acţiuni privind implementarea
prevederilor ei pentru anii 2012-2015 care prevede elaborarea, modificarea,
perfecţionarea, ajustarea la legislaţia comunitară a unui şir de acte normative pe
domeniile pasibile descentralizării, precum şi desfăşurarea mai multor activităţi
organizatorice cu referire la implementarea prevederilor acestor acte.
Analizînd mersul îndeplinirii acţiunilor preconizate, vom menţiona că în acest
interval de timp, Cancelaria de Stat, prin Direcţia Generală Politici de
Descentralizare şi Administrare Locală, a coordonat activităţile desfăşurate în acest
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domeniu în conformitate cu deciziile Comisiei Paritare pentru Descentralizare
prezidată de către Prim-ministrul Republicii Moldova. Putem evidenţia, în acest
sens, activităţile orientate spre descentralizarea sectorială, realizate de ministerele
care gestionează servicii pasibile descentralizării, a fost iniţiat procesul de elaborare
a Nomenclatorului competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale de
ambele niveluri, au fost specificate domeniile de activitate ale adminiatraţiei publice
locale şi altele.
Dar dacă să dăm o apreciere de ansamblu procesului de realizare a prevederilor
Strategiei, atunci nu putem să nu observăm, şi în acest caz, caracterul tergiversat al
acţiunilor de implementare a celor preconizate, neagregarea înţelegerii unitare
asupra obiectivelor Strategiei şi rezultatelor scontate din partea tuturor
participanţilor la procesul descentralizării, dificitul de voinţă politică în promovarea
şi realizarea practică a unor domenii de descentralizare, subaprecierea necesităţii
colaborării cu structurile asociative ale administraţiei publice locale, caracterul
declarativist al multor prevederi ale politicii de descentralizare, lucruri care
diminuează din mersul politicii de descentralizare.
Procesul de reformare a administraţiei publice locale din Republica Moldova în
prezent nu poate fi perceput în afara prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană semnat la 27 iunie 2014 şi ratificat de Parlamentul Republicii Moldova
la 02 iulie în acelaşi an [16]. Acordul prevede alături de altele, şi un complex de
acţiuni de cooperare în domeniul administraţiei publice. Capitolul I din Titlul IV al
Acordului, întitulat Reforma administraţiei publice prevede nişte acţiuni orientate
strict spre cooperarea nemijlocită în domeniul administraţiei publice, inclusiv celei
locale. Astfel, se menţionează că cooperarea cu Uniunea Europeană se va axa pe
dezvoltarea administraţiei publice eficiente şi responsabile, în scopul susţinerii
edificării statului de drept, asigurării faptului ca instituţiile statului să lucreze în
beneficiul întregii populaţii. În procesul de cooperare se prevede să se acorde o
atenţie deosebită prestării serviciilor de calitate cetăţenilor Republicii Moldova,
inclusiv de către administraţia publică locală, care se află cel mai aproape de
cetăţeni.
Din cele investigate în prezentul studiu, deducem că reformarea administraţiei
publice locale în Republica Moldova reprezintă un ansamblu de acţiuni
organizatorice, structurale, instituţionale, funcţionale, regulatorii, produse în
contextul evoluţiei societăţii aflate în schimbare, care au nevoie de un suport
teoretico-metodologic şi ştiinţific respectiv, de voinţă politică, dar şi de participarea
mai activă în aceste activităţi a personalului din administraţia publică şi a
beneficiarilor activităţii administrative. Depăşirea caracterului tergiversat al
procesului de reformare a administraţiei publice locale şi de ajustare mai activă a
acesteia la standardele europene de organizare şi funcţionare, alcătuieşte în prezent,
unul din obiectivele principale ale autorităţilor statului.
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General characteristic of the International Financial Reporting Standards, National
Standards and the General accounting plan, the theoretical and practical aspects of their
effective use in economic management market structures, introduced and justified proposals
on the improvement of the regulations and improve the teaching of accounting and analytical and control subjects the Republic of Moldova.

Социально-экономическая эффективность финансово-хозяйственной деятельности рыночных структур Республики Молдова зависит от многих факоторов, одним из которых является уровень развития и организации бухгалтерского учета и экономического анализа. К важнейшим нормативным актам,
регулирующим современные теорию и практику отечественного бухгалтерского учета, относятся Международные стандарты финансовой отчетности,
Национальные стандарты и Общий план счетов бухгалтерского учета [3, 4].
Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой
достаточно общие и компромиссные варианты, принципы и правила измерения, оценки, отражения и обобщения фактов хозяйственной жизни. Они закрепляют многолетний опыт ведения бухгалтерского учета и cоставления отчетности в условиях рыночной конкуренции и сформированы как результат
труда и поиска не одного поколения бухгалтеров-исследователей, представляющих разные научные школы. Эти стандарты служат основой при разработке новых национальных учетных систем, позволяя при этом значительно
сократить время и ресурсы, а также создают благоприятные предпосылки,
возможности и условия для проведения и развития аудита, контроля и анализа
финансово-хозяйственной деятельности рыночных структур.
Переход на Международные стандарты финансовой отчетности является
объективной необходимостью эффективного развития современной национальной рыночной экономики. Он позволяет обеспечить транспарентность
отчетности различных хозяйствующих субъектов и соответствует их стратегическим интересам, так как повышает шансы в конкурентной борьбе на рынке свободных капиталов и способствует привлечению в отечественную экономику иностранных инвестиций.
В настоящее время хозяйствующие субъекты Республики Молдова имеют
право применять 15 Международных стандартов финансовой отчетности
(IFRS), 28 Международных стандартов бухгалтерского учета (IAS) и 24 Интерпретации [1]. Однако реализовать это право практически сложно по многим
причинам, в результате чего сдерживается процесс нашей евроинтеграции.
Новые Национальные стандарты бухгалтерского учета разработаны на
основе Директив Европейского Союза, Концептуальных основ финансовой
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отчетности и различных Международных стандартов финансовой отчетности,
охватывают основные стороны и виды финансово-хозяйственной деятельности предприятий и раскрывают содержание наиболее существенных вопросов.
Они должны внедряться в такой последовательности:
• формирование учетных политик в соответствии с положениями новых
нормативных актов по бухгалтерскому учету;
• разработка в случае необходимости Рабочего плана счетов в
соответствии с требованиями новых стандартов и Общего плана счетов
бухгалтерского учета;
• определение разниц, относящихся к признанию и оценке учетных
объектов;
• перенос конечных сальдо ранее применявшихся бухгалтерских счетов в
новые счета бухгалтерского учета.
Несоблюдение вышеуказанных этапов отрицательно скажется на организации, методике и методологии бухгалтерского учета, что повлечет за собой
недостоверное исчисление фактической себестоимости произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг, конечного финансового результата и налогов, подлежащих обязательному научно обоснованному планированию и своевременной уплате в бюджет.
Общий план счетов бухгалтерского учета утвержден приказом Министерства финансов Республики Молдова № 119 от 6 августа 2013 г., введен в
действие с 1 января 2014 г. и в специальной литературе приводится только в
одном, нормативном виде (варианте) [2]. Однако его, по нашему мнению, дополнительно можно представить еще в трех видах: вертикальном, горизонтальном и комбинированном [5, 6]. Это будет способствовать лучшему познанию данного нормативного документа и его более эффективному использованию в процессе хозяйственного управления.
Для более глубокого познания и дальнейшего совершенствования Общего плана счетов бухгалтерского учета научно-практический интерес представляет его сравнительный структурный анализ с использованием ранее действовавшего аналогичного нормативного документа (табл. 1).
Таблица 1
Сопоставление разделов двух Планов счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета
Общий план счетов бухгалтерскофинансово-хозяйственной деяго учета 2014 г.
тельности предприятий 1998 г.
номера
номера
название
название
разделов
разделов
I.
Общие положения
I.
Общие положения
II.
Терминология
Не имеется
III.
Перечень счетов бухгалII.
Перечень счетов бухгалтерского учета
терского учета
IV.
Методологические нормы
III.
Характеристика и порядок
применения счетов бухгалприменения счетов
терского учета
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Как следует из табл. 1, между сравниваемыми Планами счетов бухгалтерского учета имеются как сходства (см. разделы I, III и соответствующие им I,
II), так и различия, обусловленные широким использованием Международных
стандартов финансовой отчетности при разработке нового нормативного документа. К этим различиям относится отсутствие в последнем терминологии и
корреспонденции счетов в тесной увязке с основными типами хозяйственных
операций, которое, в конечном счете, отрицательно повлияет на качество и эффективность национальной учетной системы и развитие рыночной экономики.
Важно также отметить, что в Общем плане счетов бухгалтерского учета
указывается, что он:
1) «состоит из трех разделов: I. Общие положения, II. Перечень счетов
бухгалтерского учета, III. Характеристика и порядок применения счетов бухгалтерского учета»;
2) «содержит 9 классов: 1. Долгосрочные активы, 2. Оборотные активы, 3.
Собственный капитал, 4. Долгосрочные обязательства, 5. Текущие обязательства,
6. Доходы, 7. Расходы, 8. Управленческие счета, 9. Забалансовые счета».
Мы полагаем, что эти два утверждения взаимоисключающие и противоречат друг другу. Такой вывод следует из того, что все счета, указанные в
разделе II Общего плана, распределены на 9 классов, которые перечислены во
втором утверждении. Исходя из этого, вышеприведенные два утверждения
дают право двояко трактовать Общий план счетов бухгалтерского учета – как
нормативный акт, устанавливающий:
1) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета и методологические нормы их применения;
2) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета.
Объективный анализ первой (расширительной) трактовки Общего плана
счетов показывает, что она вступает в противоречие с Рабочим планом счетов
бухгалтерского учета. Оно вызывается тем, что эти два вида Планов счетов
существенно различаются между собой количеством структурных элементов:
первый включает их три (I. Общие положения, II. Перечень счетов
бухгалтерского учета, III. Характеристика и порядок применения счетов), а
второй – только один элемент (II. Перечень счетов бухгалтерского учета).
На основании вышеприведенных замечаний можно сделать вывод о том,
что Общий план счетов бухгалтерского учета нельзя рассматривать как некое
совершенство, предел научного творчества, окончательно и наилучшим образом подготовленный нормативный документ. Его можно и нужно совершенствовать, что подтверждается тем, что многие предложения в этом направлении уже высказаны, обоснованы и обсуждены на различных Международных
научно-практических конференциях 2015 г.: «Актуальные вопросы совершенствования бухгалтерского учета и налогообложения организаций» (Российская Федерация, г. Тамбов), «Бухгалтерский учет, аудит и экономический
анализ в условиях перемен и развития» (Республика Молдова, г. Кишинев),
«Глобализационные и евроинтеграционные процессы в развитии национальных экономик» (Украина, г. Львов), «Развитие бухгалтерского учета, анализа и
аудита в условиях международной экономической интеграции: теория, методология, методики» (Республика Беларусь, г. Гомель) и др.
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Весьма актуальной проблемой высших и средних специальных учебных
заведений Республики Молдова является качество образования и преподавания учетно-аналитических и контрольных дисциплин. Для ее успешного решения нами предлагается:
 подготовить и издать учебники и учебные пособия по бухгалтерскому
учету, анализу, контролю и аудиту финансово-хозяйственной деятельности
предприятий (организаций) сельского хозяйства, строительства, транспорта,
торговли, общественного питания, здравоохранения, связи, туризма,
страхования и др.;
 запретить руководителям высших учебных заведений принимать
преподавателей на работу по контракту на срок менее пяти лет и назначать на
должности заведующих кафедр без честных и открытых конкурсов;
 ввести строгий запрет на выполнение в вузах основных видов учебной
работы (чтение лекций, руководство курсовыми и выпускными
квалификационными работами, практикой, прием всех видов экзаменов) по
учетно-аналитическим и контрольным дисциплинам преподавателями без
высшего бухгалтерского образования и ученых степеней по научной
специальности 522.02 «Бухгалтерский учет; аудит; экономический анализ»;
 организовать и постоянно осуществлять общественный контроль за
деятельностью частных высших и средних специальных учебных заведений и
качеством подготовки специалистов в них;
 запретить сдачу студентами электронных вариантов выпускных
квалификационных работ в вузы и взимание с них платы за пропущенные
занятия;
 обеспечить достойную оплату труда всех преподавателей учетноаналитических и контрольных дисциплин исходя из минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума;
 ликвидировать социальную несправедливость в оплате труда
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений,
вызванную игнорированием их руководителями структуры учебной нагрузки
преподавателей и тем, что одни из них за несколько лет преподают 5-7
учебных дисциплин и получают значительно меньшую заработную плату, чем
преподаватели, которые десятилетиями преподают один-два предмета;
 на базе одного из ведущих высших учебных заведений (Европейского
университета Молдовы, Академии экономических знаний, Молдавского государственного университета) открыть кафедру методики преподавания учетноаналитических и контрольных дисциплин.
Практическое использование вышеизложенных предложений будет способствовать повышению качества и эффективности национальной системы
бухгалтерского учета, улучшению информационного обеспечения хозяйственного управления и успешному развитию различных отраслей рыночной
экономики Республики Молдова.
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SINTEZA CADRULUI NORMATIV AL INSTITUŢIEI PLURALITĂŢII DE
CETĂŢENII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
ZAPOROJAN Livia,
lector universitar, magistru în drept,
Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative,
Universitatea de Stat din Moldova, FRIŞPA
The institution of multiple citizenship, as a result of the impact it had on our society,
requires a broader study of developing normative regulations in the field. This prompted us
to phasing these provisions depending on the main landmarks that determined changes in
the regulatory framework that has governed this institution. The synthesis of these stages
has led us to the conclusion that in the future there will be other steps related to the need for
changes in the legal framework for a better functioning of this institution.

Impactul instituţiei pluralităţii de cetăţenii pentru societatea noastă impune un
studiu mai amplu al cursului de dezvoltare a reglementărilor normative în domeniu.Studierea acestui domeniu ne-a determinat la etapizarea acestor prevederi în
dependenţă de reperele principale care au determinat modificările în cadrul normativ al acestei instituţii. Or, dacă pe plan internaţional primele alegaţii la pluralitatea
de cetăţenii s-au produs în cel de-al doilea deceniu al secolului trecut, după migraţiile masive ce au avut loc după Primul Război Mondial, în Republica Moldova,
prima referinţă la dubla cetăţenie s-a expus în textul Constituţiei din 1994, când
această formă de pluralitate a fost interzisă prin însuşi textul Legii Supreme.
În acest mod, din 1994 până în prezent – în 21 de ani, instituţia pluralităţii de
cetăţenii a parcurs calea de la interzicerea ei în faza incipientă, prin însăşi Legea
Supremă, până la liberalizarea ei cu desăvârşire [1]. Aceasta s-a datorat nu atât
nivelului de dezvoltare al instituţiilor democratice în statul nostru, cât noii abordări
a instituţiei în cauză pe plan internaţional. În concluzia din fraza precedentă, special
am omis planul intern de abordare a problemei în cauză, datorită tratării ei neunivoce de societatea noastră, care, în opinia noastră, încă nu este pregătită să trateze
această instituţie într-un mod atât de liberal cum o face în prezent tratatele internaţionale şi legislaţia.
De rând cu aceasta, vom menţiona, că la dobândirea independenţei Republicii
Moldova, pluralitatea de cetăţenii nu a fost o instituţie atât de nouă pentru cetăţenii
Moldovei. Până atunci, însă, această instituţie se trata puţin diferit, fapt ce nu le
permitea cetăţenilor noştrisă conştientizeze faptul că deţin mai multe cetăţenii.
În scopul ordonării evoluţiei fenomenului, care apoi s-a transformat îninstituţia
juridică a pluralităţii de cetăţenii, în viziunea noastă, este necesar de a delimita
etapele evoluţiei prevederilor normative în domeniu. Delimitarea etapelor evoluţiei
pluralităţii de cetăţenii este necesară pentru a stabili factorii de bază care au determinat modificările în evoluţia instituţiei pluralităţii de cetăţenii. Criteriile de delimitare a etapelor de evoluţie a instituţiei pluralităţii de cetăţenii sunt diferite, noi
propunând următoarele criterii:
1) modul de evoluţie a statalităţii în teritoriul actual al Republicii Moldova;
2) modul de reglementare a instituţiei în normele de drept.
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Criteriul modului de evoluţie a statalităţii în teritoriul actual al Republicii
Moldova ne permite să divizăm evoluţia cadrului normativ al pluralităţii de cetăţenii în următoarele etape:
O primă etapă a dezvoltării conceptului pluralităţii de cetăţenii este perioada
aflării parţiale al actualului teritoriu a Republicii Moldova sub jurisdicţia României.
Această etapă se caracterizează prin lipsa deplină la nivel constituţional a oricăror
alegaţii la pluralitatea de cetăţenii. În constituţiile României din 1866 [2]şi 1923 [3]
nu existau nici reglementări referitor la regimul juridic al cetăţeniei române. Cu
toate acestea constituţiile în cauză, atunci când se refereau la cetăţenii statului
Român şi statutul lor juridic, opera cu termenii „români” şi „cetăţeni români”. Constituţia României din 1938 deja reglementează unele aspecte legate de instituţia
cetăţeniei, însă, numai referitoare la modul cum poate fi dobândită „naţionalitatea
română”, acordarea căreia putea fi „prin căsătorie, prin filiaţiune, prin recunoaştere
şi prin naturalizare”, iar „Naturalizarea se acorda prin lege in mod individual”[5].
A doua etapă de evoluţie a pluralităţii de cetăţenii este perioada aflării actualei
Republici Moldova sub jurisdicţia URSS. Se poate de menţionat că în fosta URSS,
la general, reglementările se refereau la faptul, că cetăţenii federaţiei, pe lângă
cetăţenia unională, mai deţineauşi cetăţenia structurilor statale aflate în componenţa
sa. Particularitatea URSS, în raport cu alte federaţii era că din cadrul statelor federate mai făceau parte şi alte formaţiuni statale.
URSS, posibil, a preluat exemplul SUA, unde în Amendamentul XIV [Protecţia drepturilor cetăţeanului] - (Ratificat în 1868), Secţiunea 1 [Definirea statutului de cetăţean; interdicţia statelor de a restrânge privilegiile cetăţenilor], este
reglementat: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite şi supuse
jurisdicţiei lor sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai statului în care locuiesc.”[6].
Spre deosebire de SUA şi fosta URSS, aşa federaţii precum Germania nu
reglementează posibilitatea deţinerii concomitente a cetăţeniei statului federal şi al
statelor federate. Aşa, Constituţia Germaniei operează numai cu noţiunea de
cetăţenie germană, fără a reglementa posibilitatea deţinerii concomitente cu
cetăţenia unională a cetăţeniei statelor federate – a landurilor[7].
În acest mod, suntem de părerea că în statele federative, ce reglementează
dreptul cetăţenilor statelor federate de a deţine cetăţenia acestor formaţiuni statale,
cetăţenii statelor federate deţin o formă a pluralităţii de cetăţenii. Această concluzie
poate fi justificată şi pe prevederile legislaţiilor în vigoare la momentul de referinţă,
pentru că, spre exemplu, Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă (actuala
Rusie), după denumire şi după prevederile constituţiilor URSS şi a RSFSR, era o
federaţie în componenţa unei federaţii. Recunoaştem, că exemplul pluralităţii de
cetăţenii din fosta URSS nu este cel mai relevant în situaţia când cetăţenia statului
federat nu avea nici o valoare juridică, statul fiind închis rigidpentru cetăţeni de autorităţile unionale în cadrul graniţelor existente.
Având în vedere faptul stabilirii prin Constituţia RASSM din 1938, că URSS
era o confederaţie, iar prin constituţiile unionale ale URSS că era o federaţie, nu
vom intra în detaliile analizei tipului structurii de stat ce exista în URSS pentru că
aceasta nu constituie obiectul cercetării prezentului articol.
Revenind la etapa aflării teritoriului nostru sub jurisdicţia URSS, ne vom referi
mai întâi la o parte din actualul teritoriu al Moldovei şi anume Republica Autonomă
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Sovietică Socialistă Moldovenească, ca formaţiune statală autonomă, care în perioada 1925-1940 făcea parte din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană ca stat
federat în componenţa federaţiei URSS. Ca urmare a faptului că cetăţenii din
RASSM erau cetăţenii unui stat federativ, în baza celor expuse, putem considera,că
ei permanent au fost titularii pluralităţii de cetăţenii (cel puţin două).
Prima constituţie sovietică unională, de tip socialist, care a acţionat pe teritoriul
din stânga Nistrului a fost cea a URSS din 1924 [8]. Această constituţie prevedea la
art.7: „pentru cetăţenii republicilor unionale se instituie cetăţenie unică unională”
(Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство). În pofida acestor reglementări unionale, Constituţia RASSM din 1925 nu
identifica statutul de cetăţean al RASSM şi raporturile dintre calitatea de cetăţean al
RASSM, cetăţean al RSSU şi cetăţean al URSS.
Ulterior, art.21 din Constituţia URSS din 1936[9] reglementa că „Pentru
cetăţenii URSS se instituie cetăţenia unică unională. Fiecare cetăţean al republicii
unionale este cetăţean al URSS.” Din câte vedem în textul constituţional al primei
constituţii a URSS din 1924, a fost utilizată sub o altă formă formularea din Constituţia SUA citată mai sus. Ulterior, în constituţia sovietică din 1936 a fost completat textul constituţional cu o referinţă mai concretă privind deţinerea concomitent
cu cetăţenia unională şi a cetăţeniei statelor federate.
Constituţia URSS din 1977[10] a menţinut şi ea formularea expusă în constituţia
URSS din 1936. Articolul 33, care reglementa statutul constituţional al cetăţeniei,
completând textul precedent cu trimiterea la legea cetăţeniei, ce urma a fi adoptată în
baza acestei norme constituţionale pentru reglementarea detaliată a cetăţeniei.
După cum am menţionat, în fosta URSS, în republicile unionale, ca state federate, mai existau formaţiuni statale sub formă de republici autonome, în cadrul cărora de asemenea era instituită cetăţenia republicii autonome. În acest mod, dintre locuitorii statului nostru, în perioada de referinţă, cele mai multe cetăţenii le-au avut
locuitorii RASSM în perioada 1925-1940, care erau concomitent cetăţenii a trei
formaţiuni statale: RASSM, RSSU şi URSS, prevedere stipulată de constituţiile
acestora. (Poate de aici a apărut tendinţa actuală a cetăţenilor noştri din stânga
Nistrului de a deţine trei şi mai multe cetăţenii.)
În acest sens, articolul 17 din Constituţia RASSM din 1938 prevedea că „Fiecare cetăţean al RASS Moldoveneşti este cetăţean şi al RSS Ucrainene şi al Uniunii
RSS. Cetăţenii RSS Ucrainene şi ai tuturor altor republicii confederale se folosesc
pe teritoriul RASS Moldoveneşti cu aceleaşi drepturi, cu care se folosesc cetăţenii
RASS Moldoveneşti.”
Constituţiile RSSM din 1941 şi 1978 au menţinut prevederile Constituţiei
RASSM din 1938 în privinţa reglementărilor problemelor cetăţeniei.
A treia etapă în evoluţia reglementărilor pluralităţii de cetăţenii prin prisma
evoluţiei statalităţii în actualul teritoriu al Republicii Moldova, este perioada de
după declarării suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.
Această etapă se caracterizează prin evoluţia permanentă a acestei instituţii.
Astfel, iniţial, în Constituţia RSSM din 1978 şi modificările aduse ei în perioada de
după 1990, lipseau orice reglementări constituţionale privind pluralitatea de cetăţenii,
iar Legea cu privire la cetăţenie din 1991 şi prima redacţie a Constituţiei din 29 iulie
1994, interzicea această pluralitate. Ulterior, această evoluţie a fost urmată de ad353

miterea ei parţială prin adoptarea actualei Legi a cetăţeniei din 2000 şi, în final, după
modificarea acestei legi la 3 martie 2014 pluralitatea de cetăţenii a fost admisă deplin.
Cea de a treia etapă a evoluţiei reglementărilor în domeniul pluralităţii de
cetăţenii după modul de evoluţie a statalităţii în teritoriul actual al Republicii Moldova, va fi obiectul unei analize mai detaliate în etapizarea evoluţiei reglementărilor
în domeniul pluralităţii de cetăţenii după modul de reglementare a instituţiei în
normele de drept.
Criteriul modului de reglementare a pluralităţii de cetăţenii în normele de
drept este un criteriu important pentru sinteza cursului cadrului normativ al instituţiei pluralităţii de cetăţenii în Republica Moldova. Aceasta pentru că ne permite
să facem unele analize a prevederilor anterioare şi să prognozăm posibilele reglementări viitoare în acest domeniu.
În baza acestui criteriu, analiza efectuatăne permite să constatăm că evoluţia
reglementărilor instituţiei pluralităţii de cetăţenii în Republica Moldova după modul
de reglementare poate fi divizată în patru etape. Aceste etape se deosebesc prin modul
de reglementare a instituţiei în actele normative, prin atitudinea autorităţilor publice şi
a membrilor societăţii faţă de persoanele cu pluralitate de cetăţenii, precum şi situaţia
de facto şi modul de respectare a normelor în vigoare de către cetăţeni.
Prima etapă conform acestui criteriu a început cu interzicerea dublei cetăţenii
prin art.6 al Legii cu privire la cetăţenie din 05.06.1991 [11]. Această normă nu utiliza termenul de “pluralitate de cetăţenii” ci cu cel de “cetăţenie dublă”, care s-a
înrădăcinat adânc în lexiconul cetăţenilor noştri. În baza acestei norme, cetăţeanul
Republicii Moldova nu putea fi cetăţean al altui stat, decât în cazurile prevăzute de
tratatele interstatale, la care Republica Moldova este parte. Numai în interesele republicii şi în cazuri excepţionale cetăţenii altor state puteau deveni şi cetăţeni ai
Republicii Moldova, prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
Interdicţia în cauză a fost ulterior consacrată în alin.(1) art.18 din Constituţia
adoptată la 29 iulie 1994. Norma constituţională în cauză, după exemplul celei din
Legea cu privire la cetăţenie din 1991, era foarte reticentă cu instituţia pluralităţii
de cetăţenii. Conform acesteia, cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi cetăţeni ai
altor state decât în cazurile prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
A doua etapăde evoluţie a modului de reglementare a problemelor pluralităţii
de cetăţenii a fost marcată de ratificarea Convenţiei Europene cu privire la cetăţenie
prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.621-XIV din 14.10.1999 [12].
Convenţia nu numai obligă statele aderente să permită pluralitatea de cetăţenii, dar
prevede egalitatea deplină în drepturi a persoanelor ce deţin această calitate cu persoanele ce deţin exclusiv cetăţenia statului respectiv. Ca urmare a ratificării, după
cum am menţionat – pripite a Convenţiei, Republica Moldova adoptă la 02.06.2000
noua Lege a cetăţeniei [13], iar la 21.11.2002 exclude din art.18 al Constituţiei interdicţia deţinerii pluralităţii de cetăţenii [14].
Această etapă a coincis cu al doilea val al emigraţiei a cetăţenilor noştri în căutarea locurilor de muncă (o parte în Est, altă parte în Vest). Pentru a dobândi dreptul
la libera circulaţie în Europa, utilizând procedura repatrierii prevăzută de legislaţia
română pentru persoanele şi urmaşii ce anterior au locuit pe teritoriul României sau
au fost cetăţenii ei, cetăţenii noştri au început să solicite masiv cetăţenia României.
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În acelaşi scop, o altă parte a populaţiei a pretins şi a dobândit cetăţenia Federaţiei
Ruse. Astfel a început „războiul cetăţeniilor”, la care au contribuit, într-o măsură
sau alta, şi statele în cauză prin modificarea legislaţiei sale naţionale în sensul favorizării dobândirii cetăţeniei.
A treia etapă a început odată cu apogeul aşa-numitului „război al cetăţeniilor”,
când unii cetăţeni ai Republicii Moldova au dobândit trei şi poate mai multe cetăţenii. În această etapă, Republica Moldova, dând curs unor interese ale clasei politice
dominante, contrar prevederilor Convenţiei europene cu privire la cetăţenie, în special a art.17, impune pentru unele categorii de persoane restricţii la ocuparea unor
funcţii publice în cazul deţinerii pluralităţii de cetăţenii. Această restricţie a fost
legiferată prin controversata Lege nr.273-XVI din 07.12.2007, dar care a intrat în
vigoare la 13.05.2008 [15].
Prin această lege au fost modificate 20 de legi, instituindu-se restricţii la ocuparea a peste 18 categorii de funcţii publice. În viziunea legislatorului, aceste restricţii au fost instituite pentru persoanele ce pretindeau a ocupa, prin alegere sau
numire, anumite funcţii publice, în exerciţiul cărora ele au acces la secretul de stat,
asigură independenţa politică şi economică a statului, integritatea teritorială şi suveranitatea statului, ordinea constituţională, apără drepturile şi libertăţile cetăţenilor
Republicii Moldova, funcţii, care, după natura lor juridică, implică deţinerea în exclusivitate a cetăţeniei Republicii Moldova.
Legea restrictivă a fost contestată la Curtea Constituţională, care însă, prin
Hotărârea nr.9 din 26.05.2009 [16], a recunoscut-o constituţională, motivând prin
faptul că „interdicţia impusă persoanelor care deţin cetăţenia unui stat străin nu se
referă la orice funcţie publică, ci doar la cele, în exerciţiul cărora persoanele au acces la secretul de stat, asigură independenţa politică şi economică a statului, integritatea teritorială şi suveranitatea statului, regimul constituţional, apără drepturile şi
libertăţile cetăţenilor Republicii Moldova”. Mai mult ca atât, soluţionând o excepţie
de neconstituţionalitate, ridicată în instanţa de judecată pe acţiunea unui colaborator
vamal ce nu avea acces la secretul de stat, a lărgit nu numai motivarea şi aplicabilitatea propriei hotărâri din 26 mai 2009, dar şi sensul Legii nr.273-XVI din
07.12.2007, raportând interdicţia deţinerii pluralităţii de cetăţenii la toţi colaboratorii organelor vamale [17]. Aceste criterii, însă, erau valabile doar pentru deputaţi,
membrii Guvernului, judecători, procurori, nu şi pentru colaboratorii organelor
vamale sau poliţişti şi alţi funcţionari publici.
Etapa a treia a finalizat cu condamnarea Republicii Moldova de către Curtea
Europeană pe cauza Tănase şi Chirtoacă contra Moldovei [18] şi adoptarea Legii
nr.127-XVIII din 23.12.2009 [19], care a abrogat restricţiile impuse prin Legea
nr.273-XVI din 07.12.2007.
În viziunea noastră, prin adoptarea Legii nr.127-XVIII din 23.12.2009 a început cea de a patra etapă în evoluţia legislaţiei privind instituţia pluralităţii de
cetăţenii. Prin adoptarea Legii nr.127-XVIII, Republica Moldova s-a condus de
regula: „În dreptul intern statul nu poate prevedea legi care să-l oblige pe cetăţean
să renunţe la pluralitatea de cetăţenii” [20, p.48]. De rând cu aceasta, regula
enunţată nu era totuşi respectată, deoarece în art.17 din Legea cetăţeniei rămânea în
vigoare norma ce impunea cetăţenilor altor state, ca condiţie pentru dobândirea
cetăţeniei prin naturalizare, să renunţe la cetăţenia sa anterioară, cu excepţia cazur355

ilor când aceasta era imposibil, sau nu putea fi rezonabil cerut. Acesta, de fapt, este
un procedeu aplicat până în prezent de Germania, care permite deţinerea pluralităţii
de cetăţenii numai celor ce deţin deja cetăţenia germană, iar celor ce aspiră la ea,
fiindu-le impusă obligaţia de a renunţa la cetăţenia anterior deţinută.
Ultimele constatări referitor la cea de a patra etapă, impune deducerea etapei a
cinceade dezvoltare a normelor ce reglementează pluralitatea de cetăţenii. Această
etapă s-a declanşat după liberalizarea deplină a pluralităţii de cetăţenii prin modificarea art.17 din Legea cetăţeniei şi excluderea obligativităţii cetăţenilor străini, ce
aspiră la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare, de a renunţa la
cetăţenia sa anterioară.
Sinteza acestor etape ne duce la concluzia că în etapa a cincea se vor efectua şi
alte modificări la Legea cetăţeniei prin care se va modifica capitolul IV „Pluralitatea de cetăţenii”. Această modificare o considerăm necesară pentru a exclude percepţia reglementărilor în cauză, care creează impresia că totuşi Legea permite numai în unele cazuri dobândirea pluralităţii de cetăţenii. Or, denumirea articolului 24
„Cazurile de pluralitate de cetăţenii”, ne poate duce la concluzia că pluralitatea de
cetăţenii e permisă numai în cazurile prevăzute de această normă. Suntem de părerea că acest capitol trebuie modificat, reglementând numai statutul persoanelor ce
deţin pluralitate de cetăţenii.
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PARTICULARITĂŢILE APLICĂRII A MEDIERII ÎN PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE
ZUBCO Angela,
dr., conferenţiar universitar
Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative,
Universitatea de Stat din Moldova, FRIŞPA
The mediation is perceived by public institutions as a real solution in preventing or overcoming the conflicts, stability assurance solution accepted by the parties greater than the solution is provided by a third party (administrative body, legal court, internal commissions for
conflict resolution, etc.). At the same time, the application of mediation in rendering public
service requires a number of peculiarities. Knowing these particularities simplifies the procedure of mediation in rendering public services, but involves the promotion of special forms of
mediation of conflicts. Coherent application of mediation can become an important support in
modernization of public services by proper management of disagreements, misunderstandings,
conflict situations and increasing the quality of services rendered.

În contextul social contemporan, medierea este percepută de instituţiile publice
ca fiind o reală soluţie în prevenirea sau depăşirea conflictelor, o posibilitate de restabilire a dialogului cu toţi beneficiarii, o asigurare a stabilităţii soluţiei acceptate de
părţi mai mare decât în cazul în care soluţia este oferită de un terţ (organ administrativ, instanţă juridică, comisii interne de soluţionare a conflictelor, etc.). Cauzele acestui reviriment se regăsesc în profundul procesul de democratizare al societăţii noastre
început în decembrie 1989. Marele câştig al acestui aspect este faptul că fiecare cetăţean a început să-şi facă auzită vocea şi au fost create mecanisme instituţionale pentru a susţine acest drept. Marele dezavantaj, însă, constă în faptul că practic în toate
sectoarele de activitate sunt din ce în ce mai vizibile dispute, conflicte de lungă durată, escaladate apoi în litigii. Dinamica societăţii moderne conduce permanent la redefinirea relaţiilor stat – societate civilă – mediu de afaceri, cu precădere din perspectiva
rezolvării situaţiilor conflictuale. Medierea oferă posibilitatea preîtâmpinării conflictelor prin oferirea unui climat de echilibru în colectivele de muncă ale administraţiei
publice, impune o atmosferă profesionistă a funcţionarilor publici în raport cu beneficiarii nu numai prin viziunea codului de conduită, dar şi printr-o pregătire specială în
domeniul prevenirii şi soluţionării conflictelor posibile.
Deşi medierea este un fenomen din ce în ce mai răspândit în întreaga Europă,
nu există încă un model european de mediere unanim acceptat în prestarea
serviciilor publice. Legislaţia din domeniul medierii aplicabilă în Europa este
inspirată preponderent de modelul american, model ce şi-a dovedit eficienţa de-a
lungul timpului. Se remarcă însă o preocupare permanentă a mediatorilor europeni
de uniformizarea reglementărilor din domeniu, misiune dificilă în contextul în care
fiecare ţară şi-a adaptat reglementările din domeniul medierii la specificul local.
Acest aspect rămîne în vigoare şi pentru aplicarea medierii în domeniul soluţionării
conflictelor în prestarea serviciilor publice, unde cadrul legal administrativ are un
şir de particularităţi specifice.
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Cu toate acestea medierea rămâne una din formele recomandate în prevenirea
sau soluţionarea unor conflicte legate de activitatea funcţionarilor publici de diferite
nivele prin supleţe, rapiditate şi eficienţă. Scopul declarat la nivel european al
promovării medierii este acela de a creşte calitatea serviciilor prestate publicului şi
a actului de justiţie prin degrevarea instanţelor de cauze care implică în totalitate
sau într-o mare măsură soluţionarea unor neânţelegeri între părţi. Statele Membre
ale Uniunii Europene joacă un rol central în promovarea medierii în toate tipurile de
speţe identificate deja prin recomandările adoptate, monitorizarea permanentă a
schimbărilor produse în legislaţia internă a Statelor Membre şi a statelor din vecinătatea Uniunii Europene pentru a facilita includerea medierii în practica rezolvării
conflictelor şi realizarea periodică a evaluării de impact.
În ceea ce priveşte medierea în Republica Moldova, în ultimii opt ani a început
construirea instituţională a unui sistem de aplicare şi utilizare a medierii, pornind de
la adoptarea Legii cu privire la mediere nr. 134/2007 (inclusiv modificările din
2015), promovarea regulamentărilor şi procedurilor elaborate de către Consiliul de
Mediere pentru formarea, autorizarea şi monitorizarea activităţii mediatorilor autorizaţi. Cu toate acestea, sistemul construit până acum, necesita un document strategic pentru a putea identifica exact acele linii de acţiune oportune, susţinute de
părţile interesate în mediere şi care să contribuie la dezvoltarea reală a profesiei în
următorii ani. În acest context un studiu în domeniul aplicării medierii în activitatea
autorităţilor administraţiei publice cu elucidarea particularităţilor acestei activităţi
este oportun şi eficient.
Particularităţile de aplicare a medierii în prestarea serviciilor publice pornesc
de la contextul actual de activitate al administraţiei publice determinat prin promovarea reformelor, evoluţia şi calitatea reglementărilor legale din domeniului respectiv. În perioada 2002-2015 au avut loc multiple reforme şi reorganizări ale administraţiei publice centrale şi locale, acţiuni de consolidare a autoadministrării locale în
conformitate cu standardele europene, modernizarea administraţiei publice, descentralizarea ei, etc. Concomitent s-a lucrat asupra implementării unor aspecte noi de
colaborare, în cadrul modernizării serviciilor publice, prin implicarea societăţii civile în perfecţionarea activităţii acestora; aplicarea transparenţei decizionale la nivel
central şi local; aplicarea măsurilor de diminuare a corupţiei în cadrul instituţiilor
statului, apărarea drepturilor omului, etc. Complexitatea acestor măsuri a impus
îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţeanului, a deschis calea spre
cooperare şi participare activă al acestuia la actul administrativ. În acest context,
medierea se înscrie perfect în măsurile promovate pentru eficientizarea activităţii
funcţionarilor publici şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.
Una din particularităţile aplicării medierii în prestarea seviciului public este legată de statutul funcţionarului public şi limitele de etică şi deontologie profesională
ale funcţionarilor publici. Statutul funcţionarului public delimitează instituţional
responsabilităţile elementului uman în cadrul unui sistem administrativ, pentru ca
acesta să poată deveni funcţional, responsabil şi eficient. Acest statut denotă în fapt
preocuparea pentru procesul de guvernare aşa cum se reflectă aceasta în datoriile şi
drepturile celor care se află la nivelul execuţiei puterii statului, al administrării de
fonduri publice sau la nivelul ofertei de servicii ale statului către public.
[1; art.2;13] Totodată specificul acestui statut decurge şi din numeroase acte norma359

tive europene, printre care: codul de conduită adoptat la nivel european prin Recomandarea nr. (2000)10 a Comitetului miniştrilor statelor-membre privind codurile
de conduită pentru funcţionarii publici. Acest cod specifică normele de comportament cărora aleşii trebuie să se conformeze în exercitarea funcţiilor şi informarea
cetăţenilor despre normele de comportament pe care ei sunt în drept să le aştepte
din partea aleşilor. În activitatea sa Consiliul Europei a depus multiple eforturi în
vederea asigurării unui cadru comun, a unor practici unitare legate de conduita profesională atît a funcţionarilor publici cît şi a aleşilor locali,, valabile pentru insituţiile Uniunii Europene, serviciile administrative în prestarea seviciilor publice cetăţenilor. Statutul funcţionarului public este axat pe principiile echităţii, politeţii, coerenţei, obiectivităţii, imparţialităţii şi independenţei, absenţei abuzului de putere,
etc., susţinute şi promovate prin mediere. În acest sens, Republica Moldova a elaborat un şir de iniţiative materializate prin: Legea privind Codul de conduită a
funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008; Ghidul de iniţiative la nivel local
(2008); aspecte incluse în Strategia Naţională privind Descentralizarea; Programul
de activitatea Guvernului pe anii 2015-2018, care sunt un semn al angajamentului
declarat al Guvernului de a efectua o reformă profundă a AP şi de a contribui la îmbunătăţirea managementului şi calităţii serviciilor prestate. În felul acesta, funcţionarul public devine o parte specială al unui organism social de realizare al funcţiilor
administraţiei publice cu o gamă vastă de srevicii publice prestate. La moment, corpul funcţionarilor publici trebuie să facă faţă: presiunilor politice, proceselor birocratice, administraţiei publice nereceptive la procesul de participare publică, unor
beneficiari intoleranţi, etc. O guvernare eficientă, în sprijinul cetăţeanului şi responsabilă nu poate să existe fără un funcţionar public bine pregătit profesional, motivat
şi apt să îndeplinească responsabilităţile care îi revin, promotor al unei etici şi deontologii profesionale. Toate acestea depind însă în bună măsură şi de îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii autorităţilor, instituţiilor şi a organizaţiilor prin
realizarea unor modificări a Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public
nr. 25-XVI din 22.02.2008; actualizarea codurilor de etică sectoriale prin prisma
normelor recunoscute internaţional, dar şi prin modul în care serviciul public este
apt să facă faţă conflictelor posibile atât în interior, cât şi în raport cu toţi subiecţii,
fără a depăşi limitele statutului impus.[2 ]
Obligatia autoritatilor publice la cooperare cu beneficiarii, este şi ea o particularitate care conduce în mod pozitiv la alegerea medierii în soluţionarea conflictelor sau acceptarea propunerii/invitaţiei de a participa la mediere la soluţionarea
unui conflict. Cooperarea este în prezent o atribuţie în sarcina autorităţilor publice, se poate statua în mod doctrinar şi, de ce nu şi în mod practic, că cel putin din
respect faţă de cetăţean (singur sau organizat în diferite moduri de activitate), participarea la mediere a unei autorităţi publice, ori de cate ori îi este adresată, trebuie acceptată neconditionat de către autoritatea publică invitată în mediere, cu atât
mai mult cu cât medierea implică efectuarea unor costuri cu mult reduse faţă de
justiţia statală sau faţă de alte mijloace de soluţionare alternativă a neânţelegerilor. Costurile se reflectă în bugetul autorităţii publice iar soluţionarea prin
mediere se reflectă în gradul de respect faţă de cetaţean şi faţă de atribuţiile date
prin lege acestor autorităţi publice.
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O altă particularitate a aplicării medierii în soluţionarea conflictelor în cadrul
prestării serviciilor publice, este necesitatea soluţionării/preântîmpinării rapide a
conflictului, economisirea timpului. Această particularitate este legată în mare parte
de statutul funcţionarului public şi necesitatea depăşiriii situaţiei conflictuale profesionist în limite de timp. Medierea economiseşte timp şi resurse prin programarea ei
în câteva zile iar înţelegerea poate fi găsită facil. În acelaşi timp ea este convenabilă
- programările pot fi făcute atât după-amiază (luni şi vineri), cât şi în cursul dimineţii (sâmbăta). Flexibilitatea iniţierii unui proces de mediere şi durata de la o
şedinţă, pînă la două săptămâni de procedură, transformă medierea într-un mecanism rapid şi eficient procedural.
Tipologia specifică a acestor conflicte face şi ea parte din gama particularităţilor de aplicare a medierii la prestarea serviciilor publice. Mecanismului medierii
pot fi supuse vasta tipologie a conflictelor dintre APC şi APL : conflicte ce vizează
legalitatea (influienţarea la maxim a autorităţilor locale la luarea deciziilor; pârghiile de slăbire a puterii APL; acţiunile APL de a obţine interese din domenii ce
aparţin statului); conflicte de competenţă (cadrul juridic imperfect, ambiguităţi, mecanismul imperfect de aplicare, lipsa acoperirii financiare, lipsa voinţei politice.
Conexiunile politice pe linie de partid, relaţiile personale, apartenenţa politică –
impun APL să prezinte un grad scăzut de responsabilitate în faţa publicului, în utilizarea resurselor şi adaptarea acestora la nevoile locale; ineficienţa deciziilor la nivel
de descentralizare financiară (principiul echităţii la transferuri, afectează acei care
sporesc bugetele locale prin iniţiative proprii); conflicte de competenţe suprapuse
sau lipsite de acoperire ( spaţiile locative pentru funcţionari, militari, poliţişti; amenajarea teritoriului, mediu, etc.); conflicte de interese, situaţii în care unele decizii
pot influenţa interesul unei persoane sau cercul ei apropiat (favorizarea în posturi;
gestionarea părtinitoare a sectoarelor cu profit, etc.); conflictele de muncă în instituţiile administraţiei publice; conflictele dintre administraţia publică şi persoanele
private: cele legate de promovarea dreptului la informare; promovarea transparenţei
decizionale; prestarea de servicii publice, etc.
Aici se alătură o altă gamă de conflicte caracteristice relaţiilor profesionale:
conflictele interpersonale (intergrupale) din cadrul fiecărui colectiv de muncă, cauzate de concurenţa între angajaţi; îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie sau alte motove de comunicare; conflictele între superiori şi subalterni, cauzate de delimitarea
competenţelor profesionale, demiterea din funcţie, neacordarea concediului în termen, deseori catalogate drept conflicte de muncă, etc. Din această tipologie nu pot
lipsi conflictele dintre prestatorii de servicii publice şi beneficiarii acestora ce vizează: dispute între vecini (persoane fizice sau juridice) pe chestiuni de coabitare
(dispute de vecinătate); dispute între locatari şi administraţia blocurilor; dispute între cetăţeni şi regiile autonome; disputele publice, dispute între cetăţeni sau
organizaţii de cetăţeni şi autorităţi publice locale pe chestiuni de politici şi decizii
publice locale. Posibilitatea iniţierii unui conflict la ghişeul unei instituţii publice de
către un cetăţean nemulţumit de termenii executării serviciului, calitatea sau forma
acestuia nu numai căeste posibilă, dar este eminentă în condiţiile plurităţii opiniilor,
a democraţiei şi lipsei de cultură juridică.[3; pag. 43]
O altă particularitate este spectrul larg de actori implicaţi în activitatea instituţiilor publice: funcţionari sau agenţi ce reprezintă autorităţile publice, persoane
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private, asociaţii obşteşti, reprezentanţi ai partidelor politice, profesionişti ai justiţiei, agenţi economici, etc. Funcţionarii publici sunt frecvent implicaţi în situaţii de
confruntare cu motivaţiile şi orientările interlocutorilor care îi solicită (cetăţeni,
asociaţii obşteşti, mass-media, etc.) şi acest fapt impune instruirea acestora în domeniul medierii. Odată cu creşterea responsabilităţii funcţionarului public pentru
remedierea greşită a unui conflict cu beneficiarii, se impune aplicarea mecanismelor
de aplanare a acestuia.
A crescut la fel aria de subiecte negociabile: financiare, economice, fiscale, de
echitate socială, juridice, etc. Nu poate fi neglijată nici prezenţa elementului naţional, sociopolitic, conflictele interetnice, etc. Reformele din cadrul administraţiei
publice, autonomia locală despre care se discută foarte mult, au contribuit la implicarea acesteia în diverse negocieri cu reprezentanţii organismelor internaţionale,
funcţionarii publici din oraşele înrudite, fapt ce implică un anumit comportament,
cunoaşterea normelor de protocol, a ritualurilor, uzanţelor acceptate şi alături de ele
cunoştinţe din domeniul medierii. Astăzi autorităţile administraţiei publice activează în condiţii de pluripartitism, ce solicită un efort deosebit şi o schimbare de strategie în activitate. Funcţionarii publici reprezintă şi ei diferite partide şi organizaţii,
aspect ce contribuie la dublarea sarcinilor pe care şi le asumă, apariţia ambiguităţilor, care fac soluţionările conflictelor dificile.
Toate acestea particularităţi implică aplicarea unor forme speciale de mediere
a conflictelor. Alegerea unei forme adecvate de mediere porneşte de la conceptul
managementului conflictului se referă tocmai la gestionarea corespunzătoare a
dezacordurilor, neînţelegerilor, situaţiilor conflictuale, astfel încât să se valorifice
potenţialul lor pozitiv. În definirea unei dimensiuni strategice în ceea ce priveşte
aplicarea medierii în activitatea instituţiilor administrative, un prim pas este Recomandarea Uniunii Europene nr. 9 din 2001, care se referă la modalităţile alternative de soluţionare a litigiilor între autorităţile administrative şi persoanele private. În acest sens, este încurajată folosirea medierii în soluţionarea disputelor, fie
la modul general, fie pentru litigii de natură particulară, îndeosebi referitoare la
actele administrative individuale, contracte sau obligaţii civile. De asemenea se
recomandă identificarea unor mijloacele de instituţionalizare a căilor alternative
de soluţionare a disputelor, în aşa fel încât soluţiile obţinute să permită adoptarea
lor. Un rol important se acordă medierii, ca metodă de prevenire a litigiilor,
înainte ca acestea să apară.
Una din formele de mediere aplicate în practica europeană este medierea
comunitară. Medierea comunitară vizează oferirea de servicii de mediere gratuite
sau la costuri reduse cetăţenilor, instituţiilor publice şi private pentru soluţionarea
litigiilor de natură comunitară (conflicte situate în domeniul politicilor comunitare,
alocării resurselor materiale şi financiare locale şi regionale, drepturilor de proprietate şi de folosinţă, dispute de vecinătate, dispute pe probleme de mediu, ordine publică). Activitatea de mediere comunitară se desfăşoară, de regulă, în cadrul unor
structuri susţinute de către autorităţile locale şi entităţi specializate ale societăţii
civile, bazate pe participarea voluntară a mediatorilor, denumite centre de mediere
comunitară. Serviciile de mediere comunitară oferite trebuie să respecte aceleaşi
standarde profesionale ca şi medierile desfăşurate în cadrul privat.[ 3, pag. 258-265]
Medierea comunitară are următoarele roluri sociale: asigurarea accesului direct la
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servicii de mediere unor categorii largi de cetăţeni, indiferent de barierele fizice,
lingvistice, culturale şi/sau economice; asigurarea unui serviciu de calitate; asigurarea unui cadru stabil şi sistematic de dialog şi soluţionarea disputelor; etc.
Centrele de mediere comunitară reprezintă o prezenţă firească în comunităţile
din Statele Unite şi Marea Britanie, indiferent de dimensiunile acestora, implicându-se activ în crearea unui climat de colaborare şi armonie socială. Datele existente
pentru Statele Unite arată un număr de peste 400 de programe de mediere
comunitară, care furnizează anual în jur de 400.000 de cazuri, având ca beneficiari
direcţi peste 900.000 de cetăţeni. Din punctul de vedere al eficienţei, în 85% din
cazurile prezentate spre soluţionare către centrul de mediere comunitară s-a ajuns la
un acord, iar în ceea ce priveşte nivelul de satisfacţie al cetăţenilor, un procent de
peste 95% şi-au arătat disponibilitatea de a folosi în continuare serviciile de mediere
comunitară. În ceea ce priveşte Marea Britanie cifrele sunt relativ similare, un
procent de 75-80% dintre cazuri sau soluţionat pozitiv. [4, p. 259-260]
O altă formă recomandată este apelarea la un mediator profesionist autorizat.
Această formă este aplicabilă pentru cetăţenii sau un funcţionarii publici care au
ales soluţionarea conflictului său prin mediere; la alegerea acestei forme de către
autoritatea publică sau la recomandarea instanţei de judecată, în cazul excaladării
unui conflict. Pentru corelarea noilor prevederi din domeniul administraţiei publice
la cele existente, evitarea subiectivismului, aplicării coerente a actelor normative,
promovarea modernizării activităţii administraţiei publice, se impune necesitatea
aplicării medierii specializate în cazurile de soluţionare a conflictelor avansate,
transformate în litigii.
Una din formele inovatorii de aplicare a medierii, propusede către noi, este cea
a instruirii funcţionarului public în vederea aplicării acestui mecanism în activitatea
publică. Această formă este deosebit de avantajoasă mai ales pentru prevenirea conflictelor şi se încadrează în sistemul modern al managmentului calităţii serviciilor
prestate şi preconizează schimbări ce vor atribui medierii un rol semnificativ în cadrul metodelor de rezolvare alternativă a disputelor din sectorul administrativ şi a
pregătirii funcţionarilor publici. Autorităţile publice sunt instituţii create anume
pentru a veni în sprijinul şi în folosul cetăţenilor, în special atunci cînd se poate
contribui la soluţionarea neînţelegerilor. Mai multe legi speciale cuprind în conţinutul lor, reglementări în ceea ce priveşte cooperarea. Este adevarat că de cele mai
multe ori, legea face referire la cooperarea cu beneficiarii serviciilor publice: cetăţenii, operatorii economici, organizaţii neguvernamentale, alţi benficiari. Nimic
însă nu împiedică persoana fizică interesată de soluţionarea unui conflict, să apeleze
la o instituţie ce promovează medierea, care în mod legal are dreptul de a beneficia
de cooperare din partea unei autorităţi publice. Altfel spus, administraţia publică nu
trebuie să se limiteze prin autorităţile sale la organizarea realizării în concret a legii,
ci ea are dreptul mobil, în organizarea activităţii unor servicii publice, protejate de o
gamă variată şi complexă de probleme. Calitatea unor bune servicii prestate
populaţiei evită grave consecinţe sociale şi politice, cu posibile repercursiuni atît
asupra persoanei, cît şi asupra statului.
În concluzie, pentru depăşirea eficienţei limitate a mecanismelor de prevenire a
conflictelor generate de ineficienţa mecanismelor de coordonare a strategiilor de
planificare; folosirea în relaţia cu cetăţenii a unor mecanisme rudimentare, ad-hoc,
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de prevenire şi aplanare a conflictelor; oferirea de soluţii neuniforme şi cu un grad
scăzut de satisfacţie, dar care pot duce la creşterea neîncrederii în capacitatea autorităţilor locale de gestionare a problemelor, este necesară crearea, în parteneriat
cu mediul academic şi organizaţiile non-guvernamentale de profil, a unui mecanism de instruire în domeniul medierii destinat să identifice potenţialele dispute
publice şi să acţioneze preventiv în vederea soluţionării amiabile a punctelor de
divergenţă dintre diferiţii actori implicaţi la nivelul de decizie şi/sau de implementare a politicilor, deciziilor sau serviciilor publice. Acest mecanism poate creea
oportunitatea stabilirii unor canale de comunicare stabile şi eficiente între instituţiile publice şi comunitate şi a educării cetăţenilor în direcţia implicării consistente şi relevante în chestiunile publice.
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NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA UNUI COD ADMINISTRATIV
PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA*
ZUBCO Valeriu,
doctor în drept, conferenţiar universitar,
ULIM
The adoption of an Administrative Code would be a political and strategic priority objective for Parliament and Government in the process of reforming the justice, the reforms
of the public administration system, public services and public utilities of national or local
interest, strengthening the process of administrative and fiscal decentralization, strengthening the institutional capacity of the structures of local and central public administration in
the context of European course of the Republic of Moldova.

La 29 octombrie 2004 a fost semnat, la Roma, ,,Tratatul de instituire a unei
Constituţii pentru Europa’’, adoptat de către Consiliul European la Bruxelles, la
17-18 iunie 2004 care în art. I-2 prevede valorile Uniunii menţionând că, Uniunea
se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei,
egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a
drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre intr-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă,
justiţie, solidaritate şi egalitate intre femei şi bărbaţi.
În Partea II, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, Titlul V, art.II-101
,,Dreptul la bună administrare’’ este reglementat că, 1) Orice persoană are dreptul
de a beneficia de un tratament imparţial, echitabil şi intr-un termen rezonabil din
partea instituţiilor, organelor şi organismelor Uniunii, in ceea ce priveşte problemele sale; 2) Acest drept implică in special: a) dreptul oricărei persoane de a fi
ascultată înainte de luarea unei măsuri individuale care ar putea să o afecteze in
mod nefavorabil; b) dreptul de acces al oricărei persoane la dosarul propriu, cu
respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional; c) obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile; 3) Orice persoană are
dreptul la despăgubire
din partea Uniunii pentru daunele cauzate de către instituţiile sau agenţii
acesteia, aflaţi in exerciţiul funcţiunii, conform principiilor generale comune legislaţiilor statelor membre; 4) Orice persoană se poate adresa instituţiilor Uniunii
intr-una din limbile Constituţiei şi trebuie să primească răspuns in aceeaşi limbă.
Pornind de la aceste deziderate rigide Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii şi drepturilor omului, precum şi pe
faptul că statul de drept este expresia preocupării pentru ordine, imparţialitate şi
securitate juridică pe care trebuie să le asigure autorităţile publice prin actele lor
administrative, ca principala formă juridică a activităţii acestora.
*Acest studiu este efectuat pe marginea Proiectului Codului Administrativ elaborat de un grup de autori care reprezintă autorităţile publice, mediul academic şi
judecători din Curtea Supremă şi Curtea de Apel Chişinău, specialişti în materie de
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contencios administrativ în baza hotărârii Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova cu susţinerea Fundaţiei germane pentru
Cooperare Juridică Internaţională şi experţilor germani din Curtea Federală Administrativă din Leipzig, Curtea administrativă din Bavaria, judecătoriile administrative din Muenster şi Trier.
Astfel, pentru Republica Moldova în vederea aderării la Uniunea Europeană
este necesar să îmbunătăţească mecanismele de garantare şi protecţie a drepturilor şi
libertăţilor omului şi cetăţeanului şi să contracareze abuzurile şi exceselor de putere
ale autorităţilor publice şi ale autorităţilor asimilate acestora, a subdiviziunilor autorităţilor publice, precum şi a funcţionarilor publici din autorităţile menţionate, la fel
există necesitatea garantării şi realizării prevederilor constituţionale stricto jure,
luând în consideraţie dificultăţile practice cu care se confruntă autorităţile emitente
de acte administrative la elaborarea, adoptarea şi executarea actelor administrative,
cetăţenii şi instanţele judecătoreşti la soluţionarea litigiilor de contencios administrativ, precum şi necesitatea acordării instituţiei contenciosului administrativ un statut constituţional şi legal în sensu stricto.
În prezent, legislaţia din Republica Moldova este abundă de reglementări cu
privire la aspecte ce vizează definirea şi modul de funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice, definirea şi modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, emiterea de acte administrative de către autorităţile publice, mecanismele de rezolvare a petiţiilor adresate autorităţilor de către cetăţeni, mecanismele
de asigurare a transparenţei administraţiei in faţa societăţii civile, accesul la informaţie etc. Această multitudine de reglementari prevede o serie de proceduri speciale
si derogări de la normele materiale generale, conţinând deseori şi contradicţii intre
prevederi, fapt ce duce la o aplicare greoaie si neuniformă a normelor de drept de
către beneficiari - atât autorităţi publice cât şi instanţe judecătoreşti.
Doctrina si jurisprudenţa din Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani au
fost preocupate de sistematizarea si simplificarea legislaţiei, care implică proceduri
administrative, având drept repere legislaţia învechită, imperfectă şi confuză, care
se exclude reciproc sau este afectată de alte forme de inflaţie normativă. Legislaţia
administrativă ca şi întreg sistemul juridic este caracterizată de prezenţa unei abundenţe de texte normative ambigui si afectată de instabilitatea regulilor aplicate.
Însă dreptul administrativ modern reflectă un domeniu evolutiv, care este influenţat atât de dezvoltarea şi modernizarea societăţii cât şi de evoluţia dreptului european. Influenţa reciprocă a sistemelor naţionale de drept administrativ şi cel european
nu numai că este evidentă, ele se află însă şi într-o interacţiune reciprocă inevitabilă.
Din perspectiva reformei justiţiei şi modificării cadrului legislativ existent,
adoptarea unui Cod administrativ are o importanta deosebita, o lege codificată impune reforma într-un anumit domeniu şi poate fi sursa de modernizare a dreptului.
Aceasta va furniza autorilor proiectelor de reformă o bază clară şi ordonată de texte
aflate in vigoare "dreptul constant", pregătind astfel reforma si simplificarea ulterioara a actelor normative. [1,pag 51]

366

Mai mult, adoptarea unui Cod administrativ poate fi folosita ca o oportunitate
de îmbunătăţire a reglementarilor dintr-un domeniu. Codificarea administrativă ar fi
un obiectiv prioritar politic pentru Parlament şi Guvern în raporturile legislativpersoană, executiv-persoană urmărindu-se în acest sens scopul de eliminare a unor
elemente importante care fac obiectul discuţiilor publice critice privind corupţia,
birocraţia şi formalismul precum şi un element juridic de garantare a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică.
În această ordine de idei, trebuie de menţionat faptul că adoptarea unui Cod
administrativ va facilita folosirea unei terminologii unitare pentru aceleaşi realităţi
juridice, instituţii, principii si concepte juridice, reducându-se astfel riscul interpretării lor diferenţiate, deoarece codul constituie un corp coerent de texte care înglobează, conform unui plan sistematic, ansamblul regulilor referitoare la o materie.
Astfel, codificarea administrativă va conduce la crearea unei ordini juridice superioare, aceasta constituind un ansamblu coerent de principii şi de reguli ierarhizate.[2,pag.50] Imperativul coerentei legislaţiei presupune ca un domeniu de activitate
să fie reglementat in ansamblu, cel mai potrivit de un singur act normativ.
Claritatea legislaţiei, este de asemenea un alt aspect indispensabil unei administraţii moderne, care nu poate fi asigurată decât prin calitatea redacţionala a actelor normative, ce presupune si accesibilitatea acestor acte, in pofida modificărilor ce
le sunt aduse.
Pe de altă parte, principiul legalităţii presupune la rândul său reguli sistematizate, clare si coerente care să guverneze activitatea autorităţilor administraţiei publice, in aşa fel încât sistemul normativ sa fie înţeles de toţi si, prin urmare, in mod
facil controlabil. Destinatarii legii trebuie să poată cunoaşte fără ambiguitate drepturile si obligaţiile care le sunt conferite, respectiv impuse prin lege, iar legea trebuie
să fie previzibilă.
Totodată este necesar de menţionat că nu poate fi negată şi dificultatea acestui
proces legislativ, care se datorează complexităţii sale de anvergură covârşitoare. In
acest context, limitele practice ale procesului de codificare sânt date de faptul că nu
pot fi codificate absolut toate dispoziţiile legale sau reglementare dintr-un anumit
domeniu de activitate. Excepţiile se justifica prin aceea că specificitatea unor reguli
nu fundamentează soluţia codificării lor. Cu toate acestea, codificarea este un aspect
indispensabil al îmbunătăţirii cunoaşterii directe a materiilor si textelor administrative, fiind aşadar o "necesitate tehnică" pentru utilizatorii dreptului administrativ.
Considerăm, că adoptarea unui cod administrativ stabil în timp, cu toate piedicile inerente acestei perioade de fundamentare a instituţiilor statale, în perioada
când dreptul administrativ în spaţiul Comunităţilor Europene este plină evoluţie, ar
spori încrederea cetăţenilor în continuitatea şi durabilitatea reglementarilor legale,
în autorităţile publice, precum şi în cursul european al Republicii Moldova.
Necesitatea unui Cod administrativ este impusă de doctrina şi practica administrativă, care au semnalat cu diferite ocazii necesitatea unui corp coerent de reguli administrative în ceea ce priveşte atât partea materială cât şi partea procedurală derulată de autorităţile publice cu ocazia emiterii actelor administrative normative sau individuale.
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Proiectul Codului administrativ porneşte de la legislaţia existentă care va fi
codificată în armonizare cu legislaţia comunitară. Codul administrativ trebuie privit
în contextul unui proces continuu al reformelor sistemului administraţiei publice, a
serviciilor publice şi utilităţilor publice de interes naţional sau local, a consolidării
procesului de descentralizare administrativă si fiscală, a întăririi capacităţii instituţionale a structurilor din administraţia publică centrală si locală şi reforma justiţiei, care va impune in primul rând simplificarea procedurilor si reglementarea
unitară a regulilor care privesc funcţionarea administraţiei publice şi realizarea justiţiei în Republica Moldova.
În acest sens, modificarea şi crearea legislaţiei specifice reprezintă un domeniu
prioritar in care trebuie aplicate aceste principii. Proiectul Codului administrativ îşi
propune să reglementeze intr-o forma unitară si sistematică atât procedura administrativă cît şi procedura judiciară în contenciosul administrativ, astfel încât să fie înlăturate carenţele generate de fragmentare, lipsa de claritate, lipsa de accesibilitate a
legislaţiei actuale. De asemenea, sistemul propus va avea în vedere pe cît posibil
înlăturarea incompatibilităţilor sau conflictelor generate de diferite prevederi normative aplicabile aceleiaşi materii.
Potrivit proiectului, Codul administrativ va reprezenta cadrul juridic principal,
care se va întemeia pe normele constituţionale dezvoltate de Cod şi de alte legi organice, prin care se va asigura reglementarea raporturilor administrative la înfăptuirea activităţii administrative şi a justiţiei administrative, iar actele normative subordonate legii se vor aplica la reglementarea raporturilor administrative doar în cazurile în care sunt emise în temeiul legii şi nu contravin ei.
Viitorul Cod administrativ va determina statutul juridic al participanţilor la
raporturile administrative, competenţele autorităţilor publice, drepturile şi obligaţiile părţilor în procedura administrativă şi contenciosul administrativ, iar unele
aspecte ce ţin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate
vor putea fi reglementate diferit, prin norme legislative speciale cu următoarele
condiţii, unu, că această reglementare derogatorie va fi absolut necesară şi doi, să
nu fie contrară principiilor Codului administrativ. Menţionăm că potrivit proiectului, prevederile Codului administrativ se vor aplica, în completare şi în cazul unor
activităţi administrative specifice stabilite prin lege, iar în cazul contenciosului
administrativ, potrivit prevederilor proiectului, Codul administrativ va avea prioritate asupra altor legi organice.
În opinia noastră, cu referinţă la contenciosul administrativ, aceste prevederi
sunt foarte importante, iar în susţinerea acestor prevederi vom menţiona că, toate
modificările şi completările introduse în Legea nr. 793 din 10.02.2000, precum şi
adoptarea Codului de procedură civilă la 30 mai 2003, adoptarea Legii nr.155 din
05.07.2012 prin care sa modificat Codului de procedură civilă şi a altor legi în domeniul dreptului administrativ, care au fost adoptate sau modificate după adoptarea
Legii contenciosului administrativ au dus la interpretări şi aplicări eronate a Legii
nr. 793 din 10.02.2000, la dublarea unor reglementări, deseori reglementari diferite
a anumitor principii şi raporturi de drept administrativ, care au impus aplicarea
greşită a normelor de drept, iar în consecinţă au dus la încălcarea drepturilor şi li368

bertăţilor omului şi neglijarea gravă a prevederilor art.53 din Constituţia Republicii
Moldova.[3, pag.220]
Totodată menţionăm că prevederile viitorului Cod administrativ nu se vor aplica raporturilor juridice ale autorităţilor publice care acţionează în baza dreptului
privat, precum şi raporturilor juridice din domeniul civil, contravenţional şi penal.
Astfel, scopul viitorului Cod administrativ este reglementarea procesului de
realizare a activităţii administrative şi a contenciosului administrativ, asigurarea
respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi
juridice, ţinându-se cont de interesul public şi regulile statului de drept.
Proiectul Codului administrativ cuprinde trei părţi, care îşi propun îndeplinirea
următoarelor obiective: a) garantarea principiilor generale privind apărarea persoanei faţă de actele autorităţilor publice şi apărarea jurisdicţională provizorie a cetăţeanului în domeniul jurisdicţiei administrative; b) uniformizarea soluţiilor legale
existente in legislaţia actuală, precum şi reglementarea pentru prima dată a unor
situaţii juridice semnalate de jurisprudenţa administrativă; c) simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei publice prin coerenţa si predictibilitatea procedurilor; d) asigurarea stabilităţii procedurilor administrative şi indirect predictibilitatea
actului de administraţie publica.
Codul administrativ are menirea de a clarifica principiile, conceptele, etapele
procedurii administrative, căile de atac şi regimul juridic al actelor, operaţiunile,
faptele şi contractele administrative. În acest sens, elementele de noutate şi soluţiile
legislative pe care le consacră prima parte întitulată ,,Dispoziţii generale’’ a proiectului Codului administrativ pot fi sintetizate astfel: a) reglementarea coerenta a
principiilor care guvernează partea materială şi procedura judiciară în contenciosul
administrativ ca parte componentă a principiilor dreptului administrativ european:
legalitatea, eficienta, buna-credinţă, egalitatea de tratament, imparţialitatea, aplicarea termenului rezonabil, eficienţa, proporţionalitatea, siguranţa juridică, motivare,
recursul administrativ, transparenta şi participarea, comunicarea, cooperarea, răspunderea, supremaţia dreptului, independenţa judecătorilor, dreptul la un proces
echitabil, accesul liber la justiţia administrativă, dreptul la apărare; oralitatea, nemijlocirea continuitatea, respectarea principiilor fundamentale, rolul judecătorului la
aflarea adevărului, respectul cuvenit justiţiei, caracterul public al dezbaterilor judiciare, limba de procedură şi dreptul la interpret; contradictoralitatea.
b) clarificarea unei serii de concepte, termeni şi instituţii în cadrul procedurii
administrative: activitate administrativă, autorităţi publice, serviciu public, regim de
putere publică, act administrativ, contract administrativ, refuzul nejustificat sau nesoluţionarea în termen a unei cereri, operaţiuni administrative si fapte administrative, drept de apreciere, drept vătămat, interes legitim, interes public, informaţie de
interes public, cererea prealabilă obligatorie şi cererea prealabilă facultativă, paguba
eminentă, contencios administrativ, termen rezonabil.
Partea a doua a proiectului Codului administrativ vine să reglementeze şi să
consolideze prevederile privind: a) clarificarea aspectelor incidente procedurii
administrative de la iniţierea procedurii si pana la finalizarea acesteia: pârtile procedurii administrative, mijloacele de petiţionare si înregistrarea petiţiilor, inciden369

te si drepturi procedurale, tipurile de probe admise in cadrul acestei proceduri si
modalităţile de administrare si prezentare a acestora in faţa autorităţilor publice
(investigaţii, procedura de citare, martorii, experţii, declaraţia părţii, audierea,
cercetarea la faţa locului), comunicarea in cadrul procedurii administrative, costurile procedurii, modalităţi de finalizare a procedurii administrative (acordul de
mediere, soluţionarea petiţiei, refuzul in cadrul procedurii administrative), răspunderea autoritarilor publice etc.;
b) clarificarea regimului juridic al competentei - reglementarea si clarificarea
aspectelor privind limitele competenţei, stabilirea competenţei, soluţionarea conflictelor de competenţa, delegarea acesteia; aceste soluţii legislative sunt elemente fundamentale in desfăşurarea procedurii administrative, care până in prezent nu au
prins un contur instituţional juridic unitar;
c) raţionalizarea regimului juridic aplicabil actelor administrative - reglementarea formalităţilor procedurale necesare emiterii sau adoptării actelor administrative
(tipuri de avize si expertize), regulile privind adoptarea sau emiterea actelor administrative; efectele juridice ale actelor administrative; executarea actelor administrative, modificarea si încetarea efectelor juridice ale actelor administrative;
d) raţionalizarea regimului juridic aplicabil operaţiunilor administrative - reglementarea categoriilor de operaţiuni administrative, a actelor sau înscrisurilor
constatatoare ale acestora, forma operaţiunilor administrative;
e) clarificarea regimului juridic aplicabil contractelor administrative - precizarea criteriilor de calificare a unui contract ca fiind administrativ si efectelor juridice
ale acesteia;
h) reglementarea controlului administrativ in corelaţie cu dreptul de apreciere
si a cailor de atac pe cale administrativă prin consacrarea regulilor si procedurii
aplicabile recursului administrativ graţios si ierarhic si recursului administrativ in
cazul contractelor administrative;
Partea a treia a proiectului Codului administrativ vine să consolideze instituţiile de procedură judiciară în scopul realizării prevederilor ce se impun în cadrul
rezolvării litigiilor de contencios administrativ: a) reglementarea controlului judecătoresc asupra autorităţii publice exercitat prin instanţe specializate ce fac parte din
autoritatea judecătorească;
b) soluţionarea problemelor de moment şi de viitor privind procedura judiciară
în contenciosul administrativ, soluţii care se pot conţine numai într-un concept nou
bine determinat sub toate aspectele procedurii judiciare;
c) reglementarea procedurii de sesizare a instanţelor de contencios administrativ impune necesitatea identificării exhaustive a subiectelor cu drept de sesizare în
contenciosul administrativ;
d) reglementarea actelor administrative supuse controlului de legalitate în contextul competenţei instanţelor de contencios administrativ, care este supusă unor
critici şi în privinţa căreia sunt diferite opinii, care se impun a fi statuate într-o normă bazată pe o practică pozitivă a doctrinei occidentale.
f) reglementarea şi recunoaşterea obligatorie a examinării litigiilor pe cale
prealabilă de către organele emitente, cu excepţia litigiilor în cazul contestării acte370

lor administrative cu caracter normativ, emise de către Guvern, Parlament şi
Preşedintele Republicii Moldova;
g) identificarea şi reglementarea unor criterii ce ţin de sistemul instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ, care în opinia experţilor naţionali în domeniu şi a experţilor din Germania, Croaţia şi Ukraina este necesar de a crea în Republica Moldova instanţe judecătoreşti specializate de contencios administrativ. În
susţinerea acestei opinii sunt şi prevederile art. 115 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova care prevede că, pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona,
potrivit legii, judecătorii specializate. Astfel, noul concept vine cu propunerea de a
forma 11 judecătorii de circumscripţie ( Bălţi, Căuşeni, Cahul, Comrat, Chişinău,
Edineţ, Hînceşti, Orhei, Ungheni, Soroca şi Tiraspol), Curtea administrativă şi
Colegiul de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. Astfel, va fi
garantată independenţa instanţelor judecătoreşti şi va exclude imixtiunea autorităţilor publice în activitatea instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ;
h) reglementarea actelor nesupuse controlului, limitele controlului şi excepţia
de ilegalitate. Pentru a eficientiza controlul judecătoresc se propune un concept nou,
cu privire la excepţia de ilegalitate şi anume este prevăzută posibilitatea de a efectua
controlul legalităţii unui act administrativ chiar şi după expirarea termenului de contestare a actului administrativ în contenciosul administrativ. În cazul în care actul
administrativ cu caracter individual continuă să prejudicieze persoana, ea concomitent cu înaintarea acţiunii în despăgubiri în instanţa de drept comun va putea solicita
şi verificarea legalităţii actului, dacă de la emiterea lui nu a expirat termenul de 3
ani, care este un termen de decădere. În cazul în care legalitatea actului administrativ pe cale de excepţie va fi considerat drept ilegal, el va produce efecte juridice
doar pentru părţile din proces. Actele administrative cu caracter normativ vor putea
fi contestate oricând, dacă ele produc efecte juridice;
i) se propune îmbunătăţirea esenţială a instituţiei de suspendare a actelor administrative, reglementând şi posibilitatea suspendării actului administrativ odată cu
înaintarea cererii prealabile cît şi aplicarea altor măsuri de asigurare a acţiunii;
j) se impune, de asemenea, reglementarea mai riguroasă a procedurii de examinare a litigiilor de contencios administrativ, a căilor de atac, a procedurii de executare a hotărârilor judecătoreşti.;
Vom menţiona, că spre deosebire de procedura civilă, în procedura contenciosului administrativ autoritatea publică va fi obligată să prezinte în instanţa de contencios administrativ dosarul administrativ care va conţine documente, cereri, avize,
expertize, acte administrative şi alte înscrisuri; instanţa de judecată din oficiu va
putea solicita de la participanţii procesului toate probele şi înscrisurile, nefiind în
drept să respingă acţiunea pe motiv că reclamantul nu a prezentat probe suficiente,
prin urmare, instanţa va fi obligată să cerceteze şi alte circumstanţe care nu au fost
invocate de părţi; respectând principiile dreptului administrativ, neprezentarea părţii
în proces nu împiedică examinarea litigiului în fond;
Deoarece proiectul Codului administrativ a fost elaborat de autori locali şi cu
participarea experţilor germani, considerăm că va asigura o deplină armonie între
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legislaţia naţională şi legislaţia comunitară, astfel va realiza exigenţele determinate
de procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
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ATELIERUL 3.
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ - FACTOR IMPORTANT ÎN
MODERNIZAREA SOCIETĂŢII

РОЛЬ ЕВРОРЕГИОНОВ В ТРАНСГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
(правовые основы)
БЛАЖКО Владимир,
доктор хабилитат социологии, главный научный сотрудник,
Республика Молдова, Кишинев, Академия Наук Молдовы, Институт
правовых и политических исследований
In this article are analyzed the problems of trans-border cooperation’ role according
to the sociological survey of the local governing body as a euro integration process of the
Republic of Moldova.

Расширение Европейского Союза на Восток изменило политический и
экономический ландшафт континента. В зону Пограничья с Европейским Союзом вошли страны постсоветского пространства Россия, Украина, Беларусь,
Молдова. В международном сотрудничестве Пограничье – это не просто территория, прилегающая к границе, соединенная и связанная с ней, некое механическое разделение государств. Пограничье – это особое пространство, в котором реализация политики стран (центр-периферия-зарубеж), этническая самоидентификация (полиэтничность), культурная полицентрическая среда
(мультикультурализм) обладают самобытностью и оригинальностью. В таком
понимании Пограничье представляется как «организующая и объединяющая
территория», «ареал активной диффузии» в международных отношениях. Это
креативное пространство, в котором возникают новые отношения экономического и культурного производства. Здесь формируются особые социальные
практики «потребления» пространства, которые реализуются через различные
формы взаимодействия людей.
Постсоветское Пограничье – это особый территориальный и ментальный
ареал в межгосударственных и международных отношениях. От других регионов он отличается тем, что бывший Советский Союз не был империей в
классическом определении этого понятия. Ведь в нем не существовало исторически утвердившихся для этой политической организации принципов правления и методов контроля в отношениях «центр-периферия». Возможно, более точно бывшую страну можно было бы назвать «империя положительного
действия» (Т.Мартин), в которой социальные институты и их деятельность в
различной степени были приспособлены под полиэтническое государство с
централизованной властью. Оно представляло собой политизированное, идеологизированное пространство, которое способствовало формированию особой
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ментальности («ментальной карты» Е.Толман) «окраинных народов». Это
проявлялось в их духовных представлениях, в особенностях структур власти,
в различных формах политики и идеологии, в приоритетах культуры и т.п.
Отсюда следовало, что культура и ментальность Пограничья формировалась
как некая «переходная зона», в которой, при ослаблении влияния центра,
сильнее ощущалось воздействие, соседних культур («родных», «своих», «более близких и лучших»). Именно эти условия способствовали самоидентификации населения этих регионов отличной от центральных районов стран. Она
определялась многообразными этно-религиозно-языковыми смешениями,
особой транскультурной ментальностью людей. Острота проблемы этой многовекторности зримо проявилась в период оформления суверенности государств на постсоветском пространстве.
Приграничные территории (Пограничье постсоветского пространства), получили весьма «проблематичное наследство» от бывшей советской системы. Жители именно этих регионов в значительно большей мере (морально и психологически) испытывали все тяготы, связанные с ограничением передвижения (поездки к родственникам), перемещением товаров и услуг и даже идей. Поэтому межгосударственное сотрудничество в рамках еврорегионов, созданных на этих территориях, наиболее ярко, на наш взгляд, испытывает «конфликт влияния», как
глобализационных процессов, так и национально-государственных интересов.
Трансграничному сотрудничеству в рамках еврорегионов в Европе придается большое значение. В странах ЕС действует несколько десятков еврорегионов.
В основе их функционирования лежат принципы самоуправления, трансграничной кооперации, равных полномочий сторон, соблюдения внутреннего и международного законодательства. Важно отметить, что еврорегионы здесь существуют в условиях отсутствия барьерных функций внутренних границ, поступления
значительных средств из бюджетов относительно богатых государств и структурных фондов ЕС. Они становятся довольно распространенной формой межгосударственного сотрудничества, представляя собой основу трансграничного взаимодействия местных властей с неправительственными организациями..«Европа
регионов» предметом конкретной политики стала в 80-е гг. прошлого века.
Деятельность еврорегионов позволяет оперативно решать приграничные
проблемы на местном уровне, создавать общие хозяйственные структуры,
привлекать внешние инвестиции для строительства и расширения инфраструктуры территорий соседних стран, налаживать приграничную торговлю,
туризм, расширять сотрудничество в культурной, социальной и других сферах
жизни общества. Еврорегионы в трансграничном сотрудничестве служат важными звеньями его развития как внутри ЕС, так и между ЕС и его новыми соседями, в том числе Молдовой.
В Республике Молдова созданы еврорегионы «Верхний Прут», «Нижний Дунай», «Днестр». Их появление предполагало не только развитие и укрепление дружеских отношений с государствами-соседями, но и решение проблем самих регионов: оздоровление экономики, через структурную перестройку и рост конкурентной способности товаров; экономико-социальное освоение территории (развитие
транспортных и телекоммуникационных связей и т.д.); развитие рынка рабочей
силы; формирование благоприятного инвестиционного климата. Все эти меры
также предполагали снижение диспропорций в развитии регионов соседних стран.
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Вместе с тем, как показал социологический экспертный опрос в Молдове
(его данные коррелируют с другими исследованиями в странах постсоветского пространства) решению многих проблем препятствует целый ряд причин,
как политического, так и социально-экономического и, главное, правового
характера. В Законе Республики Молдова «О местном публичном управлении»№ 436, 28. 12. 2008 г. отмечается: «Органы местного публичного управления обладают автономией в принятии решений, организационной, управленческой и финансовой автономией, а также правом на инициативу во всем,
что касается управления местными публичными делами, осуществляя свою
власть в пределах подведомственной территории в соответствии с законом.
(3) Применение перечисленных в настоящей статье принципов не может затрагивать унитарный и неделимый характер государства». [1] Несмотря на то,
что не только этот документ, но и другие юридические акты Республики Молдова закрепляют общие принципы местного самоуправления соответствующие Европейской Хартии о местном самоуправлении, их реализация далека от идеала.
Как отметили наши респонденты, проблемы часто возникают из-за несовершенства законодательства в регулировании отношений «центр-периферия». Центр
стремится к консолидации, жесткой управляемости и контролю над деятельностью местных органов власти (87% опрошенных). [2]
Вместе с тем, проблемы местного управления возникают в ситуациях,
когда им предоставляется формальная законодательная свобода в управлении
территорией. И при этом перекладывается вся нагрузка в социальнокультурной, коммунально-бытовой сферах, без учета реальных возможностей
содержания и управления объектами и их должного финансирования. В таком
случае, местные органы власти обретают часто невыполнимые обязательства,
такие, например, как прием беженцев и вынужденных переселенцев, устройство военнослужащих уволенных в запас, крупные проекты развития социальной инфраструктуры и т.п.
В отношениях «центр-периферия», как отмечают эксперты, до сих пор сохранился «разрешительный характер» управления. А ведь децентрализация –
один из ключевых принципов региональной политики – предполагает передачу
прав и обязанностей в области регулирования регионального развития местным
органам государственного управления, (самоуправления), а также законодательное закрепление за ними источников пополнения местных бюджетов.
В экономике неэффективная финансовая политика (в том числе и налоговая) не позволяет в достаточно полной мере наполнять местные бюджеты,
развивать малый и средний бизнес, социальную инфраструктуру территории
(отметили 85% респондентов).
Подводя итог, отметим, что в постсоветском Пограничье сложно и противоречиво еще идут процессы избавления от окраинно-имперских традиций
и привычек, советской системы «опеки» местной власти, сложно формируется
и развивается местное самоуправление, соответствующее новым экономическим и политическим реалиям. Например, компетентность и правомочность
местных органов власти в международном сотрудничестве четко юридически
не определена. К сожалению, практически для всех еврорегионов с участием
Молдовы пока характерны: недостаточная инициативность, слабая финансовая база, нехватка управленцев, сложности реализации проектов, обусловлен375

ные различиями в правовых системах сопредельных государств и недостаточным уровнем межгосударственных связей.
В межгосударственных отношениях в еврорегиноах реализуется лишь отдельные проекты, часто имиджевого характера (фестивали, встречи, экспозиции). Такое сотрудничество не формируют стабильных регулярных долгосрочных взаимоотношений. Из ответов наших респондентов следует, что более половины из них (57,3%) не знают достаточно хорошо структуру экономики соседнего района, а с социальной инфраструктурой, демографической
ситуацией, трудовой занятостью ознакомлены лишь 28,3% работников местных органов власти. Именно поэтому в ближайшей перспективе развития сотрудничества в еврорегионе они отмечают туризм (76,4%), торговлю (67,3%),
развитие транспортных услуг (72,3%), фестивали, встречи, выставки – 81,5%.
Сотрудничество в сферах экономики, строительства, рынка рабочей силы, инвестиционных проектов и др. практически всеми участниками опроса (чиновниками органов местной власти) пока еще не представляются приоритетными.
Следует отметить еще одну особенность деятельности еврорегионов в
Республике Молдова. С вхождением Румынии в Евросоюз на путях трансграничных отношений возникло немало преград, так как соседняя страна приняла ряд законов, соответствующих требованиям ЕС. Наша страна целенаправленно совершенствует законодательную базу трансграничных отношений, но
пока она очень сложно сочетается с законодательной базой стран ЕС. Примером тому могут служить возникающие конфликтные ситуации в внешней политике регионального сотрудничества АТО «Гагауз Ери». Сегодня же межгосударственное сотрудничество в рамках еврорегионов пока больше реализуется как вид «дипломатической вежливости».
Создание еврорегионов в Молдове, как и на всем постсоветском пространстве,
на наш взгляд, далеко не всегда учитывало реальное экономическое состояние территории, особенности социальной сферы и инфраструктуры, развитие культуры и
т.д. При этом не всегда принималось во внимание влияние глобализационных тенденций. Часто глобализация отрицательно влияет на цели регионального самодостаточного развития, ведь она стремится к стратификации мирового пространства
по монопризнакам: сырьевым, производительным, финансовым и т.д. Региональный путь развития – это особый вид социального прогресса, основанный на подлинном народовластии, взаимовыгодном сотрудничестве между равноправными
партнерами, особом уровне компетентности и ответственности в управлении и развитии территорий. Важно, на наш взгляд, учитывая мировые тенденции развития
глобализации, сделать сотрудничество в еврорегионах взаимовыгодным дружественным, прогрессивным, а политику – подлинно народной.
Библиография:

1. Закон о местном публичном управлении №436 от28.12.2006 г.//Monitor oficial,№ 3235, 9 03. 2007г.
2. Отчет о социологическом опросе экспертов в трех географических зонах Республики Молдова. Количество респондентов 150 чел., работники руководящего звена органов местной власти. 2014 г.

376

PROBLEME ŞI PRIORITĂŢI ÎN COLABORAREA REPUBLICII
MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ LA ETAPA ACTUALĂ
CĂLDARE Gheorghe,
doctor în istorie, conferențiar universitar,
Republica Moldova, Chișinau, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative,
Departamentul Relații Internaționale
This article is focused on the analysis of implementation’s aspects of the Moldova–
European Union Association Agreement and the operation of the Deep and Comprehensive
Free Trade Area (DCFTA). Highlighting difficulties and priorities in Moldova-EU cooperation, the author, also, forward some proposals for facilitate cooperation between our country and European structures.

După cum este cunoscut, la 27 iunie 2014 a fost semnat Acordul de Asociere
(AA) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, ce poate fi considerat ca un
program amplu de reforme pentru apropierea ţării noastre de familia europeană.
Acordul marchează un nivel calitativ superior în relaţiile moldo-comunitare şi va
permite deschiderea mai largă a pieţei UE pentru produsele moldoveneşti, dar şi va
fi însoţit de un vast proces de modernizare a instituţiilor statului şi va contribui la
creşterea bunăstării populaţiei. Semnarea Acordului de Asociere cu UE reprezintă
cea mai mare realizare a Republicii Moldova de la dobîndirea independenţei. Odată
cu semnarea acestui act, Moldova obţine şansa de a ieşi din zona „gri” a Europei şi
de a intra în rîndul statelor civilazate. Aciordul de Asociere Moldova – UE va ridica
la un nivel superior relaţiile moldo-comunitare, astfel ca ţara noastră să poată depăţi
perioada post-sovietică.
Priorităţile Moldovei în procesul de implementare a Acordului au fost stipulate
în Agenda de Asociere şi acoperă aşa domeni, cum ar fi: creşterea capacităţilor instituţionale şi administrative pentru implementarea eficientă a prevederilor AA, îmbunătăţirea climatului de afaceri, agricultura şi dezvoltarea rurală, o nouă politică în
domeniul achiziţiilor publice, comerţul cu mărfuri, aplicarea măsurilor sanitare şi
fitosanitare, cooperarea vamală şi facilitarea schimburilor comeciale, înfăptuirea
unor reforme radicale în domeniile justiţiei şi procuraturii, combaterea radicală a
corupţiei, etc. Totodată, conform unui studiu realizat de Asociaţia pentru Politica
Externă, cea mai mare prioritate, dar în acelaşi timp şi provocare, este însăşi implementarea Acordului de Asociere, deoarece Republica Moldova urmează să realizeze reforme imense, pe alocuri dureroase, în cele mai diverse domenii [ 1, p. 2, 4].
Deşi au fost realizate unele succese în procesul de negociere a acordului, dificultăţile nu au întîrziat să apară. La acestea se referă provocările generate din interior şi exterior, dar şi din partea unor elemente aflate la guvernare, care nu sunt cointeresate în realizarea reformelor în justiţie, a instituţiilor de drept, agricultură, climatului de afaceri, etc. Dar în condiţiile cînd angajamentele din partea Moldovei au
fost aprobate de structurile europene, acestea trebuie aplicate fără întîrziere, doarece
de aceasta depinde volumul sprijinului financiar din partea Bruxelles-ului.
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Conjuctura în ajunul semnării Acordului de Asociere a fost pentru Pepublica
Moldova în linii mari favorabilă, deşi pe parcursul acestei perioade au persistat o
serie de factori interni şi externi, care demonstrau atitudinea unor anumite forţe faţă
de intenţia ţării noastre de a semna un acord nou cu UE. La acestea se referă intenţiile Federaţiei Ruse de a inversa cursul european al Moldovei, dar şi la unele
provocări din interiorul ţării, realizate de forţele ostile integrării europene în raioanele din stînga Nistrului, Găgăuzia şi nordul Moldovei. Specialiştii în domeniu consideră că în perspectiva scurtă şi medie vor fi întreprnse mai multe tentative de denunţare a Acordului de Asociere sau de zătărnicire a implementării acestuia. Unele
din ele sunt deja materializate. La acestea se referă presiunule de ordin economic,
exercitate prin stoparea exăporturilor moldoveneşti pe piaţa rusă. Moscova, inventînd anumite pretenţii, a interzis importurile de băuturi alcoolice, carne procesată,
conserve, fructe şi legume. De asemenea, pe plan intern, odată cu apropierea de
scrutinul electoral din 30 noiembrie 2014, s-a înregistrat o campanie amplă de discreditare a vectorului european, inclusiv a AA, şi în ultima instanţă de denunţare a
acordului. Arsenalul utilizat a inclus măsuri de denaturare a adevărului privitor la
conţinutul Acordului, distribuindu-se falsuri şi mituri despre pretinsele efecte „nocive” ale zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană [2, p. 2-3].
Însă, dacă ne detaşăm de factorii interni şi externi enumăraţi, conjuctura intrernă pentru implementarea Acordului de Asociere încă continuă să rămînă pozitivă,
dat fiind faptul că Republica Moldova pe plan instituţional dispune deja de o experienţă acumulată în procesul de negociere a AA în ceea ce priveşte interacţiunea
instituţiilor de stat, care poate fi utilizată cu unele adaptări şi modificări în procesul
de implementare. Pe de altă parte, o serie de prevederi a acordului sunt deja în proces de aplicare. Astfel, la 7 octombrie 2014 la şedinţa Guvernului a fost aprobat
Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Moldova –
UE în perioada 2014 2016, care a fost agreat de structurile europene [3]. În partea
întroductivă a acestui document se menţionează că scopul Agendei de asociere
moldo-comunitară constă în pregătirea şi facilitarea implementării AA, creînd cadrul practic prin intermediul căruia pot fi realizate obiectivele primordiale ale asocierii politice şi integrării economice. Agenda urmează să înlocuiască Planul de
Acţiuni UE – Moldova, elaborat în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi include următoarele compartimente:
1. Principiile, instrumentele şi resursele pentru implementarea Agendei de Asociere;
2. Priorităţile Agendei de Asociere;
3. Dialogul politic şi reforma;
4. Politica externă şi de securitate;
5. Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii;
6. Cooperarea economică;
7. Comerţul şi chestiuni legate de comerţ (ALSAC).
Un element important care favorizează realizarea eficientă a noului cadru juridic de colaborare cu UE se referă şi la faptul că în perioada negocierii AA au demarat reforme interne în mai multe domenii şi pe diferite dimensiuni economice, precum concurenţa, achiziţiile publice, accesul bunurilor pe piaţă, statisticile privind
comerţul etc. Totodată, şi contextul economic intern şi extern (cu excepţia relaţiilor
comerciale cu Federaţia Rusă) a devenit mai fovorabil pentru implementarea AA şi
378

a ZLSAC, decît acum 2-3 ani. Astfel, schimburile comerciale ale Moldovei cu UE
au atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cota ţărilor comunitare deţinînd prima
poziţie printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova.
Acordul de Asociere cu structurile europene este un moment de cotitură istorică în evoluţia de mai departe a ţării noastre, aceasta este o şansă unică de a impulsiona substanţial procesul de modernizare a Republicii Moldova şi de ancorare a ei în
spaţiul de prosperitate european. Obţinerea regimului liberalizar de vize cu UE este
o dovadă elocventă că autorităţile moldovene se pot mobiliza pentru a atinge scopul
dorit, că ţara dispune de destule resurse pentru a acţiona în direcţiile de importanţă
strategică, cînd există solidaritatea necesară la nivelul clasei politice, cînd interesele
naţionale prevalează asupra celor de partid.
Autorităţile şi partidele pro-europene de la Chişinău consideră că Acordul de
Asociere cu UE va asigura iversibilitatea integrării europene a Republicii Moldova, deschizîndu-i drumul spre aderarea la UE către anul 2019. Însă obiectivele
ambiţioase ale guvernanţilor (în cazul tergiversării procesului de implementare
consecventă a noilor acorduri moldo-comunitare), greu de îndeplinit, riscă să creeze în rîndurile cetăţenilor aşteptări exagerate, iar acest lucru ar putea periclita şi
mai mult susţinerea societăţii pentru opţiunea europeană de dezvoltare a ţării. Pe
de altă parte, există o serie de circumstanţe îngrijorătoare, de ordin intern şi extern, care ar purea frîna implementarea în următorii ani a Acordului de Asociere
şi, inclusiv, a agendei de reforme.
Conform unui studiu realizat de Asociaţia pentru Politica Externă [4, p.4], pentru
a evita un astfel de scenariu dezastruos, Republica Moldova are stringent nevoie să-şi
asigure următoarele condiţii indispensabile în vederea implementării cu succes a
Acordului de Asociere: 1) susţinerea societăţii pentru integrarea europeană; 2) solidaritatea principalelor fopţe politice în jurul opţiunii europene şi crearea unei noi coaliţii
pro-europene după alegerile parlamentare; 3) cooptarea minorităţilor etnice în procesul de integrare europeană; 4) schimbări calitative în reformarea sistemului judiciar şi
rezultate palpabile în combaterea corupţiei la nivel înalt; 5) garantarea libertăţii presei
şi a pluralismului de opinii; 6) asigurarea stabilităţii politice interne.
Condiţiile enumărate mai sus în prezent sunt puternic ameninţate de mai mulţi
factori nefavorabili, la care am atribui în primul rînd situaţia politică internă în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Negocierile între
partidele de orientare pro-europeană pentru crearea unei noi coaliţii de guvernămînt,
desfăşurate pe parcursul a circa unei luni şi gumătate de la sfîrşitul anului 2014 – începurul anului 2015, aşa şi nu s-au soldat cu rezultate pozitive; în consecinţă, la 16
februarie 2015 a fosr creat un guvern minoritar, condus de C. Gaburici (cu spriginul
partidelor liberal-democrat şi democrat, investit şi cu sprijinului comuniştilor, care nu
au intrat oficial în Executiv). Acest guvern fragil a demisionat, la 12 iunie 2015, în
agului alegerilor locale ordinare. După lungi negocieri, la 30 iulie 2015, a fost investit
un nou guvern al partidelor de orientare pro-europeană (liberal-democrat, democrat şi
liberal), în frunte cu V. Streleţ, dar care dispune de o magoritate parlamentară foarte
mică – 52 voturi din totalul celor 101 de deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova. Deşi criza politică a fost pentru moment depăşită, situaţia internă continuă să fie
îngrijorătoare, deoarece populaţia este profund nemulţumită de întîrzierile în realizarea angajamentelor asumate de autorităţi faţă de înfăptuirea reformelor care să contribuie la creşterea nivelului de viaţă al populaţiei.
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Instabilitatea politică care a durat peste jumătate de an a avut şi alte consecinţe
negative. La acestea se referă reducerea nivelului de creştere economică, instabilitatea financiară, marcată de sustragerea defectuoasă a circa unui miliard de euro din
Banca de economii, devalorizarea substanţială a valutei naţionale, majorarea tarifelor la energia electrică şi la gazele naturale, creşterea preţurilor la produsele alimentare şi la mărfurile de larg consum (se aşteaptă şi creşterea preţurilor la energia termică). Toate aceste fenomene negative generează o nemulţumire tot mai crescîndă a
populaţiei, care apelează la proteste de amploare, în care este implicată şi opoziţia,
cointeresată în stoparea parcursului european al ţării noastre.
Problemele cu care s-a confruntat Republica Moldova în realizarea agendei de
integrare europeană la începutul anului 2015 au fost analizate minunţios de către
UE. Astfel, la 16 martie 2015, la Bruxelles, a avut loc prima şedinţă a Consiliului de
Asociere RM-UE care, conform prevederilor AA, devine o structură de conducere
în Republica Moldova. Conform art.434 al Acordului de Asociere, Consiliul de
Asociere se va ocupa de controlul şi monitorizarea aplicării şi executării prevederilor AA. În componenţa lui urmează să intre, pe de o parte, membri ai Comisiei Europene şi Consiliului Europei, iar pe de alta – reprezentanţii guvernului Republicii
Moldova. Funcţionarii moldoveni şi cei europeni vor deţine pe rînd preşedinţia în
cadrul şedinţelor Consiliului. Conform art. 436 al AA, deciziile Consiliului de Asociere sunt obligatorii. La fel ca şi deciziile (art. 437) altui organ – Comitetul de
Asociere, căruia Consiliul de Asociere este în drept să-i transmită competenţele de
asistenţă ale Consiliului în executarea obligaţiilor sale. Şedinţa de constituire a
Consiliului de Asociere RM – UE trebuia să aibă loc, conform programului, încă la
19 ianuarie 2015, însă tergiversarea negocierilor privind crearea coaliţiei de guvernămînt după alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 au zădărnicit toate planurile. Prima şedinţă a Consiliului a fost amînată, fapt pentru care Chişinăul a primit o mustrare aspră de la Bruxelles.
Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Federica Mogherini, şi Comisarul pentru extindere şi politica de vecinătate, Johannes
Hahn, care deţineau preşedinţia în Consiliul de Asociere, au chemat autorităţile
moldoveneşti să urgenteze reformele şi să treacă la acţiuni concrete. În special, în
domeniul justiţiei, luptei împotriva corupţiei și asigurării stabilităţii şi transparenţei
în sistemul bancar. Funcţionarii europeni, se menţiona într-un comunicat oficial,
„au menţionat paşii pe care trebie să-i facă Moldova în acest sens” [5].
Situaţia din Republica Moldova a fost examinată şi în cadrul unui set de rapoarte anuale, adoptate la 25 martie 2015, cînd Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, au evaluat punerea în aplicare a Politicii Europene de Vecinătate (PEV) în 16 ţări partenere din Estul şi Sudul Europei. Raportul privind Republica Moldova evidenţia evoluţiile-cheie şi eforturile de reformă în anul 2014 şi conţinea mai multe recomandări
pentru anul următor, printre care principalele erau:
 intensificarea luptei împotriva coripţiei, cu accent pe prevenirea corupţiei;
 continuarea avansării în domeniul realizării reformelor în sistemul de justiţie şi aplicare a legii;
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 întreprinderea măsurilor necesare pemtru îmbunătăţirea guvernării corporative şi supravegherii în sectorul financiar, inclusiv consolidarea transparenţei acţionarilor şi competenţelor de supraveghere ale Băncii Naţionale în sectorul bancar;
 prevenirea blocajelor instituţionale prin revizuiea Constituţiei; acest proces
trebuie să se desfăşoare într-o manieră incluzivă, fiind consultată Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei;
 continuarea dialogului pro-activ cu partea transnistreană în contextul promovării unei viziuni acceptabile pentru un viitor comun, precum şi pentru a permite
operatorilor economici din Transnistria să se bucure din plin de beneficiile Acordului de Asociere şi a Acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător [6].
Şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Pirkka Tapiola, în cadrul aceluaşi Raport de
progres al Republicii Moldova privind Politica Europeană de Vecinătate, a criticat dur
autorităţile moldoveneşti pentru toleranţa faţă de corupţie şi tărăgănarea reformelor.
Potrivit raportului, Moldova se confruntă în continuare cu fenomenul corupţiei, are
probleme serioase în sectorul bancar, ceea ce prezintă un risc major pentru dezvoltarea economică stabilă, iar reformele stagnează. (...) „Nu sunt progrese nici în domeniul finanţării mass media şi trasparenţei media. Multe entităţi sunt concentrate şi supuse interferenţelor politice”, a menţionat P. Tapiola. Diplomatul european a insistat
asupra necesităţii combaterii corupţiei şi reformării justiţiei moldoveneşti. „Dezvoltarea politică şi economică a Republicii Moldova este împedicată de corupţia sistemică
şi cea la nivel înalt”, se arată în raportul citat. Autorităţilor de la Chişinău li se recomandă să intensifice lupta împotriva corupţiei şi să se concentrze pe procesul de prevenire. „În acest sens, este foarte important ca autorităţile să lucreze asupra reformării
Procuraturii şi sectorului judiciar şi să asigure independenţa deplină a Centrului
Naţional Anticorupţie şi a Comisiei Naţionale de Integritate”.
Referindu-se la furtul a 10 miliarde de lei moldoveneşti din sistemul bancar al ţării, diplomatul european a precizat că Uniunea Europeană nu poate impune Guvernul
de la Chişinău să-şi respecte angajamentele asumate, însă autorităţile moldovene vor
trebui, oricum, să răspundă pentru faptele lor. „Trebuie să se facă investigaţii profunde, iar vinovaţii să fie aduşi în faţa justiţiei şi să fie recuperaţi banii care mai pot fi
recuperaţi”, a subliniat şeful Delegaţiei UE la Chişinău. El a avertizat că dacă nu se
vor face reforme palpabile, finanţările din partea UE vor fi „tăiate”, fără posibilitatea
de a mai fi recuperate, deoarece Bruxelles-ul vrea să ştie că banii acordaţi de contribuabilii europeni vor fi valorificaţi pentru modernizarea şi dezvoltarea ţării.
P. Tapiola s-a referit şi la perspectivele de aderare a Republicii Moldova la
UE în 2019, despre ce se afirma în cercurile de conducere de la Chişinău. În opinia oficialului european, datele prezentate în raport fac dovada că Republica Moldova nu poate depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Înainte de a depune cererea de aderare la UE, Republica Moldova trebuie să-şi facă temele pentru acasă: „Acum Moldova trebuie să se concentreze asupra implementării Acordului de Asociere cu UE, semnat anul trecut. Există un Plan de acţiuni în acest
sens”, a precizat diplomatul european. Potrivit lui, Republica Moldova va putea
depune cerea de aderare, după ce vor fi înfăptuite reformele şi numai atunci cînd
vor funcţiona instituţiile democratice.
Reprezentantul Uniunii Europene le-a reamintit autorităţilor de la Chişinău şi
faptul că în 2016 expiră mandatul Preşedintelui ţării şi, ţinînd cont de experienţa
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anterioară, Moldova se poate pomeni din nou într-o situaţie de blocaj. Pentru preîntîmpinarea eventualelor blocaje, el a recomandat revizuirea Constituţiei în aşa fel
încît alegerea viitorului şef al statului să aibă loc într-o manieră incluzivă, în acest
sens urmînd să fie consultată Comisia de la Veneţia [7].
O altă avertizare adresată autoritţăţilor de la Chişinău privind necesitaea de a
urgenta realizarea prevederilor Acordului de Asociere, a venit din partea Preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk. Aflat la 28 aprilie 2015 într-o vizită în Republica Moldova, el a sublşiniat, la întevederile pe care le-a avut cu mai mulţi oficiali moldoveni, că pentru a avansa în implementarea acordurilor RM – UE, ţara
noastră trebuie să întreprindă următoarele măsuri:
* să reformeze sistemul judiciar (inclusiv procuratura);
* să lupte hotărăît cu corupţia;
* să îmbunătăţească radical situaţia din sistemul financiar-bancar (în caz contrar investitorii străini nu vor veni în Republica Moldova, iar populaţia va pierde
încrederea în bănci) [8].
Situaţia politică şi socială complicată din Republica Moldova din 2014 - începutul anului 2015, au redus sprijinul societăţii pentru integrarea europeană a ţării.
Astfel, dacă în anul 2009 circa 63% din cetăţenii Republicii Moldova susţineau aderarea la UE, în anul 2014 acest indice a scăzut cu 19%, coborîndu-se pînă la 44%.
Principalele cauze în reducerea sprijinului cetăţenilor pentru integrarea europeană a
Republicii Moldova sunt de natură internă, cun ar fi multiplele scandaluri politice;
instabilitatea politică asociată cu aceste scandaluri; lipsa de realizări convingătoare
în reformarea justiţiei şi combarea corupţiei la nivel înalt; ignorarea dialogului cu
minorităţile etnice; lipsa unei strategii de informare permanentă a întregii societăţi
despre miza, oportunităţile şi costurile procesului de integrare europeană [9].
La argumentele enumărate mai sus am mai adăuga criza din sistemul bancar,
devalorizarea substanţială a valutei naţionale, creşterea preţurilor şi scăderea nivelului de viaţă al populaţiei. În rezultat, conform unui sondaj de opinie efectuat de
Centrul de Informaţii Sociologice şi Markeeting în perioada 28 martie – 7 aprilie
2015, cea mai mare parte a populaţiei este de părerea că direcţia în care merg lucrurile în Republica Moldova este una greşită (75%). Ponderea persoanelor care au o
asemenea părere a crescut cu 14 p.p. faţă de cercetarea efectuată în toamna anului
2014 şi este comparabilă cu ponderea înregistrată în toamna anului 2012 (72%).
Populaţia este profund decepţionată de activitatea principalelor instituţii ale statului,
88% din respondenţi declarînd că nu au încredere în Parlament, 86% - în
Preşedinţie, iar 76% din intervievaţi au declarat că nu au încredere în Guvern şi Justiţie. Referitor la opiniile cetăţenilor privind aderarea la UE, numărul celora care au
răspuns pozitiv a coborît pînă la 40%[10]. În situaţia creată noul Guvern al Republicii Moldova are de rezolvat un şir de probleme deosebit de complicate, de rezultatul cărora depinde vectorul european al ţării.
Nivelul colaborării economice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
este o altă problemă de importanţă majoră pentru ţara noastră. De remarcat, că în
present colaborarea economică moldo-comunitară este determinată, în special, de
Acordul privind funncţionarea Zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător
(ZLSAC), ca parte componentă a Acordului de Asociere. Zonele de Liber schimb
stabilite de UE în relaţiile cu partenerii săi comerciali, de obicei, includ un număr
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de domenii care “depăşesc” comerţul obişnuit. Este o abordare “cuprinţătoare”
referitoare la comerţ, legată de faptul că comerţul nu mai este decuplat de
politicile interne privind achiziliile, concurenţa, proprietatea intelectuală sau dezvoltarea durabilă. Aceste aspecte sunt incluse şi în Zona de liber schimb cu Republica Moldova. O dimensiune specifică a acestui acord se referă la aspectul
“aprofundat”. Fiind membru al Parteneriatului Estic, Republicii Moldova i-a fost
oferit un statut avansat de parteneriat cu UE, orientat pentru crearea unor legături
politice şi economice mai strînse cu spaţiul comunitar. Pe această bază, ZLSAC
invlude o serie de prevederi care vizează reformarea comerţului şi politicile
comerciale ale Republicii Moldova în conformitate cu acquis-ul comunitar. Acestea vor viza modernizarea economiei, atragerea investiţiilor UE în ţară, crearea
unui mediu mai previzibil ale politicilor în domeniu [11].
Semnarea acordului ZLSAC este importantă pentru Moldova pe două dimensiuni:
1) dimensiunea politică – Acordul dat este considerat un indicator important
pentru stimularea Guvernului de la Chişinău în vederea realizării reformelor structurale, care în timp pot aduce Republica Moldova în zona discuţiilor legate de extinderea UE. Odată ce ţara noastră a adoptat aquis-ul comunitar şi a început implementarea lui practică, procesul de europenizare se va desfăşura fără să se mai discute despre apartenenţa ei la familia europeană.
2) Dimensiunea economică – Uniunea Europpeană reprezintă deja principalul
partener comercial al Republicii Moldova. Acordul privind instituirea Zonei de liber
schimb va favoriza o integrare sporită a ţării în zona economică europeană, cu acces
direct la piaţa unică, ceea ce va contribui la creşterea economică şi la stimularea
competitivităţii economice [12, p. 11].
Totodată, trebuie de menţionat că contextul politic şi economic în care se află
Republica Moldova după semnarea AA şi intrarea lui în vigoare, se referă şi la
Transnistria. “RMN” reprezintă un impediment pentru integrarea europeană a ţării,
iar nesoluţionarea acestui conflict îngheţat are implicaţii directe asupta ZLSAC. UE
doreşte ca Zona de liber schimb să fie implementată pe tot teritoriul ţării, inclusiv în
Transnistria. Dacă regiunea preferă să rămînă în afară, atunci UE, dar şi Moldova,
vor trebui să identifice soluţii tehnice “sofisticate” pentru a asigura extinderea
ZLSAC şi asupra teritoriului din stînga Nistrului. Aici se cuvine de precizat că pînă
la intrarea în vigoare a Acordului privind zona de liber schimb cu UE (septembrie
2014), ţara noastră a beneficiat de un sistem de Prefernţe Comerciale Autonome
(PCA), care însă, a fost păstrat pentru Transnistria pînă la 1 ianuarie 2016. Către
acea dată Tiraspolul trebuie să-şi legifereze relaţiile sale economice cu UE în contextul ZLSAC, în caz contrar va suporta măsuri de natură economică la exporturile
sale pe piaţa comunitară [13, p. 4].
A doua implicaţie a ZLSAC este de natură economică. Asumîndu-şi obligaţii
„aprofundate„ şi „cuprizătoare”, Republica Moldova va trebui să adopte gradual
standarde în domeniul dreptului comercial şi corporativ, care vor limita puternic
gradul de influienţă al politicienilor şi vor impune principiul de egalitate a tratamentului companiilor moldoveneşti şi al celor europene (inclusiv sub aspectul concurenţei, ajutorului de stat, drepturle de proprietate intelectuală, participării la procurările publice). Condiţiile în care va fi acodat ajutorul de stat urmează a fi trasparentizate, iar firmele vor fi nevoite să activeze în cadrul unor norme conforme cu cele
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unei autentice economii de piaţă. Totodată, unele ramuri şi companii nu vor fi în
stare să facă faţă concurenţei tot mai mari din partea producătorilor din UE şi vor fi
închise. Cu alte cuvinte, ZLSAC va crea un nou sistem de coordonate în care vor
funcţiona firmele moldoveneşti.
În sfîrşit, crearea zonei de liber schimb va avea un inpact geopolitic major.
ZLSAC, ca parte a Acordului de Asociere, va formaliza relaţia dintre UE şi Republica Moldova, atribuindu-i un rang mai înalt decît actuala relaţie dintre ţara noastră
şi Federaţia Rusă [14, p.5]. Unul din interesele geopolitice majore ale Moscovei
faşă de Moldova este includerea permanentă a ţării noastre în zona sa de influenţă şi
stoparea apropierii de UE, în particular, şi de structurile şi ţările occidentale, în general. Intrarea ţn vigoare a Acordului de Asociere şi ZLSAC simbolizează scăderea
influenţei covîrşitoare a Federaţiei Ruse în Republica Moldova sau, cel puţin, ar
demonstra că UE este capabilă să contrabalanseze puternic această influenţă.
În acest sens, este semnificativ cazul din septembrie 2013, în ajunul summit-ului
Parteneriatului Estic de la Vilnius, cînd Moscova a impus un nou embargou asupra
exporturilor de vinuri din Republica Moldova. Totuşi, comparativ cu anul 2006, şocul
a avut o intensitate mai mică, deoarece producătoii vinicoli moldoveni au început săşi diversifice pieţele de desfacere. Cît priveşte embargoul la exportuile moldoveneţti
de fructe şi struguri, instituit de Rusia în iulie 2014, acesta a fost atenuat de suportul
UE, care şi-a „deschis uşile” pentru produsele agroalimentare moldoveneşti. Astfel,
începînd cu 1 august 2014, UE a decis să dubleze contingentele de export fără taxele
vamale negociate în ZLSAC pentru mere (de la 40.000 tone la 80.000), pentru prune
(de la 10.000 tone la 20.000), pentru struguri (de la 10.000 la 20.000). Totodată, Comisia Europeană a oferit surse financiare în sprijinirea producătorilor de fructe din
Moldova pentru a stoca aceste produse pînă a fi comercializate [15].
Luînd în considerare argumentele expuse, este oportun de a preciza care vor fi
beneficiile şi costurile asociate cu implementarea ZLSAC. Conform estimărilor,
efectele economice pe termen lung al instituirii zonei de liber schimb asupra Republicii Moldova vor fi reflectate prin modificarea venitului naţional cu circa 142 milioane de euro, pintr-o creştere a PIB-lui cu 5,4%, a exporturilor moldoveneşti cu
16%, a importurilor cu 8%, şi a salariilor – cu 4,8% [16, p. 16]. Totodată, este
aşteptată creşterea puterii de cumpărare a populaţiei şi creşterea încrederii investitorilor în economia ţării. Pe de altă parte, potrivit experţilor, implementarea ZLSAC
va contribui la modernizarea, dar şi la crearea unor instituţii vitale pentru
funcţionarea economiei de piaţă, sporirea productivităţii factorilor de producţie,
demonopolizarea unor sectoare importante ale economiei naţionale, modernizarea
infrastructurii, crearea unui mediu investiţional favorabil şi previzibil, sporirea concurenţei şi, corespunzător, a competitivităţii întreprinderilor autohtone, creşterea
activităţii investiţionale a întreprinderilor, dezvoltarea sectorului de servicii, reducerea discrepanţei existente în present privind nivelul mediu al veniturilor populaţiei
din Republica Moldova comparativ cu alte ţări europene.
Conform autorităţilor, cele mai mari costuri sunt legate de pregătirea condiţiilor şi a resurselor necesare pentru implementarea ZLSAC. Doar pentru infrastructura calităţii, costurile estimate depăşesc 40-45 milioane de euro. Sute de milioane de euro sunt necesare pentru sectorul energetic, circa 200 de milioate euro
pentru agricultură. Potrivit experţilor, se vor înregistra pierderi la încasările bu384

getare, ca urmare a eliminării taxelor vamale; vor exista discreşteri şi la reducerea
remitenţelor din străinătate, dar şi reduceri în sectoarele orientate actualmente preponderant pe piaţa internă, care nu vor putea face faţă concurenţei mărfurilor şi
produselor din Uniunea Europeană [17, p.2].
Referitor la volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană, von menţiona că în ultimul deceniu la acest capitol s-a înregistrat o creştere impresionantă. Dacă în anul 2000 ponderea UE în comerţul exterior
al Republicii Moldova era doar de 21,68%, în anul 2014 cota UE s-a ridicat l-a circa
50%. Începînd cu 2007, după valoarea schimburilor comerciale UE a devenit principalul partener comercial al ţării noastre. Întroducerea de la 1.01. 2007 a Sistemului GSP+ au contribuit la majorarea exporturilor moldoveneşti către piaţa comunitară. Astfel, exporturile către ţările UE în 2014 au constituit 1.246 mil. dolari
SUA (cea ce constituie 53.3% din totalul exporturilor), comparativ cu 735, 6 mil.
dolari către ţările CSI (31,4% din total). Referitor la importuri, în anul 2014 ţărilor
UE le-a revenit 2.567,7 mil. din totalul de 5.317, iar ţărilor CSI –doar 1. 449,3 mil.
de dolari. Printre pricipalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova dintre ţările
UE primul loc pentru prima dată i-a revenit României, cu 1.237,1 mil. dolari (astfel,
Federaţia Rusă a trecut pe locul doi, cu 1.140, 9 mil. dolari); urmează apoi Italia,
Germania, Marea Britamie ş. a.[18].
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor ZLSAC, Republica Moldova va
beneficia de o asistenţă crescîndă din partea Uniunii Europene. Aceste probleme au
fost abordate în cadrul vizitei la Chişinău a Comisarului european pentru Politica de
Vecinătate şi Extindere, Johannes Hahn, care a avut loc la 6 noiembrie 2014. La
întrevederile oficialului european cu autorităţile moldovene s-a convenit ca UE să-şi
extindă asistenţa pentru ţara noastră, fiind semnate şi două documente în acest sens.
Aşa, conform Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit pentru perioada 2014-2017, Republica Moldova va primi în următorii trei ani un sprijin de
pînă la 410 mln. euro din partea UE (în anul 2014 UE şi-a asumat angajamentul de
a oferi ţării noastre un sprijin de 131 mln. euro). Această asistenţă va fi direcţionată
prioritar pentru reforma administraţiei publice, dezvoltarea agricolă şi rurală, reforma poliţiei şi managementul frontierei.
Cel de-al doilea document – Acordul privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de liber schimb, prevede o asistenţă de 30 mln. euro.
Acest program va ajuta instituţiile publice, cetăţenii şi comunitatea de afaceri să se
folosească la maximum de deschiderea pieţei europene pentru produsele
moldoveneşti. De asemenea, Programul va contribui la dezvoltarea competitivităţii
întreprinderilor mici şi a legislaţiei conform standardelor de calitate ale Uniunii Europene şi va promova exporturile şi oportunităţile investiţionale. J.Hahn a menţionat
că este foarte important de lucrat pentru dezvoltarea şi consolidarea ulterioară a
economiei ţării noastre, iar autorităţile de la Chişinău trebuie să simplifice condiţiile
de iniţiere a afacerilor şi să creeze cadrul juridic necesar pentru protecţia investiţiilor oamenilor de afaceri străini [19].
Astfel, putem totaliza că începănd cu anul 2014 Republica Moldova se află
într-un nou cadru juridic de colaborare cu Uniunea Europeană, care permite ţării
noastre să se încadreze, treptat, în spaţiul democratic şi prosper european. Însă pe
lîngă succesele realizate, există o serie de circunstanţe îngrijorătoare, în principal de
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ordin intern (dar şi extern), care ar putea stagna şi chiar ar compromite implementarea Acordului de Asociere şi a ZLSAC. La acestea se referă ritmul foarte lent de
reforme în domeniul politic (inclusiv a sistemului judiciar şi a procuraturii), nivelul
scăzut de dezvoltare economică, corupţia la cel mai înalt nivel, devalorizarea accentuată a monedei naţionale, nivelul scăzut de viaţă al populaţiei, contextul nefavorabil regional şi problema transnistreană etc. Deşi noul Executiv al Republicii Moldova, instituit la 30 iulie 2015, şi-a propus în programul său de guvernare să “implementeze cu success agenda de asociere, avînd drept scop obţinerea statutului de
ţară-candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană” [20], problemele care urmează să le depăşească cabinetul condus de liberal-democratul V. Streleţ cer activităţi concrete şi urgente. Printre acestea am putea aminti de prevederele de bază ale
Acordului de Asociere şi a ZSLAC, care trebuie realizate integral şi cît mai urgent,
dar şi propunerile formulate de oficialii europeni, cum ar fi înfăptuirea în regim de
urgenţă a reformei justiţiei şi a procuraturii, combaterea radicală şi hotărîtă a
corupţiei, revizuirea Constituţiei pentru a crea condiţiile optime de alegere a
Preşedintelui ţării în anul 2016, întreprinderea măsurilor de însănătoşire radicală a
sistemului financiar-bancar.
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When researching feminist economy in the CACEE regional and local economy, we
discuss three main aspects in this article: Soviet legacy, neoliberal intervention and current
affairs and policies. We can conclude that androcentric, i.e. patriarchal system, sexism,
gender disparities, stereotyping and discrimination characteristic for post-communist and
post-socialist countries, including those of CACEE, were much more typical for these countries even far before the Soviet Regime, however, after the dissolution of the Soviet Union
they at some point revived and strengthened especially under neoliberal intervention of the
region, which in the article is discussed as four waves of neoliberalization. Development of
feminist economy in CACEE would benefit if it addresses the universal issues of the feminist
economics.

Soviet Legacy
As far as the CACEE region (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe) and
its countries became part of the Soviet Union, they logically became affected first
of all by its political, economic and social, as well as more or less but the cultural
system in many regards that were characteristic for central, i.e. the Russian model
of those times.
It is very hard to declare that Soviet system, especially the economic and social
ones were discriminatory against women, moreover, Soviet ideology and mechanisms were opposite to it (my research on cultural aspects of neoliberalism in CEE
(Central and Eastern European) countries also reveals this). There is a clear fact that
women living in the Soviet Union and the Socialist Bloc first time in their life and
the history of their countries gained gender equality based on the Soviet and socialist (political, economic, social and legal) regulations and reflected in the reality of
those times (the story of the establishment of the International Women’s Day on
March 8 by Bolsheviks is definitely not an accidental fact).
We can assume that androcentric, i.e. patriarchal system, sexism, gender disparities, stereotyping and discrimination characteristic for post-communist and postsocialist countries, including those of the CACEE region, were much more characteristic for these countries even far before the Soviet Regime and ultimately and
traditionally were determined by such, i.e. patriarchal cultures and social norms of
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them that were at some point preserved, however significantly decreased during the
Soviet period. Although, after the dissolution of the Soviet Union they somehow
revived and became even more essentially supported and strengthened especially
under neoliberal intervention. It is noteworthy to mention though that forms and
contexts of such a support and strengthening have been changed and much more
refined due to the direct interests of the market economy based on making everyone, including especially women as the very significant market force (women in the
informal labor market are a major part of the global economy) much more motivated to become market workers through using for instance quite attractive images of
the financially independent and thus strong women, individualistic consumers, female entrepreneurs, etc.
Neoliberal Intervention
Neoliberal intervention in the CACEE region and its countries can be discussed in the context of the four waves of neoliberalization [1, p. 18]:
• The first wave of neoliberalization (the first half of the 90s of the 20th century – depending on a country) included initial construction of the market as a key
tool as well as the main purpose of neoliberalism itself;
• The second wave of neoliberalization (the second half of the 90s of the 20th
century – depending on a country) considered institutional reforms necessitated
mainly by the failures in the first wave;
• Reliance on the centrality of the promotion off neoliberal competitiveness
to attempt completion of the reform process was the main focus during the third
wave of neoliberalization (the first decade of 2000s - depending on a country);
• And finally a move to individually internalize the reform process and jump
scales bypassing the mendacity of the post-communist state is included in the current, i.e. the fourth wave of neoliberalization being intensified from the beginning
of the second decade of 2000s up to present - depending on a country.
It is obvious that these waves translated into how neoliberalization implies
both new forms of social relations between men and women wherein gender differences are both intensified and eroded as women increasingly enter the paid workforce and a rearrangement of the work involved in social reproduction across the
state – labor market / family – household nexus affecting a concentration of the
work undertaken to care and provide into the private/domestic spheres [2, pp. 25,
132, 166; 3, pp. 66-67].
Noteworthy that the gender and gender equality issue becomes included in the
agenda of neoliberal policies being undertaken on local levels, including the CACEE region and its countries. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)’s Gender Action Plan is an example. Taking into consideration
high degree of global neoliberalization and its decisive power, it is quite logical that
the EBRD’s gender equality agenda both disciplines workers to support the market
and in parallel removes alternative options configuring a clear tension with social
reproduction [1, p. 19]. Despite the fact that a number of relevant projects have
been rolled out, gender equality practically remains far from the centre of the
EBRD’s analysis and in our strong believe, we have to still witness the outcomes.
Neoliberal policy and its social forces try to incorporate the gender equality issue in neoliberal agenda for its market interests; e.g. when neoliberalism encourages
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women they have to be independent, especially financially, it motivates them for a
hard work for the market!
Criticism of neoliberal intervention in the CACEE region and its countries
should coincide with the criticism of traditional, i.e. neoliberal economics from a
feminist economics point of view, which includes critical assessment of the following categories: normativity [4, pp. 131-148], free trade [5, pp. 33–48], exclusion of
non-market activity [6, pp. 3–19; 7, pp. 323–328], omission of power relations [7,
pp. 323–328], omission of gender and race [8, 58 pages], homo economicus [9],
limited methodology [4, pp. 131-148], economic pedagogy [4, pp. 131-148; 10, 22
pages] and the 2000s financial crisis [11, 250 pages].
Current Affairs and Policies
Currently we are witnessing the fourth wave of neoliberalization in the CACEE region and its countries, the main aim of which is “internalizing neoliberalism” locally. Thus, neoliberal social forces attempt to influence on the individual
internalization of neoliberal reform process by the local populations, which in reality deals with the mental changes of them, though only for the global market economy interests. Even gender equality and discrimination issues, as well as others (for
instance, minority rights at large) being intensively included in neoliberal agendas
and covered by neoliberal policies especially after the financial crisis of 2007-2008
that is considered as the fatal crisis of neoliberalism itself, serve to the market interests and only to it under neoliberal developments. As mentioned above, current, i.e.
the fourth wave of neoliberalization takes place from the beginning of the second
decade of 2000s up to present – depending on a country.
In differ from other CACEE countries, quite efficient preconditions for the
fourth wave of neoliberalism were prepared for instance, in Georgia after the Rose
Revolution of 2003 by its following and “revolutionary” government under Mikheil
Saakashvili. They introduced and carried out quite radical and essentially neoliberal
reforms in all spheres of social life, including first of all economy and social system
but in parallel addressing powerfully culture and social norms through radical
changes undertaken first of all in the system of education on all levels. Among main
neoliberal economic, social, political and legal reforms or relevant measures carried
out in Georgia in 2004-2012, are, for instance: liberal tax policy and Tax Code [12],
total privatization of state property [13], so-called liberal and essentially only employer-oriented Labour Code [14], preferential foreign trade regimes [15], radical
neoliberal social policy of employment [16], “expropriation” of property [17], significant steps taken towards the integration into NATO [18] and neoliberal reform
of education [19; 20, 132 pages]. First after the Parliamentary Elections of October
1, 2012 and the Presidential Elections of October 28, 2013 the government has
changed in Georgia, however, despite broadly discussed big conceptual differences
between the previous Georgian administration and the current one, radical shift
from the neoliberal approach of Saakashvili is still hard to observe at large, though
in fact important changes took place for example, in agricultural policy with implementing various state subsidization programs for farmers [21], in healthcare system with launching the universal healthcare program since 2013 [22], in educational
policy with providing state-funded textbooks for schoolchildren [23], as well as in
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labour policy with developing a new, employee-oriented and revolutionary indeed Labour Code [24].
As far as a number of feminist organizations and individual professionals appeared and started operating actively in the CACEE region and its countries in the
last decades, including for instance, Bishkek Feminist Collective SQ based in Kyrgyzstan and Independent Group of Feminists based in Georgia, as well as individual
academicians working in the respective fields, feminist economy in the CACEE
region and on local levels would benefit if it addresses in the countries the issues
universally targeted by feminist economics as follows:
• Well-being [25, 53 pages; 6, pp. 3–19]
• Household bargaining [26, pp. 1–51]
• Care economy [7, pp. 323–328; 27, pp. 73–92; 28, pp. 77–83]
• Unpaid work [29, pp. 37–57]
• The formal economy [30, pp. 70–86]
• Globalization [25, 53 pages; 31, pp. 983–1006] as a world process, theoretical basis of which is represented by the contemporary form of capitalism –
neoliberalism.
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Langues Étrangères Appliquées
Each language expresses the specific look that its speakers relate to the world, their
way of structuring reality, no culture can exist independently of a language which is the
medium of communication. In this way, teaching a foreign language extends and complements the linguistic skills, discursive, strategic, and social by intercultural competence. The
intercultural way of analyzing is not only a phenomenon of contrasted performances that
leads to stereotyping, but takes the form of a process, an exchange between maternal culture
and foreign culture and aims on falling barriers, reciprocity, solidarity.

Les dernières années la problématique de l’interculturel est devenue un
élément constitutif de l’éducation, en général, et en particulier de l’enseignement
universitaire car ce sont les étudiants qui s’exposent aux contacts internationaux
pendant leurs études ou dans leurs futures activités professionnelles. C’est un fait
bien acquis que l’une des idées fondamentales promues par l’Union européenne est
l’ouverture vers d’autres cultures que la sienne, ce qui implique la reconnaissance
de la diversité humaine et la tolérance par rapport aux différences ethniques,
culturelles et religieuses.
L’Europe représente, ou plutôt est devenue, le continent de l’interculturalité,
car du point de vue de son parcours historique elle a été toujours une zone
multiculturelle avec de nombreux conflits. L’interculturalité est une solution pour la
diversité culturelle. Dans la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité
culturelle, adoptée par la 31e session de la Conférence Générale de cette
organisation le Préambule stipule que le respect de la diversité des cultures, la
tolérance, le dialogue et la coopération dans une ambiance de confiance et d’entente
réciproque vont assurer la paix et la sécurité internationale. [8]
Le Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de
l’Europe met en valeur le rôle culturel de l’apprentissage linguistique et souligne
que l’étude d’une langue et d’une culture étrangère n’aboutit pas toujours au fait de
surmonter l’ethnocentrisme qui pourrait marquer la relation avec la langue et la
culture maternelle. Il arrive parfois que l’apprentissage d’une langue et le contact
avec une culture étrangère ne réduisent l’effet des stéréotypes et des préjugés, mais
par contre les rend plus forts. Quand même le plurilinguisme culturel est une
modalité sure de dépasser cet ethnocentrisme c’est pourquoi les responsables de
l’éducation insistent sur l’importance de l’étude de plusieurs langues. Il ne s’agit
pas seulement d’une option favorable dans le domaine de la politique linguistique
de l’Etat pour offrir des chances aux jeunes plurilingues, quoique cette opportunité
ne soit pas omise. L’objectif essentiel est le support accordé aux apprenants pour
qu’ils puissent eux-mêmes constituer et développer leur identité linguistique et
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culturelle sur leur expérience issue de la diversité d’autres langues et cultures. Les
jeunes bénéficient des programmes culturels de formation offerts par différents
institutions de l’Union européenne qui stimulent la mobilité et qui leur donne la
possibilité d’accéder aux autres cultures, ce qui contribue au développement d’un
dialogue interculturel.
La formation à l’interculturel se fait par des connaissances, des compétences,
des capacités de prise de conscience des traits identitaires et culturels, des
comportements. La définition proposée par l’UNESCO complète ces éléments par
la capacité « learning to live together », savoir vivre ensemble (learning to know,
learning to do, learning to be) [8] donc l’éducation interculturelle se fonde sur les
quatre piliers mentionnés.
Dans ce contexte la formation à l’interculturel ne peut se limiter aux
connaissances ou aux compétences du type descriptif, elle nous oblige à une vraie
réflexion sur la culture et l’identité. L’acquisition de la compétence interculturelle
est plutôt une formation éthique qu’une formation technique, le role de l’université
étant d’organiser les modalités appropriées des débats sur l’identité et la culture et
de contribuer à l’évolution de la société contemporaine, avec beaucoup de
responsabilité, considère Pierre Morel [5, p. 143], opinion partagée par nous.
En enseignant le français sur objectifs universitaires le professeur explique aux
étudiants que l’apprentissage de toute langue étrangère, y compris le français, est
envisagé comme un moyen de concilier identité et altérité, de s’ouvrir vers la
convivialité et la solidarité, d’éviter la dérive ethniciste. Le concept
« interculturalité » se place aux carrefours des notions d’interaction, d’échange et de
communication entre les cultures où celles-ci non seulement coexistent mais
interagissent. De ce point de vue le concept de « culture » n’est pas défini
restrictivement - des savoirs normés relevant d’arts et lettres - mais dans la
perspective anthropologique comme un ensemble de produits de l’interaction de
l’homme avec son environnement.
La connaissance interculturelle fait partie des compétences générales que
l’apprenant d’une langue étrangère doit acquérir. La connaissance et la
compréhension des relations de ressemblances et de différences distinctives entre
« son monde » et le « monde de l’autre » sont à la prise de conscience
interculturelle. Sauf la conscience objective, la conscience interculturelle englobe la
conscience de la manière dont chaque communauté apparaît dans la vision de
l’autre, parfois sous la forme de stéréotypes nationaux.
Donc, une compétence culturelle en langue étrangère intégrera des savoirs, de
savoir-faire mais également de savoir-être, comprendra et prendra la forme en
réalité d’une compétence interculturelle, grâce à l’interaction prédéterminée et
enrichissante entre la culture maternelle et la culture étrangère. L’interculturel pour
les uns est un phénomène de représentations en contraste, débouchant sur des
stéréotypes ; par contre, ce concept est abordé dans les sources étudiées plutôt
comme un processus enrichissant, un échange entre culture maternelle et culture
seconde ou étrangère ayant pour objectif la chute des barrières, la réciprocité et la
solidarité. Dans cette optique, l’interculturel se délimite de ce qui se produit dans
les sociétés multi ou pluriculturelles, mais où la juxtaposition de cultures
n’implique pas une interaction.
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La problématique de l’interculturel nous invite à répondre à beaucoup de
questions dont les solutions ne sont pas faciles à trouver parce que ce concept est
protéiforme et s’utilise dans différentes disciplines en sciences humaines –
psychologie sociale, anthropologie, sociologie et sciences de l’éducation. Cette
approche pluridisciplinaire renvoie aux objectifs de l’éducation interculturelle et à
la définition de l’approche interculturelle proposée par Martine AbdallahPretceille : « l’approche interculturelle s’érige à partir pluralité de sens, de causalité
et de points de vue [1, p. 41].
Pour l’apprenant, s’approprier une langue étrangère en milieu universitaire
revient à acquérir un instrument de communication complémentaire, c’est-à-dire en
avoir deux, sans les utiliser l’un pour l’autre. Du point de vue des modèles culturels
de communication étrangère, la situation de l’apprenant lui demanderait d’agir
selon deux démarches préalables :
 Se distancer de ses propres modèles culturels de communication ;
 Se définir comme personne bilingue, autrement dit avoir une identité
circonscrite également dans le territoire communicatif étranger, sur la base du
transculturel.
La compétence interculturelle prend sa place bien justifiée en didactique des
langues sur objectifs universitaires, où elle complète et élargit la compétence de
communication en participant au développement de la personnalité de l’apprenant.
Les approches communicationnelle et actionnelle soulignent l’importance des
démarches didactiques concernant à rendre opérationnels les savoir-faire et les savoirêtre interculturels, car il ne s’agit plus pour l’apprenant de « repérer le culturel dans
les échanges langagiers », mais « d’intérioriser la culture de l’Autre » [4]
Comprendre une culture c'est dépasser une vision parcellaire réduite à
l'énumération des faits culturels, à une collection de rites, de mythes et de pratiques.
Il est nécessaire de s'engager à dépasser la connaissance mosaïque pour rechercher
une cohérence et des points communs. Les différences sont des données tandis que
les ressemblances sont le résultat d'une contraction, d'une opération cognitive pour
dépasser le niveau du détail, de l'intuition et de la subjectivité.
« Apprendre à comprendre l'autre c'est accepter d'étudier le regard ethnocentré que
l'autre porte sur la culture à laquelle soi-même on appartient, en suspendant tout
jugement de valeur sur les membres de la culture qui produit cette perception
dérangeante, à la condition toutefois que l'autre fasse un parcours intellectuel similaire.
Cette approche repose sur le principe que toutes les cultures se valent » [2, p. 8-9].
Le programme universitaire reflète des choix qui permettent aux jeunes
d'accéder à une culture commune, un savoir historique, géographique, une culture
générale artistique - la littérature classique, la peinture, la musique - par lesquels
une société délimite et définit son identité. Le système éducatif d'un pays poursuit
une finalité qui concerne la socialisation des jeunes dans la société et leur
environnement immédiat: ainsi le curriculum concrétise le processus de
socialisation et crée chez les jeunes une identité en harmonie avec cette société. De
surcroît, une société ne produit pas sa propre définition dans le vide, mais par
contraste avec l'altérité, avec sa différence établie en fonction des caractéristiques
de celles voisines. Les objectifs définis par les enseignants sont à la fois cognitifs et
affectifs. Toutefois, il est admis que la dimension affective du processus
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d'apprentissage évolue comme la suite d'un enseignement planifié en fonction des
principes cognitifs.
Quand la rencontre avec l'altérité comprend une dimension linguistique (le cas
des apprenants de notre pays, dans une classe étrangère), les jeunes font
l'expérience d'une langue différente; ils sont alors conduits à repenser la
signification qu'ils attachent aux « mêmes » mots et les connotations liées à leur
propre langue et culture. quoiqu'un individu puisse accepter cognitivement les
tabous verbaux et non-verbaux d'une autre communauté, il peut fréquemment
ressentir une antipathie qui empêche de manifester une attitude d'ouverture.
L'enseignant doit choisir les méthodes pour développer les attitudes positives vis-àvis de l'altérité et accepter, en même temps, la différence au vécu et la nature
conflictuelle qui en résulte. La rencontre de l'altérité est d'un côté, une occasion
pour encourager des attitudes positives, de l'autre côté, elle permet aux jeunes
d'introduire une relativisation, un point critique sur leurs propres identités, sur les
cultures et leurs sociétés.
Pour produire un parcours interculturel il faudrait prendre en compte quelques
objectifs majeurs:
 acquérir la conscience que tout système de valeurs régissant les
comportements est relatif, il dépend d'une culture donnée et savoir traduire cette
conscience en comportements adéquats;
 savoir identifier et interpréter la variété des manifestations d'une culture
étrangère en les plaçant dans un contexte social, économique, historique, politique, etc.
 acquérir la conscience que l'appartenance nationale d'un individu n'est pas
le principe fondateur de son identité, il y a d'autres définitions et distinctions
pertinentes.
Les démarches de l'enseignant visent deux objectifs, notamment: développer
chez l'apprenant la conscience de la nature des modèles culturels de
communication et de leur fonctionnement et faire en sorte que l'apprenant prenne
ses distances par rapport à son propre ethnocentrisme. Alors, ce n'est qu'à ces
conditions que l'élève pourrait parvenir à prendre ses distances par rapport à
propre difficultés en communication étrangère et développer ses intérêts pour la
culture étrangère. Autrement dit, ne pas partir en guerre contre les stéréotypes
mais d'être capable de les déchiffrer et de les utiliser. L'apprenant analysera les
problèmes de communication en situation exolingue, identifiera les éléments
critiques, pour pouvoir cerner ce qui est « naturel » et de se restituer dans une
position analogue. Il sera capable de parvenir à déterminer une certaine zone
neutre à l'aide de ses propres repères. À partir de cette zone, il pourra reconstituer
les modèles en œuvre chez les locuteurs de la langue et de la culture étrangère. Si
l'enseignant sait choisir des sujets intéressants passionnants, pour lesquels
l'apprenant se sent content, on lui offrirait un autre point de repère pour apprécier
d'autres modèles culturels de communication.
La valeur ajoutée de l'activité interculturelle c'est qu'elle se définit
essentiellement comme une formation à l'observation, à la compréhension, à la
relativisation de la culture étrangère non pas pour la prendre comme modèle à
imiter, mais précisément pour développer le dialogue des cultures. Pour répondre
aux attentes du XXIe siècle, à son univers de communication multilingue,
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multiculturelle et transnationale le rôle de l'enseignant devant sa responsabilité
sociale est double. Il doit inculquer à ces apprenants d'abord un savoir-faire qui
reposera sur un savoir-être interculturel, c'est-à-dire la formation de l'esprit critique
et du jugement de valeur d'une personne.
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This article represents a vision regarding the economic dimension of bilateral relations between Republic of Moldova and Ukraine. Currently, Ukraine is in an internal political crisis that attracts attention and involvement of big geopolitical actors as USA, EU,
Russian Federation. However, Republic of Moldova remains for Ukraine a strategic partner
in economic cooperation and comerce with services and goods that presents a necessity
within neighborhood policy

Republica Moldova şi Ucraina – două state cărora le este sortit să împărtăşească statutul de ”ţară vecină” una faţă de alta. Deşi au apărut pe arena internaţională
ca state independente în anul 1991, la o distanţă doar de 3 zile, după destrămarea
Uniunii Sovietice [1], fiecare şi-a formulat vectorul politicii externe propriu, una
din direcţiile pricipale fiind relaţiile bilaterale ale Republicii Moldova cu Ucraina şi
viceversa. Aceasta s-a datorat dependenţei de particularităţile dezvoltării istorice şi
de situaţia geopolitică ale statelor favorabilă, ce a s-a creat în regiune. Atmosfera
favorabilă pentru dezvoltarea independentă ale acestor două state tinere a fost confirmată și de Strategia Securității Naționale a SUA: „Noi vom susține așa parteneri
ca Georgia, Moldova și Ucraina, pentru ca ei să poată lucra împreună cu SUA și
NATO și de asemenea, de sine stătător să-și asigure capacitatea sa de apărare”[2].
La etapa actuală, Ucraina se află într-o criză politică internă, ce atrage atenţia
şi implicarea marilor actori geopolitici: SUA, UE, Federaţia Rusă. Această stare a
Ucrainei a fost preîntîmpinată de Kissindger: „Orice încercare a unei părți a
Ucrainei de a domina pe alta, ce s-a transformat în legitate, cu timpul va duce la
război civil, sau la dizbinarea țării” [3].
”În Europa – o bună relaţie cu vecinul este garanţia securităţii şi a stabilităţii
unei ţări”[4]. Statelor nu prea le reuşeşte să întrunească/ atingă în totalmente nici
una dintre priorităţile menţionate (predominarea mai mult a relaţiilor tensionate în
parteneriatul moldo-ucrainean; existenţa relaţiilor de duşmănie între guvernul de la
Kiev şi cel de la Moscova). Ultima, în opinia lui Zbigniew Brzezinski, ar trebui
studiată în modelul găsirii pe calea negocierilor a soluționării crizei din Ucraina
împreună cu Federația Rusă [5].
Pe parcursul anilor de independenţă, dialogul politic dintre Republica Moldova
şi Ucraina au atins un şir de subiecte precum problemele de frontieră, rolul Ucrainei
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în reglementarea problematicii transnistrene, cooperarea energetică, obiectivul comun al politicii externe de integrare europeană [6, p.40-48] etc. Și deși, la moment,
acest dialog este influențat de criza internă a Ucrainei, totuși Republica Moldova
rămîine pentru ea un partener strategic cu care cooperează economic şi desfăşoară
comerţul cu bunuri şi servicii, drept o necesitate în cadrul politicii de vecinătate.
Ucraina pentru Republica Moldova, mereu a prezentat un partener important
atît în domeniul economic, cît şi politic, social, etc. Ca dovadă ne poate servi, şirul
de proiecte de colaborare în contextul politicii procesului de europenizare şi globalizare [7]: Cooperarea Economică a Mării Negre (OCEMN); Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC); Euroregiunea „Dunărea de Jos”; Euroregiunea „Prutul de
Sus”; misiunea Uniunii Europene de asistenţă la frontiera între Moldova şi Ucraina
(EUBAM); mecanismul de negocieri în formatul „5+2” (Chişinău – Tiraspol –
OSCE – Federaţia Rusă – Ucraina + SUA – UE); Cooperarea în cadrul Organizaţiei
pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică (GUAM); Parteneriatul Estic; Euroregiunea „Nistru”.
Un alt pas al statelor spre eurointegrare a fost semnarea Acordul de Asociere cu
UE. Acest proces nu a fost salutat de către Rusia, și pe lîngă faptul că a devenit cel
mai înrăit inamic pentru Ucraina și o jumătate de state din lume, Republica Moldova
de asemenea a avut de pierdut în urma sancţiunilor economice impuse de către Federația Rusă. Embargourile au devenit o provocare serioasă pentru producătorii Republicii Moldovei şi Ucrainei de realizare pe pieţile tradiţionale de desfacere ruseşti.
La momentul sancțiunilor din partea Federației Ruse, Vasilii Bumacov, Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova s-a adresat căte
Ucraina cu rugămintea de a achiziţiona fructe şi legume interzise către export în
Federaţia Rusă. Drept săritor la ajutor, Ucraina plănuia să elimine măsurile discriminatorii privind taxele ecologice şi tarifele suplimentare pentru produsele moldoveneşti de divin.
În cadrul întrevederilor oficialilor din Republica Moldova şi Ucraina, dese ori
se mediatizează despre dorinţa fiecăreia dintre părţi de a intensifica relaţiile comercial-economice dintre state. Astfel, la 31 iulie 2014, între Adrian Candu, Ministru al
Economiei şi Ambasadorul Ucrainei la Chişinău, s-au abordat perspectivele relaţiilor economice dintre state. Ambii s-au pronunţat pentru necesitatea amplificării
cooperării reciproce pe toate sectoarele economice, exprimând disponibilitatea identificării soluţiilor de evitare a blocadelor economice externe şi depunerea efortului
comun în valorificarea pieţei UE. În viziunea lui Adrian Candu, integrarea europeană trebuie începută cu integrarea economică, alinierea ramurilor economice la
nivelul şi exigenţele standardelor europene [8].
Foarte relevantă a fost întîlnirea din 6 octombrie 2014 a Vice-ministrului dezvolării economice și a comerțului al Ucrainei, Valerii Pyatnitskii cu reprezentanții
Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, în care s-a accentuat despre necesitatea
activizării dialogului bilateral între state ce derivă din temeiul parcurgerii căii spre
eurointegrare [9]. În acest caz, s-a menționat despre utilitatea organizării consultărilor bilaterale pe probleme economice și comerciale în mod regulat, despre exigența
eliminării barierelor existente în relațiile comercial-economice dintre țările noastre,
și executarea schimbului de experiență în ceea ce privește aspirațiile europene. De
asemenea, pe parcursul acestei întâlniri, s-a subliniat problemele, care sunt pe inte398

resul părții ucrainene, și anume: reglementarea problemei legate de taxa de mediu
înconjurător, care este percepută de Republica Moldova pentru producția impachetată în tetra-pack; experiența Republicii Moldova în contextul restricțiilor de către
țările terțe împotriva mărfurilor moldovenești; schimbul de experiență pentru continuarea lucrărilor privind punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu UE.
Despre ascendența cooperării bilaterale între state este menționat și de către
Ministrul Economiei al Republicii Moldova, Stephane Bride la o întrevedere din 19
martie 2015 cu delegaţia ambasadei Ucrainei la Chişinău, condusă de Ghennadii
Altuhov: „Ucraina nu este doar un stat vecin, ci unul dintre principalii parteneri
economici ai Moldovei, de aceea suntem deschişi pentru dialog activ în vederea
asigurării unei cooperări ascendente în continuare” [10].
Din cele expuse mai sus, e de remarcat că faptul, că autoritățile din Republica
Moldova și Ucraina în mod ”oficial” promovează intensificarea colaborării bilaterale și anume în domeniul standardizării principiilor democratice și a valorilor la cele
europene, importanţa desfăşurării relaţiilor bilaterale rămînînd una primordială pe
agenda de lucru al statului nostru.
Dar situația actuală prezintă un tablou cu totul diferit al colaborării dintre Republica Moldova și Ucraina. Documente, hotărîri, proiecte, întrevederi sunt multe,
dar aplicarea practică nu prea se execută în mod eficient. Bunăoară, acele proiecte
sus menționate, fie și-au încetat existența (Acordul pentru Parteneriat si Cooperare),
fie nu-și regăsesc eficacitatea în atingerea scopurilor și obiectivelor propuse, în derularea corectă a activităților, în îndeplinirea responsabilităților asumate. Macanismul de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean,
în genere a ajuns la o stadie oribilă, cînd doi actori în calitate de mediatori, sunt în
conflict direct (Federația Rusă și Ucraina).
Dacă e să examinăm evoluţia schimburilor reciproce dintre state pe parcursul ultimilor ani, se observă o descreştere a exporturilor din Republica Moldova către Ucraina şi desigur a importurilor din Ucraina. Bază pentru analiză, va servi indicii Comerţului exterior al Republicii Moldova din perioada ianuarie-iunie 2013-2015 [11]:
mii dolari SUA
UCRAINA

EXPORT
IMPORT
ponderea, % total
ponderea, %
Anul 2013
66292,6
5,83
305599,0
11,78
Anul 2014
54496,2
4,65
257887,9
10,12
Anul 2015
19127,8
1,93
168600,1
8,49
Deci, din tabela de mai sus, e de concluzionat faptul că exportul în anul 2014
comparativ cu anul 2013 a scăzut cu 17,8%, iar în anul 2015 comparativ cu anul
2014, diferenţa constituind tocmai de 64,9%. Situaţia este puţin mai pozitivă în ceea
ce ţine de importul din Ucraina în anul 2015 faţă de cel de 2014: (-34,6%). E de
menţionat faptul, că pe parcursul a trei ani, şi anume perioada ianuarie-iunie, livrările din Republica Moldova către Ucraina s-au redus cu 71,1%, iar importul din Ucraina: (-44,8%), ceea ce reprezintă o circumstanţă nefavorabilă pentru evoluţia relaţiilor bilaterale a două state vecine. Cea mai mare pondere în totalul exporturilor sunt:
alcoolul etilic, distilate, lichioruri și alte băuturi spirtoase, produse agricole, în special semințe de floarea soarelui, vin (inclusiv alcoolizat), must de struguri.
total
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Dacă cîţiva ani în urmă, Ucraina deţinea unul din primele locuri printre partenerii comerciali în sfera exportului produselor, atunci în 2015, locul acesteia a scăzut pînă la 10, cedînd unor state precum Regatul Unit al Marii Britaniei şi Irlandei
de Nord, Turcia, Polonia, Franţa şi Elveţia. În comparaţie cu exportul, importul din
Ucraina se menţine constant pe locul 3 sau 4. Informaţie detaliată poate fi vizualizată în tabelul de mai jos, indicii de asemenea sunt prezentaţi din perioada ianuarieiunie 2013-2015 [11]:
mii dolari SUA
Nr.

Denumirea
ţării

EXPORT

Nr.

1.

Federaţia Rusă

ponderea,
%
2013
322053,4
28,34 1.

2.
3.
4.
5.

România
Turcia
Italia
Ucraina

188180,6
86697,6
76967,6
66292,6

1.
2.

Federaţia Rusă
România

245996,3
201101,2

3.
4.
5.
6.

Italia
Germania
Turcia
Ucraina

140425,7
66718,3
63396,6
54496,2

1.

România

222036,6

11,98 3.
5,69
5,41
4,65
2015
22,36 1.

2.
3.
4.

Federaţia Rusă
Italia
Regatul Unit
al Marii Britaniei şi Irlandei
de Nord
Germania
Turcia
Polonia
Franţa
Elveţia
Ucraina

114138,2
109477,8
81199,9

11,50
11,03
8,18

58421,9
33774,8
26937,3
22333,4
21015,0
19127,8

5,88
3,40
2,71
2,25
2,12
1,93

Denumirea ţării

total

5.
6.
7.
8.
9.
10.

16,56
7,63
6,77
5,83
2014
20,99
17,16

2.
3.

1.
2.

2.
3.
4.

IMPORT
total

ponderea, %

Federaţia
Rusă
România
Ucraina

387943,8

14,96

313227,1
305599,0

12,08
11,78

România
Federaţia
Rusă
Ucraina

360236,8
353476,1

14,14
13,88

257887,9

10,12

Federaţia
Rusă
România
China
Ucraina

289944,9

14,61

289944,9
178344,0
168600,1

14,61
8,98
8,49

Un nivel scăzut al exportului produselor din Republica Moldova în Ucraina se
datorează crizei politice critice din interiorul ultimei: alocarea unei părţi masive a
bugetului statului pentru susţinerea armatei în conflictul din regiunea Estică a Ucrainei; reducerea comerţului cu Federaţia Rusă; creşterea inflaţiei, a tarifelor comunale; lupta clanurilor oligarhice pentru putere etc.
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Totodată, în urma analizei datelor pentru anii 2013-2015, se identifică o altă
problemă, și anume acea a balanței comerciale negative a statului nostru în relațiile
cu Ucraina, în care importul permanent prevalează de 2-3 ori exportul; în perioada
anului 2015, în genere de 4 ori. Care este însă motivul importului produselor în cantități masive din Ucraina?
De foarte multe ori, producția internă nu satisface nevoile populației, ori este
insuficientă, ori calitatea nu este cea așteptată. În acest caz, orice stat recurge la importul producției pentru a rezolva aceste probleme. Astfel, importul reprezintă operațiunea comercială de cumpărare din străinătate a unor bunuri materiale și/sau servicii contra unei cantități de monedă convenită, implicînd trecerea de către acestea a
frontierei vamale a importului.
Aceasta ar fi explicația cea mai reușită a procesului de importare a bunurilor, pe
cînd Republica Moldova se orientează spre producția mai ieftină din Ucraina, și nu
întodeauna de calitate superioară. În aprilie a anului 2015, s-a ridicat întrebarea introducerii de către Ucraina taxe de import suplimentare de 10% la produsele alimentare
şi de 5% la mărfurile industriale. Autorităţile de la Kiev şi-au argumentat decizia prin
necesitatea de a stabiliza balanța de plăți și de a crește veniturile la buget, afectate
grav ca urmare a războiului din Estul Ucrainei şi “anexarea” peninsulei Crimeea de
Rusia. Ucraina planifica să obţină de la aplicarea acestor taxe venituri suplimentare de
17,6 miliarde hrivne (circa 800 milioane de dolari) [10]. Astfel întreprinderile din
Moldova s-au pomenit că după Rusia pierd şi piaţa Ucrainei, pentru că taxa de 10% la
produsele agroalimentare le scumpeşte marfa şi o face să nu mai fie competitivă la
preţ. Producătorii din sectorul de procesare a fructelor şi legumelor au solicitat premierului Gaburici ca să ia măsuri pentru ca taxa de 10% la importul produselor
procesate din fructe şi legume moldovenești, aplicată de către Ucraina, să fie exclusă.
Unii producători au cerut aplicarea unor măsuri similare de către Moldova contra
mărfurilor din Ucraina: "Produsele din Ucraina au invadat piaţa moldovenească. Exporturile din această ţară sunt de 5-6 ori mai mari decât importurile din Moldova.
Guvernul Moldovei ar trebui să le răspundă cu aceeaşi monedă" [12].
Această instabilitate în relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și inegalitatea proporționalității dintre export și import, se
datorează incompetenței ambelor guverne de a lucra operativ și eficient, existenței
crizei interne în sferele politic și social, scăderea puterii de cumpărare a populației,
devalorizarea valutei naționale, lispa înțelegerilor dintre Moldova și partea transnistreană în domeniul comerțului. În Republica Moldova, de exepmplu, din 2013, sa instituit deja al trei-lea guvern, care desigur nu reușește să se aprofundeze în
soluționarea acestor probleme. Toate aceste cauze sunt completate de aspectul comun al guvernelor statelor, și anume cel al instaorării la putere a elitelor oligarhice,
care-și promovează propriile interese, și mai puțin ale populației.
Republica Moldova și Ucraina de mult timp au nevoie de un concept comun în
construirea relațiilor de bună vecinătate. Despre perspectivele relațiilor reciproce pe
terment lung e posibil de discutat în continuu, problema rezidă în faptul toate aceste
intenții sunt transformate doar în ”lucru de birou”. Totuși, importanța relațiilor economice dintre state este o necesitate, deoarece produsele naționale nu pot face față
standardelor de pe piața de desfacere europeană, iar Ucrainei îi sunt impuse embargouri din partea Federației Ruse, și pînă la ridicarea nivelului de dezvolare economic, unica cale este schimbul comercial recirpoc.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР:
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧУМАКОВ Александр,
доктор философских наук, профессор,
Российская Федерация, Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации, Факультет Социология и Политология, зав. кафедрой
«Философия»; ведущий научный сотрудник Института философии РАН.
The article raises a number of topical problems and offers an original explanation of
their nature. This opens up new opportunities to overcome such problems in the context of
globalization through cultural and civilizational policy of the different states, including Russia. In this context, special attention is paid to cultural and civilizational foundations of social
systems, analyzes the conditions, when the difference in the cultural and civilizational development of different societies becomes the detonator of social instability and "color revolutions". The author offers a fresh look at international sanctions, in particular, as an alternative
to military confrontation, and as an opportunity to overcome problems peacefully.

Современный мир – единая, динамично развивающаяся система, где ни
одна страна не может существовать отдельно от мирового сообщества. С этим
трудно не согласиться, даже если недооценивает объективные тенденции глобализации, ее интегративную роль в международной жизни и, как следствие,
скептически относиться к перспективе установления сбалансированных культурных и цивилизационных отношений в планетарном масштабе. Вместе с
тем, вовсе не очевидно, что целостность этой системы предзадана самим ходом исторического развития. Достаточно сказать, что пережив в ХХ веке две
мировые войны, а затем и «холодную», человечество и в новом столетии пребывает в разрозненном состоянии, фактически балансируя на грани войны и
мира. И дело не только в том, что в разных точках планеты периодически
вспыхивают «горячие точки», в которых конфликты то затухают, то вновь
накаляются, а в ряде регионов и вовсе идут локальные войны, с применением
фактически всех видов вооружения, за исключением разве что ядерного, химического и бактериологического.
По существу такое состояние дел в мировой практике, за вычетом каких-то коротких периодов времени, всегда было и теперь остается скорее
правилом, чем исключением. Однако в последние полтора-два десятилетия
ситуация принципиально изменилась в сторону усиления напряжённости как
внутри отдельных стран, так и между национальными государствами и их
альянсами. И вполне очевидно, что мы все больше втягиваемся в новую «холодную войну». Происходит же это на фоне все усиливающейся многоаспектной глобализации [Глобалистика… 2006: 568-572], когда в глобально
взаимозависимом мире, многочисленные субъекты международных отношений, преследуя эгоистические цели и отстаивая собственные интересы, при
отсутствии внешней силы (образно говоря, соответствующего «левиафана»),
способной заставить их действовать с учетом интересов не только своих, но
и других, а тем более, общих, объективно оказываются в ситуации «войны
всех против всех».
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Всевозможные санкции, которые в последнее время все больше становятся инструментом воздействия на отдельные страны и организации с целью
вынудить их изменить свою политику и линию поведения, являются наиболее
характерным выражением такого положения дел. Еще более ярким примером
усилившейся нестабильности, несомненно, являются «цветные революции»,
ставшие отличительной чертой мирового порядка с конца ХХ века. При этом,
если революции вообще и цветные, в частности, обусловлены внутренними
противоречиями того или иного государства и являются квинтэссенцией таких противоречий, то санкции касаются внешней сферы, т.е. возникают в области взаимоотношений субъектов международного права.
Использование санкций в качестве особого инструмента для решения тех
или иных проблем, по которым не удается договориться, явление довольно
новое, а его эффективность обусловлена глобальными связями и глобальной
взаимозависимостью, до появления которых в санкциях не было никакого
смысла. Однако теперь, когда мир вступил в стадию многоаспектной глобализации, они стали реальностью, и как бы ни показалось странным, их вполне
можно отнести к цивилизованным методам отстаивания своих интересов в
международных делах глобального мира, построенного на противоречиях и
противоборстве различных субъектов международного права. По существу,
это применение «мягкой силы», когда не удается найти решения путем переговоров или на правовой основе [Чумаков 2014: 192-195].
Разумеется, санкции – это плохо. Это сворачивание торговых, деловых,
финансовых и иных отношений, ухудшение экономического положения дел и
снижение жизненного уровня, испытывая которые, та или иная сторона конфликта идет или не идет на уступки и соглашения. Как показывает опыт,
например, Северной Кореи, Кубы или Ирана, а теперь и России, санкции могут игнорироваться достаточно долгое время, а альтернативой им могут быть
либо уступки и последующее соблюдение достигнутых договоренностей, либо обострение конфликта и продолжение выяснения отношений, но уже с помощью военной силы. Однако важно подчеркнуть, что санкции, как односторонние, так и двухсторонние – это не просто закономерное следствие нерешенных противоречий в международных отношениях, а достаточно эффективный способ выразить свое несогласие и мирно противодействовать другой
стороне конфликта в условиях, которые складываются под влиянием многоаспектной глобализации, где все структурные элементы глобального мира
оказываются в тесной взаимозависимости. В этих обстоятельствах альтернативой санкциям, при неумении или нежелании сторон договориться, может
быть лишь непосредственное применение жесткой силы и развязывание военных действий. Вот почему применение санкций, тем более, в конфликтных
ситуациях с участием стран, обладающих ядерным оружием, следует рассматривать не только как крайнюю меру, но и как выбор между плохим и
худшим, когда выбирая плохое, все-таки воздерживаются от худшего сценария, сохраняя при этом возможность возвращения к переговорам и достижению взаимоприемлемых договоренностей.
Другое дело «цветные революции». Они также дестабилизируют социальную жизнь и представляют угрозу сложившимся общественным отноше404

ниям, причем не только внутри той или иной страны. Имея непосредственное
сходство с социальными переворотами, происходившими во все века и в различных формах, они, тем не менее, обладают и свой спецификой. Как это и
было всегда в истории, революции являются закономерным порождением нерешенных общественных противоречий, когда роль субъективного фактора
хотя и играет порой очень важную роль, тем не менее, не является определяющей в конечном счете. Так, если отсутствуют объективные условия для массовых протестов, возможности использования субъективных факторов оказываются незначительными. Однако там, где накопились серьезные противоречия и не предпринимаются адекватные и своевременные усилия для их решения, массовые выступления оппозиционных сил и протестные акции практически гарантированы. А в условиях глобальной мобильности и планетарной
системы коммуникаций, к тому же, при широком использовании медийных и
информационных технологий они могут привести к смене власти и без
насильственных действий, вероятность которых прямо пропорциональна
уровню развитости гражданского общества в данной стране.
Поскольку участники таких протестов в целях консолидации широких
масс и позиционирования мирного характера своих выступлений, используют
обычно в качестве символических отличительных знаков цветы или какие-то
предметы определенного цвета, то за ними закрепился термин «цветные революции», который следует рассматривать как собирательное понятие. Такие
революции с полным основанием можно именовать, например, и «твиттерными», поскольку в процессе их организации и проведения обычно активно используются социальные сети в Интернете.
В зависимости от строгости критериев, завершенности или незавершенности процессов и т.п. разные авторы по-разному выделяют и классифицируют «цветные революции». Одни причисляют к ним лишь бесспорные события, другие считают, что их более полусотни, но, как правило, практически
все сходятся во мнении, что таковыми являются: «Революция гвоздик» (Португалия, апрель, 1974); «Желтая революция» (Филиппины, февраль, 1986);
«Бархатная революция» (Чехословакия, ноябрь-декабрь, 1989); «Революция
роз» (Грузия, ноябрь, 2003); «Оранжевая революция» (Украина, ноябрь 2004 –
январь 2005); «Тюльпановая революция» (Киргизия, февраль-апрель, 2005);
«Васильковая революция» (Белоруссия, март, 2006); «Сиреневая революция»
(Молдавия, апрель, 2009); «Жасминовая революция» (Тунис, декабрь 2010 –
февраль 2011); «Революция лотоса» (Египет, январь-февраль 2011); «Евромайдан» (Украина, 2013-2014); «Революция зонтиков» (Гонконг, сентябрь
2014 – июнь 2015); «Революция розеток» (Армения, июнь 2015).
Некоторые из этих революций закончилась сменой власти, другие не удались,
но вполне очевидно, что список подобных событий не закрыт, и вопрос лишь в
том, где и когда повторится похожий сценарий. Там, где уже свершились «цветные», «твиттерные» и т.п. революции, ситуации, тем не менее, как правило, далеки
от стабильности и благополучного положения дел. Там, где они не окончились –
дестабилизация, а то и вовсе разруха, насилие и людское горе. А где для этого есть
соответствующая почва, но революции еще не свершились или не удались, –
нервозность и опасения, что они могут произойти [Гапич 2010; Кагарлицкий 2007].
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Отсюда повышенный интерес к такого рода событиям и стремление разобраться в причинах данного явления. При этом, поскольку «цветные революции» нередко проходят при нескрываемой поддержке извне, в частности,
США и отдельных стран Запада как, например, в Грузии, Киргизии или Украине, то сложилось мнение, что в их основе непременно лежит внешний фактор, вмешательство со стороны других государств. И именно такое вмешательство объявляется главной причиной подобных революций [Мадсен…
2015; McFaul 2006]. Но проблема остается, и острота её не снижается, поскольку еще нет основательно проработанных и вполне обоснованных ответов
на вопросы: Какова же истинная природа данных явлений? Что лежит в их
основе? Почему именно с конца XX в. и, почему именно в это время они стали
регулярным явлением общественной жизни? Наконец, закончилась ли эпоха
таких революций и можно ли их предотвратить?
Начнем с последнего вопроса. На мой взгляд – нет, данная эпоха не закончилась и предотвратить такие революции практически невозможно. Их
можно лишь при определенных обстоятельствах и соответствующей реакции
властей отсрочить или «спустить на тормозах», понизив уровень опасности до
какого-то уровня и то лишь на определенное время, поскольку причина в таком случае не устраняется.
А когда истинная природа явлений или событий остается не раскрытой, то
и реагируют на них по большей части «методом проб и ошибок», а по существу «на ощупь», «вслепую». При этом, не понимая реальных причин происходящего, все силы бросают на «тушение пожаров», применяя зачастую неадекватные меры, что еще больше усугубляет проблему. Иными словами, главным
недостатком существующих решений является то, что они носят, в лучшем
случае, тактический характер, тогда как стратегическое видение проблемы и
соответствующая стратегия действий отсутствуют. По большей части это происходит потому, что нет достаточной теоретической базы и соответствующих
исследований, которые затрагивали бы основы общественной жизни и показывали фундаментальные противоречия, проистекающие из культурных и цивилизационных различий отдельных стран и народов в условиях глобализации. А
это как раз и является ключевым моментом в понимании природы цветных революций, на чем и следовало бы сосредоточить основное внимание.
Изначально посмотрим на то, как географически располагаются центры
нестабильности. Обратившись к карте планеты, не трудно заметить, что страны, где произошли «цветные революции» или были попытки их совершить,
располагаются в основном на «стыках» принципиально отличающихся друг
от друга культурно-цивилизационных систем [см.: Чумаков 2006: 377-440].
Именно там вполне отчетливо просматриваются «зоны нестабильности», в
особенности та из них, которая проходит по линии, соединяющей страны,
располагающиеся вокруг Западной Европы. Так, вполне очевидно выстраивается практически сплошная линия, которая начинается от Гибралтара и далее
проходит по Северной Африке вдоль средиземноморского побережья через
Ближний Восток к Армении и Грузии, далее через Украину, Белоруссию к
бывшим прибалтийским республикам. Также достаточно четко прослеживается линия, проходящая по азиатским республикам бывшего Советского Союза.
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В то же время мы практически не видим ничего подобного в Северной Америке, Африке южнее Сахары, Австралии, а также, с некоторыми оговорками,
в Южной Америке, равно как и на Азиатском пространстве (помимо уже упомянутых регионов этого континента), где наблюдаются лишь отдельные очаги
подобия «цветных революций», примером чего могут быть события на Филиппинах (1986) или в Гонконге (2014-2015). Почему это так, станет понятным, когда выяснится истинная причина социальных взрывов.
Итак, почему именно по отмеченным выше линиям пролегает, прежде
всего, «зона нестабильности», почему именно такие, а не иные очертания
приобретают очаги социального напряжения? Если рассматривать «цветные
революции» как результат и внешнее проявление глубинных противоречий и
разногласий в общественных системах, а именно так и следует их понимать,
то объяснение данного феномена следует искать не только в социальнополитическом устройстве и экономическом состоянии отдельных стран, но и
в том, как они соотносятся с окружающими их общественными системами
[Куда движется… 2014].
Пониманию сути происходящего в определенной степени может помочь
сравнение, хотя и весьма далеких друг от друга, но схожих по внешнему проявлению социальных и природных процессов. Так, взрывы социальной активности и очаги повышенной турбулентности в обществе можно уподобить землетрясениям, вулканической деятельности и горообразованию, которые характерны для естественной природы. Все знают, что время от времени, случаются землетрясения, вулканы проявляют свою активность, а в определенные геологические эпохи появляются новые горы, но никто не может сказать
точно, когда это произойдет, и каких масштабов достигнет природная стихия.
При этом следует заметить, что географическое расположение мест сейсмической или вулканической активности вполне предсказуемо теперь уже не только в силу наблюдаемости данных явлений, но и на основе знаний о строении
земной коры и природе геологических процессов. Как известно теперь геологической науке, землетрясения, вулканическая деятельность и горообразование обусловлены подвижкой литосферных (тектонических) плит, которые
имеют разломы, а своими краями сталкиваются друг с другом. «Литосферная
плита — это крупный стабильный участок земной коры, часть литосферы. Согласно теории тектоники плит, литосферные плиты ограничены зонами сейсмической, вулканической и тектонической активности — границами плиты»
[Что такое литосферная плита?].
Достаточно посмотреть на карту литосферных плит Земли, чтобы увидеть, что как раз на линиях разломов и столкновения этих плит и происходят
геологические катаклизмы. В частности, вулканы возникают именно в местах
разлома земельной коры. «Поскольку извержения вулканов представляют собой следствие тектонических подвижек – землетрясений, то всегда землетрясения и предваряют извержения. А вулканы наблюдаются лишь в сейсмически активных зонах. То есть, вулканы практически всегда приурочены к краям
тектонических плит, где происходят гигантские деформации» [Шумилов
2010]. Тектонические движения пластов земной коры являются также и причиной появления гор. «Движение плит приводит к разламыванию гор у краев
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плиты с образованием в породе длинных сдвигов (расщелин). Блоки суши
иногда выдвигаются кверху вдоль плоскости сбросов, создавая наклонные
горы — как Сьерра-Невада в Калифорнии. А бывает, что блок высовывается
вверх между двумя почти параллельными линиями разломов. Кряжи таких
гор круто возвышаются над окружающим рельефом» [Образование гор].
Сказанное вполне может послужить аналогом тому, что происходит в
обществе, если посмотреть на него через призму культурно-цивилизационных
систем, которыми, собственно, и представлено все человечество. Эти системы, покрывающие подобно литосферным плитам, все социальное пространство Земли, как раз и порождают на линиях своих разломов и соприкосновений те напряжения и социальные потрясения, наиболее ярким выражением
которых и являются «цветные революции». Для лучшего понимания сути
происходящего необходимо обратится к тому, что являют собою культурноцивилизационные системы, и каких типов они бывают.
Понятие «Культурно-цивилизационная система» введено в научный оборот относительно недавно и используется применительно к той или иной социальной структуре, определенной общности людей, для характеристики их
«в качестве единого целого одновременно с двух сторон – со стороны их
культурной принадлежности и вовлеченности в цивилизационные процессы»
[Чумаков 2006: 377].
Почему необходим именно такой взгляд на общество? Потому, что вне
этого контекста невозможно раскрыть глубинные основания современных
межкультурных противоречий. Культура – это то, что принципиально отличает человека и различные сообщества людей от мира животных. Иными словами, мы можем говорить о человеке только в той мере, в какой он овладел
культурой и, наоборот, о культуре можно рассуждать лишь в той степени, в
какой у нас есть основания говорить о человеке, как о существе, отличном от
мира животных. Энгельс, как известно, рассуждал о формировании человека в
контексте появления речи, труда и мышления [см.: Энгельс 1961: 486-498]. Но
это как раз и есть то, что мы именуем зачатками культуры, определяя её как
такую творческую деятельность людей, которая направлена на преобразования окружающего человека мира и самого человека, а также результаты
этой деятельности. К культуре относится также и совокупность обычаев,
традиций, верований, ценностей, этических норм и т.п., составляющих духовную основу жизнедеятельности людей. А поскольку стержнем любой культуры всегда является язык, и в значительной степени религия, то в силу своей
уникальности и несводимости к другим языкам и религиям, они придают
каждой конкретной культуре отличительные черты, своеобразие и неповторимость, делая их тем, что обособляет, а по сути разделяет отдельных людей,
и всевозможные сообщества. Здесь-то как раз и кроются корни множества
конфликтов и противоборства интересов.
Однако в реальности мы видим не только обособление и противоборство,
но и кооперацию, продуктивное взаимодействие людей. Происходит же это на
несколько иной – цивилизационной основе, начало формирования которой
относится к появлению государства, и которая к настоящему времени имеет
различную степень развитости у разных народов. Именно то, что именуется
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цивилизованностью (от лат. civilis – гражданский, городской, государственный) как раз и является интегрирующим началом в общественных отношениях. Важно подчеркнуть при этом, что понятие «цивилизация» возникло
намного позже самого явления - лишь в Новое время, когда обнаружилась
настоятельная потребность особо выделить такие отношений в обществе, которые базируются на правовой основе и характеризуются смягчением нравов,
уважением к правам человека. С появлением этой категории появилась возможность гораздо лучше описывать общество с точки зрения обустроенности
общественной жизни, более высокого уровня развития его государственности,
экономических и социально-политических отношений, характера внутренних
и внешних связей данной общественной системы.
Таким образом, цивилизация выступает как бы оборотной стороной культуры. При этом если в понятии "культура", выражающем состояние, процессы
и отношения в обществе, акценты смещаются в сторону состояния, то термин
"цивилизация" акцентирует внимание на отношениях. Вместе с тем, культура
– это как бы внутренняя характеристика общества, раскрывающая его сущность, в то время как цивилизация, скорее форма, внешнее обрамление культуры, характеризующее общество с точки зрения форм его управления, функциональных связей и отношений. При этом оба термина - и "культура", и "цивилизация" имеют общий предмет, но разные, хотя и взаимосвязанные объекты, так как с разных сторон отражают и описывают одну и ту же социальную
реальность. Их союз, единожды возникнув, в общей своей динамике, имеет
постоянную тенденцию к развитию и совершенствованию. Вместе с тем, между ними существует и принципиальное отличие, которое также легко просматривается. Понятие «цивилизация», в силу закрепившихся за ним смыслов,
обычно относится к странам и народам в целом, характеризуя степень их технологического развития и форму организационно-правового устройства, тогда
как термин «культура» выражает, в конечном счете, уровень развития духовности того или иного народа, в которой отражаются высшие достижения цивилизации [см.: Chumakov 2010].
На диалектическое единство и различие этих двух понятий указывают и
аналогии, которые нередко просматриваются в естественном языке. Так,
например, когда речь идет о культурных достижениях, то это же самое зачастую может быть названо успехами цивилизации и наоборот, когда говорят о
«благах цивилизации», которыми пользуются люди, по существу имеют в виду результаты поступательного развития науки и техники, а также материальную культуру, которая совершенствуется и приумножается во многом благодаря научно-техническому прогрессу. Тем самым появляется и приобретает
особое значение вопрос о культурно-цивилизационном взаимодействии, когда
культурную составляющую фактически уже нельзя отделить от цивилизационной и наоборот. Помимо культурно-цивилизационного взаимодействия в
данном контексте можно говорить также и о культурно-цивилизационных связях, культурно-цивилизационных системах, культурно-цивилизационных кодах
поведения или, например, о культурно-цивилизационной идентичности.
Теперь, когда под влиянием процессов глобализации человечество стало
планетарным явлением, сохраняя при этом известную автономность и само409

достаточность своих составных частей в пределах отдельных регионов и локальных территорий, возникла потребность увидеть единство всего этого общественного организма в его многообразии и взаимосвязи. Можно сказать и
по-другому, мировая общественная система, выступающая основным объектом исследования при изучении процессов глобализации, может и должна
рассматриваться теперь так же и с точки зрения составляющих ее частей, когда структурными элементами, составными ее частями выступают отдельные
общественные образования, будь то национальные государства, социокультурные общности, экономические или политические союзы, религиозные общины и т.п. Будучи сами по себе отдельными социальными структурами, такие составные части (подсистемы) единой общечеловеческой системы составляют вместе с ней уникальный социосферный фрактал1. Наилучшим образом
его можно понять лишь в культурно-цивилизационном контексте, как в отношении всей мировой системы в целом, так и относительно составляющих его
частей, взятых по отдельности, когда они выступают в качестве самодостаточных культурно-цивилизационных систем.
Такой взгляд на глобальное человечество и его составные части, когда
оно воспринимается как фрактал, голографически отображаемый в как бы
«накладывающихся» друг на друга понятиях «культура», «цивилизация»,
«глобализация», позволяет наилучшим образом увидеть явное в неявном и
неявное в явном, большое в малом и малое в большом, случайное в закономерностях и закономерности в случайном, частности в общем и общее в частностях, незначительное в значительном и значительное в незначительном и
т.п., что имеет принципиальное значение для понимания глобального мира и
общественных отношений в их многообразии и противоречиях. Иными словами, на современный мир следует смотреть, если можно так выразиться, не в
«черно-белом» изображении, а в «цветном»; можно сказать и по-другому –
его нужно воспринимать не «в плоскости», а «в объеме». Но тогда и язык, который позволил бы адекватно отразить это новое видение глобального мира,
должен включать в себя соответствующую терминологию. Выражение «культурно-цивилизационные системы» как раз и является таким комплексным понятием, с помощью которого человечество в целом и его структурные элементы, прежде всего, государства и их альянсы могут быть поняты в их единстве
и различии с разных сторон.
Не вдаваясь в подробности различных вариаций культурноцивилизационных систем, остановимся на их принципиальных отличиях друг
Фрактал – материальный, графический или иной объект, характеризующийся дробной размерностью и идентичностью (самоподобием) всех входящих в него составных
частей, различающихся между собой только масштабами форм. Фрактал выражает
также принцип построения различных тел, фигур или абстрактных схем, когда большее по форме выступает повторением входящего в него меньшего. Рассмотрение глобального человечества в качестве фрактала открывает принципиально новые возможности для понимания целостности фрагментарно устроенного мира и, в то же время,
самобытности, а в известном смысле и самодостаточности отдельных фрагментов,
составных частей этой целостности, когда в многообразии легко просматривается
единство и, наоборот, в единстве – многообразие.
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от друга. При этом под культурно-цивилизационными системами будем понимать самодостаточные целостные общественные структуры, которые, с
одной стороны, отличаются принципиальной схожестью основных параметров культуры, где при наличии множества несовпадений обязательно должны
быть некоторые доминирующие составляющие (общие для всего социума)
такие, например, как язык, религия, идеология; а с другой стороны, характеризуются относительной равномерностью проявления в различных частях таких структур общих цивилизационных связей и отношений.
Заметим, к тому же, что любая социальная общность занимает то или
иное конкретное территориальное пространство, которое хотя и не всегда может быть четко обозначено в своих предельных границах (основных контурах), тем не менее, по существу без особого труда идентифицируется на географической карте Земли, например, в границах какого-то национальнотерриториального образования, конкретного государства или их альянса. В
исторической науке для обозначения таких территорий употребляются уже
вполне установившиеся термины: «район», «область», «регион», «ойкумена»1
и, как предельное значение территориального охвата – «весь мир», т.е. планета в целом. В контексте темы нашего анализа достаточно ограничиться масштабами ойкумен, поскольку именно такие территории обычно и занимают
крупные современные государства или интегративные общественные системы, характерным представителем которых является, например, Европейский
Союз.
Итак, выделяя культурно-цивилизационные ойкумены, мы будем акцентировать внимание на территориальных границах, в пределах которых при
всем культурном разнообразии различных социальных образований проявляется их цивилизационное единство. С учетом сказанного, в современной мировой социосистеме достаточно четко просматриваются восемнадцать культурно-цивилизационных ойкумен:
1) Западноевропейская. 2) Восточноевропейская. 3) Российская. 4) Ближневосточная. 5) Средневосточная. 6) Центрально-азиатская. 7) Азиатская
(Юго-восток). 8) Индийская. 9) Китайская. 10) Японская. 11) Тихоокеанская.
12) Австралийская (включая Новую Зеландию). 13) Североамериканская. 14)
Центральноамериканская. 15) Южноамериканская. 16) Североафриканская.
17) Центральноафриканская. 18) Южноафриканская.
Разумеется, приведенный список вовсе не исключает и другие подходы, и
иную градацию [см.: Глобалистика… 2006: 985-994]; но в нашем случае он
позволяет посмотреть на современный мир с необычной стороны и увидеть
его по-новому. Отметим при этом, что если некоторые из названных ойкумен,
такие, например, как Североамериканская, Западноевропейская, Российская,
Китайская, Индийская или Японская достаточно легко идентифицируемы, в
том числе и по территориальному признаку, то в отношении других могут
возникать уточняющие вопросы, в частности, с точки зрения входящих в них
стран и контуров их границ. Однако поскольку для данного исследования таЗдесь ойкумена (от гр. oikumenё – населяю) – самый крупный территориальный
фрагмент поверхности Земли, включающий в себя, как правило, несколько регионов.
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кая детализация не имеет принципиального значения, ее вполне можно оставить для отдельного разговора. То же относится и к подобного рода ойкуменам прошлого, количество и местоположение которых будет варьировать в
зависимости от рассматриваемого периода человеческой истории. Важно также подчеркнуть, что временные параметры таких ойкумен (время их появления, жизни и исчезновения) имеют в известной степени условный характер и
могут быть по историческим меркам и быстротечными, и весьма продолжительными; а территориальное расположение не является раз и навсегда заданным, т.е. границы культурно-цивилизационных ойкумен могут быть как достаточно устойчивы, так и подвижны.
Заметим также, что вполне правомерно проводить различие между отдельными культурно-цивилизационными системами, не сравнивая их по
принципу «лучше» или «хуже», а выясняя характерные для каждой из них
особенности и определяя возможности их культурного и цивилизационного
взаимодействия.
Так,
чем
больше
обнаруживается
культурноцивилизационное совпадение различных народов, тем легче и активнее между
ними складывается атмосфера взаимопонимания и сотрудничества. К примеру, Европа, Северная Америка, Австралия и даже, с определенными оговорками, Япония, хотя и отличаются (порой значительно) друг от друга по культуре, но имеют достаточно высокий уровень цивилизационного развития, что
делает их культурно-цивилизационные системы по многим параметрам
вполне стыкующимися. Иными словами, эти существенно отличающиеся друг
от друга общественные системы имеют сходные базы для взаимодействия и
сотрудничества, и все вместе они с достаточным на то основанием подходят
под одно собирательное понятие «Запад», что, в частности, хорошо показали в
своем исследовании Л.И. Гринин и А.В Коротаев [Гринин 2014: 14-31]. В последние годы можно наблюдать, как Китай, Индия, Россия и Бразилия, обладая самобытными культурами, но наращивая темпы цивилизационного развития, также становятся в ряд тех стран, между которыми улучшаются и усиливаются культурно-цивилизационные связи и конструктивное сотрудничество
[см.: Страны БРИКС… 2015; Kwang 2013].
При этом для западной (техногенной, капиталистической) модели культурно-цивилизационного развития характерно стремление к овладению силами и богатствами природы, сопровождающееся ускорением научнотехнического прогресса, возрастанием антропогенной нагрузки на окружающею среду, непрерывным изменением социальных связей и отношений. Восток же (а можно взять и шире – «незапад»), напротив, ассоциируется обычно
с традиционализмом и преемственностью культуры, где проявляется тенденция невмешательства в природные процессы и естественный ход событий.
Здесь традиционно доминирует коллективистское начало, в то время как на
Западе – индивидуальное; и потому человек на Востоке больше ориентирован
на адаптацию к сложившейся социально-политической среде, а не на ее преобразование, как то характерно для западного менталитета. В итоге можно
сказать, что на Востоке (по большей части и в России) упор делается на культуру, тогда как на Западе на цивилизацию.
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Из этого краткого сопоставления западного и восточного типов общественного развития можно сделать важный вывод, что как только мы начинаем смотреть на мир с позиции его фрактальности, выделяя в нем культурноцивилизационные системы (ойкумены), так все то, что по сложившейся традиции именуется теперь самодостаточными культурами и цивилизациями, без
особых сложностей выстраивается в соответствующий, вполне определенный
ряд и достаточно легко вписывается в современную глобальную картину мира. А наиболее ценное, с точки зрения нашего анализа, заключается в том, что
социальные конфликты и потрясения в виде «цветных революций», санкций и
т.п. перестают быть случайными явлениями, поскольку их природа проясняется через взаимодействие и противостояние различных культурноцивилизационных систем.
Так, возвращаясь к «поясу нестабильности», опоясывающему Западноевропейскую культурно-цивилизационную ойкумену, можно утверждать, что он
обусловлен именно непосредственным соприкосновением, а фактически
столкновением данной ойкумены с примыкающими к ней Североафриканской,
Ближневосточной
и
Восточноевропейской
культурноцивилизационными ойкуменами, которые находятся на других ступенях по
уровню цивилизационного развития. В них, в силу исторических, экономических, социо-культурных и ряда других причин, имеют место более авторитарные системы государственного управления, более слабо развиты гражданские
институты и гражданское общество, менее значимое отношение к общечеловеческим ценностям, признанию и соблюдению прав человека. В итоге, по
мере усиления глобализационных процессов и технических возможностей,
увеличивающих взаимозависимость и социальную мобильность, информационную открытость и уровень образования, все большее количество людей в
странах, тесно примыкающих к Западной Европе, получают непосредственный опыт о другой, более высоко качества жизни, и ставят под сомнение не
столько культурные, сколько цивилизационные достижения своих общественных систем. При этом люди во все возрастающих масштабах стараются
изменить свой образ жизни и, не имея соответствующих возможностей у себя
дома, решаются на эмиграцию, убегая от потрясений, бесправия и нищеты
туда, где есть стабильность, правовая защищенность и относительное благополучие. В итоге, в последние годы Европа буквально задыхается от наплыва
эмигрантов. Так, только по одному решению Европейской комиссии от 27 мая
2015 г. 40 тыс. беженцев из Африки и Ближнего Востока, по большей части
нелегально прибывшие в Италию и Грецию, должны быть перемещены в другие страны-члены Европейского Союза по принципу распределения в течение
двух лет [ЕК предложила… 2015]. Такое положение дел встречает в Европе
растущее сопротивление как отдельных государств (Франция, Чехия, Польша
и др.), так и широких слоев населения, примером чему могут служить массовые выступления в Словакии. Там 20 июня 2015 г. состоялась акция протеста
с участием 10 тысяч человек против увеличения численности в Европе мигрантов из мусульманских стран, Северной Африки и Ближнего Востока. Собравшиеся скандировали лозунги: "Словакия - словакам" и разорвали флаг
Евросоюза [В Братиславе… 2015].
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Но у данной проблемы есть и другой аспект. Поскольку из примыкающих
к Европейской ойкумене стран все уехать не могут, а количество недовольных
активно растет, то при достижении «критической массы», наступают условия
для начала «цветных революций». Примерами такого рода событий являются
не только государства Северной Африки, Ближнего Востока, Грузия или
Украина, но и Молдавия, Белоруссия, Армения, потенциально Азербайджан, в
известной мере и Россия. Не все просто с этой точки зрения и в самой Европе.
Чем ближе к краям её ойкумены, т.е. к культурно-цивилизационному разлому,
тем менее стабильная социально-экономическая и политическая ситуация, что
вполне подтверждается не только португальским или балканским опытом, но
и испанскими, итальянскими проблемами, а потенциально и прибалтийскими
республиками, не говоря уже о последнем греческом финансовом кризисе.
Особый интерес представляет линия культурно-цивилизационного разлома, проходящая между Российской и Центрально-азиатской культурноцивилизационными системами (ойкуменами). Помимо религиозного фактора,
усиливающего различия этих систем, главное все-таки заключается в том, что
среднеазиатские республики (как и Россия) являются отколовшимися фрагментами некогда единой для них бывшей Советской культурноцивилизационной системы. Теперь же они вынуждены дрейфовать, испытывая значительное воздействие внутри свой ойкумены со стороны других, входящих в неё исламских стран, а также сильное влияние не только со стороны
Российской и Китайской, но также и Западной культурно-цивилизационных
систем. В итоге там не сложились пока еще прочные основания для дальнейшего стабильного общественного развития, тогда как возможности для возникновения социальных потрясений значительно возрастают по мере вовлечения этого региона в геополитические отношения наиболее влиятельных
субъектов глобального мира.
Ну, а почему на стыке таких культурно-цивилизационных систем (ойкумен) как Российская и Китайская или Центральноафриканская и Южноафриканская не просматриваются те процессы, которые вызывали бы подобные
революции? Ответ, используя приведенную выше аналогию с тектоническими
плитами Земли, вполне очевиден – между ними нет той большой разницы в
уровнях цивилизационного развития, которая создавала бы достаточно сильное напряжение на стыках их культурно-цивилизационных систем.
Что касается таких, например, ойкумен как Североамериканская, Центральноамериканская, Южноамериканская, Тихоокеанская, Австралийская
или Японская, то они в определенной мере застрахованы от цветных революций тем, что не стыкуются (или практически не стыкуются) с другими культурно-цивилизационными системами, будучи отделенными от них, как правило, океанскими просторами. А те из них, население которых, тем не менее,
активно путешествует и широко ведет бизнес по всему миру (речь, прежде
всего, о США, Канаде, Японии, Австралии) в цивилизационном отношении
достаточно развиты, чтобы не опасаться цветных революций. Наконец, особым (локальным в рамках соответствующих ойкумен) проявлением «цветных
революций» можно считать события на Филиппинах (1986) или в Гонконге
(2014-2015), где исторически обусловленные очаги повышенной гражданской
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активности вошли в серьезное противоречие с традиционными для тех мест
формами правления.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что проведенный анализ не подменяет и не исключает иных подходов к осмыслению обсуждавшихся проблем, поскольку основной целью статьи была попытка посмотреть и подругому на то, что является предельно актуальным, но пока еще не имеет удовлетворительного решения.
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ASPECTE TEORETICE PRIVIND CLUSTERELE ȘI IMPORTANȚA
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DIACONU Tatiana,
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Regardless of the size enterprises , it tend to become more efficient and competitive
when they compete and collaborate with other organizations. This seems to forefront be the
motivation of developing economic structures called clusters. Their effectiveness was
demonstrated by some old countries and new members of the EU, where more often known
economic effects of these structures.

Introducere.Una dintre principalele sarcini ale statului, dacă nu cel mai important, este de a crea condiții pentru locuitorii din teritoriu pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții. Republica Moldova, trebuie să-şi direcţioneze resursele financiare și materiale necesare pentru realizarea programelor privind dezvoltarea întreprinderilor din mediul rural, în special cele din sectorul agro-alimentar. Insă, resursele financiare care provin din surse diferite, dar cele mai importante sunt veniturile
fiscale care sunt direct legate de structura organizatorică a sistemului economic al
statului, sunt insuficiente pentru a asigura o dezvoltare durabilă a întreprinderilor
din acest sector. De aceea, în acest context drept soluţie se cere o abordare sistemică
nouă complexă a politicilor de stat de dezvoltare a sectorului agro-alimentar, această abordare urmând să influenţeze coordonat toate reperele care condiţionează dezvoltarea cu succes a întreprinderilor agro-alimentare autohtone.
În conformitate cu cele relatate se propune crearea şi dezvoltatrea clusterelor în
sectorul agro-alimentar din Republica Moldova. Concepţia în cauză, drept bază pentru
dezvoltarea în continuare a ideilor în domeniul tematicii abordate, stabileşte noţiuni
unice privind termenul de cluster şi elementele definitorii ale acestuia pentru a permite
structurilor guvernamentale aplicarea viziunii respective şi a instrumentelor puse la dispoziţie de aceasta în politicile sectoreale de dezvoltare macro şi micro economică.
În economia mondială clusterul este considerat unul din cele mai răspîndite modele de cooperare a agenţilor economici, care generează un impact considerabil asupra sporirii eficienţei şi creşterii competitivităţii întreprinderilor, accelerează procesul
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de modernizare şi îmbunătăţire a structurii industriei, stimulează dezvoltarea procesului ştiinţifico-inovativ, creşterea atractivitătăţii investiţionale a regiunilor ţării.[1]
Abordarea de cluster în acest context, permite o înţelegere mai bună a proceselor care au loc în dezvoltarea sectorului agro-alimentar şi a fenomenelor şi cauzelor
care influenţează această dezvoltare pentru o influenţare ulterioară a acestora întru
asigurarea unei creşteri economice naţionale durabile.[7]
Conform definiției lui Michael Porter, fondatorul teoriei grupurilor, acesta din
urmă a definit ca un grup de companii adiacente geografic cooperat și organizațiile
afiliate care lucrează într-un anumit domeniu, caracterizat prin activități comune și
complementare între ele.[4]
Clusterele sunt concentrări geografice de companii interconectate (furnizori,
clienţi, concurenţi), care activează în domenii industriale similare, şi instituţii specializate implicate în activitatea acestora (universităţi, agenţii de standardizare, asociaţii de business, sindicate, patronate) într-un domeniu determinat, legate prin intermediul aceloraşi produse substituibile şi complementare care se află în relaţii de
cooperare sau concurenţă.[3]
Conform unui studiu efectuat de Kovalevschi şi V.Artemciuc, Cluster reprezintă o rețea de furnizori, producători, consumatori, elemente de infrastructură industriale, institute de cercetare, interconectată în procesul de creare a valorii adăugate.[2] Această abordare se bazează pe luarea în considerare a sinergiilor pozitive ale
conglomerării teritoriale, adică, proximitatea consumatorului și producătorului,
efectele de rețea, difuzarea de cunoștințe și abilități din cauza migrației personalului
și mărirea afacerilor. Organizarea de clustere formate în teritoriile companiilor care
îndeplinesc funcții diferite, dar unite de același proces, va duce la un produs final,
creat de eforturile tuturor părților interesate din domeniul științei și de formare a
logisticii, ambalare, transportatorii.
O altă definiţie analizează că Cluster reprezintă o asociere teritorial-sectorială
voluntară a întreprinderilor (antreprenorilor), care lucrează în strânsă colaborare cu
instituții academice, organizațiilor societății civile și a autorităților locale, în scopul
de a spori competitivitatea produselor proprii și pentru a promova dezvoltarea economică a regiunii. Obiectivul principal al punerii în aplicare a modelului de cluster
este de a schimba psihologia de antreprenori interni, a restabili încrederea în posibilitatea unei cooperări sincere, deschise și reciproc avantajoase tuturor membrilor
asociației de cluster, de dragul beneficiilor economice globale.[6]
Gruparea întreprinderilor în clustere este condiţionată de tendinţa de diminuare
a costurilor de administrare a afacerilor şi managementului riscului, condiţionând
relaţii continue de cooperare şi coordonare a acţiunilor. Clusterele implică legături
şi alianţe intensive cu instituţii specializate: universităţi, institute de cercetare, autorităţi publice, organizaţii a consumatorilor, etc.
Elementele clusterului
Părţile care formează clusterul sunt numiţi actorii clusterului. Actorii clusterului sunt grupaţi în cinci categorii de bază: companiile, guvernul, comunitatea de
cercetare, instituţiile financiare şi instituţiile pentru colaborare. O importanţă deosebită pentru dezvoltarea clusterelor o poartă instituţiile pentru colaborare (IPC) –
actori formali sau neformali care întreprind acţiuni conştienţizate şi direcţionate de
formare şi dezvoltare a clusterului, mobilizând actorii clusterului pentru un dialog şi
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conlucrare. IPC promovează iniţiativele de cluster în cadrul şi în exteriorul acestuia.
Funcţia de IPC poate fi executată de o organizaţie creată în acest scop (agenţie specializată) sau prin delegarea funcţiilor respective unei organizaţii existente (asociaţie de business, asociaţie profesională, sindicat, organizaţie de transfer a tehnologiilor, centru de calitate, universitate, etc.).[7]

Clusterul
Companiile

Guvernul
Instituţiile
pentru colaborare

Comunitatea
academică /
de cercetare

Instituţiile
financiare

Schema 1: Actorii clusterului
Mediul de funcţionare a clusterului este constituit din mediul instituţional, legal, regulator (determină calitatea mediului de activitate a actorilor clusterului), capitalul social-uman (condiţionează sporirea valorii adăugate şi relaţiile de cooperare
şi concurenţă, structurile ştiinţifico-tehnologice (ŞT) şi cercetare-dezvoltare (CD)
care oferă intrări de cunoştinţe şi infrastructura de transport şi comunicaţii. Succesul
în determinarea factorului cheie pentru perspectivele viitoare a unui anumit cluster
poate fi decisiv în transpunerea conceptului în practică.[7]
Piaţa de desfacere

Factori de producere
Furnizori

Consumatori

Clusterul

Mediul legal şi regulator

Infrastructura de transport şi comunicare
ST şi CD

Capitalul social

Schema 2: Mediul de funcţionare a clusterului
Gruparea clusterelor se efectuiază pe principii geografic şi funcţional. Conform
definiţiei clasice sunt clustere industriale şi clustere regionale sau localizate.
Tipologia clusterelor
Clusterele se grupează în două categorii: industriale şi regionale sau localizate.
Clusterul industrial este focusat asupra competitivităţii în cadrul sectorului. Clusterul industrial este compus din toţi actorii, resursele şi activităţile care
sunt mobilizate pentru a dezvolta, produce şi comercializa diferite tipuri de produse şi servicii. Clusterul industrial depăşeşte limitele teritoriale şi vizează interesele întregei ţări.
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Clusterul regional sau localizat este o aglomerare spaţială de activităţi similare
sau înrudite care formează baza mediului local de afaceri. În marea majoritate aceste
clustere sunt formate din ÎMM, nucleul succesului fiind concentrat în capitalul social şi
proximitatea geografică. O trăsătură distinctă a acestui tip de cluster este faptul că întreprinderile sunt mai puţin direct înrudite decât cele din clusterele industriale.
Clusterul oferă instrumente eficiente de exploatare şi amplificare a resurselor
locale, inclusiv în regiunile periferice, rar populate sau în curs de dezvoltare. Progresul tehnic, internaţionalizarea şi noile instrumente de comunicare schimbă limitele masei critice şi generează clusterizarea condiţionând apariţia economiilor de
scop şi de scară.
 bunuri şi servicii.
 Stimulezaă creşterea nivelului de pregtire şi coordonarea activităţilor instituţiilor guvernamentale.[4]
Pentru a dezvolta și implimenta clusterile în R.Moldova, ne propunem să
facem o analiză mai amplă a relațiilor comerciale a țării noastre și posibilitățile de
dezvoltare privind comerțul cu produse agro-alimentare.

Sursa:elaborat de autori în baza Biroului Național de Statistică.
În baza datelor prezentate în figura 1, pe parcursul perioadei analizate valoarea
comerţului exterior a produselor agro-alimentare al Moldovei, a înregistrat o
creştere ascendentă în anul 2014 comparativ cu anul 2001, aproximativ de 4,5 ori.
Creşterea comerţului exterior în mare parte, a fost influienţată de majorarea exporturilor cu produse agro-alimentare decât a importurilor, cu ritmuri puţin mai mari
depăşind astfel importurile cu produse agro-alimentare. Primul embargou la producția vinicolă și de alcool din anul 2005, impus de către Federaţia Rusă, asupra întreprinderilor autohtone, care şi până în prezent are impact puternic asupra acestei ramuri, a determinat reduceri drastice privind comerţul exterior în anul 2006, generînd diminuarea acestuia comparativ cu anul 2005 cu 83385,5 mii USD.
Asupra acestui trend ascendent, o influienţă negativă a avut-o criza mondială din
anul 2009, care a condus la o diminuare a comerţului exterior a Moldovei cu ţările
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partenere. Astfel, dacă în anul 2008, comerţul exterior a alcătuit 1226386,5 mii. USD,
atunci spre finele perioadei anului 2009 s-a diminuat pînă la 1118328,7 mii USD.
Analizând exporturile de produse agroalimentare observăm că în anul 2014,
valoarea reală a acestora era de 1065357,7 mii USD şi au crescut comparativ cu
anul 2001 cu aproximativ 708500,6 mii USD. Tendinţe negative de această dată se
atestă în anul 2012, când exporturile s-au diminuat faţă de anul precedent cu 38222
mii USD. Această diminuare a exporturilor se explică prin faptul că anul 2012, a
fost marcat de seceta severă care a afectat practic tot teritoriul R. Moldova. Efectele
acesteia s-a manifestat prin reducerea sau compromiterea recoltelor în regiunea de
nord şi sud, astfel oferind prioritate importurilor de produse agro-alimentare. Aşa
dar, evoluţia importurilor R.Moldova a produselor agro-alimentare, înregistrează o
tendinţă de sporire a importurilor de la 143298,1 mii USD în anul 2001, până la
719325,6 în anul 2014, sau mai mult cu circa 5,0 ori. Pe parcursul acestui trend ascendent s-au inregistrat mici oscilaţii, în special în anul 2009, când importurile s-au
diminuat comparativ cu anul precedent cu 117807,5 mii.USD. De asemenea reducerea a importurilor se atestă si în anul 2014, comparativ cu anul precedent cu circa
64 470 mii USD. Deci, în urma analizei efectuate, observăm că ritmul de creştere a
exporturilor depăşeşte cu mult ritmul de creştere a importurilor şi a condus la majorarea unei balanţe comerciale pozitive a R. Moldova cu ţările partenere, generând
un sold pozitiv, pe parcursul perioadei analizate de la 213 559 mii USD. în anul
2001 până la 346032,1 mii. USD. în anul 2014, sau mai mult cu 1,62 ori, excepţie
înregistrînduse în anul 2008 cînd valoarea exportului a fost depăşită de volumul
importurilor, fapt ce a condiţionat un sold negativ al balanţei comerciale cu produse
agro-alimentare în valoare de 36394,5 mii USD. Deci, după cum reflectă calculele,
putem spune cu certitudine, că R.Moldova are potențial de formare a clusterilor
pentru dezvoltarea relațiilor comerciale sustenabile.
La ora actuală cooperarea şi concurenţa sunt cei mai importanţi factori care ar
putea să condiţioneaze crearea clusterelor pe baza întreprinderilor din sectorul agroalimentar. Argumentul nu este că statul poate să creeze clustere, dar acesta poate să
ajute, să ofere afaceri, medii inovative şi instituţionale vitale pentru succesul clusterelor. Rolul cheie al guvernului este ca aceasta să permită – fie în formă de oferire a
accesului direct la finanţe, sau în feluri mai puţin directe, prin crearea cadrelor politice de permitere, planuri strategice de acţiune şi angajaţi bine motivaţi şi instruiţi
din serviciul public. Există un număr de mecanisme în baza cărora guvernul se poate încadra în clustere:[3]
1. Stabilirea bazei pentru suport- statul trebuie să găsească şi să implice resurse pentru a susţine temeiurile de bază pentru creşterea economică ce este necesară de oricare cluster. Acesta va include politici care ar permite şi ar încuraja întreprinderile din acest sector.
2. Colaborare şi cooperare în reţele- trebuie să aspire pentru stabilire de sine-stătătoare ca parte integrală a reţelelor şi crearea a reţelelor, oferind suport pentru sisteme unde este nevoie. Reţelele nu trebuiesc confundate cu termenul mai mult
orientat spre proces, stabilire a relaţiilor. Primul este o alianţă formală de companii,
ultimul este un fenomen social de interacţiuni personale ce mişcă şi răspîndeşte idei,
informaţia şi cele mai bune practici din cluster şi le importă din alte localităţi. Abili420

tatea de a extinde reţeaua şi de a crea reţele selective este foarte importantă pentru
clusterele competitive.
3. Susţinere pentru dezvoltarea reţelelor de export . Întreprinderile din sectorul agro-alimentar duc lipsa resurselor şi cunoştinţele altor ţări, pentru exploatare
efectivă a oportunităţilor pieţii globale. Guvernul poate susţine formarea asociaţiilor
de export bazate pe cluster. Scopul este combinarea cunoştinţelor şi resurselor întreprinderilor individuale pentru a crea o masă critică, care poate fi folosită la identificarea şi exploatarea oportunităţilor de export. Deseori rezultatul este un forum
pentru cooperare, care va extinde cu mult activitatea de export.
4. Crearea mijloacelor de oferire a finanţării. Asistenţa guvernului poate fi
oferită prin stabilirea mecanismelor potrivite de finanţare şi prin asigurarea reglementărilor minime birocratice şi a barierelor în calea accesul la aceste fonduri.
5. Consolidarea unei forţe de lucru specializate . Nimic nu este mai important pentru clustere în regiunile mai puţin favorizate decît dezvoltarea resurselor
umane. Nu există alte resurse unde clusterele sunt mai dependente de guvern, care
este cel mai mare investitor în învăţămînt şi instruire. Companiile apreciază accesul
la forţa de muncă, care este familiar cu activităţile afacerilor proprii şi sunt în stare
să aplice aptitudinile lor în mediul de lucru particular al clusterului. Sunt învăţate
aptitudini specializate, specifice pentru companie la locul de muncă şi contribuie la
acumularea cunoştinţelor, odată ce oamenii schimbă angajatorii.
6. Promovarea programelor competitive de finanţare .Unul dintre cele mai
rapide feluri de încurajare a colaborării dintre companii şi realizarea economiilor de
scară este luarea în consideraţie doar a propunerilor multi-firme la direcţionarea
finanţării competitive. Ţintele tipice pentru o astfel de finanţare pot include:
 Concentraţiile susţinute sau asociaţiile de afaceri,
 Consorţiu de companii pentru servicii tehnice şi manageriale necesare pentru
a instrui companiile asociate,
 Consorţiu de companii mici pentru dezvoltarea sau îmbunătăţirea locurilor de
muncă
7. Utilizarea clusterelor ca un instrument promoţional .Ţările din lumea
întreagă au folosit clusterele pentru a se promova drept un loc de vizitat şi de făcut
afaceri. Scoţia, Noua Zeelandă, Canada, Spania şi Irlanda au folosit efectiv clusterele pentru a vinde regiunile investitorilor şi clienţilor.
Concluzie In concluzie putem afirma că clusterele sunt structuri de sprijin ale
afacerilor care activează într-un anumit domeniu de activitate și includ firme interconectate, furnizori, instituţii şi organizaţii conexe, care creează sinergii directe şi
indirecte între ele. Inițiative ale mediului privat complementate de politica de
dezvoltare economică au condus, în alte state ale lumii, la dezvoltarea unor clustere
cu vechime de mai bine de una – două decade. Acestea contribuie la
competitivitatea firmelor membre, extinderea pieței și creșterea vizibilității acestora
şi nu în ultimul rind la oferirea unor locuri de muncă. Dacă e să analizăm
importanţa acestora pentru sectorul agro –alimentar atunci cu siguranţă că acestea
vor conduce la dezvoltarea întreprinderilor din acest domeniu şi la eficientizarea
costurilor de gestiune. Abordarea termenului de cluster va fi capabil să schimbe
conținutul politicilor comerciale de stat din sectorul agro-alimentar şi în acest caz
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eforturile guvernului se vor îndrepta nu pentru a sprijini întreprinderile individuale
și industriale, dar pe dezvoltarea de relații între furnizori și consumatori, dintre consumatorii finali și producători, între producători și instituții guvernamentale, etc.
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SOFT POWER ÎN FORMAREA IMAGINII STATULUI
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In the article is considered the role of "soft power" in national image building. The potential of "soft power" is used to improve the international image of the state. Each state
determines its own individual and most effective set of instruments of "soft power" in the
process of forming an international image. "Soft power" is the most important foreign policy
resource that is used by highly developed and developing countries. The author on example
of such states as China, Italy and Brazil analyzes the soft power as an effective instrument
in a process of national image building.

Politica de "soft power", la începutul secolului XXI joacă un rol important. Încă din antichitate statele s-au străduit și se străduie să utilizeze o gamă largă de mijloace pentru atingerea obiectivelor sale de politică externă, consolidarea poziției
țării pe arena internațională, crearea imaginii pozitive a statului în străinătate. Intrarea lumii civilizate în epoca informațională, dezvoltarea tehnologiilor informaționale și proceselor de globalizare, a provocat o creștere a rolului informației în toate
sferele vieții, a pus pe ordinea de zi problema dezvoltării și aplicării noilor instrumente de dezvoltare competitivă a statelor. În prezent, unul dintre aceste instrumente reprezintă crearea și promovarea imaginii pozitive a țării ca o componentă a „puterii blânde“ (soft power).
Înainte de a examina detaliat imaginea țării ca o componentă majoră a puterii
blânde ar trebui să definim noțiunea de "soft power". La sfîrșitul secolului XX politologul american Joseph Nye a divizat resursele de care dispune orice stat la acest capitol în două categorii: putere "dură" (hard power) și putere "blîndă" (soft power). Prin
"hard power" se subînțelegea capacitatea statului de a-și asigura interesele prioritare
în politica externă pe seama puterii militare și economice a țării, iar prin "soft power"
- capacitatea statului de a se promova prin propria cultură și valorile socio-politice. În
viziunea lui J. Nye "soft power", nu este altceva decît derivata din cele trei resurse
majore ale statului: politică externă, cultură și ideologie politică. [1, p. 8].
Conceptul de putere blîndă se bazează pe ideea existenței unor posibilități alternative de realizare ale obiectivelor politicii externe, cum ar fi persuasiune, implicare, asigurarea participării voluntare ale aliaților. Utilizarea elementelor, cum ar fi
cultura, valorile, ideile, simbolurile, miturile permite țării să se afirme ca un model
de urmat, fapt care îi legitimează influența [14, p.53].
În publicațiile științifice și publicistice moderne există tendința de a folosi noțiunea de "putere blândă", iar tematica acestor articole este foarte vastă: relații internaționale, politica externă, probleme de apărare și securitate, imaginea statului,
etc. Cu toate acestea, în pofida interesului crescut față de această noțiune, în literatura de specialitate nu există o definiție general acceptată a termenului.
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În opinia lui George Gallarotti, profesor la Universitatea din Wesley, Middletown, Connecticut, SUA, la baza soft power se află un conflict de interese. În același timp, Gallarotti susține că specificul puterii blânde constă adesea în capacitatea
națiunii dominante de a prezenta propriile interese ca interesele țărilor dominate [7,
p. 62]. În plus, instituțiile care implementează această politică pot deține un anumit
grad de autonomie.
Cercetătorul rus A. Rusakov consideră că noțiunea de soft power - reprezintă
ceva complicat, cu o "structură polisemantică, cu multe semnificații și varietăți de
interpretare", cărora cercetătorii le conferă noi sensuri înscriindu-le într-un anumit
context de cercetare și metodologic [16]. Cu toate acestea, cei mai mulți cercetători
sunt de acord că «esența soft power» constă în formarea unei puteri atractive, cu
abilitatea de a influența comportamentul oamenilor, în mod indirect, forțîndu-i să
facă lucruri pe care altfel nu le-ar fi făcut" [6, p.53].
În acest context, remarcăm punctul de vedere, potrivit căruia soft power oglindește amploarea și natura influenței statului asupra lumii globale prin intermediul
«farmecului interior». O astfel de influență "generează la alte țări și popoare dorința
și tendința de a fi ca cineva, de a avea ca cineva, de a acționa și a lua decizii ca cineva" [12, p. 18].
Astfel, puterea blândă sau soft power poate fi definită ca activitate politică a
instituțiilor și organizațiilor de stat și obștești pe termen lung, atît în cadrul diplomației tradiționale, cît și celei moderne, concepută pentru protecția și realizarea intereselor naționale, prin crearea unei imagini pozitive a statului pe arena internațională
și formarea în alte țări ale comunităților prietenoase și influente. Cu alte cuvinte,
"soft power" reprezintă promovarea propriilor interese și abordări prin persuasiune
și atragere a simpatiei pentru țara sa, bazîndu-se pe realizările ei nu numai în sfera
materială, ci și în cea spirituală și intelectuală [15]. În mare măsură strategia "soft
power" este determinată de interesele politicii externe a țării ce o promovează. Strategiile "puterii blânde", de regulă, sînt elaborate ținând cont de caracteristicile istorice și actuale ale relațiilor cu alte țări.
Potențialul "puterii blânde" a statului este constituit din factorii interni și externi, ținînd cont de caracterul lor convențional de divizare sau opoziție. Printre cei
mai importanți factori interni se numără, în primul rînd, potențialul cultural, sistemul de valori, credibilitatea principiilor ideologice, calitatea și nivelul de trai, creativitatea statului, gradul de consolidare a societății. Printre factorii externi ai "puterii
blânde" menționăm poziția statului în ierarhia mondială, statutul geopolitic, identitatea civilizațională, modelul de dezvoltare economică și politică, politicile de migrație, resursele informaționale și mobilitatea comunicativă [17, p.94].
Menționăm că noțiunea de «putere blândă» (soft power) este indisolubil legată de diplomația publică. Amintim că termenul diplomația publică a fost introdus
în circuitul științific în 1965 de Dean Edmund A. Gullion, cu semnificația de
"programe finanțate de guvern, cu scopul de a informa și a influența opinia publică din alte țări." În acest context putem considera diplomația publică ca o parte
integrantă a "puterii blânde" a statului și ca un instrument în vederea creării unei
imaginii pozitive a statului. Astfel, pentru a analiza potențialul puterii blânde în
formarea imaginii internaționale a statului, ar trebui să facem distincție între conceptele de "soft power" și "imaginea internațională". În ceea ce privește corelația
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dintre aceste concepte s-au format două puncte de vedere. Potrivit primei poziții
"soft power" - este un instrument de creare a imaginii. Susținătorii celei de a doua
poziții consideră că imaginea constituie unul din componentele puterii blânde.
Diferența dintre aceste categorii rezidă în faptul că puterea blândă reprezintă o
strategie de acțiune, iar imaginea – o percepție care apare în procesul de interacțiune socială, inclusiv în procesul de implementare a acestei strategii [12, p.28].
Imaginea statului, de obicei, se formează sub influența diferiților factori, inclusiv
"hard power", în special economică și militară.
În prezent, în multe țări există programe guvernamentale în care puterea blândă
este considerată un instrument eficient de îmbunătățire a imaginii statului, ce asigură o creștere a influenței sale interne și externe. Într-unul din studiile din străinătate
sunt identificate următoarele tipuri de soft power, ce influențează promovarea imaginii statului pe arena internațională: 1) soft power, ce crează o imagine atractiva a
statului în legătură cu promovarea unei politici externe pașnice, cu scopul de a consolida securitatea internațională; 2) soft power, orientată spre sprijinirea coeziunii
sociale interne în țară și întărirea unității între o serie de state; 3) soft power aplicată
cu scopul de a îmbunătăți poziționarea liderului și instituțiilor de stat [16, p. 53].
Potrivit cercetătorului rus Naumov A. există două moduri de promovare a
imaginii statului pe arena internațională: naturală și artificială. În primul caz, statul "automat" își îmbunătățește imaginea pe arena internațională datorită succeselor în economie, dezvoltării culturii, științei, legitimității politicii, promovate în
țară și peste hotarele ei. În al doilea caz, se presupune realizarea unor măsuri cu
caracter de informare, publicitate și de propagandă, care vizează îmbunătățirea
imaginii statului în comunitatea internațională, și anume, o politică rațională și
oportună a " puterii blânde" [13].
Deci, pentru a îmbunătăți imaginea statului pe arena internațională se utilizează
potențialul "soft power". În procesul de formare a imaginii pe arena internațională,
fiecare stat își stabilește propriul set individual și eficient de instrumente a "puterii
blânde". Soft power ca sursă importantă a politicii externe s-a răspîndit atît în țările
dezvoltate, cît și în curs de dezvoltare. În continuare vom analiza experiența unor
țări precum China, Italia și Brazilia privind elaborarea și aplicarea puterii blânde și
răspîndirea influenței sale la scară mondială.
Eforturi considerabile pentru crearea unei imagini pozitive a țării, cointeresate
în formarea unei "societăți armonioase" și a unei "lumi armonioase" peste hotarele
țării își propun autoritățile chineze. În acest scop, se utilizează pe scară largă instrumentele puterii blânde – propagarea valorilor morale și realizările modernizării,
mai ales "miracolul economic". Termenul "soft power" , împrumutat din științele
politice americane, a devenit o componentă a lexicului oficial al partidului.
În pofida originii străine a conceptului de "soft power", cercetatorii chinezi
au constatat că utilizarea metodelor blânde în relațiile cu alte state întotdeauna a
fost o parte importantă a tradițiilor culturale și politice ale țării. Mai ales că atît
oamenii de știință chinezi, cît și cercetătorii străini au subliniat faptul că încă în
China antică menținerea unui sistem specific de relații cu vecinii avea la bază
elemente ale "puterii blânde " [11, p.38].
În literatura științifică chineză referire la "puterea blândă" a apărut la sfîrșitul
anilor '90 al secolului XX și a fost într-o relație strînsă cu așa numita "Școala din
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Shanghai" de studii internaționale care se caracteriza prin cercetările teoretice și
optimizmul în evaluarea perspectivelor relațiilor americano-chineze. Deja în primele articole cu privire la problematica menționată, s-au făcut încercări de a determina
structura puterii blânde. De exemplu, Wang Huning menționa că ea conține următoarele componente: sistemul politic și conducerea politică, spiritul național, imaginea internațională a statului, strategia statului în menținerea relațiilor internaționale,
capacitatea de a determina tipul sistemului internațional, nivelul de dezvoltare a
științei și tehnologiilor. O sursă a "puterii blânde" a Chinei ar trebui să devină diplomația "armonioasă", bazată pe ideea de varietate a modelelor de dezvoltare,
menținerea stabilității la nivel global, precum și crearea condițiilor pentru "prosperitate comună", în care sînt interesate,în primul rînd, țările dezvoltate [19, p.191].
Oficial, ideea folosirii culturii ca mijloc blând, pentru prima dată a fost anunțată la Congresul XVII al PCC în aprilie 2007 ca o parte importantă a strategiei
naționale, pentru a asigura competitivitatea sa internațională. La Plenul al PCC
din octombrie 2011 instrumentul de "soft power" este abordat ca fiind unul dintre
cele mai eficiente mijloace de promovare a intereselor naționale ale Chinei pe
arena internațională [17, p.93].
Viziunea chineză a "puterii blânde" se bazează pe valorile morale și etice ale
confucianismului și tradițiilor populare, iar implementare ei are loc în următoarele
domenii - de investiții, ajutor umanitar, programe de schimb academic, diplomație,
participare la acțiunile organizațiilor nonguvernamentale și cooperarea cu diaspora.
În condițiile moderne experiența Chinei în formarea imaginii statului, prezintă
nu numai interes teoretic, dar, de asemenea, are o mare valoare practică, mai ales la
compartimentul promovării imaginii de aparatul de stat. Printre cele mai importante
instrumente de întărire a puterii blânde a Chinei se evidențiază [p.84-89]:
1. Existența instituțiilor de stat specializate în domeniul diplomației publice. În
China, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcționează Oficiul pentru Diplomație Publică, care din 2004, are menirea să aplice în practică conceptele de "ascensiune pașnică" și "dezvoltare pașnică", care au fost elaborate pentru a rezista
constructului ideologic "China ca o amenințare majoră la adresa securității globale."
2. Funcționarea rețelei de instituții, care folosesc legăturile culturale pentru
integrarea în comunitatea globală. Răspîndirea limbii chineze, ca element al culturii, este, de asemenea, unul dintre obiectivele principale ale diplomației publice.
Institutul Confucius este una din principalele organizații, care urmărește să "stabilească legături de prietenie cu alte țări și să aprofundeze înțelegerea culturii și limbii
chineze, în rîndul celor ce studiazăde limba chineză". Faptul că China dezvoltă activ
acest proiect demonstrează creșterea rapidă a numărului de institute din întreaga
lume: în anul 2006, în mediu se deschidea un Institut Confucius la fiecare 4 zile,
eveniment însoțit întotdeauna de o ceremonie de deschidere pompoasă și larg mediatizată. La sfîrșitul anului 2010 în lume funcționau 322 Institute Confucius și 369
de școli în 96 de țări. În plus, în fiecare an, un număr tot mai mare de instituții de
învățământ secundar și superior oferă învățarea limbii chineze [11, p. 96].
3. Formarea propriilor canale media cu acoperire globală. China dezvolta viguros poziția mass-media chineze cu scop de a influența opinia publică la nivel
mondial. Printre ele menționăm: Holding "Renmin Ribao"; Agenția de știri "Xinhua"; China Radio International; Beijing’s CNTV.
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4. Organizarea canalelor de informare suplimentară în cadrul evenimentelor
politice și economice majore la nivel mondial. În ultimii ani, în țară au fost organizate importante activități internaționale și locale: sportive (Jocurile Asiatice și Jocurile Olimpice), culturale (Expoziția Mondială din Shanghai, anul Chinei în Rusia,
săptămînile culturale în Berlin), politice (Summit-ul ASEAN, Conferința Internațională a ONU cu privire la drepturile femeii), etc. Organizarea unor asemenea evenimente este un bun prilej de a se reafirma ca membru activ al comunității internaționale, și, de asemenea, de a demonstra nivelul de dezvoltare al țării, oferind posibilitatea oaspeților din străinătate să simtă "farmecul" Chinei [11, p.96].
5. Interacțiunea cu expatriații și diaspora. Tradiția chineză este extrem de loială față de diaspora chineză din străinătate (huaqiao), considerându-i și pe urmașii
lor, cetățeni chinezi, care din cauza unor circumstanțe se află departe de casă. Anume prin acest fapt se explică existența și dezvoltarea cooperării dintre chinezi și
expatriații de origine chineză. De fapt, în prezent, tradiția tratează huaqiao într-un
nou mod. Conform tradiției, China este acolo unde există cel puțin un chinez.
De exemplu, Italia își construiește imaginea internațională folosind instrumente și
tehnici de "soft power", ca cultura și tradițiile, turismul și evenimente culturale importante. Cu toate acestea, principalul instrument de realizare a conceptului italian de "soft
power" este diplomația culturală, al cărui scop prioritar este diseminarea și promovarea
culturii italiene, a limbii și stilului de viață, integrate în conceptele de «italsimpatia» și
«italianita» și implementate de programul de promovare a imaginii de mari dimensiuni
«Exhibitaly – Excelența italiană astăzi. Tradiție și inovare» [5, p.223].
Termenul «italsimpatia» a fost introdus de Mario Giro, secretar adjunct al Ministerului Afacerilor Externe al Italiei. El propune utilizarea termenului ca un punct
de plecare pentru diplomația culturală italiană în formarea empatiei pentru a depăși
conflictele de identitate și ciocnirea civilizațiilor, [18, p. 67-68]. Conceptul «italsimpatia» este, de astfel, inseparabil de un element eficient al diplomației culturale
italiene ca «italianità» – o totalitate de concepte asociative ce apar cînd se menționează despre Italia.
În traducere «italianità» semnifică «aparținînd națiunii italiene, caracterul național italian, esența Italiei. » Cercetătorii de semantică includ în categoria «italianità» o totalitate de concepte asociative ce apar cînd se menționează despre Italia:
- senzoriale: artă, cultură, bucătărie, modă și design, automobile;
- emoționale: vacanțe, natură frumoasă, mîncare delicioasă, prietenie, bucurie,
simpatie.
- raționale: istorie, limbă [4, p.227].
Una dintre cele mai de succes inițiative ale diplomației culturale italiene a devenit programul de promovare a imaginii țării «Exhibitaly - Excelența italiană astăzi. Tradiție și inovare". Proiectul a fost implementat în 2012 cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării Economice din Italia, cu scopul
de a promova produsele Made in Italia și a stilului italian de viață în Rusia. Laitmotivul programului «Exhibitaly - Excelența italiană astăzi" a fost tema "Știința, inovarea și tradiția". Sarcina esențială a organizatorilor a fost de a prezenta Italia ca o
țară ce deține locuri de frunte în știință, tehnologie și calitatea produselor, a cărei
excelență se bazează pe rădăcinile adînci ale culturii milenare - o țară care, la fiecare etapă de dezvoltare a științei, este în măsură să accepte provocarea prezentului și
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viitorului. Programul a prezentat cultura și identitatea italiană în cele mai caracteristice domenii ale tradițiilor italiene: artă, patrimoniul arhitectural și natural, știință,
design, modă și cultura de alimentare [4, p.227].
Crearea unei imagini pozitive a Italiei în străinătate este una dintre prioritățile
politicii externe de stat. Înfăptuirea politicii externe de stat în domeniul culturii are loc
atît la nivel național, cît și la nivel de comunitate. În prezent, în lume funcționează 90
de Institute Culturale Italiene. Ele sunt amplasate în marile orașe ale celor cinci continente și sunt un loc de întîlnire și dialog între persoanele cointeresate: intelectuali,
artiști și a cetățenilor de rînd. Institutul Italian de Cultură - nu este doar o "carte de
vizită" al Italiei, o sursă de informații actualizate cu privire la Italia, dar, de asemenea,
un centrul de dezvoltare a inițiativelor în domeniul cooperării culturale. Pe lîngă organizarea de evenimente culturale în diverse domenii (artă, muzică, cinema, teatru,
balet, dans, fotografie) Institutele de Cultură Italiană oferă tuturor doritorilor posibilitatea să învețe limba italiană și să cunoască cultura italiană [10, p. 68-74].
Pe lîngă Institutele de Cultură, cu răspîndirea limbii italiene în lume se ocupă și
Societatea Dante Alighieri, fondată la Roma în 1889. Misiunea Societății este "să
răspîndească în lume limba și cultura italiană, să mențină legături cu compatrioții
aflați peste hotarele țării, să insufle străinilor dragoste față de Italia și civilizația italiană". La moment, organizația are mai mult de 100 de filiale în Italia și peste 400
de filiale în întreaga lume. Activitatea ei constă în organizarea cursurilor de limba
italiană, expozițiilor și concertelor, evenimentelor sportive, festivalurilor de film,
turnee a trupelor de teatru, serilor literare, prezentări de modă [5, p.223].
Un mare interes prezintă studierea și analiza teoriei și practicii de utilizare a
"puterii blânde" în procesul de formare a imaginii Braziliei pe arena internațională –
ca o putere importantă în America de Sud și cu una din cele mai de frunte economii
din lume. În prezent, imaginea țării în străinătate este pozitivă: Brazilia este percepută ca o țară cu o economie și o sferă socială în plină expansiune, cu o cultură exotică și resurse naturale bogate.
Prin intermediul centrelor de cercetare, organizațiilor non-guvernamentale
Brazilia se poziționează ca unul dintre liderii economiilor mondiale, un stat orientat
spre o dezvoltare durabilă, care îmbină o creștere economică echilibrată cu protecția
mediului. Modelul de dezvoltare pragmatică (de fapt, social-democrată) a Braziliei,
care demonstrează performanță economică, acceptabilă prin implementarea cu succes a programelor de orientare socială, cîștigă un număr tot mai mare de adepți, în
special în rîndul statelor din America Latină [2].
În anul 2012, brazilienii au lansat o campanie de promovare a imaginii țării cu
accent pe diversitatea culturală și atitudinea prietenoasă a poporului său. Campania
"Lumea se înîlnește în Brazilia. Vino să sărbătorești viața!" ("The world meets in
Brazil. Come Celebrate Life") a fost elaborată de Ministerul turismului din Brazilia
și prezentată în cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, în 2012. Unul dintre principalele obiective ale măsurii – să contribuie la promovarea Braziliei ca țară, care în
următorii cîțiva ani va fi gazdă a unor evenimente sportive importante – Campionatul Mondial de fotbal (2014) și Jocurile Olimpice și Paralimpice (2016).
Campania de promovare a imaginii poziționează Brazilia ca o țară cu o cultură unică, care oferă o varietate de oportunități pentru toți vizitatorii. "Punem
accent pe prietenie și deschidere, care sunt principalele caracteristici ale poporu428

lui brazilian, ritmuri braziliene, îmbrățișări călduroase, bucătărie tradițională,
confecții ale meșterilor populari, poporul brazilian - aceasta este cultura noastră,
pe care o oferim turiștilor să o cunoască" a declarat președintele Institutului brazilian de Turism, Flavio Dino [3, p. 93].
Este cunoscut faptul că evenimentele sportive internaționale reprezintă o bună
ocazie pentru țările care doresc să-și evidențieze statutul lor de gigant economic.
Campionatul Mondial de fotbal în 2014 și Jocurile Olimpice în 2016 doar completează imaginea exotică, luminoasă și plină de culoare a țării. Factorii tradiționali de
"soft power" a "vechii" Brazilii - soare, cafea, fotbal și carnavalul estompează în
fața imaginii atractive a jucătorului mondial eficient.
Dorința Braziliei de a dezvolta propriul format de "soft power" și de a-l folosi
ca pe o resursă-cheie a politicii externe caracterizează nivelul de maturitate a Braziliei ca un nou lider mondial.
Astfel, mecanismele de formare a imaginii statului pe arena internațională dezvăluie conceptul de "soft power". Puterea blândă– reprezintă capacitatea statului de a atrage
de partea sa noi aliați prin demonstrarea valorilor și realizărilor în diferite sfere ale vieții. În prezent, "soft power" – posibilitatea de a atinge obiective pe arena internațională,
nu prin constrîngere, ci prin persuasiune și de a atrage simpatia altor actori - constituie
atributul constant al oricărui stat care aspiră la un statut în politica mondială sau regională. La etapa actuală, majoritatea marilor puteri ale lumii pentru a-și îmbunătăți imaginea țării pe arena internațională utilizează potențialul de "soft power".
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In the article, the author comprehensively analyzes the Islamic factor in the context of
religious extremism. Also is given definition and are distinguished the terms Islamic extremism, Islamism, Islamic fundamentalism, Islamic radicalism. At the end of XX and the beginning of XXI century, the world faced an unprecedented intensification of Islamic fundamentalism, radicalism and extremism, as well as such an extreme form of extremism as terrorism, which contributed to the spread in the minds of many people the view about the "Islamic threat to world civilization".

În ultimele decenii, asistăm la o interacțiune complexă și adesea contradictorie,
în contextul diversităţii civilizaționale, a proceselor de integrare în domeniul politic,
economic, cultural cu o manifestare tot mai activă a factorului islamic. La sfîrșitul
secolului XX și începutul secolului XXI, lumea s-a confruntat cu o intensificare fără
precedent a fundamentalismului islamic, radicalismului și extremismului, precum și
cu o formă extremă de manifestare a extremismului, terorismul, care a contribuit la
răspândirea în conştiinţa multor oameni a viziunii "pericolului islamic pentru civilizația mondială" [6, p. 3].
În prezent, în lumea musulmană se observă o creștere rapidă a instabilităţii politice și sociale. Acest fapt poate fi cert constatat prin fenomenul "Primăverii Arabe", care până în prezent s-a răspândit în multe țări musulmane din Orientul Mijlociu, și în care se observă creșterea influenţei organizațiilor islamice radicale, diverselor grupuri radicale şi regimuri de stînga, care contribuie la o destabilizare în
aceste țări. Toate acestea constituie o amenințare la adresa stabilității politice și sociale, atît la nivel regional, cît şi global [14, p. 4].
În lumea contemporană o formă a extremismului religios este extremismul islamic. Remarcăm faptul că, din punct de vedere ştiinţific, termenul "extremismul
islamic" nu este corect. Ar fi cazul să se menţioneze despre extremişti, care folosesc islamul ca o ideologie pentru a atribui raţionalitate actiunilor sale. Însă, din
moment ce termenul "extremismul islamic" este acceptat în lumea științifică, îl
vom folosi în articolul de faţă.
În anii '90 ai secolului XX au început să se activizeze organizațiile teroriste şi
extremiste, precum și mișcările, ce promovau idei religioase și etnice [10, p.139]. O
largă răspândire mișcările religioase radicale au avut-o în ţările cu o cultura musulmană. Acest fapt s-a datorat schimbărilor, care au avut loc în lumea contemporană,
ca urmare a globalizării, care afectează atît sfera social-economică, cît și viaţa publică. În societățile islamice sub influența acestor schimbări au apărut mai multe
mişcări, care s-au opus modernizării domeniului social-politic. Unul din cei mai
recunoscuţi specialişti din Occident al lumii musulmane şi islamului contemporan,
Gilles Kepel consideră că islamismul s-a răspândit în lumea musulmană de la înce431

putul anilor '80 ai secolului XX, devenind subiectul principal al dezbaterilor privind
viitorul societății: natura ambiguă a ideologiei islamice, care ar putea fi împărtăşită
atît de un capitalist bărbos, cît şi de un locuitor din cartierele sărace, a ajutat la popularizarea acestor mișcări [9].
Pentru majoritatea cercetătorilor distincţia între islam ca religie și islamism ca
ideologie este evidentă. "Islamismul" este unul din mulțimea termenilor, care definesc activitatea politică sub auspiciile religiei. Se mai folosesc şi termenii de "fundamentalism", "wahhabism" și "radicalism islamic." De la începutul anilor 1990, a
început să fie întrebuinţată sintagma "extremism islamic" și "terorism islamic." În
literatura de specialitate nu există o viziune unică cu privire la aceste concepte și
relațiile dintre ele. Astfel, există o necesitate de a defini acești termeni.
Pentru prima dată termenul islamism a fost introdus în circulație științifică de
sociologii francezi [8, p. 2]. Deseori termenul "islamism" este utilizat pentru a desemna practica de a folosi islamul în scopuri politice. Cunoscutul expert rus al fundamentalismului islamic A. Ignatenko menţionează că "islamismul este o ideologie
și o activitate practică, orientată spre crearea condițiilor în care problemele sociale,
economice, etnice și de altă natură și alte contradicții existente în societate (în stat),
în care sînt prezenţi musulmanii, precum și între state, vor fi soluţionate exclusiv
după normele islamice prevăzute de Sharia (sistem de reglementări normative derivate din Coran şi Sunna)" [7]. Cu alte cuvinte, este un proiect de creare a condițiilor
politice de aplicare a standardelor islamice (Sharia) în toate sferele de activitate
umană. Acesta este motivul pentru care islamismul mai este numit islam politic sau
islam politizat. Astfel, islamismul reprezintă o ideologie politică și, în acest sens,
este funcţional comparabilă cu alte sisteme politico- ideologice.
Islamismul se caracterizează prin următoarele trăsături: în primul rînd, islamismul susține restabilirea valorilor islamice primare; în al doilea rînd, aceasta implică o
viziune rigidă referitor la unitatea principiilor laice și religioase; în al treilea rînd, oferă varianta ideală, din punct de vedere al aderențiilor ei, de organizare a societății, și,
prin urmare a statului, bazat pe legea Sharia; în al patrulea rînd, islamismul promovează utilizarea limitată a unor practici străine, non-islamice [3, p. 19].
Conceptul de islamism îmbină mișcări cu diverse orientări, desfăşurate în diferite părți ale lumii, sunt luate în considerare aspectele ideologice și organizatorice,
spontane și reglementate în mod conștient, interne și internaționale, pașnice și violente ale activității globale destabilizatoare [7].
Cercetătorul rus V. Sazhin concepe islamismul ca o componentă extrem de politizată al religiei musulmane. Autorul identifică patru curente principale ale islamismului. Prima direcţie este caracterizată ca fiind "adaptare și sinteză", al doua "conservatoare" ("tradiţionalistă"), a treia – fundamentalismul și a patra - fundamentalismul radical, direct legat de terorism. Astfel prin termenul "fundamentalismul islamic" el înțelege totalitatea curentelor musulmane, orientate spre întărirea
credinței în sursele fundamentale ale islamului, cu respectarea strictă a prescripţiilor
din Coran și Legea Sharia [15, p.13].
Remarcăm opinia cercetătorului rus M. Bagliev, care consideră că termenul "islamism" poate fi utilizat referitor la toţi subiecții implicaţi în activitatea politică, ce
folosesc religia islamică pentru realizarea aspirațiilor politice [1, p. 39]. Iar la divizarea grupărilor fundamentaliste în moderate, radicale și extremiste, criteriul principal
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ar trebui să fie gradul de implicare a acestora în activități de opoziție sau antiguvernamentale, precum și utilizarea metodelor violente în lupta politică [1, p. 37].
În opinia cercetătorului rus I. Dmitriev, islamiștii urmăresc răsturnarea regimurile corupte și decadente în țările musulmane, eliminarea prezenței militare americane în ele, combaterea pătrunderii valorilor occidentale și modului de viață occidental în societățile și economiile țărilor musulmane [4, p. 114].
Astfel, islamismul constituie un vector de dezvoltare al societăților musulmane
și strategie de creare a instituțiilor socio-politice și economice, așa cum este
menţionat în discursurile liderilor religioși și politici, în activitatea organizațiilor
nonguvernamentale internaționale și are multe mijloace de diseminare.
Să nu confundăm conceptele de "islamism" (islamul politic) și "fundamentalism islamic". Aceste două fenomene sunt, cu siguranţă, într-o interconexiune. După
cum a menţionat savantul rus A. Malashenko, fundamentalismul reprezintă, într-o
măsura mai mare, o totalitate de idei, o teorie, iar islamismul reprezintă o acţiune,
cu alte cuvinte o realizare practică a ideilor fundamentalismului [12, p. 44]. "Dacă
creați o mișcare islamică în baza ideilor fundamentalismului, dacă luptaţi în baza
reglementărilor constituționale pentru înființarea unui stat islamic, pentru introducerea legii Sharia, sau, altfel spus, pentru ca un musulman să aibă posibilitatea să-şi
urmeze modul islamic de viață şi dacă în baza acestor lozinci participaţi la lupta
politică, alegeri atunci sunteţi islamist "[12, p. 45].
Fundamentalismul reprezintă tendinţa de a rezista modernizării, angajament
faţă de valorile "fundamentale", structurile, modul de organizare a vieții deja existent. Inițial, fundamentalism a fost numit curentul conservator în protestantism, care
a apărut în partea de sud a Statelor Unite în anul 1910 (acesta respingea activ orice
critică a Bibliei și toate încercările de ai da o nouă interpretare) [13, p. 189]. Treptat, termenul de "fundamentalism" a început a fi tot mai des folosit și a ajuns să însemne orice atitudine radical-conservatoare faţă de canoanele religioase, sociale,
politice și de altă natură.
În lumea modernă, termenul "fundamentalism"este asociat cu islamul și reflectă rezistența adepţilor islamului ortodox la toate încercările de occidentalizare, modernizare și europenizare a islamului sub influența lumii moderne. Fundamentalismul islamic este caracterizat printr-o politică agresivă, orientată nu pur și simplu
spre dorința de a păstra, ci de a extinde la nivel global, nu numai religia, dar şi întregul mod de viaţă islamic [13, p. 189]. De exemplu, "planul mondial" al lui imam
Ruhollah Khomeini prevedea restabilirea "statului ideal islamic" în Qom, apoi crearea unui "mare stat islamic" în Iran, și în final crearea "unui stat pan-islamic" la nivel mondial. De asemenea, el susținea că "Occidentul nu este altceva decît totalitatea dictaturilor nedrepte; dacă omenirea va dori să-și recîștige pacea, va trebui energic să distrugă aceşti instigatori ai neliniştii. În cazul în care Occidentul ar fi fost
condus de civilizația islamică, nu am fi asistat niciodată la cele mai sălbatice impulsuri, nevrednice chiar şi prădătoarelor "[13, p. 189].
Fundamentalismul islamic impune organizarea fidelă a vieții de zi cu zi după
legea Sharia, crearea unui stat teocratic, executarea procedurilor judiciare după legea Sharia, etc. Cele mai elocvente exemple de manifestarei ale fundamentalismului
au fost constatate în Iran în anii 1970-1980, Afganistanul sub conducerea talibanilor. Fundamentaliștii încearcă să prindă rădăcini şi în unele țări europene. De exem433

plu, în Franța numărul de moschei a depășit deja 3000. În Germania, numărul populației musulmane a depășit deja cinci milioane de oameni - în mare parte, fiind turci
și kurzi. În Elveția, demonstranții kurzi, în semn de protest față de arestarea liderului lor, au preluat controlul asupra reprezentanţei ONU și cîteva zile au ținuți personalul în calitate de ostatici.
În dezvoltarea fundamentalismului islamic constatăm mai multe etape, care reflectă schimbările ce au avut loc în lumea modernă:
- constituirea doctrinei fundamentalismului islamic în anii 30-40 ai secolului
XX (ideile lui S. Maududi, S. Qutb)
- realizarea practică a ideilor fundamentaliste în anii 70-90 ai secolului XX
(Republica Islamică Iran)
- etapa actuală al fundamentalismului islamic (radicalismul extremist sub forma extremismului și terorismului) [17].
Astfel, fundamentalismul islamic reprezintă un fenomen religios, cu respectarea strictă a regulilor şi normelor stabilite în Coran și Sunna în viaţa de zi cu zi a
individului şi în viaţa publică. Islamismul sau islamismul politic în mare parte este
un fenomen politic. Acesta reflectă dorința anumitor părți ale societății musulmane
de a-şi păstra tradițiile istorice, religia, cultura, cu alte cuvinte identitatea națională
în condiţiile globalizării [8].
Cea mai elocventă manifestare a fundamentalismului islamic modern este considerat "wahhabismul". Wahhabismul este o ramură a islamului, apărut în secolul al
XVIII-lea în Peninsula Arabică. Fondatorul wahhabismului a fost Muhammad ibn
Abd al-Wahhab, care provenea dintr-o familie musulmană de judecători. Wahhabismul propaga lupta armată împotriva apostaților de la religia islamică [13, p.189190]. La baza Wahhabismului a fost convingerea că virtuțile și principiile credinței
islamice tradiționale au fost pierdute și cererea de revenire la islamul pur din timpul
Profetului și adepților săi [4, p. 115].
Un rol important în ideologia Wahhabi il are principiul "jihad" (eforturile care
musulmanii trebuie să le depună pentru a proteja credința). Cuvîntul "jihad" este
tradus din limba arabă ca "efort", "zel" "străduinţă" și inițial nu a avut nici o legătură directă cu " razboiul sacru pentru raspîndirea credinţei în Allah, astfel etimologia
cuvântului presupune depășirea dificultăților, obstacolele, ce nu se referă la religie.
Dar, în dicționare, cuvîntul "jihad" este interpretat în mod clar ca lupta împotriva
necredincioşilor, ca un "război sacru" [2, p. 103].
Se disting două variante de jihad: major şi minor. Conceptul de marele război
religios provine de la cuvintele lui Mohamed rostite după una din lupte: „Ne-am
întors de la micul jihad (al-jihad al-asghar) la marele jihad (al-jihad al-akhbar)”.
Marele jihad se desfăşoară în condiții paşnice și simbolizează lupta împotriva sinelui, cînd individul trebuie să opună rezistenţă propriilor obiceiuri proaste, iar "jihadul minor" ("jihad în formă de sabie") – este un război de apărare împotriva oprimării musulmanilor [5, p.21].
În lumea modernă fundamentalismul islamic constituie o ideologie al numeroaselor grupuri radicale, extremiste și chiar teroriste care există în mai multe țări. Scopul
islamiştilor este de a construi un "stat islamic" și clasificarea unei mișcări sau unui
grup ca fiind radical, extremist sau terorist depinde de tipul de ideologie și metodele
utilizare de această mișcare sau grup. În acest context radicalismul islamic este conceput ca o mișcare politică, ce foloseşte ideologia fundamentalisăt în scopuri politice.
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Directorul Institutului de Studii social-politice al Academiei de Științe din Federaţia Rusă, profesorul I. Dobaev, recunoscînd că baza spirituală al mișcării islamice radicale moderne este constituită din elemente ale fundamentalismului, folosește termenii "radicalismului islamic" și "islamismului", ca sinonime, fapt cu care
nu sîntem de acord. I. Dobaev abordează radicalismul islamic ca doctrină ideologică
și practicile ei social-politice, care are stabilită ca valoare normativă confruntarea
ideologică, politică și chiar militară a "lumii islamice" cu lumea "necredincioşilor"
în plan extern și cu lumea celor "rătăciţi" în cadrul religiei islamice, și necesită un
control social absolut și mobilizarea susținătorii săi [5, p.45].
Un alt cercetător rus A. Petruhina interpretează radicalismul islamic ca mișcare
politică, bazată pe doctrina religioasă și ideologică și practica social-politică, manifestată în activitatea diverselor organizații islamice radicale. În opinia ei activizarea
modernă a radicalismului islamic nu este doar o formă de protest social, ci şi o încercare a lumii musulmane de a depăși criza de identitate. Apelul musulmanilor de
a reveni la cultura tradițională în căutarea de sprijin spiritual, dorința de a-și apăra
identitatea și interesele multiple sînt condiţionate de schimbările structurale profunde în viața social-politică a lumii moderne [14].
De asemenea, remarcăm faptul ca cercetătorii divizează radicalismul islamic în
două forme: moderat și ultra-radical. Cel mai important criteriu de diferențierea sînt
mijloacele și metodele care vizează atingerea obiectivelor politice și care pot varia
în funcție de situația existentă și atitudinile ideologice și politice ale diverselor organizații radicale. Din aripa moderată fac parte organizațiile, grupurile, anumiți lideri, regimurile care au renunțat la metodele extremiste şi teroriste de luptă. Ele
există în multe țări islamice ca partidele politice, organizații caritabile, instituții,
emitente de burse pentru studii în învățămîntul superior, organizații care lucrează cu
populația vulnerabilă, etc. [14].
Organizaţiile islamice ultra-radicale se caracterizate prin utilizarea formelor și
metodelor agresive de luptă politică: violență, adaptată la diferite situații, ingeniozitate în folosirea metodelor și formelor de luptă, precum și caracterul internațional [14].
Din punctul nostru de vedere, radicalismul islamic și islamismul nu sunt concepte identice. Suntem de acord cu cercetătorul suedez L. Johnson, care susţine că
"radicalismul islamic" este doar o extremă a curentelor în cadrul "islamului politic",
adică islamism [5, p.42]. De fapt ceea ce unii cercetători definesc ca radicalism moderat în opinia noastră reprezintă islamismul.
"Aripa extremă" a radicalismului islamic apare sub forma de extremism și terorism. Cu alte cuvinte, extremismul islamic și terorismul islamic sunt forma cea mai
extremă și periculoasă de radicalism în islam. Ideea principală a acestei ideologii
este: "Allah este scopul nostru, profetul - liderul nostru, Coranul - Constituția noastră, Jihadul - calea noastră, moartea în calea hirotonită de Allah - dorința noastră
finală" [11, p.220].
Extremismul islamic reprezintă o tendință în islamismul contemporan, conceput ca o mișcare politică care tinde să influenţeze procesul de dezvoltare socială în
funcție de propriile norme și dogme. Baza sa teoretică – societatea musulmană a
pierdut adevăratul caracter islamic. Obiectul atacurilor este puterea. Practica radicalilor islamici constă în acţiuni active și imediate (prin urmare, agresive) pentru a
constitui un stat islamic, astfel spus obţinerea puterii [1, p.54].
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Savantul american F. Fukuyama în anul 2002 a introdus în circuitul științific,
termenul de "fascism islamic." El susținea că actuala "ciocnire a civilizațiilor" nu reprezintă doar lupta împotriva terorismului și împotriva islamului ca religie sau civilizație, ci mai degrabă "lupta împotriva fascismului islamic", o doctrină radical- intolerantă şi anticontemporană care neagă valorile civilizației occidentale şi care recent s-a
răspîndit în multe ţări ale lumii islamice. Astfel, F. Fukuyama a presupus că fundamentalismul islamic "nu numai superficial seamănă cu fascismul european."
Menţionăm că islamul și islamism sînt concepte înrudite, dar nu identice. Pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă distincţia între islam ca religie și islamism ca
ideologie este evidentă. "Islamismul" reprezintă islamul politizat sau islamul politic.
În lumea musulmană există multe partide politice, care sînt constituite și activează
pe principiile islamului. Astfel de partide sunt în Egipt, Liban, Iran, Turcia, Pakistan. Islamismul înseamnă realizarea practică a ideilor fundamentalismului. Fundamentalismul, la rîndul său, constituie un apel de revenire la credința tradiţională,
fapt inerent pentru orice religie. Fundamentalismul nu este echivalent cu radicalismul politic. Fundamentalismul islamic reprezintă lupta unor grupuri sociale ale lumii islamice pentru puritatea credinței lor, revenirea la originile religiei islamice. În
lumea de astăzi fundamentalismul islamic constituie ideologia multor grupuri islamiste radicale. Poți fi fundamentalist, și, în același timp, să condamni extremismul,
și în special terorismul.
În opinia noastră, radicalismul islamic și islamismul nu sunt concepte identice,
"radicalismul islamic" reprezintă o extremă a curentelor în cadrul islamismului şi
este un proiect de creare a condițiilor politice pentru reglementarea vieţii publice
exclusiv după normele islamice (Sharia). "Extremismul islamic" și "terorismul islamic" sunt manifestări extreme, cele mai periculoase ale radicalismului, care constituie cea mai mare amenințare pentru societate.
Printre multiplele organizații islamiste răspîndite pe întregul areal al religiei
musulmane, majoritatea reprezintă grupări, care urmăresc obiective pur politice,
tind să obţină puterea și folosesc metode violente în practica lor politică. Ideologiile
islamice moderne sugerează că întreaga viață a adepții lor se transformă într-o luptă
pentru "adevărata credință", ceea ce în final reprezintă instaurarea unei forme teocratice de organizare politică. Pentru prima dată, grupurile și mișcările, apărute în
baza islamismului, s-au manifestat ca forță organizată în anul1928 în Egipt, unde au
constituit asociația "Fraţilor musulmani," ce a proclamat ca obiectiv lupta pentru
eliberarea țării de colonialiștii britanici și înființarea unui stat islamic, organizat după legile Sharia [10, p. 140 ]. În următori ani pe baza experienței de luptă a "Fraţilor
musulmani" au fost create numeroase mișcări și organizații islamice. În present,
scopul principal al organizațiilor islamice extremiste este răsturnarea regimurilor
seculare din țările arabe și stabilirea unor sisteme teocratice, organizate după normele Sharia (legea islamică), și, în perspectivă, unificarea tuturor țărilor musulmane
într-un singur califat. De asemenea, ei contracarează răspîndirea influenței țărilor
occidentale, în special a Statelor Unite, atît în regiune, cît și în întreaga lume, considerînd civilizația occidentală coruptă și defectuoasă.
În prima jumătate a anilor 2010, agenda internațională cu privire la problematica terorismului conţinea patru direcţii principale: Afganistan, Irak/Siria, activitate
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ISIL ("Statul Islamic din Irak și Levant"), Yemen. Instabilitate în Orientul Mijlociu,
s-a agravat din cauza intensificării activităților grupării ISIL - grupare teroristă sunnită cu elemente Wahhabi, care activează pe teritoriul Irakului și Siriei, și are în
rîndurile sale jihadiști străini, atît din Orientul Mijlociu, cît și din alte regiuni ale
lumii, inclusiv din ţările occidentale [16, p. 95].
Această organizaţie a fost creată de către arabul iordanian Abu Musab alZarqawi la începutul războiului din Irak sub "tutela" "Al-Qaeda" în anul 2004, care
de mai multe ori şi-a schimbat denumirea, iar în aprilie 2013 a fost numită "Statul
Islamic din Irak și Levant", fapt ce confirmă implicarea ei în acțiunile militare din
Siria. Scopul initial al ISIL a fost crearea în provinciile din Irak cu populație dominantă sunniță a unui califat, stat internațional unic, bazat pe legile Sharia. Ulterior,
aria geografcă a activităţii şi pretenţiilor grupului s-a extins şi în Siria. Pe teritoriul
controlat ISIL tinde să implementeze elemente de guvernare din versiunea Sharia.
Aceasta este cea mai violentă grupare, care şi-a asumat responsabilitatea pentru
moartea miilor de cetățeni irakieni și sirieni, inclusiv şi kurzi.
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Following this research we can mention that the Republic of Moldova and Georgia are two
countries, not only with a similar history, but with an economy close to each other in terms of
macroeconomic indicators. Public budgets have, practically, the same structure, however the
reforms implemented by Georgia in this case gave positive results compared to those of Moldova, but we are working on those issues by improving our fiscal policy each year, or, the “economy does not lie in sparing money, but in spending it wisely” as Thomas Huxley said.

I. Introduction
Actuality of the research.The budget is a reflection of the economic situation
in the country; therefore its formation, adoption and implementation are under control not only of the executive and legislative power, but also the public one. This is
why the research of this issue will be interesting and necessary for the sustainable
development of a country.
The main goal consists in comparative analysis of the structure of the national
public budget of Moldova and the general public budget of Georgia and the analysis
of the tax revenues in these countries.
Objectives:
1. The study of the structure and the development of the budgets;
2. The analyze of the tax;
3. The elaboration of the proposals and recommendations.
The research methods are based on comparative and quantitative analysis.
Keywords: budget, revenue, expense, tax, tax rate.
II. The structure and the development of the budget systems
In today's economy, the public budget is considered the most important link of
the financial system of any country. It is being the expression of a specific type of
financial relations and budget relations, which is manifested in the formation processes, distribution and use of the budgetary funds necessary for the state bodies at
the national and local level.
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Agrement Number: PIRSES-GA-2012-318911. Project period: 01.03.2013-28.02.2017”
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Republic of Moldova
The budget is the most important act of public life, because it is the financial
expression of the action program of the state for a year. The budget system of the
Republic of Moldova consists of 4 components (figure 1):
a. State Budget (SB) is defined as a total of revenues and expenditures, necessary for the implementation of government objectives and strategies. According to
the "Law on budget system and budget process", the state budget revenues include:
 Current revenues;
 Revenues accruing from capital operations and capital transfers
(revenues from the privatization of the state enterprises and of the fixed assets; receipts from the sale of the state’s assets; revenues from the sale of
the land and of the intangible assets);
 Grants.
b. State Social Insurance Budget (SSIB) consists of a total of revenues and
expenditures of the national system of the social insurances. SSIB, as a part of the
National Public Budget, is independent of the State Budget.
c. Mandatory Medical Insurance Fund (MMIF), which revenues is formed on
the health insurance contributions.
d. Administrative Territorial Units Budgets (ATUB) include the budgets of the
villages, towns, districts, the budgets of autonomous territorial units with special
legal status and the budgets of Chişinău and Bălţi municipalities.
Central budget consolidates state budget, state social insurance budget and
mandatory medical insurance fund.

State
Budget

Mandatory
Medical Insurance
Fund

National Public
Budget

State Social Insurance
Budget

Administrative Territorial Units Budgets

Figure 1. National Public Budget of the Republic of Moldova
Source:elaborated by the authors based on the Law no 847-XIII from
24.05.1996 regarding budget system and budget process [1]
Georgia
The budget is the basic financial plan of mobilization and use of funds, required for implementation of state power functions. The budget system of Georgia
is the integrity of state budgets based on the administrative and territorial system,
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economic relations and legal rules of the country. The budget structure is an arrangement of budgetary system and principles of its formation. The budget structure
in Georgia is based on integrity, completeness, reality, publicity and independence
of all budgets (funds) constituting the budget system of Georgia. The budgetary
(fiscal) year on the territory of Georgia coincides with the calendar year (from January 1 to December 31). The budget system of Georgia includes 3 major components (figure 2):
1. The State Budget of Georgia;
2. The budgets of Abkhazia and Adjaria autonomous republics;
3. The budgets of other territorial units of Georgia.
The state budget of Georgia consolidates the central budget of Georgia and
special state funds.

Budget System
State Budget
Central
Budget

Budgets of other
Territorial Units

Special
State
Funds
Figure 2. Budget system of the Georgia

Budgets of Autonomous Republics

Source:elaborated by the authors based on www.worldbank.orgdata [2]
In conclusion we can mention that both structures of the public budgets in Republic of Moldova and Georgia are very similar, because of the many economic
common aspects. Due to our common past, as Soviet Union’s countries, we encounter, practically, the same problems. Analyzing all the economic indicators we can
see how, after almost 25 years independency, the both economies, Moldavian and
Georgian, are trying to enter the European Union and there is always a difficulty to
achieve the main goals. In this case, we want to mention that our budgets are based
about 80-90% on indirect taxation; this is a clear feature of the developing states,
while developed states budgets consist more of the direct taxes. In 2014 year, Moldova State Tax Service, subordinated to the Ministry of Finance, were increased the
amount of collected tax and duties with about 17,1% more than in 2013 year. We
notice that there was a positive increase in national public budget as we had a relative stable fiscal policy and our gross domestic product and the inflation rate increased with only about 4,7% both, if comparing to the collection of tax and duties.
We are trying to improve our political and economic stability strategies by analyzing other international systems. Our prerogatives are to look forward for a good cooperation with developed countries and to get closer to the European standards.
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Figure 3. Revenue, expense, net operating balance of National Public Budget of the
Republic of Moldova 2006 – 2014 years (mil. MDL*)
Source:Elaborated by the authors based on www.minfin.mddata. *1$=15.6152
MDL [01.01.2015]
We used the exchange rates for the analyzed data. [3], [4]
We examine the evolution of the national public budget of Moldova (figure 3)
and Georgia (picture 1) in both cases we can notice a trend of growth. Nevertheless
there has been also a considerable decrease in 2009 year, in both budget systems,
which has leaded to a significant budget deficit. In that period, in Republic of Moldova we recorded revenues about 23.517,7 million MDL (2.261,27 mil. $), which
were less than our expenses with about 3.836,6 million MDL (368,9 mil. $), as we
can see in the case of Georgia, we also can notice that the public revenues were
about 5.397,1 million. GEL (3.237,2 mil. $), which were less with about 132,5 million GEL (79,5 mil. $). These changes are due to our similar economic and political
situation of that period, but also because of the international financial crisis. This
was a starting point for stimulating our growth in public revenues, which reached in
2014 year the level of about 42.446,0 million. MDL (3.250,82 mil. $); in Georgia –
8.118,9 million GEL (4.669,79 mil.$). From the data in the below picture we see
that Georgia's budget revenues have a tendency of growth while public expenses
diminish, thus registering an insignificant budgetary excess, but present during the
entire analyzed period. This is a positive remark for the Georgia’s budget and we
would like that our country follows this example and optimizes the expenses, increases the revenues and even eliminates the budget deficit. Otherwise a budget
deficit can be avoided through the efficient use of incomes, directing them not only
for consumption, but to their investment and we need, as well, for an efficient management of public expenses. So far, we are working on those issues by improving
our fiscal policy each year, or, the “economy does not lie in sparing money, but in
spending it wisely” as Thomas Huxley said.
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Picture 1. Revenue, expense, net operating balance of General Government Budget
of the Georgia 2002 – 2014 years (mil. GEL*)
Source:www.geostat.ge *1$=1.8827 GEL [01.01.2015]We used the exchange
rates for the analyzed data. [5]
III. Tax system
Most of the budget revenues are the tax incomes, which includes taxes and general
taxes that are shown in the following table (table 1) for both countries analyzed.
Table 1
General Taxes Classification
Republic of Moldova
Georgia
1 Income tax (corporation and physi- 1 Income tax (corporation and
cal persons)
physical persons)
2 Value added tax
2 Value added tax
3 Excise duty
3 Excise tax
4 Private tax
4 Customs duties
5 Customs duties
5 Tax on natural resources
6 Road taxes
6 Tax on securities operations
Source:elaborated by the authors based on Tax Codes of the Republic of Moldova and Georgia [7], [8]
The data presented in the table shows that the structures of the central tax system in Republic of Moldova and Georgia have common elements, namely: income
tax, VAT, excise and customs duties. The difference is that in Moldova there are
private and road taxes, but in Georgia there are taxes on natural resources and on
securities operations. The systems of taxes in both countries have a second link,
namely local taxes. In Moldova the number of local taxes is much higher than in
Georgia, and we consider it a positive remark and we also recommend Georgia to
follow this example, as the European tax systems are very complex and provide lot
of local tax incomes through all areas in significant proportions in local budget.
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The local budget of Moldova includes the following local taxes: real estate tax,
fee on natural resources, fee for area development, fee for organizing auctions and
lotteries, fee for placement of advertisements, fee for use of local symbol, fee for
commercial units and/or social service provision, market fee, accommodation fee,
resort fee, fee for provision of passenger road transport services on municipal, city
and village (commune) routes, parking fee, fee charged to dog owners, parking lot
fee, street trading units and service provision units, fee for advertising devices.
The following revenues shall be charged to the budgets of Abkhazia and Adjaria autonomous republics and other territorial units of Georgia: land tax; tax on influence upon environment; property tax; state tax; incorporation tax.
However the most part of the public budget includes general taxes, because
we are listed as developing countries and our, both Moldovian and Georgian tax
revenues come from more indirect taxes, namely VAT taxes. In the table below
(table 2) you can notice that standard VAT in Moldova is 20% and the reduced
rates are 8% and 0% while in Georgia there is only one standard VAT rate of
18%. We would like to recommend Georgia's tax system to apply reduced rates in
such a way as to stimulate the production of certain goods and encourage their
consumption at reduced prices.
Table 2
State Budget Taxes
Republic of Moldova

Rate

1.

12%

1.

7% from the annual taxable
income that does not exceed
the amount of 29640 MDL*
(1898,15$)

2.

2.

3.

Corporation income tax
Person
income
tax

Value added tax

18% from the annual taxable
income that exceeds the
amount of 29640 MDL*
(1898,15$)
0%, 8% and 20%

Georgia

3.

Corporation income tax
Person income
tax

Value added tax

Rat
e
15%
20%

18%

Source: elaborated by the authors based on Tax Codes (2015 year) of the Republic of Moldova and Georgia [7], [8] *1$=15.6152 MDL [01.01.2015]
We notice that, after indirect taxes, a considerable share of tax revenues consist
of direct taxes, such as: personal and corporate income tax. In Republic of Moldova
the corporate income tax rate the past 4 years has evolved constancy of 12% (figure
4), only few years through 2011 we had a tax rate of 0% percent, but this measure
had no expectations so far proposed. In Georgia corporate income tax rate has a
similar development, as in Moldova, achieving only 15% percent. We propose to
both countries to follow some international examples, dividing the tax base and applying lower rates for beginners (small business) and for those with lower incomes.
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Figure 4. Corporation Income Tax in the Republic of Moldova and Georgia
2011 – 2015 years (%)
Source: elaborated by the authors based on Tax Codes of the Republic of
Moldova and Georgia [7], [8]
If looking at the personal income tax rate in Georgia you will notice that it is a
unique rate of 20% for the last five years (table 3). As we can see in the table below, in Moldova, for the last 5 years, changed only the taxable income grid, but
kept the same rates of 7% and 18% percent. We truly believe that using the methods
of dividing the tax base and compound progressive taxation is more equitable and
this is a recommended practice for Georgia, as well.
Table 3
Personal Income Tax Rate 2011 – 2014 years
Republic of Moldova
years
tax rate
The size of the taxable
income (ti) grids and
the personal income
tax rate, MDL* annually (%)
Personal income tax
rate

2011
ti<25200 7%
ti>25200 18%
20%

2012

2013

ti<25200 - ti<26700 7%
7%

2014

2015

ti<27852 - ti<29640 7%
7%

ti>25200 - ti>26700 - ti>27852 - ti>29640 18%
18%
18%
18%
Georgia
20%

20%

20%

20%

Source:elaborated by the authors based on Tax Codes of the Republic of Moldova and Georgia [7], [8]
*1$=15. 6152 MDL [01.01.2015]
Conclusion
Following this research we can mention that the Republic of Moldova and
Georgia are two countries, not only with a similar history, but with an economy
close to each other in terms of macroeconomic indicators. Public budgets have,
practically, the same structure, however the reforms implemented by Georgia in this
case gave positive results compared to those of Moldova.For these reasons, even if
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Georgia recorded positive results, their maintenance and enhancingshould be
achieved continuously, whileMoldova still have to improve the budget situation
since it is an essential variable in determining the gross domestic product and the
level of use of public resources. The volume and the incomes structure differ from
state to state,depending on the level of economic development, of social and political conditions and the international conjuncture. The revenues are not simple indicators of budget, they fulfill, particularly through taxes, the role of state levers used
to stimulate the development or narrowing of both social and economic activities.
The tax systems in both analyzed countries have common issues, due to our
similar economies, so there are two central and local links in both public budgets.
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This article studies starting conditions of the Central-European countries (Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary) at the time of initiating the process of systemic transformation of the former socialist societies at the beginning of 90s of the twentieth century. Also,
the authors analyze model and paradigm of reforms implemented in the mentioned states.

La începutul noului mileniu, Europa Centrală, intră sub semnul unor transformări complexe. Pe de o parte, dezintegrarea fostului spaţiu de influență sovietică a
dat un imbold puternic pentru remodelarea peisajului geopolitic și geoeconomic
regional. Pe de altă parte, aceste realităţi nu ar fi fost posibil de conceput fără reforme în plan politic, economic şi social ce s-au petrecut în interiorul statelor din
regiune pe parcursul anilor 90 ai secolului XX. Toate aceste schimbări complexe,
au generat atît rezultate pozitive, cît și serioase probleme politice și socialeconomice care provoacă stări de spirit controversate în sînul societăților Central
Europene. Din acest punct de vedere, perioada de tranziție din regiune (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria), a reprezentat un subiect de cercetare permanentă a cercurilor academice. În cele ce urmează, autorii își propun ca scop analiza condițiilor
de start a procesului de tranziție, dar și a modelelor de transformare a societăților
din statele susmenționate.
Condițiile de start ale tranziției
Către anul 1989 statele post-comuniste din Europa Centrală reprezentau entităţi
cu mai multe trăsături comune, dar şi cu probleme specifice caracterizate prin tipuri
diferite de planificare și centralizare a vieții politice, sociale și economice. Ele, au
funcţionat după metode şi principii asemănătoare, toate avînd drept trăsătură principală stagnarea economică, epuizarea factorilor de creştere și în final crize ale sistemului politic. Astfel, sumar, principalele caracteristici ale acestor societăți erau:
1. Controlul direct al statului la nivel macroeconomic (ex. finanţarea directă a
întreprinderilor de către stat);
2. Coordonarea activităților economice prin intermediul planurilor (ex. volumul producției fiecărei întreprinderi);
3. Monopolul statului în structura proprietăţii: doar cu unele excepţii, drepturile de proprietate erau exercitate de către stat;
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4. Concentrarea masivă și deseori irațională din perspectivă economică a factorilor de producţie (ex. construcţii de întreprinderi gigante), precum și consumul
sporit de resurse naturale şi energetice.
5. Monopolul unui centru de putere a vieții politice (rolul primar și aproape
absolut al partidului comunist în stat);
6. Controlul statului prin diferite mijloace a tuturor sferelor de activitate a cetățeanului (propagandă, poliție și servicii secrete, etc.);
7. Formalizarea drepturilor cetățenești (alegeri, dreptul la opinie și libertatea
expresiei, etc.);
Totuși, este necesar de menționat că, spre deosebire de alte state din fostul lagăr
socialist, statele din Europa Centrală aveau un nivel de dezvoltare și nivel de trai mai
înalt. Acest fapt a fost condiționat în special de cîțiva factori: investiții masive din partea
statului în economie; ajutorul economic din partea URSS (sub forme diferite); valurilor
de reforme care au avut ca scop ajustarea politicii economice socialiste la anumite realități economice care dacă nu se luau în calcul riscau să ducă la destrămarea sistemului
politic existent. Din punct de vedere a analizei condițiilor de start a procesului de tranziție, un interes aparte reprezintă studierea experienței acestor țări în reformarea modelului socialist în baza căruia ele s-au dezvoltat în perioada post-belică. Astfel, primul val
de reforme are loc în anii 50-60 ai secolului XX și este legat în special de revoluțiile din
Ungaria din 1956 și Cehoslovacia din 1968. Aceste reforme, spre exemplu în Polonia
au constat în de-colectivizarea parțială a agriculturii; acordarea unui anumit grad de autonomie colectivelor muncitorești; în Ungaria înlocuirea planificării imperative cu elaborarea unor planuri macro-economice; acordarea dreptului întreprinderilor de a stabili
relații economice externe directe și armonizarea prețurilor interne cu cele externe; în
Cehoslovacia ca model de reformă s-a luat experiența iugoslavă și poloneză, ideea centrală constituind ,,socialismul de piață”[1,p. 32-36]. Ca rezultat, poate de evidențiată o
creștere economică care cel puțin temporar a asigurat un nivel de dezvoltare semnificativ în perioada anilor 60 – 70 ai secolului trecut (vezi tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1: Rata creșterii anuale a PIB în statele Central Europene în
perioada anilor 1950 – 1988 (media în %)
Perioada
Ungaria
Polonia
Cehoslovacia
anii 50

4.0

2.4

3.9

1966-1970

6.8

6.0

4.9

1971-1975

6.2

11.6

5.7

1976-1980

3.2

1.2

3.7

1981-1985

0.7

0.6

1.2

1986-1988

1.5

1.0

1.5

Sursă: Calculat de autori în baza datelor din Moldovanu Dumitru [1, p. 38] și
Kornai Janos [2, p. 212].
Cu toate acestea, principala problemă ale acestor reforme a constituit nulipsa unei viziuni strategice asupra procesului de reformare economică, ci mai degrabă coridorul în448

gust de manevră în efectuarea acestor reforme setat de sistemul politic. Situația se explică
prin faptul că, reformarea sistemului economic lovea în sistemul politic existent ceea ce
putea duce la reducerea rolului partidului în viața economică a țării. Iar ideologia comunistă nu prevedea existența unei libertăți economice bazate pe spiritul de întreprinzător și
cu atît mai mult a proprietății economice private. Din aceste considerente regimurile politice din statele Central Europene fie că reduceau la zero efectele acestor reforme, fie le
minimalizau. Cel mai elocvent exemplu în acest sens reprezintă Polonia cînd prin reforma
din anul 1956 colectivelor muncitorești li s-au acordat un anumit grad de autonomie, iar în
anul 1958 au fost operate modificări în lege și au fost reduse semnificativ drepturile muncitorilor (astfel reducînduse din autonomia întreprinderilor)[3].Ca consecință, deja către a
doua jumătate ai anilor 70 și pe tot parcursul anilor 80 ai secolului XX, aceste state au
început să piardă din tempoul său de dezvoltare economică, aceasta din urmă ajungînd
spre valoarea 0 (pe lîngă multe alte motive obiective interne și externe).
Paradigma tranziției în Europa Centrală
Pentru o mare parte din Europa Centrală „tranziţia” rămâne a fi un proces
complex, care s-a derulat în primul rînd în domeniul politic și economic. În cadrul
tranziţiei politice rolul statului urma să fie diminuat, prin dezvoltarea instituţiilor
democratice cum ar fi parlamentul, presa liberă şi „societatea civilă”. Pentru
tranziţia economică a fost nevoie de privatizare, liberalizare şi restructurare economiei naționale. Totuşi la sfârşitul anilor ‘90 politicienii şi teoreticienii
,,tranziției” au înţeles că rolul statului nu poate fi pur şi simplu minimalizat, acesta trebuia „dimensionat corect”. Redimensionarea statului putea fi obținută în
primul rînd prin dezvoltarea “capacităţilor de guvernare” care se refera la potențialul și competența instituțiilor administrative de a: stabili direcţiile strategice,
forma și capacităţile de implementare a politicilor publice şi găsirea unor noi modalităţi de finanţare a bunurilor şi serviciilor publice. Respectivele transformări au
însemnat și necesitat ceea ce cercetătorul Yehezkel Dror a numit ,,rupturi în istorie” [4,18]. Aceste schimbări radicale presupuneau niște calități noi de administrare dar și instituirea unor responsabilități mult mai diferite de cele caracteristice
pentru perioadele de o relativa stabilitate. Pentru a face față acestor rupturi, guvernele din țările Central Europene au fost nevoite sa-și dezvolte capacitatea de „a
făuri viitorul” și anume să conducă societățile prin rupturi în istorie. În particular,
cinci rupturi majore pot fi menționate, inclusiv ruptura de la comunism la democrație, de la economiile de comandă la economiile de piață, de la calitatea de
membră al blocului comunist la calitatea de membru (mai mult sau mai puțin activ) al țărilor independente în comunitatea globală, de la calitatea de membră al
CAER la calitatea de membru al Uniunii Europene și NATO și evoluția de la o
cultura europeană estică la o cultură vestică și globală.
Potrivit lui Dror statele Central Europene în cadrul rupturilor menționate mai
sus au fost nevoite să facă față mai multor implicații [4, p.19]:
1. Importanța crescîndă a presei, prezența „marketingului politic” extrem de
important, cu luarea rapidă și tot mai dominantă a deciziilor;
2. Creșterea costurilor succesului în politică și, ca urmare, sporirea corupției;
3. Diminuarea încrederii publice în guverne, însoțită de micșorarea dorinței de
a accepta deciziile politice și implicarea sporită a activiștilor provinciali, ONGurilor, altor grupuri ale societății civile și a mișcărilor „acțiunii stradale” ce promovează „indisciplina”;
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4. Traumarea societății, mai pronunțate in țările în tranziție aflate între regimuri diferite, ceea ce conduce la apatie și protest;
5. Creșterea dominantei ‘‘ideologiei de piața” ce militează pentru o activitatea
guvernamentală mai mică și valoarea crescîndă a „cîștigării banilor” (în contrast cu
o moralitate publică a obligațiilor și responsabilității);
6. Creșterea importanței valorilor „verzi" care impun scopuri costisitoare guvernului și care deseori impun greutăți insurmontabile multor proiecte de dezvoltare;
7. Tendința spre fragmentarea puterii ceea ce face coalițiile slabe deseori inevitabile.
8. Importanța crescîndă a politicienilor experți și puterea crescîndă a președinților și prim-miniștrilor capabili, în cadrul guvernului și, de asemenea, în condiții de
influențare a opiniei publice.
Reieșind din cele expuse mai sus, putem deduce că, principala problemă a statelor Central Europene a reprezentat modalitatea de efectuare a transformărilor politice și social-economice (rupturi în istorie). Deși, la acel moment existau careva
studii în domeniul transformărilor sistemelor politico-economice, totuși acestea din
urmă cu mici excepții nu erau în stare să ajute elitele politice Central Europene.
Aceste studii se concentrau mai mult pe transformarea sistemelor din America Latină, Europa de Sud și China, toate aceste regiuni deosebindu-se cardinal de Europa
Centrală. Totuși, reieșind din experiența acumulată, și bazîndu-se pe studii actualizate, statelor din regiune li-sa propus în principiu două căi de transformare:
- ,,terapia de șoc”;
- reformarea graduală.
,,Terapia de șoc” propusă presupunea efectuarea rapidă a principalelor etape
ale tranziției: liberalizarea bruscă a prețurilor și a relațiilor comerciale externe, demonopolizarea și privatizarea economiei. Cu alte cuvinte introducerea rapidă și radicală a legilor economiei de piață prin efectuarea unui set întreg de reforme economice care făcea imposibilă revenirea la economia de tip socialist. Scopul final al
acestui tip de transformare este parcurgerea cît mai rapidă a perioadei de tranziție.
Reformarea graduală a presupus reformarea treptată a instituțiilor economice a
statului și a mecanismelor economiei de piață. Un asemenea volum mare de reforme
este imposibil de efectuat într-o perioadă de timp scurtă în mod eficient. Absolut
toți jucătorii - statul, agenții economici, populația, au nevoie de timp pentru a se
adapta la noile cerințe ale economiei de piață.
Din grupul statelor ce au ales aplicarea ,,terapiei de șoc” face parte Polonia.
Către anul 1989, societatea poloneză era deja pregătită către schimbări sistemice.
Acest fapt se datora celor două valuri de reforme din anii 50 și 80 care însă de fiecare dată erau fie parțiale, fie minimalizate de nomenclatura de partid. Astfel, potrivit
cercetătorului Moldovanu D. ,, … cînd s-a purces la un nou val de reforme, polonezii aveau mereu în cap ideea de a face, în sfîrșit, niște transformări economice ireversibile, insistînd ca într-un timp cît mai scurt să ajungă cît mai departe”[1, p.51].
Din acest punct de vedere, ,,terapia de șoc” în Polonia a început să fie aplicată în
practică în 1990 prin adoptarea ,,Planului Balcerowicz”. Setul de măsuri întreprinse
atunci de către guvernul polonez reieșea din convingerea precum că perioada în care se afla Polonia necesita o ,,politică extraordinară”. Reformarea lentă a societății
nu este aplicabilă deoarece societatea este mult mai predispusă spre jertfe și costuri
sporite la începutul perioadei de tranziție [5, p.12]. Ideea generală a fostului minis450

tru de finanțe al Poloniei, consta în implementarea unor măsuri radicale și rapide în
economie care să scurteze perioada ,,dureroasă” a tranziției utilizînd așa numita
,,fereastră a oportunităților” acordată drept cadou de istorie [6].
Modelul ,,reformării graduale” a fost preluat de Ungaria. Spre deosebire de alte
țări din regiune, Ungaria era considerată la acel moment, cea mai ,,liberală” societate socialistă. În Ungaria din a anii 80, puteau fi găsite elemente contradictorii sistemului social-politic și economic socialist: o clasă mijlocie de aproximativ 100 – 160
mii de antreprenori mici, o pătură intelectuală ce se bucura de o autoritate sporită în
societate și elite politice deschise pentru reforme [7, p. 127]. Totodată, circa 15%
din PIB maghiar era generat de sectorul privat [1, p.41]. Din acest punct de vedere,
transformările sistemice din societatea maghiară la începutul anilor 90 au avut premise mult mai solide în comparație cu cele din Polonia sau Cehoslovacia (vezi tabelul 2). Statul maghiar în baza unei strategii de reformare pe termen lung, consecvent, a schimbat mecanismele sistemului administrativ de comandă cu cele ale economiei de piață. Totodată, în paralel, a avut loc o democratizare treptată a sistemului politic din țară. Specialiștii în domeniu, consideră că aceste transformări în Ungaria au durat aproximativ din mijlocul anilor 60 pînă în anii 90 ai sec. XX [8].
Tabelul nr. 2. Cronologia reformelor în statele Europei Centrale de pînă la anul 1990.
Reforma
Anularea planurilor obligatorii
Anularea cotelor centralizate
Primii pași de liberalizare a prețurilor
Unificarea ratelor de schimb
Aderarea la FMI și Banca Mondială
Întreprinderile libere private
Legea falimentului
Introducerea sistemului bancar din două nivele
Noul sistem de impozitare a venitului
Sistemul TVA
Legea corporativă
Liberalizarea comerțului
Sistemul ajutorului de șomaj
Sursă: Libor Zidek[9, p 240].

Ungaria
1968
1968
1968
1981
1982
1982
1986
1987
1988
1988
1989
1989
1989

Polonia
1982
1991
1957,1975
1990
1986
Fără restricții
1983
1988
1992
1993
1990
1990
1990

Cehoslovacia
1990
1990
1991
1991
1990
1991
1991, 1992
1990
1993
1991
1991
1991
1991

Un caz aparte constituie Cehoslovacia în care transformările au căpătat o formă
mixtă între ,,terapia de șoc” și reformarea graduală. Formal punctul de pornire a
reformelor în această țară începe în 1990 imediat după ,,revoluția de catifea”. Însă,
datorită situației specifice dintre cele două componente ale țării - Cehia și Slovacia,
reformele economice nu întotdeauna reprezentau o prioritate și au fost implementate într-un interval de timp mai îndelungat spre deosebire de Polonia. Principalul
impediment în calea reformelor din perioada anilor 1990 – 1993 în Cehoslovacia,
devine chestiunea organizării statale – stat unitar, confederație sau crearea a două
state independente [10, p.169]. Reformele au accelerat (în special în Slovacia) abia
în 1993 cînd a avut loc dezmembrarea sau ,,divorțul pașnic” al Cehoslovaciei.
Concluzii
Statele din regiunea Europei Centrale la momentul derulării procesului de tranziție
de la socialism la economia de piață și societate democratică au avut deja experiența
unor reforme a sistemului politic și economic în trecutul lor. Însă, efectele acestor re451

forme au avut un impact parțial sau minimal datorită dualismului manifestat de către
elitele politice în procesul lor de implementare. Pe de o parte, nomenclatura comunistă a
fost nevoită să liberalizeze sistemul politic și economic sub presiunea revoltelor populare apărute în Ungaria, Cehoslovacia, parțial în Polonia. Pe de altă parte, cercurile conducătoare au torpilat reformele, văzînd în acestea o amenințare la adresa sistemului comunist construit în statele din regiune după cel de al doilea război mondial.
Către anii 80 ai secolului XX, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au ajuns să
se confrunte aproximativ cu aceleași probleme social-economice și politice: procese
inflaţioniste, stagnarea factorilor de producţie, deficite bugetare de proporţii, datorii
externe colosale, scăderea tuturor indicatorilor macroeconomici, scăderea nivelului
de venituri și creșterea ratei șomajului. Situaţia se agrava şi din cauza nemulțumirilor populației de sistemul politic existent. În condiţiile unei crize acute, guvernele
statelor din regiune au fost nevoite să adopte programe şi strategii de reformare a
economiei. Însă, dificultatea cea mai mare cu care s-au ciocnit elitele politice din
regiune, a reprezentat lacunele cadrului teoretico-metodologic al reformelor necesare pentru a fi implimentate în perioada de tranziție. Astfel, principalele dezbateri
academice dar și preocupări ale practicienilor a constituit:
 Ce este primară, reforma social-economică sau cea politică? Este oare posibilă reformarea simultană a societății în toate domeniile?
 Care este tempoul implimentării reformelor- rapid sau gradual? Care este durata perioadei de tranziție?
 Care sunt resursele necesare pentru efectuarea reformelor dar și mai important, care sunt costurile sociale ale tranziției?
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In this study we examine some aspects of european cooperation în the frame of Bologna process and participation of Republic of Moldova in this process. În particular we examine aspects related to National Qualification Framework for Higher Education elaboration and Quality Assurance in Higher Education System organization.

Cooperarea europeană în domeniul învățământului superior se realizează în cadrul procesului Bologna, startat la 1999 cu semnarea declaratiei de la Bologna, la un
deceniu după căderea zidului de la Berlin, în contextul extinderii Uniunii Europene
spre est, cînd pe agendă economică și politică sunt încă multe probleme de confruntat în construcția pieței comune și unității politice, miniștrii educației din 29 state
europene își pun ca scop crearea Spațiului Comun al Învățământului Superior.
În 2000 prin Strategia de la Lisabona Uniunea Europeană își propune să devină
cea mai competitivă economie în lume bazată pe cunoaștere. Învățământul superior
este privit ca o parte indispensabilă și un important partener al creșterii economice.
Către anii 2000 în cadrul statelor membre Uniunii Europene învățămîntul superior
se dezvolta ca parte a sistemelor de învățămînt naționale constituite în conformitate
cu tradițiile educaționale, în limbile naționale, în dependență de resursele și necesitățile naționale, contribuind la dezvoltarea cunoașterii și societății, răspunzînd la
provocările globale și integraționiste europene prin formare și cercetare.
Ficare stat membru al Uniunii Europene are propriul sistem de educație și în cadrul
acestuia propriul sistem al învățământului superior. Politica în domeniul educației și
învățământului în cadrul Uniunii Europene vizează trasarea de obiective strategice pentru cooperare între statele membre și susținerea acestei cooperări pentru dezvoltarea
economiei și promovarea dimensiunii europene în educație prin programe ale UE.
Către 2000 sistemele educaționale naționale în statele Europei Centrale și de
Est se află în reformare, tradiția veche universitară fiind afectată grav în perioada
socialistă prin oprimarea liberei cugetări, politizare și ideologizare. În perioada anilor 1989-2000 invătământul superior în statele Europei Centrale și de Sud-Est cunoaște o regîndire și o neașteptată dezvoltare, erupere pe fundalul problemelor economice de trecere la economia de piață și societate democratică. Crește numărul
instituțiilor de învățământ publice și private, crește virtiginos numărul studenților,
se diversifică programele de studii, majoritatea fiind îndreptate să satisfacă necesitatea pentru cunoaștere economică și juridică – necesiatte dictată de dezvoltarea economiei de piață și societății democratice bazate pe drept.
Republica Moldova prin Legea Învățământului din 1995, formează cadrul legal
pentru dezvoltarea învățământului superior, oferind spațiu atât instituțiilor publice
cât și celor private în domeniu. Răspunzînd necesităților de dezvoltare a statului
independent universitarii propun și dezvoltă programe de studii noi, care în perioada sovietică erau de competența instituțiilor de învățământ centrate la Moscova –
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relații internaționale, drept internațional, relații economice internaționale, politologie, administrație publică dar și specialități necesare dezvoltării economiei de piață,
care nu se regăseau în nomenclatorul specialităților necesare economiei socialiste –
management, marketing, etc. și specialități artistice și inginerești axate pe oferirea
serviciilor individualizate – design vestimentar, design interior etc. Instituțiile de
învățământ superior se dezvoltă în condițiile unei economii în tranziție suportînd
consecunțele instabilității economice, exodului de specialiști și tot –odată bucurăndu-se de libertatea de gîndire, posibilitatea de cooperare cu parteneri din întreaga
lume. În 1995 Republica Moldova devine membră a Consiliului Europei, asumînduși obligațiuni de aderare la valorile promovate de acestă organizație și de cooperare
pentru dezvoltarea culturii și civilizației europene.
Formarea unui Spațiu Comun al Învățământului Superior în spațiul statelor semnatare ale Convenției Culturale Europene [1] a cuprins un spațiu mult mai vast decît
cel al statelor membre ale UE, oferind posibilitatea coparticipării statelor din Europa
de Centrală și de Sud-Est, care au declarat ferma intenție de integrare europeană și
statelor post-sovietice, membre ale CSI, care dezvoltau relațiile sale cu UE în cadrul
Acordurilor de Parteneriat și Cooperare. Recunoscînd toate aceste diferențe, dar tot
odată și importanța cooperării pentru depășirea acestora în interesele dezvoltării societății bazate pe cunoaștere procesul Bologna a oferit tuturor statelor participante
platformă și instrumente pentru dezvoltarea cooperării în învățământului superior.
Pentru facilitarea atingerii obiectivelor Procesului Bologna formulate în 1999:
1.Recunoaşterea diplomelor: adoptarea unui sistem de diplome comparabile şi bine
definite; 2. Adoptarea unui sistem bazat pe două cicluri (bachelor / master); 3.
Implementarea sistemului de credite (ECTS); 4. Promovarea mobilităţii; 5.
Promovarea cooperării europene în domeniul asigurării calităţii; 6. Promovarea
dimensiunii europene în învăţământul superior, la nivel de UE se planifică un sir de
programe specializate - TEMPUS, ERASMUS, Jean Monnet.
La aceste programe au acces universități ale statelor membre UE. Programul
TEMPUS, însă este deschis pentru participare și Republicii Moldova. Din 2000 pînă în
2005 în cadrul proiectelor TEMPUS universități din Republica Moldova beneficiaza de
dotare, instruire, mobilități, schimb de experiență în baza proiectelor instituționale.
Pe agenda procesului Bologna in perioada 2000-2005 apar obiective generale
care vin să complementeze formarea Spațiului Comun al Învățământului Superior:
învăţarea pe tot parcursul vieţii; dimensiunea socială; promovarea caracterului
atractiv al spatiului european al invatamantului superior [2]; Spaţiul european al
învăţământului superior şi Spaţiul european al cercetării - doi piloni ai societăţii
bazate pe cunoaştere [3]. Crearea unui Cadru de Calificări în învățământul superior
în SEÎS - urma să prezinte puncte comune de reper pentru nivele și calificări oferite
în învățămțntul superior și să fortifice legăturile dintre calificări și rezultate ale învățării. Cadrul de Calificări în cadrul Spațiului European al Invatamintului Superior
este o preocupare stabilă a grupurilor de lucru specializate, care elaborează descriptorii de la Dublin pentru cele 3 cicluri universitare – Licență, Master, Doctorat și
propun Cadrul European al Calificărilor în cadrul SEIS [4], care este propus spre
implementare tuturor participanților procesului Bologna la conferința ministrilor
educației la Berghen în 2005.
454

La nivel de Uniune Europeană, este stabilit în 2008 Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții recomandat în calitate de “cadru comun
de referință care să servească drept instrument de traducere între diferite sisteme și
niveluri de calificări, atât pentru învățământul general și superior, cât și pentru educația și formarea profesională”[5]. Fiind compatibile între ele ambele cadre totuși
sunt diferite, CEC în cadrul SEIS referindu-se la calificările universitare, iar CEC
pentru învățarea de-a lungul vieții incorporînd și celelalte trepre ale formării profesionale, astfel corespunzînd întru totul și obiectivelor procesului Bologna.
În cadrul programelor europene destinate susținerii învățământului superior devin prioritare proiectele orientate spre formarea și compatibilizarea Cadrelor Naționale ale Calificărilor cu Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul
vieții. Guvernele statelor membre ale UE luînd notă de recomandarea Parlamentului
și Consiliului European în 2008 urmau să stabilească către 2010 corespondența între
Cadrele Naționale ale Calificărilor cu cel european, să asigure către 2012 emiterea
tuturor documentelor de certificare a competențelor educaționale cu referință la CEC,
să creeze metodologii clare de implementare a Cadrelor Naționale compatibilizate cu
cel european. În România, spre exemplu, în 2011 validarea noilor calificări a fost pusă
în responsabilitatea Autorității Naționale a Calificărilor, a fost aprobată Metodologia
de implementare a Cadrului Național al Calificărilor și creat Registrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior. Guvernul Romaniei aprobă Cadrul Național al
Calificărilor compatibilizat cu CEC prin GH. 918/13 în 2013. Înregistrarea gratuită a
tuturor calificărilor din învățământul superior oferite de instituțiile de învățământ din
Remania este obligatorie pînă în 31 decembrie 2015.
În 2005 Republica Moldova aderă oficial la Procesul Bologna asumîndu-și și
obligațiuni de cooperare în formarea Spațiului Comun al Învățământului Superior.
Ministerul Educației își asumă rolul de lider în implementarea obiectivelor procesului Bologna raportînd rezultate formale ale atingerii acestuia: implementarea suplimentului la diplomă, reformarea învățământului universitar în 2 cicluri ciclul I Licență și ciclul II Master, trecerea la sistemul de credite transferabile. Implemenatrea
învățământului universitar pe II cicluri a necesitat nu doar revederea planurilor de
studii, dar centrarea programelor pe formarea competențelor, pe rezultate ale învățării, cu reorganizarea întregului program de fornare a specialistului la nivel de licență
și la nivel de master în lipsa Cadrului Național al Calificărilor. Acestor reforme nu
au fost alocate surse bugetare, universităle realizindu-le cu resurse proprii sau în
cadrul proiectelor realizate cu suportul programelor UE. Dezvoltarea programelor
de studii doctorale a fost desfășurată de universități pe cont propriu, obținînd bază
legală ca ciclu III al studiilor universitare cu intrarea în vigoare a Codului Educației
la finele anului 2014.
Începînd cu 2006 în Republica Moldova în cadrul mai multor proiecte structurale susținute de programele UE (ex. Proiectul Schimb de experiență în domeniul
Cadrului Calificărilor conform procesului Bologna -EQFRAMEMD) se lucrează
asupra elaborării Cadrului Național al Calificărior pe domenii profesioanle. Prin
ord. 369 din 12 octombrie 2006 se aprobă Schema–tip a CNC pentru învățîmânt
superior și se desemnează instituțiile responsabile pentru elaborarea proiectului
CNC pentru învățământ superior. Apoi la 2008 este publicată o culegere de documente și materiale dedicată temei [6]. Către 2010 Cadru Național al Calificărilor în
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învătământul superior pe domenii profesionale nu este elaborat. Prin Ordinul ME Nr.
798 din 04.11.2010 au fost încă o dată desemnate instituțiile de învățămînt responsabile de elaborarea Cadrului Național al Calificărilor în învățământul superior pe domenii de formare profesională. În 2013 este editat Cadrul Național al Calificărilor în
domeniul stiințelor economice și serviciilor, iar pentru un alt șir de domenii profesionale Cadrul Național al Calificărilor în învățământul superior este publicat în 2015,
însă CNC în învățământul superior nu este aprobat de Guvern nici către septembrie
2015. Codul Educației intrat în vigoare în noiembrie 2014 [7] referitor la Cadrul Național al Calificărilor în învățământul superior (CNCÎS) prevede compatibilizarea cu
CEC (p. 3 art.97), instituția responsabilă pentru elaborarea CNCÎS fiind Ministerul
Educaței, care adminisrează și Registrul Calificărilor în Învățămîntul Superior. Surse
bugetare însă pentru elaborarea și funcționarea RCÎS nu se prevăd.
Este impunătoare cooperarea europeană în vederea asigurății calității în învățământul superior. În cadrul procesului Bologna au fost elaborate Standardele și
Liniile Directorale pentru Asigurarea Calității în SEÎS elaborate și propuse de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior și adoptate în
2005 la Berghen. Acest document oferă standarde (revăzute și ajustate în 2015 [8])
pentru asigurarea internă a calității, asigurarea externă a calității și pentru agențiile
de asigurare a calității. Statele participante ale procesului Bologna s-au angajat să
coopereze în vederea asigurării calității dar și să contribuie la menținerea și sporirea
calității învățământului superior. În Republica Moldova evaluarea și acreditarea
instituțională a majorității instituțiilor de învățământ publice și private s-a efectuat
pînă în 2005. Din 2008 pînă în 2015 nu există o instituție, agenție independentă responsabilă pentru evaluarea și acreditarea programelor de studii. Codul Educației
stabilește instituția națională responsabilă pentru evaluarea externă și areditarea
programelor universitare - Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Profesioanl (ANACIP) creată prin HG 652 din 13.08.2014. În perioada ce
urmează ANACIP va elabora metodologiile de evaluare a programelor de studii la
cele 3 nivele de studii universitare: ciclul I –licență corespunzător nivelului 6 EQF,
ciclul II-Masteratul (7 EQF), ciclul III Doctorat (8 EQF). Codul oferă posibilitate
instituțiilor de învățământ să invite pentru evaluare și acreditare agențiile străine
înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior.
Planul strategic de implementare a Stategiei „Educație 2020” prevede finanțare de
la Bugetul de stat a primelor 3 ani de funcționarea a Agenției (2014-2016).
Cu intrarea în vigoare a Codului Educației primesc bază legală multe instrumente promovate de procesul Bologna în vederea consolidării SEÎS – Organizarea
învățământului superior pe 3 cicluri – Licență, Masterat, Doctorat (Cap. II); aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (art. 88), eliberarea suplimentului
la diplomă în limbile română și engleză pentru toate nivelurile de studii superioare
(cap.II); programe comune de studii superioare (art.92); Standarde educaționale de
stat în învățământul superior (art. 96); Cadrul Național al Calificărilor și Registrul
Național al Calificărilor în învățământul superior (art.97), Agenția Națională a Calității în Învățământul Profesional; mobilitatea academică ca unul dintre drepturile
studenților (art. 136) cu finanțare prevăzută prin legea bugetului de stat (p. 6
art.148), cooperarea internațională (art.148) și cooperarea prioritară cu Uniunea Europeană și în cadrul procesului Bologna (art.149).
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Accederea formală la anumite procese europene nu garantează succesul reformelor și modernizarea sistemului de învățămînt superior. Susținerea din partea
programelor UE pe parcursul întregii perioade de participare a țării la procesul Bologna, deschiderea accesului Moldovei la programul UE Erasmus+ rămîne un suport constant și fidel dezvoltării învățământului superior și integrării acestuia în spațiul european. Planul de implementare a Stategiei „Educație 2020” nu conține planificare de finanțări de la bugetul de stat nici pentru „creşterea ratei de participare la
învățămîntul superior în domeniile importante pentru dezvoltarea social-economică
a ţării, astfel încît ponderea absolvenţilor de studii superioare în rîndul populaţiei cu
vîrsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani să ajungă la 20% pînă în 2020” (obiectiv sttegic
1.4), nici pentru „Extinderea şi diversificarea sistemului de învăţare pe tot parcursul
vieţii, astfel încît, pînă în 2020, 10% din populaţia adultă (25-64 ani) să participe la
programe de instruire” (obiectiv strategic 1.5), nici pentru obiectivele strategice:
„1.10 Dezvoltarea sistemului de consiliere şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi; 2.4 Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe
competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului economic; 2.5 Promovarea
cercetării ca instrument de formare profesională avansată şi vector de susţinere a
performanţei şi calităţii în învăţămîntul superior”. Neprevăzînd susținere financiară
de la bugetul de stat pentru implementarea prevederilor dezvoltării strategice în
conformitate cu prevederile legale și obligațiile asumate prin acorduri internaționale
Guvernul de fapt le lasă la nivel declarativ, delegînd cheltuielile instituțiilor de învățământ superior sau partenerilor internaționali pentru dezvoltare.
Republica Moldova fiind acceptată ca participant a procesului Bologna este
implicată în constituirea Spațiului European al Învățământului Superior. Prin ordine, regulamente și recomandări ale Minisrului Educaței în perioada 2005-2015 au
fost aprobate multe instrumente recomandate în cadrul Procesului (suplimentul la
diplomă, sistemul național de credite transferabile bazat de sistemul european de
credite transferabile). Îcepînd cu 2005 s-a trecut la studii superioare de Licenă ciclul
I (180-240 credite) corespunzător nivelului 6 EQF, începînd cu 2008 s-a trecut la
studii superioare de Master (90-120 credite) corespunzător nivelului 7 EQF. Cadrul
Național al Calificărilor în Învățământul Superior pe domenii profesionale început
să fie elaborat în 2006, în 2015 încă nu este aprobat de Guvern. Cu aprobarea Codului Educației a fost finalizată prima etapă de creare a bazei legale pentru modernizarea sistemului de învățământ superior structurat conform Cadrului European al Calificărilor – pe 3 cicluri. Nu este creată o Agenție a Calificărilor sau un Consiliu national al calificărior. În conformitate cu prevederile Codului Educațeiei Ministerul
Educației rămâne instituția responsabilă pentru elaborarea CNC în domeniul Învățământului Superior și tot Ministerul gestionează Registrul Calificărilor în Învățământul Superior. Planul de implementare a Strategiei „Educație 2020” nu conține
prevederi de finanțare de la bugetul de stat a obiectivelor și activităților privind implementarea prevederilor procesului Bologna, contând pe implicări ale partenerilor
internaționali pentru dezvoltare. Implicarea Republicii Moldova în 2015 în funcționarea efectivă a Spațiului European al Învățământului Superior rămîne modestă.
Republica Moldova este mai mult un beneficiar al suportului european pentru modernizarea sistemului de învățământ superior decît un partener egal cu contribuție
substanțială pentru funcționarea SEÎS.
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Motto:
„Cultura este un motor și un activator al
dezvoltării economice, sociale și de mediu”
[25, p. 160]
This paper aims to discuss about the need to include creative sector in the speech
makers in Moldova, to boost local development. It will consider and explain the evolution
of the concept semantic networking with regional development and outlining some of the
opportunities offered by membership of Moldova in the Creative Europe program. Into
the theories and policies of regional development, especially in the last two decades, the
concept of creativity has become increasingly used, extending its semantic field and is
considered by related terms like creative economy, creative industries, etc., a true source
of sustainable development .

Creativitatea a devenit un concept cheie înglobat în politicile de dezvoltare a
statelor dezvoltate, dar deopotrivă și a celor în curs de dezvoltare, fiind inclus în
sintagme ca „economii creative”, „industrii creative” sau „sectorul creativ și cultural” (DCMS, 2008; Home Affairs Bureau, 2004; Department of Communications, Information Technology and Arts, 2003). Pe lângă inițiativele naționale, o
serie de organizații și institute internaționale sau de talie mondială au vizat în demersurile lor, ce au îmbrăcat adesea forma unor rapoarte de amploare, relevarea
rolului creativității, prin intermediul industriilor creative, în stimularea dezvoltării
regionale, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții [24]; [26];
KEA, 2009; [15]. Recunoscând rolul sectorului creativ și cultural în economia
europeană, noul program cultural al Uniunii Europene, intitulat sugestiv „Europa
Creativă”, vizează stimularea acestuia, pentru perioada 2014-2020 fiind alocat un
buget de 1,46 miliarde Euro pentru cele trei sub-componente ale sale: Media, Cultură și o componentă trans-sectorială [1].
Scopul prezentului demers este de a contura succint evoluția termenului de
creativitate și maniera în care acesta este relaționat cu sfera economică, de a prezenta formele în care activitățile creative se regăsesc în spațiul european și de a sublinia
oportunitățile pe care Republica Moldova le deține în valorificarea potențialului său
creativ, ca urmare a aderării sale la programul Europa Creativă.
Creativitatea, concept în curs de cristalizare
Deși astăzi creativitatea e un concept răspândit în arealurile diferitelor științe, incluzându-le și pe cele economice, unde uneori este referit ca „resursa economică ultimă” [9], termenul s-a aflat inițial în apanajul psihologilor.
Originea etimologică a termenului (cuvântul de origine latină „creare”, cu
semnificația de „ a crea” sau „a făuri”), sugerează caracterul complex și dinamic al
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său, creativitatea cuprinzând atât originea, procesul cât și scopul sau rezultatul acesteia. Valorificând rădăcinile antice ale conceptului, cel care îl introduce generic
pentru prima dată, în 1937, este psihologul american G.W. Allport, ce transformă
adjectivul „creativ” prin sufixare în substantivul „creativitate”. Ulterior, în anii 70’,
termenul este preluat de principalele limbi internaționale: „créativité” în limba franceză, „Kreativität” în germană (Marin, 2007).
Pornind din sfera psihologicului, semnificațiile inițiale ale termenului vizau
generarea de noi idei imaginative [20], găsirea unei soluții noi la o problemă considerată sau reformularea unor cunoștințe vechi și care să primească o evaluare pozitivă sau să dețină valoare [12]; [21]. Alți autori, exponenți ai aceluiași domeniu,
identifică forme variate de exprimare a creativității. Boden [2], menționează trei
forme ale sale: creativitatea combinațională (combinații de idei familiare); creativitatea exploratorie (generare de noi idei prin explorarea unor concepte structurate) și
creativitatea transformațională (transformare structurală).
Viziunea psihologilor prin care creativitatea era analizată ca un proces preponderent mental (fie ca o caracteristică individuală, ca un proces sau rezultat) a fost
ulterior completată de sociologi, prin includerea filtrării/ aprecierii de către sistemul
social a rezultatelor sale. Astfel „audiența” efectelor creative devine la fel de importantă precum originea sa, mediul creativ incluzând pe lângă dimensiunea psihologică (numită domeniu) și pe cea sociologică (câmp) [4].
Pe fondul intensificării activităților economice ce valorifică resursele culturale
și creative ale indivizilor și regiunilor, accepțiunilor conferite de psihologie și sociologie s-au adăugat cele de sorginte economică, piața devenind totodată unul dintre filtrele principale și reflecțiile creativității. În acest fel, pornindu-se de la nivel
național și ajungând în atenția grupurilor sau instituțiilor internaționale, au început a
se contura concepte conexe precum „industrii culturale”, „industrii creative” sau
„economie creativă” [14].
Industriile Culturale și Creative – incursiune istorică
Din perspectivă economică, creativitatea a constituit obiectul unor politici economice încă din anii 90’, când o întâlnim încorporată într-o varietate largă de termeni precum: „economii culturale”, „sectorul creativ”, „economie experienței”,
„industrii de conținut”, „industrii de copyright”, „economii ale cunoașterii” și altele.
Primul înscris oficial care a face trimitere la noțiunea ce a câștigat popularitate
și astăzi – industrii creative- datează din 1994, când guvernul Australiei lansează
noul program în domeniul cultural sub numele de „Creative Nation”1 [11]. Acesta
cuprindea mențiuni și recomandări vizând diverse sectoare media, dezvoltarea industriilor culturale și educația și formarea, sugerându-se astfel multidimensionalitatea creativității și diversitatea mecanismelor prin care ea poate fi stimulată. Subliniind clar impactul pe care cultura și creativitatea îl joacă în rolul dezvoltării, raportul
menționează „Culture creates wealth. […] Culture employs. […] Culture adds value; it makes an essential contribution to innovation, marketing and design. The level of creativity substantially determines the ability to adapt to new economic imperatives. It is a valuable export in itself and an essential accompaniment to the export
of other commodities. It attracts tourists and students. It is essential to economic
1

Națiunea Creativă.
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success”1 [11]. Ulterior, în Europa, în 1997 el este vizat în raportul Creative Britain2, elaborat în timpul mandatului Prim Ministrului Tony Blair.
Conceptul de industrii creative este unul derivat din cel de industrii culturale,
cel din urmă apărând ca urmare a creșterii sinergiei dintre industrializare și cultură,
încă cu începutul secolului XIX, și descriind producția culturală în contextul capitalismului. Începând cu sfârșitul secolului XX, când termenul de industrii creative a
devenit gradual tot mai popular, semnificațiile s-au întrepătruns, astfel încât astăzi,
din perspectiva Uniunii Europene, se poate vorbi despre sectorul cultural și creativ.
Considerând diferitele accepțiuni privind industriile creative, literatura de specialitate consemnează existența a patru categorii (Moore, 2014 apud Estonian
Institute for Futures Studies, 2012):
- Abordarea sectorială potrivit căreia anumite sectoare sunt subscrise sectorului industriilor creative [14]; [22];
- Abordarea „clasei creative”, industria creativă fiind formată din categorii
profesionale [9]; [10];
- Perspectiva urbanistică a „orașelor creative” și a „mediului creativ”
(creative milieu) (Landry, 2006; Landry, 2008);
- Perspectiva extinsă a industriilor creative ca părți dintr-un sistem economic
extins, incluzând „noua economie” și fiind formate dintr-o diversitate de actori: firme,
categorii profesionale, instituții, canale de infrastructură și comunicare,etc. [23].
Industriile Creative – surse de dezvoltare regională
Preocuparea pentru analizarea industriilor creative a apărut într-un mod firesc,
în urma amplificării ponderii acestui sector în Produsul Intern Brut al statelor considerate. Evidențe ale impactului industriilor creative asupra dezvoltării regionale și
creșterii economice au fost prezentate într-un număr amplu de studii și rapoarte,
acestea vizând potențialul activităților creative de a asigura locuri de muncă, reducerea disparităților și creșterea calității vieții.
Dintre acestea, de exemplu, Raportul Națiunilor Unite, co-publicat împreună
cu UNESCO și intitulat „United Nations Creative Economy Report 2013 special
edition. Widening local development pathways [25]” prezintă avantajele care pot fi
antrenate de acest sector pentru țările în curs de dezvoltare. Raportul conchide prezentând următoarele concluzii referitoare la economia creativă și dezvoltarea economică [25, p. 153 – 155]:
- Economia creativă este unul dintre sectoarele cu cea mai mare rată de creștere din lume;
- Sectorul își intensifică capacitatea (comparativ cu studii similare întreprinse
în 2008 și 2010) motor al dezvoltării;
- Contribuie într-un mod semnificativ la dimensionarea PIB. Raportul citează
rezultatele obținute de WIPO (World Intellectual Property Organization1) care, ana„Cultura creează bunăstare. Cultura angajează. Cultura adaugă valoare; face o contribuție esențială la inovare, marketing și design. Nivelul creativității determină substanțial abilitatea de adaptare la noi imperative economice. Ea este un export de valoare prin ea însăși
și un acompaniament esențial pentru exportul altor mărfuri. Atrage turiști și studenți. Este
esențială pentru succesul economic.”
2
Britania Creativă.
1
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lizând 40 de state, constată că contribuția media a industriilor de copyright este de
5,2% din PIB;
- Economiile creative locale sunt diverse și cu multe fațete;
- Chiar și în locurile sărace și vulnerabile ale lumii, producția culturală demonstrează că reprezintă o cale viabilă de dezvoltare sustenabilă.
Același Raport sugerează 10 perspective/ măsuri ce pot genera efecte de antrenare asupra economiei locale [25, p. 155]:
1. Recunoașterea faptului că, pe lângă efectele sale economice, economie
creativă generează și valoare non-monetară ce contribuie la conturarea unei dezvoltări sustenabile, centrate pe individ;
2. Transformarea culturii într-un motor de dezvoltare economică, socială și de
mediu, prin identificarea și valorificarea particularităților și activelor culturale locale;
3. Cartografierea activelor locale creative în vederea elaborării ulterioare de
politici care să vină în întâmpinarea dezvoltării acestora;
4. Îmbunătățirea evidențelor statistice printr-o colectare riguroasă a datelor,
incluzând date de natură cantitativă, dar și calitativă;
5. Analizarea legăturii dintre sectorul formal și informal, luând în considerare
elementele de unicitate ale sectorului;
6. Analizarea factorilor critici de succes ce contribuie la crearea de noi căi de
dezvoltare a economiilor creative locale;
7. Elaborarea de politici și programe care să sprijine impulsionarea lanțului
valoric cultural și investițiile în întreprinderi creative sustenabile;
8. Investirea în consolidarea capacității locale de a împuternici/ delega autoritate creatorilor și antreprenorilor culturali, oficialilor guvernamentali și companiilor
private din sector;
9. Angajarea nu doar în parteneriate internaționale, ci și în unele regionale
pentru facilitarea învățării mutuale și cooperării reciproce, chiar și la nivelul de la
oraș la oraș (fără a exclude și localitățile rurale);
10. Integrarea culturii în programele de dezvoltare economică și socială locale,
chiar și în prezența unor priorități concurente.
Europa Creativă pentru Moldova
Un pas de început spre valorificarea potențialului creativ și atragerea de investiții
pentru stimularea sectorului creativ îl poate reprezenta și accesarea oportunităților oferite de programul Europa Creativă, la care Republica Moldova pe 18 Martie 2015, în urma unui acordat semnat între Tibor Navracsics, Comisarul European pentru Educație,
Cultură, Tineret și Sport și Monica Babuc Ministrul Culturii Republicii Moldova.
În temeiul Articolului 8 al Regulamentului Nr 1295/2013 ce înființează Programul Europa Creativă și conform fișei privind eligibilitatea organizațiilor din țări
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova poate participa cu
drepturi depline în cadrul sub-programului Cultură, în timp ce pe sub-programul
Media doar parțial, putând însă participa la activități de formare, festivaluri, dezvoltarea audienței și activități de acces la piață. [8].
Conform Biroului Europa Creativă România [1], activitățile finanțate prin subprogramul Cultură sunt: proiecte de cooperare între minimum 3 țări, rețele europene
1
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ce vizează profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative, platforme europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale și
realizarea de traduceri din literatura europeană.
Subprogramul conferă eligibilitatea tuturor persoanelor juridice din sectoarele
culturale și creative: organizații neguvernamentale, instituții publice și companii
private cu activitate în domeniu, excluzând însă persoanele fizice (acestea pot fit
beneficiari indirecți, prin afilierea la o organizație). De asemenea, organizațiile care
urmăresc depunerea de aplicații sau sunt partenere în proiecte trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică.
Spre deosebire de Programul anterior (Cultură 2007-2013), Europa Creativă se
diferențiază prin: noi obiective specifice și priorități strategice (dezvoltarea publicului, întărirea capacității operaționale a sectorului de a lucra la nivel transnațional,
adaptarea la tehnologiile digitale, noi modele de business etc.); procent mai mare de
cofinanțare în cazul proiectelor de cooperare cu minimum 3 parteneri; simplificări
procedurale (depuneri și raportări online); o mai mare deschidere spre cooperarea
internațională, prin includerea posibilității de a lucra în parteneriat cu organizații
din țările din Politica Europeană de Vecinătate și din Elveția; introducerea unei finanțări speciale pentru platforme culturale europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; finanțarea traducerilor de opere literare împreună cu activitățile de promovare a lor; finanțarea traducerilor de opere literare în
format electronic (e-books) [1].
Proiectele pot fi depuse anual, până în anul 2020, fiind trimise direct către Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din
Bruxelles, ce realizează și evaluarea acestora. În țările beneficiare, au fost instituite
Birouri consultative ce oferă informații și asistență tehnică gratuite potențialilor
propunători de proiecte. În Moldova aceste servicii sunt oferite sub egida Ministerului Culturii1.
Concluzii
Creativitatea nu mai reprezintă o noțiune ce constituie doar interesul psihologiei sau al sociologiei, ci, prin dezvoltarea industriilor ce o valorifică, a devenit un
factor redutabil al dezvoltării regionale, intrând în atenția sferei economice. Prin
crearea unei relații sinergice cu economia bazată pe cunoaștere (societatea informației), economia creativă poate constitui un motor dinamic al dezvoltării sustenabile,
atât de necesar țărilor în curs de dezvoltare.
În vederea valorificării potențialului său creativ, Moldova ar trebui să acorde o
atenție sporită identificării și cartografierii resurselor sale creative, creșterea gradului de conștientizare publică cu privire la sectoarele culturale, crearea de instituții
publice sau organizații consultative abilitate, impulsionarea dezvoltării de parteneriate strategice locale, regionale și internaționale, precum și creșterea calității educației și încurajarea schimbului de cunoștințe prin participarea la programe și cursuri
de formare internaționale.
Mulţumiri:
Reprezentanți: Andrei Chistol, Sub-programul Cultură (andrei.chistol@mc.gov.md) și Orest Dabija, Sub-programul Media (orest.dabija@mc.gov.md).
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This article presents an analysis of the role of European Union in the European integration process of the Republic of Moldova and it was supported by a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme Fellowship within the 7th European Community
Framework Programme. It is studied how EU can influience by its authority and conditionality the process of European integration and how it is reflected in the case of the Republic
of Moldova, through different awards that are offered to Moldova according its results obtained in european conditions implementation.

Integrarea europeană a Republicii Moldova prezintă, în esenţă, un proces complex şi multidimensional, deoarece include eforturi atît pe plan extern, cît şi cel intern (aceste două aspecte fiind interdependente), iar realizarea transformărilor interne a fost şi este dictată de către cerinţele şi iniţiativele comunitare. Acest fapt este
dictat nu doar de necesitatea corespunderii standardelor europene, dar şi de interesul
UE de a avea o cooperare cu parteneri competenţi din punct de vedere economic şi
care se bucură de un stat de drept viabil.
Factorul UE este prezent, fără nici o discriminare, în pregătirea tuturor statelor
orientate spre obţinerea statutului de stat membru a UE, fie că acestea deţin statutul
de stat candidat, potenţial candidat sau şi-au declarat aspiraţiile sale europene, cum
este şi cazul Republicii Moldova. Acesta se manifestă prin influienţa sau autoritatea
pe care o exercită UE asupra statelor date, prin toate acţiunile, declaraţiile şi opiniile
prezentate de stucturile şi oficialii europeni în raport cu acestea, influienţînd, în aşa
mod, evoluţia relaţiilor sale cu aceste state, dar şi producînd transformări interne în
cadrul lor, deseori jucînd rolul de îndrumător al schimbărilor în cauză. Prezenţa UE
se face simţită prin întîlniri, dialoguri, semnarea documentelor etc. În mare parte
acest factor UE se reflectă prin intermediul politicii de condiţionalitate al Uniunii
Europene faţă de aceste state.
Prin politica de condiţionalitate, în viziunea lui Kubicek P.J., se subînţelege legătura dintre beneficiile percepute, cum sunt suportul politic, ajutorul economic sau
apartenenţa la o oarecare organizaţie, şi realizarea unui program anumit. Astfel,
continuă autorul, condiţionalitatea este folosită pentru exercitarea directă asupra
*
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altora folosind tehnica morcovului şi băţului pentru a convinge, determina şi uneori
a impune statele să adopte politica dorită.[1, p.7] De regulă, există condiţionalitate
pozitivă şi negativă. Atunci cînd este realizată prin încurajarare, oferindu-se diverse
beneficii, privelegii, scutiri, este vorba despre condiţionalitatea pozitivă. Acest tip
de condiţionalitate influienţează în diferit mod relaţiile dintre părţi, astfel făcînd
posibilă atingerea unor obiective şi scopuri în domeniul economic, dar şi cel politic.
Condiţionalitatea negativă este mai greu de observat decît cea pozitivă deoarece
deseori este ascunsă în culisele unor ameninţări indirecte care reies din autoritatea
celui care promovează politica de condiţionalitate. Acest tip de condiţionalitate poate lua forma unor sancţiuni, amînări, suspendări şi îngheţare a negocierilor.[2, 58]
Prin urmare, în cazul UE, aceasta foloseşte ambele tipuri de condiţionalitate.
După cum subliniază Schimmelfennig F. şi Sedelmeier U.,[3, p.671] Uniunea Europeană înaintează regulile sale de funcţionare drept condiţii pe care statele cu aspiraţii europene trebuie să le îndeplinească pentru a putea primi recompensele scontate. Aceste recompense constau din asistenţă şi legături instituţionale variînd de la
acordurile de cooperare şi comerciale pînă la acordurile de asociere şi statutul de
membru a UE. Uniunea Europeană oferă recompensa dacă guvernul a fost în stare
să îndeplinească condiţiile şi o retrage dacă acesta suferă eşec. În acelaşi timp, chiar
dacă statul nu reuşeşte să îndeplinească toate condiţiile, Uniunea Europeană poate
să intervină, mai mult oferind suport decît aplicînd coerciţia, în vederea schimbării
comportamentului guvernului în cauză.
Astfel, preferinţă i se acordă condiţionalităţii pozitive, reieşind din considerentul de a avea prosperitate şi stabilitate de lungă durată la hotarele Uniunii şi este
considerată a fi cea mai bună opţiune pentru o relaţie democratică şi prietenoasă. De
asemenea, un rol mare joacă credibilitatea condiţionalităţii Uniunii Europene, şi
anume oferirea certitudinii de a primi bonusurile promise, dar mai ales obţinerea
obiectivului final- statutul de stat membru al UE, luînd în vedere că conform articolului 49 al Tratatului Uniunii Europene orice stat european care respectă principiile
declarate în articolul 6 ( care se referă la principiile democratice şi ale respectării
drepturilor omului) poate solicita aderarea la Uniunea Europeană.[4, p.28]
Politica de condiţionalitate s-a cristalizat în special odată cu declararea intenţiilor de a se integra în Uniunea Europeană al statelor din Europa Centrală și de Est.
Acest specific se datorează mai cu seamă transformărilor de la sfîrșitul anilor 1980
și necesitatea elaborării unei politici europene față de noile state independente din
această regiune. Anume perspectiva unei extinderi spre Est a generat o nouă dimensiune politică pentru agenda Uniunii Europene orientată să specifice obiectivele
generale în raport cu aceste state. Aceasta ar include de exemplu, un acord cu privire la direcția în care ar trebui să evolueze relațiile (de exemplu: relații externe
„standard”; „relații speciale”; sau eventuala calitate de membru) și cu privire la instrumente ale politicii pe care trebuie să se bazeze dezvoltarea relațiilor. Cele din
urmă constau din decizii atît cu privire la cadrul general al politicii (de exemplu,
acorduri în domeniul comerțului sectorial, acorduri de parteneriat și cooperare,
acorduri de asociere, regimul regulator), cît și cu privire la domeniile politicii care
să fie incluse (comerț, cooperarea politică etc.).[5, p.439]
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În acest context, au fost stabilite de către Consiliul European criteriile de la
Copenhaga în 1993. Condiţiile au fost formulate pentru a minimaliza riscul că noii
membri vor deveni instabili din punct de vedere politic şi dezavantajoşi din punct
de vedere economic, precum şi de a se asigura de faptul că statele cu aspiraţii europene vor în stare să adopte toate regulile Uniunii Europene.
Un alt aspect al condiţionalităţii UE se reflectă prin intermediul diverselor
acorduri încheiate de către Uniunea Europeană cu statele care şi-au declarat aspiraţiile europene. Este vorba despre Acordurile de Parteneriat şi Cooperare, Acordurile Europene, Acordurile de Stabilizare şi Asociere etc. Toate conţin o foaie de
parcurs, care reiese din condiţionalităţile înaintate de comunitatea europeană pentru statele vizate. Acordurilor europene, denumite şi acorduri de asociere care oferă perspectiva de aderare la UE reprezintă semnalul că statul a realizat o parte din
cerinţele înaintate şi a primit ca recompensă statutul de stat candidat. Aceste acorduri reprezintă cadrul juridic de asociere între ţările candidate şi Uniunea Europeană, stabilind relaţiile politice şi economice între parteneri şi au ca obiectiv crearea unui cadru favorabil pentru o integrare progresivă a ţărilor candidate în comunitatea europeană. Acordurile date acoperă cea mai mare parte a domeniilor
din aquis-ul comunitar şi sînt îndreptate spre a ajuta ţările candidate să stabilească
un program naţional de preluare a aquis-ului şi de integrare a regulilor juridice
comunitare înainte de aderare.[6, p.199] Tot aici se înscrie şi un alt aspect al rolului UE în procesul de integrare europeană a unui stat, ce se observă prin strategia
de pre-aderare a Uniunii Europene, care după formularea criteriilor de la Copenhaga, s-a angajat să monitorizeze şi dirijeze procesul de pregătire a statelor pentru
aderare şi integrare în structurile comunitare. În aşa fel, strategia de pre-aderare
are la bază: acorduri bilaterale; parteneriatele pentru aderare şi programele naţionale pentru adoptarea aquis-ului; participarea la programe, agenţii şi comitete comunitare; dialogul politic; monitorizarea progreselor înregistrate de către state
efectuată de către Comisia Europeană; asistenţa de preaderare şi cofinanţarea din
partea instituţiilor financiare internaţionale. [7, p.690]
Respectiv, aceste condiţii sau criterii pot fi calificate din perspectiva statelor cu
aspiraţii europene ca condiţii venite din exterior şi realizarea cărora necesită numeroase întîlniri cu oficialii europeni, negocieri, dialoguri structurale şi semnarea documentelor semnificative pe domenii specifice. Dar în acelaşi timp, apare necesitatea de a stabili un program care să permită fiecărei ţări asociate sau aflate pe calea
asocierii, să se pregătească, cu ajutorul Uniunii, să îndeplinească obligaţiile pe care
le implică accesul pe piaţa unică europeană şi activităţile structurilor europene.
În cazul Republicii Moldova, factorul UE a fost prezent de la etapa iniţială, republica fiind îndrumată şi monitorizată de către UE începînd cu intrarea în vigoare a
Acordului de Parteneriat şi Cooperare în anul 1998. În general, studiind evoluţia
relaţiilor moldo-comunitare se poate observa că acestea au fost dirijate în primordial
de structurile europene comunitare. Toate acordurile semnate între părţi au fost înaintate de către UE, cît şi invitaţiile de a participa în diverse iniţiative europene cum
sunt Politica Europeană de Vecinătate şi Parteneriatul Estic.
Datorită progreselor înregistrate de către Republica Moldova în realizarea
condiţionalităţii Parteneriatului Estic au fost obţinute un şir de bonusuri din partea
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UE. Astfel, realizarea tuturor condiţiilor înaintate de către comunitatea europeană în
Planul de Acţiuni pentru liberalizarea vizelor, pe data de 27 noiembrie 2013, UE a
acordat deptul de liberă circulaţie cetăţenilor moldoveni deţinători ai paşapoartelor
biometrice în zona Schenghen, fapt ce permite ca cetăţenii Republicii Moldova să
călătorească în ţările Uniunii Europene pe parcursul a trei luni într-o perioadă de
şase luni, fără posibilitatea de a se angaja în cîmpul muncii. În continuare, există o
listă precisă de condiţionalităţi care urmează să fie îndeplinite de Republica Moldova, dar şi un suport bugetar de 20 de milioane de euro care vor fi oferite pe o perioadă de trei ani, în trei tranşe. [8,p.6]
O altă recompensă majoră s-a obţinut pe data de 27 iunie 2014, cînd a fost
semnat Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale
acestora, pe de altă parte, fiind ratificat de Parlamentul Republicii Moldova pe 2
iulie 2014 şi stabilind un nou cadru juridic pentru avansarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi UE spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice şi
integrării economice cu UE. [9] Tot aici se înscrie şi semnarea Acordului privind
Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, datorită căruia se preconizează o
creştere a PIB-ului ţării cu 5,4% pe termen lung.[9]
Pentru Republica Moldova, Acordul de Asociere, deşi nu oferă nici o perspectivă de aderare la UE, poate fi considerat drept cimentarea cursului european al ţării,
acesta presupunînd iniţierea unor schimbări esenţiale în ţară, şi odată ce uşa Uniunii
Europene continuă a fi deschisă Moldovei, principalul său plan de acţiune este europenizarea şi implementarea eficientă a reformelor în vederea adoptării standardelor europene. Potrivit, Viceprim-ministrului, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova, în cazul în care vor fi implementate cu bună
credinţă toate angajamentele asumate absolut voluntar şi reflectate în Acord vom
avea posibilitatea să trimitem cereri pentru dobîndirea statutului de ţară candidată la
aderare.[11] În aşa fel, pentru ca Republica Moldova să fie în stare să depună cererea de aderare şi să obţină o reacţie pozitivă din partea UE, este necesar de a demonstra că ţara într-adevăr îşi realizează angajamentele asumate.
Respectiv, autorităţile moldoveneşi sunt conştiente de faptul că semnarea documentului dat nu reprezintă o finalitate, ci doar începutul unei noi perioade, probabil de lungă durată şi dificilă, de aşteptare şi eforturi considerabile îndreptate spre
obţinerea statutului de stat candidat.
În acest context, a fost adoptată Agenda de Asociere dinre Republica Moldova
şi UE, care înlocuieşe Planul de Acţiuni Republica Moldova- UE şi prevede o listă
de priorităţi pentru lucrul comun care urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016
şi prezintă un exemplu bun al interdependenţei dimensiunilor interne şi externe al
procesului de integrare europeană al Republicii Moldova. Potrivit documentului,
Uniunea Europeană va susține Republica Moldova în realizarea obiectivelor și priorităților stabilite în Agenda de Asociere. UE va face acest lucru prin utilizarea tuturor surselor disponibile de susținere, precum și prin experiență, consultanță, cele
mai bune practici și know-how, prin schimbul de informații, prin susținerea dezvoltării capacităților și consolidării instituționale. De asemenea, UE va încuraja și va
încerca să coordoneze suportul din partea altor parteneri ai Republicii Moldova.[12]
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Astfel, agenda întruneşte elemente politice, cum este dialogul politic, statul de
drept, reforma pentru consolidarea instituțiilor democratice, independența justiției,
respectul pentru drepturile omului, cooperarea în domeniul politicii externe și de
securitate, precum și soluționarea pașnică a conflictelor, cooperarea în domeniul
justiției, libertății și securității. Agenda prevede și aspecte economice și comerciale,
inclusiv ocooperare sectorială în domeniul energetic, transport, ocuparea forței de
muncă și protecție socială.[12]
Un alt instrument de implementare al Acordului de Asociere, însă de natură
pur naţională, este Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere, prevăzut pentru perioada anilor 2014-2016. Acesta este elaborat în conformitate cu obiectivele Acordului şi include acţiunile necesare de a fi realizate de
către instituţiile responsabile conform fiecărui compartiment, precum şi Anexe ale
Acordului de Asociere, inclusiv a părţii privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat
şi Cuprinzător în termenii indicaţi şi cu specificarea resurselor financiare necesare
în acest sens. Versiunea finală a Planului Naţional de Acţiuni aprobată în cadrul
reuniunii Guvernului din 25 iunie 2014 include atât propunerile adiţionale ale autorităţilor publice, cît şi pe cele ale societăţii civile. În aşa fel, Planul Naţional de
Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea procesului de
integrare europeană în următorii 3 ani.[13] Totodată, controlul extern în realizarea
Acordului de Asociere va continua prin intermediul unui mecanism instituţional de
monitorizare a implementării, dar şi luare a deciziilor asupra aspectelor ce cad sub
incidenţa prevederilor Acordului. În aşa fel, a fost creat Consiliul de Asociere, Comitetul de Asociere şi Comitetul de Asociere Parlamentar. Toate trei entităţi sînt
formate din reprezentanţii structurilor UE şi ai Guvernului şi Parlamentului Republicii Moldova respectiv.[14]
În general, UE după semnarea acordului de Asociere în vara anului 2014 a
anunţat un nou pachet anual de sprijin pentru Republica Moldova, pentru a ajuta
instituțiile publice, cetățeni și comunitatea de afaceri să profite de beneficiile și
oportunitățile oferite de Acordul de asociere și Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE. Este vorba de un prim pachet de asistență bilaterală acordată
pentru Republica Moldova în conformitate cu Cadrul unic de asistență, care stabilește obiectivele și prioritățile strategice pentru viitoarea cooperare a UERepublica Moldova în 2014-2017. [15] Prin urmare, pachetul Uniunii Europene
de sprijin anual (Programul anual de acțiune 2014) oferă suma de 101 milioane
euro drept alocare bilaterală pentru Republica Moldova. Finanțarea se acordă prin
intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru două acțiuni: a)
sprijin pentru reformele politice ale Finanțelor Publice din Republica Moldova şi
b) programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (ENPARD) Republica Moldova.[15]
O nouă evoluţie în relaţile moldo-comunitare a avut loc odată cu înrevederea
dintre Prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, şi Comisarul european
pentru Politica Europeană de Vecinătate şi Negocierile de Extindere, Johannes
Hahn din noiembrie 2014. Potrivit comunicatului guvernului Republicii Moldova,
în urma acestei întrevederi au fost semnate două documente privind extinderea asis469

tenţei Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Este vorba despre Memorandumul de înţelegere privind suportul oferit Republicii Moldova pentru perioada
2014-2017 şi un document de finanţare pentru realizarea prevederilor Acordului de
Liber Schimb. Astfel, Republica Moldova va primi,prin intermediul Memorandumului de înţelegere, în următorii trei ani, un sprijin de până la 410 milioane de euro
din partea UE.[16] Această asistenţă va merge prioritar pentru reforma administraţiei publice, dezvoltarea agricolă şi rurală, reforma poliţiei şi managementul frontierei. Acordul privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de
Liber Schimb, la rîndul său, prevede o asistenţă de 30 de milioane de euro. Acest
program va ajuta instituţiile publice, cetăţenii şi comunitatea de afaceri să se folosească la maximum de deschiderea pieței europene pentru produsele moldovenești.
De asemenea, Programul va contribui la dezvoltarea competitivităţii întreprinderilor
mici şi a legislaţiei conform standardelor de calitate ale Uniunii Europene şi va
promova exporturile şi oportunităţile investiţionale.[16]
Această asistenţă financiară şi tehnică oferită de UE Republicii Moldova în
vectorul său european pune accent totuşi pe necesitatea unei pregătiri mai esenţiale
în vederea unei posibile discuţii asupra promovării integrării republicii la un nivel
superior celui existent. Cu părere de rău, UE a demonstrat şi capacitatea sa de a
aplica condiţionalitatea negativă la adresa Republicii Moldova. În urma instabilităţii
politice şi economice cu care se confruntă ţara, luînd în vedere dificultăţile din sectorul bancar al Republicii Moldova şi în general sfera financiară, UE a mers la măsuri dure, utilizînd îngheţarea finanţării Republicii Moldova, subliniind că doar un
program al Fondului Monetar Internaţional (FMI) va reprezenta garanţia că îngrijorările apărute pot fi ameliorate, iar stabilitatea macro-financiară asigurată. [17]
Acest lucru demonstrează că Republica Moldova trebuie să depună eforturi
reale în implementarea reformelor cerute de către Uniunea Europenă, evitînd realizarea obiectivelor propuse doar pe hîrtie. Pentru a avansa în procesul de integrare europeană este nevoie de a obţine aprobarea structurilor europene, care deseori
indică lipsa unei avansări în realizarea angajamentelor asumate. În plus, UE subliniază faptul că Moldova ar trebui să lucreze nu doar la capitolul corupţiei, justiţiei şi drepturilor omului. Astfel, Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei UE la
Chişinău, consideră că în Republica Moldova ”trebuie să se joace potrivit regulilor și nu cu regulile”, fiind necesare întreprinderea de acțiuni în trei domenii majore: 1) responsabilizarea guvernării prin supunerea unui control mult mai riguros
a marilor businessmani; 2) integrarea cît mai largă prin antrenarea în dialog a tuturor minorităților și anularea efectelor polarizării multiple și 3) punerea în prim
plan a conflictului Transnistrean.[18]
În aşa fel, rolul UE are o importanţă majoră în realizarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Acesta nu se reduce doar la declaraţii, vizite şi întrevederi oficiale. Condiţionalitatea UE este pîrghia prin care comunitatea
europeană controlează nivelul de pregătire a republicii în cursul său european. În
acelaşi timp, este important ca această condiţionalitate să nu piardă din încrederea
faptului că va oferi recompensele pe măsură, iar Republica Moldova să fie capabilă să realizeze angajamentele asumate pentru a avansa la următoarea etapă a integrării sale europene.
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COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA:
ASPECT PARLAMENTAR
NEGUȚA Andrei,
Ambasador, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
membru al Comisiei de politică externă și integrare europeană.
The author tackles there quirements of the Constitution of the Republic of Moldova related to international collaboration and analyses the Foreign policy section of the Moldovan Government’s activity programme. Is realized analysis of the international collaboration of the Parliament of the Republic of Moldova elected on 30.11.2014 – the establishment
of international parliamentary delegations, the process of forming friendship groups with
other countries’ parliaments, the adoption during Parliament’s plenary sittings of draft laws
and decision of international character. The author analyses certain aspects of the Republic
of Moldova’s collaboration with the European Union and the Russian Federation and describes the state of the relations with the administration of the Transnistrian region. He
concludes that in the sphere of international collaboration a great deal of potential is not
used and, at the same time, errors are made.

În Constituția Republicii Moldova [1, pag.4], Moldova s-a obligat să respecte
carta ONU ți tratatele la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, iar articolul 66,
alineatul d) [1, pag.21], determină că în atribuțiile de bază a Parlamentului intră și
aprobarea direcțiilor principale ale politicii interne și externe a statului, iar alineatul
g) al aceluiași articol stipulează ratificarea, denunțarea, suspendarea și anularea
acțiunii tratatelor internaționale încheiate de Republica Moldova.
Colaborarea internațională a Moldovei reiese și din atribuțiile Președintelui
țării „Atribuții în domeniul politicii externe”, (articolul 86 al Constituției) și articolul 96 „Rolul Guvernului” care trebuie să asigure realizarea politicii interne și externe a statului [1, pag.28,31].
La sporirea colaborării internaționale un mare rol posedă Parlamentul
Moldovei. Delegațiile permanente parlamentare internaționale, grupurile de prietenie cu parlamentele altor țări, acordurile parlamentare de cooperare cu legislativele
altor țări, vizitele oficiale parlamentare – sunt pîrghiile aprobate de ani. Cum stau
lucrurile în acest domeniu în actualul legislativ? Abia la 9 aprilie 2015, forul legislativ suprem al țării adoptă Hotărîrea Nr. 68 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale[2 pag. 70]. Au fost formate delegațiile și aprobată componența delegațiilor la următoarele organizații parlamentare
internaționale: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), Comitetul
parlamentar de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST), Adunarea parlamentară a
cooperării economice la Marea Neagră (APCEMN), Adunarea Parlamentară a
OTAN (APOTAN), Uniunea Interparlamentară (UI), Adunarea Parlamentară a
țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (AIPCSI), Adunarea Parlamentară a OSCE (APOSCE), Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF), Adunarea Parlamentară a statelor membre a Procesului de Cooperare în Europea de
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Sud-Est (SEECP), Adunarea Parlamentară GUAM (APGUAM), Adunarea Interparlamentară a Inițiativei Central Europene (APaICE), în total 12 delegații parlamentare internaționale.
Tot prin această Hotărîre Nr. 68 s-a aprobat componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la următoarele organizații parlamentare
bilaterale – cu Republica Polonă, Comisia Interparlamentară de cooperare între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Federală a Federației Ruse și Comisia
pentru integrare europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul
României, în total 3 delegații.
Dacă în legislatura trecută au funcționat 44 grupuri de prietenie cu parlamentele altor state, atunci timp de 7 luni de la constituirea noului Parlament a
fost posibil numai de purces la constituirea a trei grupuri. Încercări de a constitui au fost, s-a argumentat și toți au căzut de acord, că de creat aceste grupuri
este foarte necesar, dar nimic nu s-a mișcat. Prin aceste grupuri, legislativul țării
ar avea o posibilitate bună de a lărgi colaborarea internațională parlamentară. În
prezent rămîne numai să sperăm că toate fracțiunile parlamentare le vor aproba
la începutul sesiunii de toamnă.
În total pe parcursul sesiunii de primăvară 2015 Parlamentul a adoptat 35 de
legi pentru ratificarea tratatelor și altor acte internaționale și bilaterale. Comisia
politică externă și integrare europeană în cadrul a 22 de ședințe a pregătit și
prezentat legislativului 45 de rapoarte și 36 de avize consultative[3 pag.3].
Se cunoaște că Guvernul Moldovei consideră integrarea europeană cea mai
sigură cale pentru atingerea obiectivelor naționale. A fost semnat și ratificat Acordul de Asociere RM – UE, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. La 7 octombrie 2014,în toiul campaniei electorale parlamentare,
Guvernul aprobă planul național de acțiuni (Hotărîrea nr. 808) [4, pag.40],
A urmat Hotărirea Guvernului Gaburici nr. 348 din 5 iunie 2015 prin care a
fost aprobat programul legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul
Acordului de Asociere între RM, UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
și statele membre ale acestora[5, pag.7]. La 9 iulie curent, Parlamentul, doar cu 31
de voturi aprobă acest Plan. Estafeta este preluată de guvernul Streleț, care la 26
august curent adoptă Hotărîrea „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 ”[6], deci modifică Planul național de
acțiuni al Guvernului Leancă. Motivele reale ale modificării Hotărîrii nr. 808 sunt
neîndeplinirea Planului național de acțiuni.
Adăugător, tot la 26 august 2015 Executivul aprobă Planul de acțiuni a
Guvernului pentru anii 2015-2016 [7]. Se creează impresia că din punct de vedere al strategiei, Guvernele noastre acționează corect. Însă realizarea acestor
documente lasă de dorit. Eradicarea corupției, lupta cu fraudele bancare, crearea
locurilor de muncă, garantarea supremației legii, asigurarea protecției sociale a
populației, rămîn declarative.
Exprimarea propriilor concepții și idei în preambul „Programului de activitate
al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015 – 2018”, este considerată o
învinuire de divizare a societății moldave, „alimentată de retorica iresponsabilă a
unor politicieni locali”[ 8, pag.3]. Consider că era de prisos această constatare a
Guvernului chiar la începutul Programului său de activitate. A avea alte păreri refer473

itor la dezvoltarea țării este foarte bine. Prin discuții tolerante, utile, politologice
trebuie corectată strategia și tactica de dezvoltare a Republicii Moldova. Este bine,
că în țară sunt partide politice, politologi, experți, care examinează parcursul european al țării nu numai în susținere. Multe învinuiri se aduc celui mai mare partid
parlamentar – Partidul Socialiștilor din care fac parte și-l reprezint.
Nu este corect că noi suntem împotriva integrării în Europa.E necesar să armonizăm legislația țării la cea aeuropeană, deoarece mai devreme sau mai tîrziu se vor
realiza visurile părinților fondatori ai UE de a avea o Europă unită de la Lisabona la
Vladivostoc. E necesar să utilizăm toate posibilitățile acordate Moldovei pentru
modernizarea ei. Dar noi nu acceptăm un Acord de asociere dintre doi parteneri, în
care unul, Bruxellul, dictează ce trebuie de realizat, iar al doilea, Chișinăul, este
dator să realizeze necondiționat, fără drept de replică, de propunere de alternativă.
A doua ce nu acceptăm noi este neutilizarea potențialului politic, social-economic,
științific și de altă natură dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Considerăm
că are loc chiar stoparea forțată a utilizării acestui potențial. Nu ne interesează motivul de care se conduc guvernanții noștri – fie că sunt rugați să participe alături de
SUA și UE la antrenări geopolitice contra Rusiei, sau așa ei consideră că trebuie de
dezvoltat țara noastră. Noi vom continua să îndeplinim rolul de opoziție constructivă și să susținem propuneri concrete de dezvoltare reală a Republicii Moldova.
Guvernele noastre tind să promoveze o politică externă consecventă și echilibrată pentru consolidarea relațiilor cu partenerii internaționali și aprofundarea
relațiilor bilaterale cu statele lumii. Însă multe forțe politice, analiști și politologi
constată regresul relațiilor bilaterale moldo-ruse. Ele deja nu sunt considerate strategice, cum era anterior. În anul 2014 schimburile comerciale s-au diminuat cu
30%. Neacceptarea propunerilor insistente ale Federației Ruse de a examina perspectiva relațiilor economice după intrarea în vigoare a Acordului de Asociere RM
– UE și, ca rezultat, imposibilitatea de a exporta fructe, legume, băuturi
moldovenești în Rusia, deoarece Moldova n-a exclus posibilitatea reexportului mărfurilor străine prin teritoriul moldav, au fost tratate ca embargou. Vina a fost atribuită numai Rusiei.
La 19 august curent, Guvernul aprobă proiectul de lege privind aplicarea
măsurilor restrictive internaționale [9]. Motivarea constă în faptul că pînă în
prezent, Moldova nu are cadrul legal care ar permite utilizarea măsurilor restrictive,
primite de ONU și UE. Real, cel puțin în cadrul ONU, nu este așa – în statutul său,
articolul 41, se determină că sancțiunile stabilite de Consiliul de Securitate sunt obligatorii pentru toate țările-membre. Iar constituția RM, alineatul (2) al art. 4 determină, „dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne,
prioritate au reglementările internaționale. Bănuiesc, că scopul proiectului este altul.
Analizînd interviul d-lui Streleț acordat stației de radio „Europa Liberă”, expresia „nu există pericol de flirt cu Rusia”, plasarea Rusiei într-o vecinătate de
parteneri comerciali într-o ordine stranie – „Egipt, Rusia, alții”, concluzia că e posibilă si o mai mare depărtare a Republicii Moldova de Federația Rusă din punct de
vedere comercial economic, ne vorbesc despre pregătirea alinierii Moldovei la
sancțiunile UE față de Rusia. Aceasta ar fi o greșeală fatală! Cît de dificil nu ar fi
Moldovei, consider că nici într-un caz, țara noastră nu trebuie să fie antrenată în
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lupte geopolitice în favoarea unei sau altei părți. Îmi exprim speranța că așa gîndesc
și alți colegi în Parlament și va fi posibil ca proiectul Guvernului să nu devină lege.
(Aș sfătui pe guvernanții noștri să se debaraseze de starea în care se află un șofernovice ce conduce auto timp de o lună – totul poate, totul știe, totul controlează!)
Despre relațiile cu Transnistria. Din punct de vedere al Chișinăului, ele sunt
considerate interne, Tiraspolul le numește externe, însă nu definiția lor este importantă. Dacă în 2014 au avut loc două reuniuni în formatul „5+2” în vederea
soluționării tuturor problemelor existente și determinării unui statut special al
Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, atunci în 2015, nici una. Situația din
Ucraina nu duce la descărcarea situației, denunțarea de către Ucraina a Acordului cu
Rusia de tranzitare a garniturilor pe calea ferată cu destinația în Moldova, la
Tiraspol [10], au creat mari probleme în rotația pacificatorilor ruși din cadrul
forțelor de menținere a păcii și aprovizionarea lor cu cele necesare.
Suferă și militarii care păzesc munițiile la Colbasna, dar la noi se eschivează de
la examinarea problemelor lor, deoarece ei nu au un statut juridic. Este corect, ei se
află aici ca rămășițe ale armatei a 14-a a Uniunii Sovietice, dar este foarte periculos
să nu avem în vedere consecințele unei rele paze a munițiilor sau lipsa ei la
Colbasna. Aceasta are o importanță nu numai pentru Moldova și Transnistria, dar și
pentru întreaga noastră regiune. Trebuie de soluționat și aceste probleme.
Din multiple probleme ce există în relațiile noastre cu Transnistria aș mai
menționa încă una. Identificarea mecanismelor de aplicare în regiunea transnistreană a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre RM și UE,
prevăzută de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Sarcina este determinată,
dar e real să fie realizată? Acordul de Asociere RM – UE a intrat în vigoare provizorie la 1 septembrie 2014. La rugămintea Chișinăului pentru agenții economici ai
Transnistriei continuă să acționeze regimul de preferințe autonome comerciale, dar
numai pînă la 1 ianuarie 2016. De la această dată, mărfurile Transnistriei vor fi examinate din punct de vedere al normelor ce acționează în UE, deci trebuie de asigurat certificarea , corespunderea sanitară, ambalajul și altele. Pentru toate acestea, la
Tiraspol nu sunt gata. Fostul șef al departamentului extern al Administrației de la
Tiraspol, Valeriu Lițcai, consideră, că asupra Transnistriei vine un țunami.[11,
pag.6]. Ce se poate produce? Așa cum așteaptă Chișinăul, Transnistria poate aproba
condițiile și intră în sistemul de relații economice RM – UE. Dar, e foarte probabil,
că politicul, mai ales din punctul de vedere al alegerilor în Sovietul Suprem al
Transnistriei și alegerilor locale care vor avea loc la 29 noiembrie curent, vor cere
determinarea definitivă a regiunii spre Uniunea Euroasiatică. Atunci, la formatul
„5+2” va fi posibil de progresat? Este aceasta o problemă economică a Transnistriei? Nu, aceasta este o problemă politico-economică a Moldovei și regiunii Transnistria, care operativ trebuie soluționată.
În concluzie enumăr unele probleme în colaborarea internațională a țării noastre:
1) Regresul relațiilor politice și social-economice cu Federația Rusă.
2) Îngrijorarea în legătură cu expunerea în planul de activitate a Guvernului a
tezei, ca „soluția politică a conflictului (transnistrean) va fi corelată cu obiectivul de
integrare europeană a țării”. Vor accepta asta transnistrenii, găgăuzii? Dacă nu vor
accepta, ce situație vom avea?
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3) Conflictul armat din estul Ucrainei. Se creează impresia, că interesele naționale ale Moldovei coincid întotul cu cele ale Ucrainei – ce face țara vecină e bine,
ce face Rusia e rău. Este o poziție necorectă, simplistă.
4) Antrenarea în continuare a Moldovei în lupte geopolitice dintre UE și Rusia.
Consider, că în promovarea politicii externe a Republicii Moldova există lacune și erori serioase.
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This article was researched within the FP7 Program Support Marie Curie (IRSES)
“Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre-accession best
practices and experience to Moldova’s and Georgia's pre-accession process”. In this article
we try to define concepts of modernization and reflexive modernization, and to relate these
concepts with modernization of trade unions in XXI century. Also, we analyze the main issues
of modernization of trade unions of Republic of Moldova. They should be conscious that the
modernization process is a continuous one that requires responsibility of all stakeholders.

În secolul al XXI-lea sindicatele se confruntă cu o provocare fără precedent care se manifestă prin schimbarea circumstanțelor sociale, economice și culturale.
Acest fapt duce la revizuirea metodelor de lucru și a gamei de servicii pe care acestea le prestează membrilor lor pe lângă cele tradiționale. Acestea se referă la negocierile, în numele angajaților, oferirea unui suport juridic și personal în disputele cu
angajatorul. Studiile asupra eforturilor sindicatelor de a confrunta și a face față provocărilor acestor procese de schimbare au tendința de a evidenția probleme ce țin de
esența și direcția negocierilor colective, schimbări organizaționale în cadrul sindicatelor, strategiile și răspunsul la schimbările produse pe piața muncii și organizării
muncii [1, p.153].
Se consideră ca sindicatele sunt niște organizații rudimentare care țin de trecutul sovietic pentru țara noastră sau de cel istoric pentru alte state cum ar fi spre
exemplu Marea Britanie. Dar trebuie să conștientizăm că în epoca globalizării sindicatele apar pe arena internațională ca noi actori, care sunt într-o etapă a modernizării reflexive în care indivizii și organizațiile încearcă să se încadreze în procesele
de schimbare care implică mișcare, flux, schimbare și imprevizibilitate [1, p.166].
În ceea ce privește termenul de modernizare putem evidenția câteva puncte
cheie care trebuie luate în considerație atunci când este vorba despre sindicate.
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Termenul de modernizare reflexivă este determinat de către autorii englezi S. Lash
și J. Friedman [2, p.1]. Deși tradițional in epoca globalizării dezbaterile teoretice se
concentrează asupra modernismului și postmodernismului, atunci când este vorba
despre sindicate trebuie de utilizat termenul modernizare. Ei consideră că acest termen este mai potrivit decât cele de modernism sau postmodernism, deoarece, acestea din urmă după ei nu se referă la o mișcare, ci reprezintă un fenomen static, fix.
Ei susțin că modernizarea este un proces de învățare, prin care ar fi posibilă realizarea unei schimbări sociale semnificative. Paradoxul constă, însă, în faptul că modernizarea este un proces de individualizare și duce la imposibilitatea ca un colectiv
să poată face această schimbare socială.
S. Lash și J. Friedman susțin că acest paradox a fost soluționat de U. Beck [3,
p.8]. Acesta susține că educația este o sursă a modernității reflexive, iar în contextul
dualității individual-colectiv, educația face posibilă creșterea nivelului de autodescoperire și auto-reflecție. O persoană educată, care și-a dezvoltat abilitățile prin
intermediul unei cunoașteri reflexive a condițiilor și perspectivelor modernității,
devine un agent al modernizării reflexive.
Totodată S. Lash menționează și termenul de tradiționalizare reflexivă, care ar
permite sindicatelor să mențină tradițiile mai vechi de comunitate și solidaritate
pentru a putea soluționa acele probleme care apar în condițiile contemporane [1,
p.167]. Acest lucru poate fi realizat mai mult practic decât teoretic, însă lucrările
publicate de către Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC) în ultima perioadă ne demonstrează un interes empiric sporit asupra acestui fenomen.
Autorul J. Payne susține că dezbaterea asupra problemei modernizării sindicatelor este una puțin teoretizată. Termenul de modernizare este folosit ca o provocare
pentru sindicate, pentru ca acestea să se poată adapta la schimbările și noile condiții
politice, sociale și economice [4, p.378].
Condițiile politice: la baza acestora stau tendințe contradictorii. Există fragmentarea, astfel încât puterea politică este transferată la nivel regional, dar există,
de asemenea și o afirmare a controlului politic de către organisme supranaționale
cum ar fi Uniunea Europeană. Aceasta include organizații, cum ar fi Fondul Monetar International și Organizația Mondială a Comerțului, care pretind a fi principalele
organizații din domeniul economic și comercial, dar efectiv controlează domeniul
politic și decizional în cadrul statelor-națiuni.
Condițiile sociale: se referă la schimbarea substanțială de la societățile tradiționale, bazate pe practică cutumiară, la societățile în care sistemele de valori și practicile culturale au devenit fragmentate. Acest lucru a dus la rândul său, la două tendințe contradictorii. În primul rând, o tendință de a vedea sistemele morale și etice
ca fiind relative. Și în al doilea rând, o tendință contrară pentru "majoritatea morală"
de natură fundamentalistă, religioasă să depună efort pentru controlul hegemonic
asupra societății la nivel politic și social.
Condițiile economice: ritmul transformărilor capitaliste în condițiile globalizării a lărgit capacitatea sindicatelor de a lucra înafara limitelor naționale. Sindicatele
naționale de multe ori găsesc o cauză comună cu guvernele naționale și cu ramurile
naționale ale firmelor transnaționale pentru a influența deciziile cu privire la investiții și la capacitatea de producție a diferitor state. Globalizarea implică o unitate de
creștere a productivității, care împiedică rezistența sindicatelor. În cele din urmă,
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creșterea corporațiilor transnaționale a fost însoțită și de o creștere a întreprinderilor
mici și mijlocii la nivel național, care practic nu au organizat sindicate care ar putea
negocia și reprezenta interesele angajaților cu angajatorii.
V. Teosa menționează ca punct de pornire în delimitarea termenului de modernizare a sindicatelor, anume semnificația inițială din limba engleză a termenului
”modern - contemporan”. De aceea modernizarea este definită ca un proces de inovare, de reînnoire radicală și rapidă, o cale de schimbare a diferitor domenii de activitate socială. Este o strategie de trecere din ieri în azi, care include analiza situației,
determinarea vectorului de dezvoltare și amenințărilor potențiale, programelor și
mecanismelor de activitate [5, p.15].
Criza globală a mișcării sindicale, observată în anii 80 secolului trecut, a trezit
îndoieli referitor la necesitatea existenței unor instituții sindicale. Unii cercetători
consideră că în societatea postindustrială conflictul proprietarilor de capital și a angajaților își pierde actualitatea, prin urmare, rolul sindicatelor în reglementarea relațiilor sociale și de muncă în întreprinderi se reduce în mod inevitabil.
Cu toate acestea, este evident că conflictele de interes economic între angajator și
angajați nu au încetat să existe, ci mai degrabă s-au intensificat. În acest sens, argumentele cu privire la irelevanța sindicatelor nu sunt coerente, deoarece acestea, ca o
instituție de protecție socială a drepturilor și intereselor angajaților, sunt una dintre
principalele elemente ale unei economii de piață. O activitate prolifică a sindicatelor
din țările dezvoltate, cum ar fi Suedia, Norvegia, Austria, Statele Unite ale Americii,
Canada, Germania, Italia confirma necesitate obiectivă de existență a acestora.
Ne cătând la necesitatea existenței sindicatelor, acestea mai greu se adaptează
la noile condiții în special în epoca globalizării. Din această cauză problema modernizării ne apare ca o problemă ce ar determina vectorul dezvoltării contemporane al
acestei instituții sociale importante [6, p.109]. În același timp, modernizarea sindicatelor nu ar trebui să fie un proces pe termen scurt sau o reformă instituțională unică, ci o actualizare constantă a instituției, în conformitate cu dinamica și viteza
schimbărilor mediului extern și necesitățile membrilor în apărarea drepturilor lor,
ocuparea forței de muncă și condițiilor decente de muncă.
Slăbiciunea mișcării sindicale și inconsecvența formelor și metodelor de activitate a economiei contemporane inhibă dezvoltarea unor procese importante, cum ar
fi formarea unui nou sistem de relații de muncă, dezvoltarea economiei de piață social orientate și a unui parteneriat social veritabil. Sistemul contemporan al relațiilor
sociale și de muncă necesită o anumită structură instituțională. Astfel de instituții
influente sunt asociațiile sindicatelor și patronatelor care asigură interacțiunea dintre
capital și munca salariată, soluționează conflictele care apar în sfera muncii.
În relațiile de muncă contemporane funcțiile sindicatelor s-au extins considerabil. Ele au devenit o instituție socială importantă care și-a asumat responsabilitatea
pentru rezolvarea problemelor social-economice cu caracter național, dar în esență,
au rămas asociații voluntare, bazate pe principiul libertății de asociere. Cercetătorii
identifică trei funcții ale sindicatelor: politice, economice și sociale [6, p.110].
În ceea ce privește funcția politică aici este vorba de reprezentarea și apărarea
intereselor angajaților în cadrul instituțiilor legislative. Deși tradițional s-a constituit
caracterul apolitic al sindicatelor, această reprezentare în cadrul instituțiilor este
stabilită în cadrul actelor de constituire al acestora, în legislația națională, precum și
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convențiile internaționale. Funcția economică este una ce definește activitatea sindicatelor și presupune că acestea caută să crească (sau să nu micșoreze) salariile, să
îmbunătățească (sau să extindă) ocuparea forței de muncă și condițiilor de muncă.
Această funcție sindicatele o efectuează prin intermediul negocierilor colective și
alte mijloace care se văd a fi eficiente. Iar funcția socială se referă la reprezentarea
angajaților și intereselor acestora în cadrul parteneriatului social și dialogului tripartit. Aceste funcții la fel sunt corelate cu procesul de modernizare și cu schimbările
survenite în societate în cadrul proceselor de globalizare.
Luând în considerație abordările, conceptele și strategiile Organizației Mondiale a Muncii (ILO), modernizarea sindicatelor trebuie să se bazeze pe standardele și
principiile dezvoltării sociale regionale. Principalele probleme și riscuri menționate
de către ILO în sfera muncii sunt – ocuparea forței de muncă, legătura cu dezvoltarea economică, distribuirea și sărăcia, inclusiv și în statele dezvoltate. ILO menționează că analiza comparativă a politicii salariale, migrației și educației permite evidențierea problemelor și riscurilor, determinarea amenințărilor și obiectivelor securității muncii în practica partenerilor sociali. De asemenea, actuală a rămas problema eficacității instituțiilor pieții muncii și politicile acestora în concordanță cu
schimbările care au loc pe piața muncii în cadrul statului.
ILO formulează principalele direcții și obiective de modernizare a activității
partenerilor sociali, în statele în curs de dezvoltare, bazându-se pe principale postulate: piața muncii joacă un rol esențial în realizarea progresului economic și social;
nivelul ocupării forței de muncă, reprezintă un factor al nivelului sărăciei, dar determină și politica de incluziune socială; piața muncii contemporană nu poate asigura crearea locurilor de muncă în sectorul legal al economiei. În realitate majoritatea
elitei politice ignoră aceste postulate atât de cunoscute angajaților, sindicatelor, precum și într-o oarecare măsură și angajatorilor.
Modernizarea sindicatelor trebuie să ofere niște programe de activitate concrete, care ar face față noilor riscuri ale mișcării sindicale în lupta lor pentru drepturile
și interesele muncitorilor. Aceste riscuri sunt:
- scăderea numărului de membri;
- necesitatea adaptării la condițiile noului mediu;
- lupta neeficientă pentru drepturile muncitorilor;
- caracterul defensiv al tacticii sindicatelor;
- structura ierarhică rigidă;
- soluționarea unor probleme care nu sunt actuale.
Doar niște sindicate noi, cu o structură flexibilă și strategii modernizate ar putea reprezenta și apăra interesele angajaților în cadrul unui dialog social eficient.
Pentru sindicatele contemporane modernizarea reprezintă [5, p.23]:
- o nouă gândire, noi obiective și noi strategii;
- participarea activă la democratizarea relațiilor de muncă;
- consolidarea poziției angajaților în cadrul dialogului social;
- succesul și insistența în realizarea dreptului la muncă;
- deschiderea și politicile civice, care trebuie transformate în legități de activitate;
- răspunsul sindicatelor la riscurile și problemele muncii în condițiile globalizării și regionalizării;
- tehnologii sindicale inovative;
- schimbări structurale și organizaționale.
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Pentru Republica Moldova modernizarea sindicatelor este o problemă actuală.
În ultimii ani au avut loc o serie de schimbări semnificative în viaţa sindicală din
ţară. Astfel, a fost creat un cadru normativ puternic – Legea sindicatelor şi Codul
Muncii care este unul din cele mai bune din Europa, după cum apreciază experţii
internaţionali. În acelaşi timp, continuă procesul de dezvoltare a sindicatelor de ramură şi se activizează colaborarea internaţională.
CNSM a devenit membru cu drepturi depline al Confederaţiei Generale a Sindicatelor, iar din februarie 2010 a intrat în componenţa Confederaţiei Internaţionale
a Sindicatelor (ITUC), care uneşte în rândurile sale 311 sindicate naţionale din 155
de ţări şi regiuni, cu peste 175 de milioane de membri [7].
De asemenea, modernizarea este axată pe câteva direcții concrete [8, p.61]:
- distanțarea sindicatelor de la influența politică, care a existat pe parcursul ultimului deceniu;
- educația sindicală, are loc conștientizarea dezvoltării unei educații sindicale
propice;
- securitatea muncii este transformată într-o problemă prioritară;
- protecția juridică.
În concluzie putem menționa că ca deși în condițiile globalizării dezbaterile teoretice se axează pe discuția dualității modernism-postmodernism, cercetătorii consideră ca în ceea ce privește sindicatele trebuie de definit anume termenul de modernizare. Acesta reprezintă un proces flexibil care de fapt poate soluționa toate
paradoxurile apărute în urma utilizării lui. Mișcarea sindicală din Republica Moldova trebuie să conștientizeze că în secolul al XXI-lea procesul de modernizare este
un proces continuu ca necesită responsabilitatea tuturor părților implicate. Sindicatele trebuie să-și consolideze poziția în cadrul dialogului social, să inițieze programe de acțiuni comune a partenerilor sociali pentru optimizarea socială a remitențelor, să creeze garanții pentru stimularea activității investiționale particulare, să organizeze monitorizarea situații imigraționiste și să atragă statul și patronatele la colaborare și dezvoltarea domeniilor economice prioritare.
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In this article, the author analyzes the defining aspects of German public diplomacy.
German public diplomacy was developed in the late nineteenth and early twentieth century
in competition with the French. The unification of Germany in 1990 has had a considerable
impact on German public diplomacy. The current German public diplomacy seeks to dissociate them from the legacy of the Nazi regime, promoting a democratic, progressive and
cosmopolitan Germany.

În conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona art. 24 paragraful 3,
statele membre sunt obligate să sprijine activ și fără rezerve politica externă și de
securitate a Uniunii Europene în spiritul de loialitate și solidaritate mutuală și să
respecte acțiunea Uniunii Europene în acest domeniu. Acest angajament presupune
crearea unei diplomații publice naționale complementare cu diplomația publică a
Uniunii Europene ca un mijloc de realizare a acestui angajament.
În versiunea Uniunii Europene, diplomația publică include mai multe elemente
- cheie: promovarea intereselor și a persuasiunii publice destinate în general presei
și decidenților, prin transmiterea informațiilor prin Internet, rețele sociale, publicații
sau direct prin intermediul seminarelor sau conferințelor la care participă un public
bine informat compus din reprezentanții sectorului privat, a mediului universitar, a
societății civile și a cetățenilor [1].
Pentru Uniunea Europeană este o misiune dificilă de a transpune în realitate
principiul unităţii în diversitate a culturilor şi tradiţiilor membrilor săi, într-o formulă inteligibilă pe plan extern, acceptabilă ca numitor comun, în care să se regăsească
fiecare cetăţean european [2, p. 42].
Citând art. 2 al Tratatului de la Lisabona și reflectând asupra diplomației publice a Uniunii Europene, menționăm că Uniunea Europeană s-a autoproclamat ca
model al unui spațiu al ”demnității umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept și respectul drepturilor omului” [3, p. 17].
Eforturile Uniunii Europene în domeniul diplomației publice au fost adeseori
complicate de diplomația publică a statelor membre. Dimensiunea externă a
diplomației publice a Uniunii Europene din punct de vedere național este adeseori
percepută ca parte integrantă a diplomației naționale a statelor membre, care se
referă la proiectarea țării în exterior și promovarea unei imagini marcante.
Încluderea în cadrul activităților de diplomație publică a unor elemente culturale
sensibile, cum ar fi utilizarea limbilor la nivel internațional complică, într-un fel
diplomația publică a Uniunii Europene.
Dintre statele membre ale Uniunii Europene un subiect important de analiză
este reprezentat de diplomația publică germană. Aceasta s-a dezvoltat începând cu
sfârșitul secolului al XIX-cea și începutul secolului al XX-lea în concurență cu
diplomația publică franceză [4].
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Venirea la putere a Partidului Național-Socialist German în 1933 a provocat
transformări în cadrul instrumentelor germane a diplomației publice, care au început
să fie utilizate de către Ministerul Propagandei [5, p. 21].
Diplomația publică germană va fi redescoperită în cadrul Republicii Federale
Germane după încheierea celui de - al Doilea Război Mondial. Aceasta își propunea
promovarea unei noi imagini a Germanie care să nu mai fie asociată cu Hitler. În
anii ‘50 ai secolului XX au fost fondate o multitudine de organizații și instituții
dedicate cooperării culturale la nivel internațional. Unificarea Germaniei în 1990 a
întărit poziția acestui stat în lume și a avut implicații și asupra organizării
diplomației publice germane.
Obiectivele diplomației publice germane sunt: promovarea imaginii Germaniei
ca un stat care dispune de o scenă culturală vie, diversificată și recunoscută
internațional; Germania - un stat favorabil pentru studii, știință și cercetare, prin
furnizarea de burse studenților și tinerilor cercetători care provin din toate statele
lumii; creșterea interesului pentru limba germană în Europa și în lume; participarea
la prevenirea crizelor și conflictelor internaționale, ajutând, de exemplu la
reconstruirea școlilor și universităților în Afganistan; promovarea integrării
europene, introducând standarde de formare și educație la nivel european; păstrarea
diversității culturale mondiale, sprijinind proiectele de restaurare a obiectelor
culturale amenințate în statele în curs de dezvoltare; crearea unei baze stabile pentru
relații internaționale viitoare favorizând dialogul [6, p. 25].
În documentul ”Concepția 2000” au fost formulate direcțiile diplomației
publice germane: a realiza interesele culturale și de învățământ germane în
străinătate, a crea și a menține o imagine pozitiveă a Germaniei, a contribui la
procesul de integrare europeană și încetare a conflictelor prin intermediul dialogului
bazat pe valori general-universale.
Aceste priorități strategice se mențin și în prezent pe agenda diplomației
publice germane. Campionatul lumii la fotbal organizat în 2006 în Germania a
reprezentat un eveniment important în promovarea imaginii Germaniei în lume.
Campionatul a fost însoțit de sloganul ”Germania - țara ideilor”, care a reprezentat
o campanie comună a Guvernului german și industriei germane care și-au propus să
modernizeze imaginea țării și să distrugă stereotipurile existente în străinătate.
În conformitate cu sondajele de opinie realizate în Germania, aceasta se
numără printre cele mai patriotice țări din lume. Factorul ce a determinat această
stare de fapt este tradiția, care reprezintă un stimulator pentru perfecțiune. Oamenii
din întreaga lume admiră Germania pentru ingineria ei și își doresc să aibă mașini
precum Mercedes sau BMW sau visează să meargă pe celebrele autostrăzi. În
Germania activează trei dintre cele zece cele mai cunoscute orchestre din lume. În
ultimii ani se vorbește despre renașterea filmului german cu producțiile ”Nicăieri în
Africa”, (2001), ”Viața altora” (2006). Germania are peste 102 de laureați ai
premiului Nobel. Germania este a treia cea mai populară țară din lume cu 190 000
de studenți anual. Germania se află într-o concurență mondială pentru piețe și
investiții, fiind cunoscută în lume pentru cultura sa tradițională și inovațională și
fiind atractivă pentru turiști.
Republica Federală Germania a recunoscut independenţa Republicii Moldova
la 14 decembrie 1991, iar relaţiile diplomatice dintre cele două state au fost stabilite
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la 30 aprilie 1992. Misiunea diplomatică a Ambasadei Republicii Federale
Germania a fost deschisă la Chişinău la 2 noiembrie 1992, iar a Ambasadei
Republicii Moldova la Bonn la 28 martie 1995, confirmând interesul ambelor ţări
de a extinde şi aprofunda colaborarea bilaterală.
În această perioadă relațiile moldo-germane au evoluat sub semnul prieteniei.
În ultimii ani, Republica Moldova s-a bucurat de sprijinul Germaniei în cadrul
organizaţiilor internaţionale şi europene, îndeosebi în procesul de realizare a
reformelor democratice şi economice şi de integrare a ţării în structurile europene.
De asemenea, Germania a jucat un rol important în aderarea Republicii
Moldova la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, la Organizaţia Mondială
a Comerţului şi la elaborarea şi adoptarea Planului de Acţiuni Republica Moldova Uniunea Europeană.
Moţiunea parlamentară ”A sprijini calea spre reunificare şi democratizare în
Moldova” adoptată de Bundestag la 6 mai 2004, care stabileşte patru obiective
cardinale ale politicii germane şi europene în raport cu Republica Moldova:
consolidarea în Moldova a democraţiei şi a statului de drept, dezvoltarea economică
durabila a ţării, soluţionarea conflictului transnistrean şi consolidarea şi
aprofundarea relaţiilor între Republica Moldova şi UE.
Actualmente diplomația publică germană se realizează prin intermediul a
nouă instituții.
 Institutele „Goethe”, care promovează cultura și limba germană în străinătate.
Institutele Goethe au fost fondate în 1951 și se bazează pe o tradiție a Deutsche
Akademie, care între anii 1925-1945 promova cultura și învățarea limbii germane în
străinătate. Astăzi, Institutele ”Goethe” sunt prezente în 13 orașe germane și în 92
de state din întreaga lume. În aceste state, 150 de Institute Goethe și 11 filiale
administrative oferă suportul învățării limbii și culturii germane pentru 230 000 de
persoane anual [6, p. 150]. Institutele sunt finanțate de statul federal, cu un buget de
aproximativ 334 milioane de euro.
În Republica Moldova nu există reprezentanța Institutului ”Goethe”, în schimb
activează centrul cultural german ”Akzente”. Acesta oferă cursuri de limbă germană
pentru toate nivelurile şi grupurile de vârstă: copii, adolescenţi, adulţi. În afară de
aceasta, Centrul oferă cursuri de limba germană pentru funcţionarii din cadrul
ministerelor din ţară. În timpul orelor de limbă germană, participanţii la curs au
posibilitatea nu doar de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbă germană, ci şi să
înveţe lucruri utile despre cultura şi societatea germană [7]. Centrul cultural german
”Akzente” este partener oficial al Institutului ”Goethe” din Bucureşti.
 Fundația ”Alexander von Humbold”, care finanțează cercetătorii străini în
Germania.
Fundația a fost creată în 1860, după moartea cercetătorului și exploratorului
Alexander von Humboldt cu scopul de a oferi ajutor financiar pentru cercetările din
străinătate a oamenilor de știință germani. După pierderea capitalurilor în timpul
crizei din 1923, aceasta a fost fondată a doua oară de către Ministerul Afacerilor
Externe, de data aceasta cu scopul de a facilita activitatea cercetătorilor străini în
Germania. Pentru a treia oară a fost din nou fondată în 1953 de către Republica
Federală Germană cu același obiectiv. Până în prezent, datorită acestei Fundații, în
Germania au venit mai mult de 24000 de cercetători.
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 Institutul pentru Relații cu Străinătatea susține schimburile artistice și culturale.
Este una dintre primele organizații dedicate diplomației culturale germane în
străinătate în străinătate. A fost fondată în 1949 la Stuttgart și este finanțată de statul
federal, landul Bade-Wurtemberg și orașul Stuttgart. Organizația a continuat tradiția
Institutului German pentru Străinătate care fusese creat în 1917 sub forma unei
inițiative pentru pace și apropierea dintre popoare. Astăzi, acest Institut se prezintă
ca un mediator între culturi, care pune accent în activitatea sa pe difuzarea în
străinatate a artei contemporane germane și cooperarea culturală cu Europa de Est,
de Sud-Est și Orientul Apropiat.
 Școlile germane în străinătate.
În 1968, un Birou Central pentru școlile din străinătate a fost fondat de către
Guvernul german cu scopul susținerii funcționării acestora prin furnizare de
mijloace financiare și material pedagogic. Acțiunea de promovare a limbii și
culturii germane realizate prin intermediul școlilor germane este fortificată prin
intermediul numeroaselor schimburi universitare puse în aplicare de către DAAD.
Școlile sunt autorizate să emită diplome recunoscute în Germania. Ele sunt finanțate
de statul federal și de diverse inițiative private din străinătate, reprezentând 140 de
instituții. Programul lor respectă exigențele locale și exigențele germane și
promovează limba și cultura germană. De asemenea, acestea oferă elevilor străini și
expatriați care au obținut bacalaureatul german un loc privelegiat în cadrul
sistemului universitar german.
 Serviciul German de Schimb Academic (DAAD).
Serviciul a fost creat în 1950 și dispune de cel mai mare buget în cadrul instituțiilor implicate în activitățile de diplomație publică germană. Aproximativ 80 %
din bugetul său provine de la Guvernul federal, în particular de la Ministerul Afacerilor Externe, de la Ministerul Educației și a Cercetării și de la Ministerul
Cooperării Economice și a Dezvoltării. 13 % din bugetul său este finanțat de Uniunea Europeană. Cu un astfel de buget, DAAD este cea mai mare organizație din
lume în domeniul cooperării universitare [6, p. 152].
Mandatul său acoperă trei dimensiuni: schimburile de studenți, schimburile de
cercetători și cooperarea instituțională. Bugetul său poate fi comparat cu
prestigiosul program Fulbright a SUA. DAAD activează în cinci domenii: oferă
burse pentru studenții germani pentru a studia și cerceta în străinătate, oferă burse
pentru studenții străini pentru a veni și studia în Germania, oferă angajamentul de a
coopera cu statele în curs de dezvoltare în domeniul educației, susține
internaționalizarea universităților germane și promovează studiile în limba germană
și a limbii germane în străinătate.
Câmpul de acțiune a DAAD cuprinde întreaga lume, iar structura ierarhică a
administrării sale ne permite să evidențiem cele mai importante regiuni strategice.
De la sediul său principal de la Bonn, DAAD conduce 15 filiale care se găsesc pe
toate continentele. Tradițional DAAD are o cooperare intensivă cu SUA, Franța,
Marea Btitanie, Japonia, India sau Federația Rusă. Din anul 2000 se remarcă
prezența DAAD în Asia și în Africa de Est și America de Sud.
La începutul anului 2013, DAAD a publicat documentul ”Strategia 2020”, în
care este planificată activitatea oficiului pentru următorii ani. Documentul constată
existența a două probleme grave demografice cu care se confruntă Germania.
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Actualmente, numărul populației este de 82 de milioane, în conformitate cu
pronosticurile Oficiului Federal de Statistică către 2050 această cifră va fi de 64
milioane. Populația Germaniei îmbătrânește. Aceste schimbări vor afecta
competitivitatea economiei germane prin lipsa personalului calificat. În consecință,
Germania va avea nevoie de o imigrare intensă. În particular, accentul va fi pus pe
atragerea tinerilor imigranți încadrați în programe de calificare și specializare
profesională. În conformitate cu ”Strategia 2020”, aceasta își propune atragerea a cel
puțin 350 000 de studenți străini către 2020, jumătate din numărul total de studenți
care au venit în Germania în perioada 1950-2010 (760 000). În Republica Moldova,
DAAD are reprezentanță în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
 Casele Științelor și Inovării în străinătate care susțin cooperarea științifică
internațională.
În 2009 Guvernul german a creat un nou instrument a diplomației publice –
cinci Case de Știință și Inovare în străinătate în cadrul Inițiativei 2009 a politicii
științifice externe. Cinci la număr, acestea sunt situate la New-York, Sao Paolo,
Moscova, Tokio și New Delhi. Aceste instutuții fac parte dintr-o strategie mondială
a Guvernului federal, a Ministerului Afacerilor Externe și a Camerei Germane de
Comerț și Industrie. Ele își propun promovarea Germaniei ca un stat al excelenței în
domeniul cercetării și inovării prin intermediul dialogului științific internațional și
cooperarea științifică dintre Germania și alte state. Casele Științelor și Inovării joacă
rolul de mediator nu doar în plan științific, ci și în plan relațional, reunind instituții,
întreprinderi și alți actor non academici.
 Fundația ”Max Weber”, care difuzează cercetările germane, și Fundația
Culturală a Guvernului Federal German, care susține financiar proiectele artistice și
culturale. Ambele Fundații au fost create în 2002.
Dintre fundațiile germane una dintre cele mai active în Republica Moldova este
Fundația ”Friedrich Ebert” [8]. Fundația își propune ca obiective: promovarea
formarii politice şi sociale a oamenilor din toate domeniile în spiritul democrației și a
pluralismului, crearea, prin burse, a posibilității accesului la studii universitare pentru
tinerii dotați, indiferent de situația materiala a părinților, contribuția la înțelegerea și
cooperarea internaționala. Fundația cheltuie aproximativ jumătate din bugetul său
anual pe activităţi internaționale. Partenerii săi sunt din mediul politic, academic şi de
afaceri, asociaţii, sindicate, precum şi instituţiile mass media şi culturale [8].
În Republica Moldova, Fundația ”Friedrich Ebert” este antrenată în susţinerea
procesului de democratizare şi de tranziţie la economia de piaţă, precum şi de creare
a unei societăţi civile, în special în domeniul politicilor sociale, ale pieţei muncii,
mediului înconjurător şi mass-media și sprijină procesul de aderare la UE. În
programele sale universitare şi post-universitare, prin calificări importante în
Germania şi în străinătate, Fundația susţine studenţii şi mediul academic, pentru
care educaţia academică nu este doar un prim pas în cariera lor profesională, ci
exprimă angajamentul lor pentru democraţie, stat şi societate.
 Federal Foreign Office, care coordonează rețelele reprezentanților oficiali,
determină prioritățile guvernamentale în domeniul diplomației publice și finanțează
instituțiile încadrate în activități de diplomație publică;
 Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, care
gestionează proiectele de ajutor la dezvoltare.
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În domeniul mass-mediei, Germania contează pe stația radio Deutsche Welle
pentru a difuza la nivel internațional emisiuni despre Germania (începând cu 1953)
și cultura sa atât în limba germană cât și în alte 29 de limbi. Încă în 1924 fusese
creat un post de radio cu același nume, dar care la fel ca alte instituții germane a
suferit transformări în timpul regimului nazist fiind supus propagandei. Deutsche
Welle este în totalitate finanțat de către Statul federal german și oferă emisiuni
culturale și educative ce promovează identitatea și cultura germană contribuind la
educarea democratică a populației. Prima emisiune în limba română a postului de
radio Deutsche Welle a fost difuzată la 19 august 1963.
După aproape o jumătate de secol, la 1 ianuarie 2012, programul radio și-a
încetat activitatea. În conformitate cu revoluția din cadrul mijloacelor de informare,
Deutsche Welle în limba română continuă să se extindă pe Internet, venind cu
informații din diverse domenii din Germania, România, Republica Moldova, din
Europa şi din întreaga lume. A fost creat un săptămânal european TV „EuroBox” în
limba română, realizat de Deutsche Welle, difuzat de posturile publice din România
şi Republica Moldova, TVR Info respectiv TRM.
Cheltuielile pentru activitățile de diplomație publică sunt estimate la 1,6
miliarde pe an pentru o rețea de 350 de instituții și organisme. Cele nouă
instituții menționate asigură ”prezența germană” pe toate continentele. Datorită
acestei rețele, mai mult de 230 000 de persoane studiază în fiecare an în lume și
mai bine de 80 000 de elevi fregventează școlile germane în străinătate. În
același timp, programele de schimb DAAD au permis la 70000 de studenți să
studieze în 2011 în Germania.
În plan cultural, diferite instituții ale diplomației publice organizează un număr
mare de evenimente în baza diverselor proiecte. Multitudinea de festivaluri
internaționale care se organizează în Germania, cum ar fi Festivalul Internațional de
Film, sunt susținute de instanțele germane de diplomație publică.
În acest an, Sala de lectură germană din Chişinău care este situată în incinta
Bibliotecii Municipale “B. P. Haşdeu”a împlinit 15 ani de activitate [9]. În discursul
său de salut ambasadorul Germaniei, domnul Matthias Meyer, şi-a exprimat
recunoştinţa pentru bunul renume pe care Sala de lectură germană şi l-a căpătat pe
parcursul acestor 15 ani în faţa vizitatorilor săi.
Ambasada Germaniei la Chișinău organizezeză diverse evenimente culturale,
dintre care cel mai așteptat este Concertul de vară al ambasadei, organizat în fiecare
an în incinta Teatrului Verde de la Chișinău începând cu anul 2001. Prin
intermediul acestui eveniment Ambasada Germanei își propune sa realizeze un
eveniment cultural distins pentru melomanii din Chișinau și să continuie cultivarea
muzicii clasice germane și a celei moldovenești. Concertul poartă în fiecare an un
generic diferit: „Prin muzică în Europa”(2011), Diplomație pe note”, (s-a înscris în
șirul evenimentelor dedicate jubileului de 20 de ani de relatii diplomatice moldogermane (2012)), „Copiii în universul muzicii”(2013) „Acorduri Majore pentru
Europa” (2014), Muzica filmelor celebre (2015).
În concluzie menționăm că actuala diplomație publică germană își propune să
se disocieze de moștenirea regimului nazist, promovând o Germanie democratică,
progresistă și cosmopolită.
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Diplomația publică germană pune un accent aparte pe cercetările științifice și
invățământ, ca cea mai importantă direcție de dezvoltare a diplomației publice. Cei
mai mulți dintre autorii care au analizat diplomația publică germană consideră că
una dintre caracteristicile definitorii ale acesteia este accentul pe investițiile de
lungă durată. În contextul geopolitic actual, investițiile se referă la crearea unor
relații de durată cu diverși parteneri în baza schimburilor culturale și academice.
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După destrămarea Uniunii Sovietice, noile state independente urmau să stabilească
legături diplomatice, politice și economice cu țările comunității internaționale. În noile
condițiile stabilirea relațiilor diplomatice cu Statele Unite ale Americii crea condiții avantajoase pentru ca noile state să fie recunoscute de comunitatea internațională. Care era poziția SUA față de tendința republicilor unionale de a deveni independente? A susținut America mișcarea de eliberare națională din diferite republici, inclusiv din Moldova? Cum au fost
stabilite relațiile diplomatice dintre SUA și Republica Moldova? Raspunsurile la aceste
întrebari vor fi reflectate în articol, cercetarea fiind bazată pe interviuri individuale cu diplomații și ambasadorii Moldovei în SUA.

After the dissolution of the Soviet Union the former republics found themselves as full-fledged members of the international community, having to establish
diplomatic, political and economic relations with all other members of the global
community. The historical background of the former soviet states was diverse:
some former republics, for example the Baltic States, had previous experience of
sovereignty, independence, and international relations with other foreign actors and
just had to build up on that practice. For other states, including the Republic of
Moldova, instituting relations with the external world was a new and complex task.
The establishment of diplomatic relations with the United States was of particular importance, taking in consideration that after the dissolution of the U.R.S.S. the
U.S. became a world superpower with global interests and the possibility ability to
defend those interests worldwide. Furthermore, the U.S. had institutionalized the
diplomatic relationship with former Soviet States shortly after they established their
sovereignty and independence.
This article will focus on the establishment of diplomatic relations between the
U.S. and the former Soviet States, and particularly with the Republic of Moldova.
The analysis of the United States’ diplomatic relations with the Republic of Moldova is based on the research of historical documents, of Moldovan mass media
sources from the appropriate period and on personal in-depth interviews with Moldovan ambassadors to the US and with diplomats which were directly involved in
the bilateral relationship.
From a theoretical perspective, the article will build on the concept of diplomacy as “the management of international relations by negotiation; the method by
which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; the
business or art of the diplomatist; skill or address in the conduct of international
intercourse and negotiations; and the diplomatic body. ”[1] On the debate between
foreign policy and diplomacy, the article will follow the idea that, although diplomats may shape and influence foreign policy, they are not policy-makers.
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To The conceptual framework of diplomacy in international relations is becoming more and more relevant, and researches are arguing for the necessity to
place diplomacy in the international relations theoretical agenda.[2] This research
will consider the approach to diplomacy from the realist perspective in international
relations [3] and will examine the state level of analysis. American theories of diplomacy are used [4], and small and middle power theories of diplomacy [5] are
considered in the study as well.
The analysis relies on the assumption that a nation’s diplomat must be aware of
national interests and values and must be able to understand foreign politics and
cultures. A diplomat’s goal is to promote the policies of the home state in other
countries. The purpose of diplomacy is to strengthen the state in relations with others by maximizing advantages. The duty of diplomats is to promote a state’s interest
in other countries without the risk and expense of using force and preferably without causing resentment. Diplomacy normally seeks to preserve peace, to develop
goodwill towards the state it represents, nurturing relations with foreign states and
people. The wise use of diplomacy is key to a successful foreign policy.
The United States establishes diplomatic relations with New Independent States
When Mikhail Gorbachev decided to loosen Soviet control on Eastern European countries, that created a democratic momentum that led to the collapse of the
Berlin Wall in November 1989, and to the overthrow of Communist rule throughout
Easter Europe. The newly elected U.S. President, George H. W. Bush ordered a
strategic policy re-evaluation in order to establish his own plan and methods for
dealing with the Soviet Union. With the policy review complete, Bush met with
Gorbachev in Malta in early December 1989. Although the rhetoric of the meeting
was that the Cold War is coming to an end, little of substance was accomplished
during the summit. Both sides agreed to finalize START negotiations and to complete the Conventional Forces in Europe treaty. [6] The U.S. supported Gorbachev’s
agenda for reforms and viewed him as a reliable partner because he made numerous
concessions that promoted the interests of the U.S.. Gorbachev agreed to withdraw
Red Army troops; to the German reunification and that the newly unified country
would join NATO.
Fearing a repeat of what had happened in Yugoslavia, which had a civil war after Germany recognized the independence of Slovenia and Croatia [7], the U.S.
promoted a policy of non-interference in the case of the Soviet Union. Bush supported Gorbachev and his willingness to promote reforms and to manage the process of democratization.
When Bush traveled to Moscow in July of 1991, he assured Gorbachev that it
would not be in America’s interest for the Soviet Union to collapse and the US
president assured his Soviet counterpart that he would not encourage the independence of the union’s republics. In his speech on August 1st, 1991 in the Verkhovna
Rada, Ukraine’s parliament in Kiev, Bush praised Gorbachev and called a ‘false
choice’ to choose between the Soviet leader and pro-independence leaders: “In fairness, President Gorbachev has achieved astonishing things, and his policies of glasnost, perestroika and democratization point toward the goals of freedom, democracy
and economic liberty.”[8] The speech later became known as ‘the chicken Kiev
491

speech’ as only months before a December referendum in which Ukraine voted to
withdraw from the Soviet Union, Bush cautioned against “suicidal nationalism”. [9]
This is a relevant example of the U.S. avoiding to give support to national movements in the republics, and of refusing to support the reformed central government,
which would manage a peaceful transformation.
With the growing level of turmoil within the Soviet Union in 1991, the Bush
administration had three basic options of decision-making. The first could have
been to continue to support Gorbachev in hopes of preventing a Soviet disintegration. The next, the United States could shift support to Yeltsin and the leaders of the
new Republics, in case of possible breakup of the Soviet Union. The final option
consisted of lending conditional support for Gorbachev, leveraging aid and assistance in return for more rapid and radical political and economic reforms.[10] The
analysis of political events shows that Bush administration combined the elements
of all options. The U.S. interest was to continue the arms control negotiations, and
Bush signed the START treaty at the Moscow Summit in July 1991, exhibiting at
the same time support for Gorbachev. Simultaneously, Bush administration officials
increased contacts and support for Yeltsin.
After the August 1991 failed coup d’etat in Moscow, the disintegration of the
Soviet Union became obvious. Ukraine and Belarus declared independence on August 24th and on August 25th respectively, following Estonia, Latvia and Lithuania,
which at that time had restored their independence. [11]
With the dynamic and dramatic changes of political situation in the Soviet Union, the U.S. took concrete steps to prevent a nuclear catastrophe, to limit of ethnic
violence, and to assure a stable transition to a new political order. The basic principles
that would guide U.S. policy toward the newly emerged republics were voiced by the
Secretary of State James Baker on September 4th, 1991 in a press conference after his
meeting with NATO leaders in Brussels, Belgium. Secretary Baker articulated five
principles: 1) self-determination consistent with democratic principles; 2) recognition
of existing borders; 3) support for democracy and rule of law; 4) preservation of human rights and rights of national minorities; 5) respect for international law and obligations. The US sent a clear message that the new republics could expect cooperation
and support from the U.S. if would follow those principles [12].
During the week following his statement, U.S. Secretary James Baker traveled
to the Soviet Union, met with Gorbachev and Yeltsin and spoke about American
policy concerning the Baltic States and the disintegration of the central Soviet government. Considering created political realities, on 6th September 1991, the State
Council of the Soviet Union released these three Baltic States from its ranks and
recognized their independence .[13]
On 17 September 1991 Lithuania, Latvia and Estonia were admitted to the
United Nations. [14] Even the legality of this event is sometimes debated, [15]
after the signing of the Belovezhskaya Accord by the leaders of Russia, Ukraine
and Belarus (the new name of the former Byelorussia) on the 8 th of December
1991 the Soviet Union was dissolved. At the first tripartite meeting the participants stated that the USSR was “ceasing its existence as a subject of international
law and geopolitical reality” and they agreed to establish a Commonwealth of independent states (CIS).
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The three Slavic republics agreed to guarantee ‘compliance with international
obligations ensuing from the treaties and agreements signed by the USSR’ and
pledged ‘to preserve joint command over the common military-strategic space and
single nuclear arms-controlling body’.[16] In the following month, the Soviet Union’s
disintegration was marked by the declarations of independence of all other republics:
by the end of 1991 all the remaining republics declared their independence.
On December 21 three Slavic republics and five central Asian republics and
the Republic of Armenia, Azerbaijan and Moldova met at Alma-Ata to formally
proclaim the establishment of the CIS and the demise of the USSR (Georgia attended as observer). Among the five signed documents was the Alma-Ata Declaration
setting out CIS principles; a Protocol on membership of the CIS and a Protocol stating an unanimous agreement that Russia should take over the USSR's permanent
membership of the UN Security Council. In addition, the four nuclear weapon holding states of Russia, Ukraine, Belarus and Kazakhstan signed an Agreement on nuclear weapons. [17]
Most researches would agree that, from a legal standpoint, the U.S.S.R. formally ceased to exist on the 21st of December, 1991 when the eleven former Soviet
Republics adopted the Alma-Ata Declaration, which noted that 'with the formation
of the Commonwealth of Independent States the Union of the Soviet Socialist Republics ceased to exist'. Georgia's observer status connote be seen as detracting
from the authoritativeness of the Alma-Ata Declaration.
The President Mikhail Gorbachiov understood that the process of disintegration of Soviet Union is spinning out of his control, and on December 25, 1991 in a
televised address he announced his resignation and that he had handed over his
function as supreme Commander-in Chief to Boris Yeltsin.[18] One could argue,
that at that time, President Gorbachev was President of non-existing states and had
nothing to resign from. Gorbachev’s resignation put an end to the discussions about
his political future and absolved the foreign leaders from constrains to safeguard
him. The Soviet flag, bearing the hammer and sickle, was lowed over the Kremlin.
As the Russian Federation became the successor state of the Soviet Union, the Russian white, blue and red tricolor was raised over Kremlin. The Soviet Embassies
around the world became the embassies of the Russian Federation, and all of them
raised the tricolor flag.
With the dissolution of the U.S.S.R., relations between the U.S. and the Russian Federation, already greatly improved in the final years of the Soviet Union,
developed further. After the recognition of the Baltic States’ independence earlier in
September of 1991, the U.S. proposed several phases to establish diplomatic relations with all other newly independent states after the dissolution of the U.S.S.R.
U.S. President George H.W. Bush, in his televised address “End of the Soviet
Union” which was aired the following day after Gorbachev’s resignation, on December 26th, 1991, praised the Soviet leader for his contribution to the revolutionary
transformation of the U.S.S.R. and for him commitment to world peace. Bush also
highlighted that the new states of the Commonwealth chose a peaceful path and
they should pay careful attention to nuclear control and to their safety during this
transition, which is of U.S. national interest.
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Bush announced that the challenge for the U.S. was to help the new states in
sustaining the peace and in building a more prosperous future and announced the
necessary steps to begin the recognition of the former Soviet States. The United
States recognized the Russian Federation as a free, independent and democratic
state, led by President Boris Yeltsin. It was also announced that the United States
Embassy in Moscow will remain there as the U.S.’ Embassy to Russia. The U.S.
would support Russia’s assumption of the U.S.S.R.’s seat as a permanent member
of the United Nation Security Council.
It was announced simultaneously that the United States recognized other
former Soviet Republics, newly declared as independent states, which made specific commitments to the U.S. The U.S. recognized the independence of Ukraine,
Armenia, Kazakhstan, Belarus, and Kyrgyzstan and would establish diplomatic
relations and build ties with them. The U.S. assumed the responsibility to sponsor
the UN membership for Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan (as Ukraine and
Belarus were initially members of the UN). Diplomatic relations would be initially deferred to those states.
At the same time, the United States recognized the remaining six former Soviet
republics – Azerbaijan, Georgia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Moldova. But George H.W. Bush announced a conditional establishment of diplomatic
relations with those republics, leveraging it for more responsible security policies
and democratic principles on the side of the remaining countries. [19]
For the U.S., it was important to deal with independent, consolidated new
states, and to be able to collaborate towards the promotion of democratic reform
and establishment of a market economy. The issue of safety was one of the biggest
concerns of the U.S., and in particular in areas with internal conflicts. In February
1992, Secretary Baker visited the remaining republics and diplomatic relations were
established with Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan and also Moldova. The U.S. delayed the recognition and the establishment of diplomatic relations
with Georgia under conditions of civil war until May 1992. After the U.S. established diplomatic relations with the New Independent States, the international
community also recognized those nations.
Establishing diplomatic relations between the United States and the Republic
of Moldova
In the Declaration of Independence on June 23rd, 1990, the Moldovan Supreme
Soviet asserted that the union republic had the right to establish relations with foreign states and the right to self-representation in the United Nations. In accordance
with this declaration, Nicolae Tau was appointed the new foreign minister. But this
was a formal nomination, considering that Moldova was still part of the Soviet Union, and could not make independent decisions. A common body for foreign ministers was proposed in order to raise the importance of those institutions. Mikhail
Gorbachev has supported this initiative and the Council of Foreign Ministers of the
Soviet Union was created. Though, the first Moldovan foreign minister admitted
later, that he was “a foreign minister without a country”.
The diplomatic experience of Moldova was non-existent, and it was necessary to
elaborate a new strategy of foreign relations and to establish contacts with foreign
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states. The first President of the Republic of Moldova, Mircea Snegur, recalls that the
country lacked experience in state formation as well as in international relations.
“Moldova’s diplomacy started from scratch” says the former head of the state. [20]
The newly created Foreign Minister of Moldova originally had seven employees. But regardless of its size, it had the complicated mission of starting to build
foreign relations with the international community. A diplomatic body was established by selecting from young, enthusiastic candidates that had foreign language
skills. The first Moldovan diplomats were trained in Bucharest and Moscow. In early the 1990s, Moldova’s foreign minister established wider ties with other Soviet
Republics and with its neighboring states, particularly with Romania. The border
between Romania and Moldova had been reopened for private travel without heavy
restrictions, and the cultural and academic collaboration was re-opened. The new
Foreign Ministry signed a collaboration agreement granting students scholarships
and a mutual reception of radio and television transmissions. [21]
The diplomatic relations with the U.S. were not established immediately. During the transitional phase of the Soviet/New Independent States the United States,
and especially the George H.W. Bush administration, placed territorial preservation
and Mikhail Gorbachev’s trust as American interest priorities. Bush acquired tangible benefits for American national security from Gorbachev, and helping the Soviet
leader stay in power was more important than fostering regime change.
The first foreign minister Nicolae Tau, recalls in his memoir his visit to Washington in November 1991 to establish diplomatic relations with the U.S. The former
foreign minister recalls that he witnessed diverse attitudes towards Moldova’s national determination and independence aspirations. During the discussions at the
House of Representatives and Senate his discourse was supported and encouraged.
Despite the warm welcome from the Senate and the House, at the time, the Department of State supported the territorial integrity of the Soviet Union and did not encourage the national movement and self-determination of Moldova. [22]
During the period of the dissolution of the Soviet Union and during the creation of sovereign and independent states, Moldova was dealing with different internal
political forces. The Democratic National Popular Front was pan-Romanian; the
Communist Party and later other political forces were pro-Soviet Union and the
confrontations poured water at the mill of separatists from Tiraspol. The existance
of pro-Romanian orientations during that period and the U.S.’ reaction on the national movement confirmed the first Head of Moldovan Parliament, Alexandru Mosanu, who is recaling his visit to the US in Spetember 1991. Mosanu confirmed, that
the U.S. did not encourage the pro-Romanian unionist movement of Moldova, and
even discouraged it: „...We talked to Americans about our Romanism, but I had no
proper answer. ... Americans were not interested in our Romanism...” [23]
After Gorbachev’s resignation, the U.S. officialy recognized the former Soviet
republics, including Moldova. But in his speach on December 26, President George
H.W. Bush announced the conditional establishment of diplomatic relations with
the Republic of Moldova. The lack of internal unity and the Transnistrian separatist
conflict in Moldova prevented the U.S. from establishing diplomatic relations with
Chisinau right away. Moldova was a new player on the international arena, and
Washington decided to wait and see if Moldova would meet the security strategies
and democratic principleas requirements.
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On the begining of February 1992, Secretary of State James A. Baker vizited
Moldova and other newly independent states in the the Caucasus and in Central
Asia, pledging to establish diplomatic relations with those republics. On February
11th, after arriving on February 10th, 1992 in Chisinau, Baker had a meeting with
President Mircea Snegur. In the press conference that followed, Snegur said he
„learned” all five principleas that Baker addressed to all former U.S.S.R. countries and pledged that Moldova will follow the required democratic reforms and the
free market principles.
According to American officials, cited by New York Times, President Snegur
and Secretary Baker discussed two concrete issues in Chisinau: the first was to insure Moldova’s commitment to the conventional arms reduction treaty signed in 1991
between the U.S. and the U.S.S.R. President Snegur informed Secretary Baker
about the elements of the Soviet Army in the left bank of the river Dniestr and that
it should be removed as soon as possible. The Moldovan President also presented
Moldova’s intent to establish its own small security force. However, the United States voiced its concern about the security and peacefull tranzition in the region
should Moldova decide to do so.
After the end of the Cold War, Americans still perceived the Kremlin as the
key player at a regional level, and treated all former republics accordingly. In his
visit to Chisinau, the head of the American diplomatic body adressed the issues of
minorities in Moldova. Moldovan ethnical realities were new for American diplomats, and even american journalists didn’t get all the facts and the details right. In
an article in The New York Times published next day, the outhor said that the main
nation in Moldova are „Romanians” and the ‚Gagauz’ minority even was not mentioned, but the „Christian Orthodox Turks”. [24]
Finally, the U.S. Secretary of States expressed hope that Moldova would became
a member of the Commonwealth of Independent States. What the U.S. diplomat
meant when he said that it wants Moldova to bacame part of CIS? Only President
Snegur had signed the Alma-Ata declaration on December 21, 1991. The explanation
is that the Moldovan Parliament had not ratified the CIS accession signature of Moldova’s President. And this situation remained till 1994. Once again American role in
tailoring the CIS becomes evident, as the CIS had become a structure designed to
perpetuate the primacy of Kremlin in the former Soviet region in a new formula.
Diplomatic relations between the United States and the Republic of Moldova
were established on February 28th, 1992.[25]After that things moved fast to open a
U.S. Embassy in Chisinau. The U.S. Department experts arrived in Moldova’s capital in one week, selected the building and on March 13 the U.S. Embassy in Moldova was opened,with Howard Steers as Chargé d'Affaires ad interim. In his innaururation speech, Howard Steers again stressed the importance for the U.S. of the five
principles outlined in the Secretary James Baker speech: to support concepts underlying the Conference on Security and Cooperation in Europe; to respect of borders
and acceptance of peaceful means of resolving conflicts; to respect for human rights
and national minorities; the rights of political opposition; joining as a non-nuclear
state the treaty of non spreading nuclear weapons; to create an effective system of
control, which prevents the export of technology used to produce weapons of mass
destruction; and to create a responsible policy of security. [26]
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To summarize the process of establishing diplomatic relations with the New
Independent States, it’s to mention that in the beginning of the period of dissolution
of the Soviet Union, the United States were concern about security issues and
avoided supporting the national movements in the new independent states. The US
was , hoping that the reformed Soviet Union central government would manage
peaceful transformation. The American interest was to continue arms control negotiations. The US communicated the importance of prioritizing the prevention of nuclear catastrophe through diplomatic channels, of limiting ethnic violence, and of
safely transitioning to the new political order.
With the collapse of the Soviet Union, the US demonstrated a thoughtful attitude and proposed a differentiated approach to establishing diplomatic relations
with new independent states. The recognition of the Baltic States came earlier than
that of other states, considering their previous historical and diplomatic relations.
The establishment of diplomatic relations between the US and the Republic of
Moldova, a newcomer on the international arena with internal conflict and internally disputed territory, came after some delay. After recognizing the sovereignty of
the new state, the US imposed several security and democratic requirements.
The establishment of diplomatic relations between the United States and the
Republic of Moldova and the opening the U.S. Embassy in Chisinau has facilitated
the inclusion of Moldova in the circuit of international collaboration. The United
States supported Moldova’s accession to international organizations, in particular to
the International Monetary Found, the World Bank and other international financial
organizations. The relations between the two coutnries are still evolving today,
promoted by recirprocal diplomatic visits and mutual agreemetns.
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The cultural diplomacy’s tools and techniques have already been involved in foreign
policy arsenal and were elaborated effective methods for their implementation. Of course,
culture is not able to replace military or economic instruments in foreign policy. Also, the
culture does not compensate totally the deficit of economic resources in international relations. However, countries including the Republic of Moldova, too, which have no cultural
influence, have not created certain mechanisms and practices of cooperation in the context
of cultural diplomacy; they are facing a number of sensitive issues in the new international
background and consistent with the roles assumed at its external policy.

În interiorul spaţiului public internaţional, diplomaţia reprezintă punerea în
aplicare de către state a unui anumit fel de prezenţă în lume. Întreaga miză a geopoliticii este fondată pe recunoaşterea unui stat de către celelalte. Această recunoaştere
poate fi marcată prin aderarea statului la o organizaţie internaţională, dar şi prin vizite ale unor şefi de state străini, sau deschiderea unei ambasade în ţara respectivă.
Acreditarea diplomaţilor străini şi crearea unor posturi în exterior sunt, astfel, niște
mijloace de recunoaştere politică internaţională a unei naţiuni. Prin urmare, diplomaţia reprezintă modalitatea de afirmare a propriei identităţi pe scena internaţională. Totodată, este şi un mod de susţinere a identităţii, prin instaurarea unei relaţii de
schimb şi de comunicare cu ceilalţi. Diplomaţia constă în fondarea unor instituţii
capabile să structureze relaţiile unei ţări cu altele.
Comunicarea diplomatică are loc pe mai multe niveluri, în primul rând, la nivel
politic, pentru că favorizează contactele între guvernele statelor, realizându-se acorduri economice sau sociale, apropieri regionale, etc. De asemenea, diplomaţia
acţionează prin consulatele care acordă vize şi prin rolul său de sursă de informare
pentru populaţia locală [1]. Totuși, adevăratele schimburi bilaterale sunt cele de
ordinul cooperării economice, lingvistice, universitare sau culturale. Prin aceste tipuri de cooperare care reprezintă schimburi şi legături între două state, între două
organisme şi între persoane, se stabilesc legăturile durabile care contribuie la comunicarea internaţională.
Creşterea influenţei acţiunii culturale demonstrează că ea nu doar costituie o
dimensiune a relaţiilor internaţionale, ci trebuie percepută ca o politică autonomă,
numită diplomaţie culturală. Diplomaţia culturală poate fi definită ca o sferă distinctă în cadrul politicii externe a statelor, cu organe specializate şi mijloace autonome,
având drept scop promovarea influenţei lor culturale pe scena internaţională prin
difuzarea, propagarea şi instituţionalizarea în străinătate a normelor lor culturale.
Obiectivul său constă în stabilirea unor noi standarde de conduită care să regleze
preferinţele şi alegerile partenerilor în aşa fel, încât să genereze o dinamică de cooperare voluntară favorabilă propriilor lor interese politice şi economice [2].
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Diplomaţia culturală este un domeniu recent de studiu, însă este implimentată
de secole. Deşi greu de definit sau delimitat din cauza intersectării cu diplomaţia
publică, relaţii culturale, propaganda, strategia de imagine, soft power, politica culturală, totuşi, o explicaţie inițială a fost oferită de politologul american Milton C.
Cummings, ce descrie diplomaţia culturală ca “schimbul de idei, informaţii, valori,
sisteme, tradiţii, credinţe, şi alte aspecte ale culturii, cu intenţia de a promova înţelegerea reciprocă” [3].Cu toate acestea, în istorie, diplomaţia culturală a fost utilizată cel mai des pentru propaganda ideologică, afirmarea unor lideri regionali sau
globali, subordonarea sau anihilarea altor culturi, impunerea unui anumit status-quo
internaţional. În ciuda aparenţelor, cultura şi reprezentările culturale joacă un rol
important în reconfigurarea noilor imperative politice, economice, sociale, religioase, în primul rând, prin consolidarea imaginii popoarelor.
În actualul context geopolitic internaţional, fiecare ţară, inclusiv şi Republica
Moldova, ar trebui să dispună de o politică culturală bine conturată pentru a promova și menține propria imagine în lume, acest fapt fiind realizat prin diplomaţia culturală. Totodată, trebuie să specificăm faptul că diplomaţia culturală este una din
formele cele mai reușite prin intermediul căreia statul poate să-şi promoveze interesele naţionale şi imaginea ţării peste hotare. Astfel, analizând cele expuse mai sus,
putem conchide faptul că diplomaţia culturală are următoarele obiective:
- să exercite influenţă în sprijinirea priorităţilor de politică externă ale statului;
- să susţină relaţiile cu celelalte state prin cultură, educaţie şi ştiinţă;
- să cultive şi să iniţieze relaţii culturale pe termen lung, la nivel bilateral şi
multilateral;
- să folosească instrumentele de diplomaţie culturală pentru promovarea intereselor economice;
- să deschidă căi alternative de comunicare între naţiuni.
Termenul de diplomaţie culturală a apărut în 1930, fiind utilizat de către cercetătorul american F. Barghoorn. În opinia acestuia, diplomaţia culturală reprezintă
manipularea cu materialele culturale şi cadrele în scopuri propagandistice [4]. După
cum vedem, la început, termenul avea un caracter pronunţat ideologic. Termenul de
“diplomaţie publică” a fost introdus în circuitul ştiinţiﬁc în 1965, atunci când Edmund Gullion, un diplomat de carieră şi decanul Şcolii de Drept şi Diplomaţie din
cadrul Universităţii Tufts, a creat Centrul de Diplomaţie Publică Edward R. Murrow. Edmund Gullion a determinat diplomaţia publică ca programe, finanţate de
către guvern, cu scopul de a informa şi a influenţa opinia publică din alte ţări [5].
Cercetătorii în domeniul diplomaţiei culturale, precum Kevin Mulcahy şi Harvez
Feigenbaum, accentuează diferenţa dintre diplomaţia publică şi cea culturală prin
faptul că prima se orientează spre diseminarea informaţiei, pe termen scurt, şi promovarea politicilor, iar cea culturală, spre stabilirea relaţiilor de lungă durată [6].
În unele state, este utilizat termenul de politică culturală externă care este definit drept un proces politic de utilizare a culturii în calitate de instrument de sine stătător (o strategie generală de dezvoltare a parteneriatului cultural şi colaborării cu
alte state) [4]. În acest context, termenul în cauză constituie inﬂuenţa atitudinii publice în formarea şi executarea politicilor externe, cuprinzând dimensiuni ale relaţiilor internaţionale, dincolo de diplomaţia traditională:
- formarea de către guverne a opiniei publice din alte ţări;
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- interacţiunea dintre grupuri de interese private din diferite ţări;
- informarea populaţiei privind afacerile internaţionale şi inﬂuenţa acestora
asupra politicii interne;
- procesul comunicării interculturale.
Am putea identiﬁca câteva precondiţii pentru dezvoltarea diplomației culturale
ca element indispensabil istoriei unui popor, ca reper în evoluţia sa socio-culturală,
care aduce mari beneficii politicii acestuia [4]:
- Răspândirea regimurilor politice democratice e caracterizată de presiunea
continuă a societăţii asupra politicului, transformând legitimitatea politicilor guvernamentale într-un element determinant pentru stabilitatea internă.
- Creşterea rolului cadrului multilateral în soluţionarea problemelor internaţionale determină importanţa convingerii opiniei publice din alte ţări de necesitatea mobilizării coaliţiilor internaţionale.
- Instaurarea erei tehnologiilor informaţionale permite circulaţia rapidă a informaţiei, ceea ce a dus la apariţia unei opinii publice transnaţionale.
- Globalizarea oferă statelor posibilitatea de a concura în vederea atragerii
investiţiilor străine, oportunităţilor comerciale, forţei de muncă caliﬁcate, pentru a
asigura o creştere economică durabilă.
- În această nouă conjunctură nu există o delimitare clară a subiectelor politicii interne de cele externe, din moment ce, spre exemplu, criza politică într-un stat
poate destabiliza situaţia internaţională.
În această ordine de idei, diplomaţia culturală a devenit o componentă indispensabilă a politicii externe a statelor. O precondiţie pentru desfăşurarea unei diplomaţii culturale eﬁciente este atractivitatea ideilor şi valorilor promovate de către
un stat în interiorul propriei societăţi. La etapa actuală, majoritatea ideilor despre o
anumită ţară, asimilată de către publicul străin, ţin de domenii care nu pot ﬁ sub
stricta supraveghere a instituţiilor statului – cărţi, programe televizate, ﬁlme artistice, produse cu conotaţie naţională, etc. În acest caz, guvernele pot doar să identiﬁce
căile pentru ca mesajele pozitive să atingă grupurile ţintă, deşi experienţa unor programe guvernamentale, în acest sens, demonstrează multe eşecuri (spre exemplu,
campaniile informaţionale destinate ţărilor din Orientul Mijlociu).
Diplomaţia culturală, reprezintă un domeniu al activităţii diplomatice, care este
legat de utilizarea culturii în calitate de obiect şi mijloc de atingere a scopurilor şi
obiectivelor de bază în politica externă a statului, crearea imaginii favorabile a statului, popularizarea culturii şi limbii poporului său [7, p. 353]. Colaborarea internaţională în domeniul culturii are o istorie nu mai puțin bogată decât cea din sfera
politicului sau economiei. Aceasta s-a dezvoltat stihiinic, sub influenţa necesităţii
de colaborare şi acomodare la experienţa şi realizările statelor vecine în domeniul
culturii, precum şi în orice alt domeniu al activităţii umane, şi a se împărţi cu propria experienţă culturală.
Astfel, diplomaţia culturală presupune o componentă importantă a politicii statale a statului. Ea cuprinde toată sfera cultural-umanitară, orientată spre integrarea
statului în spaţiul cultural mondial. Desigur că în diferite ţări, nivelul apartenenţei
statului la activitatea internaţională în domeniul culturii este diferit. Acesta depinde
de gradul dezvoltării statului, tradiţiilor şi potenţialului cultural al acestuia, dar desigur și de posibilităţile financiare ale ţării [8, p. 215].
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Sistemul de coordonate care s-a stabilit la moment în lume, în ceea ce priveşte activitatea culturală internaţională, permite de a distinge următoarele sarcini, care sunt
realizate cu participarea ministerelor pentru afaceri externe şi alte instituţii statale şi pot
fi formulate ca sarcini ale diplomaţiei culturale. Printre acestea pot fi menţionate:
- familiarizarea publicului străin cu cultura propriului stat;
- utilizarea schimburilor culturale şi altor proiecte culturale pentru valorificarea prestigiului şi imaginii statului şi crearea de condiţii favorabile pentru îmbunătăţirea colaborării în domenii conexe, cum ar fi de exemplu în economie şi politică;
- familiarizarea publicului naţional cu realizările altor state în domeniul culturii;
- contribuirea la realizarea schimburilor ştiinţifice şi colaborarii în domeniul ştiinţei, menţinerii nivelului tehnico-ştiinţific înalt, corespunzător standardelor mondiale;
- colaborarea în domeniul sportului şi turismului;
- întărirea poziţiei şi rolului limbii statului său peste hotare;
- acordarea de servicii culturale concetăţenilor săi în străinătate.
Este cert faptul că comunicarea culturală şi schimburile culturale sunt valori în
sine. Ele îmbogăţesc culturile naţionale, contribuie la îmbunătăţirea intelectualităţii
şi moralităţii omenirii. Însă, puterea statală, de cele mai multe ori, vede cultura
drept mijloc de îmbunătăţire a imaginii şi de creare a unor condiţii favorabile pentru
influenţarea opiniei publice a statelor străine, formarea şi implementarea cu ajutorul
culturii a unor viziuni şi credinţe, etc. De multe ori, instrumentele culturale sunt
utilizate în scopul demobilizării politice a populaţiei, sau dimpotrivă, când acest
lucru este necesar pentru mobilizarea societăţii în jurul unor anumite dogme ideologige şi programe politice.
De la mijlocul secolului trecut, diplomaţia culturală a început a fi tot mai pe
larg utilizată în scopuri distructive de manipulare a opiniei publice, introducere în
conştiinţa societăţii a unor viziuni şi atitudini favorabile anumitor puteri politice.
Este imposibil, însă, de a nu observa faptul că în secolul nostru, caracterizat de supremaţia puterii economice şi celei politice, pierderea impotanţei valorilor morale,
discriminarea de rasă şi religie, etc., unica speranţă de a evita un conflict mondial ar
constitui dezvoltarea dialogului cultural. Acest dialog nu poate fi realizat în afara
diplomaţiei culturale. Diplomaţia culturală promovează şi aplică, la toate nivelurile,
capacitatea de a influenţa opinia publică globală şi ideologia, la nivel de persoane,
comunităţi, culturi şi naţiuni, toate acestea contribuind la realizarea unor principii
de promovare a diplomaţiei culturale: respectul şi recunoaşterea diversităţii culturale, şi patrimoniului universal; dialogul intercultural, la nivel mondial; justiţie, egalitate şi interdependenţă între națiuni: apărarea drepturilor internaţionale ale omului;
pace universală şi stabilitate, în context mondial.
Diplomaţia culturală şi politica culturală actuală a Republicii Moldova este una
mai curând de redută care încearcă să-şi autoconserveze valorile culturale, aflate în criză. Este o politică ce corespunde realităţii controversate a perioadei de tranziţie. Criza
de identitate, comună pentru toate ţările post-comuniste, este un fenomen cheie în relaţia culturii cu puterea în Republica Moldova și, în consecinţă, în procesul dificil de
promovare a unei politici culturale, adecvate perioadei pe care o parcurge. Întemeiată pe
un destin diferit, în mai multe privinţe, faţă de cel al ţărilor cu probleme similare, privată de un dialog firesc cu valorile naţionale și universale, cultura Republicii Moldova
este antrenată într-un proces continuu de depăsire a propriilor neajunsuri.
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Perioada de constituire a Republicii Moldova, în calitate de stat independent, a
fost marcată de legătura indispensabilă cu factorul cultural şi ponderea procesului
cultural în formarea politicilor de stat. Atenţia sporită faţă de cultură şi politica culturală, în acea perioadă, se explică prin atitudinea deosebită faţă de simbolurile identităţii naţionale – limbă, grafie latină, drapel, valori culturale, patrimoniu naţional, tradiţii, etc. Lupta pentru stabilirea „simbolurilor naţionale” a stat, practic, la baza procesului de renaştere naţională în fostele republici ale imperiului sovietic [9]. Lupta pentru renaşterea identităţii naţionale, a reprezentat, în fond, o revoluţie culturală, constituind fundamentul mişcării de eliberare naţională şi independenţă. Cultura şi valorile
culturale naţionale au constituit pilonul statalităţii Republicii Moldova.
Cu toate că Republica Moldova, în calitatea sa de stat independent, aderă la
multiple organisme internaţionale, competenţa cărora se extindea şi asupra domeniului culturii, o concepţie bine definită a procesului cultural, precum şi un document
strategic, care ar sta la baza unui sistem integrat de acţiuni, pe termen mediu şi lung,
practic nu a fost elaborat. Documente de politici publice, aprobate în această perioadă, sunt foarte diverse atât după modul de abordare a problemelor, cât şi printr-o
dispersare largă în formularea priorităţilor. Factorii negativi, care au determinat
gradul actual de vulnerabilitate a procesului cultural, au fost lipsa de consecvenţă a
guvernării în protejarea patrimoniului naţional, deficienţa măsurilor stimulatorii
pentru inovaţii şi modernizare a infrastructurii culturale, atitudinea neglijentă faţă
de factorul uman, inclusiv faţă de personalităţile notorii din domeniul culturii. Scopul Strategiei de dezvoltare a culturii Republicii Moldova, 2013-2020, constă în
elaborarea liniilor directorii de evoluţie a procesului cultural durabil din Republica
Moldova, menit să contribuie la dezvoltarea socio-economică a ţării [9].
Teoretic, Republica Moldova a învăţat destule lucruri din experienţa altor ţări,
reconstrucţia şi renaşterea însă, sunt o opţiune sau un model individual, pe care Republica Moldova nu-l are deocamdată. De jure, procesul de descentralizare a administrării instituţiilor de cultură a demarat în 1991. De facto, sistemul de gestionare
atât a mijloacelor financiare, cât şi a activităţii culturale, nu s-a schimbat esenţial.
Obiectivele majore ale politicii culturale naţionale vizează protecţia şi păstrarea
moştenirii culturale, susţinerea sistemului de instituţii care asigură cadrul de dezvoltarea a vieţii spirituale. În lipsa unor programe concrete, bine argumentate şi conforme cu realităţile, promovarea politicii de stat, în domeniul culturii, nu are eficienţa scontată. Ea impune un sistem de măsuri, cu luarea în calcul a importanţei proiectelor şi resurselor materiale disponibile, a termenelor de realizare şi a responsabilităţilor. Pentru atingerea acestor obiective, Programul prevede realizarea unui plan
de acţiuni concrete, cu prioritate pentru [10]:
 susţinerea tuturor formelor şi genurilor de creaţie artistică şi acţiune culturală, asigurarea accesului larg al populaţiei la valorile culturii naţionale şi universale;
 evidenţa riguroasă a celor mai valoroase obiecte de patrimoniu cultural şi
consolidarea bazei tehnico-materiale a principalelor instituţii de cultură;
 sprijinirea pe diverse planuri a instituţiilor de cultură, de stat şi nestatale;
 crearea cadrului juridic şi organizaţional necesar pentru protecţia patrimoniului, pentru buna funcţionare a instituţiilor de cultură şi artă;
 mediatizarea prestigiului culturii noastre peste hotare prin extinderea colaborării internaţionale;
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 aplicarea noilor tehnologii.
Pe parcursul ultimilor 5 ani, colaborarea culturală internaţională s-a axat pe trei
direcţii principale: colaborarea bilaterală, colaborarea multilaterală şi promovarea
imaginii ţării. Republica Moldova a ratificat importante tratate şi convenţii culturale
internaţionale. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri şi programe
de acţiuni culturale cu peste 35 de ţări. Cele mai implicate în acest proces instituţii
sunt Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei.
Ministerul Afacerilor Externe coordonează şi negociază toate acordurile de
cooperare culturală internaţională şi are un rol de primă importanţă în afacerile
culturale internaţionale cu o largă rezonanţă politică. Ministerul Culturii este, de
regulă, autorul schiţei de proiect pentru acordurile inter-ministeriale şi programele
de colaborare internaţională, şi este responsabil pentru administrarea lor. Ministerul
Educaţiei este responsabil pentru colaborarea internaţională în domeniul educaţiei şi
ştiinţei, precum şi pentru schimburile în artă, muzică sau literatură cu mai multe ţări,
preponderent cu Italia, Franţa, Rusia şi România. Un exemplu relevant în acest domeniu sunt protocoalele de cooperare între Ministerele Educaţiei ale Moldovei şi
României, în baza cărora moldovenii studiază anual în diverse instituţii din România,
inclusiv în universităţile de artă şi centrele de cercetare culturală. Realizarea acestor
programe este efectuată şi finanţată de către Guvernul României [11].
Astfel, generalizând cele expuse mai suns conchidem faptul că diplomaţia
culturală, ca fenomen conceptual-teoretic, constituie un produs al primei jumătătţi
a secolului XX, când pentru prima dată, au fot înaintate concepţiile acestui fenomen. Ca practică a activităţii politice externe a statelor, diplomaţia culturală a
existat încă din antichitate. În procesul dezvoltării tehnologiilor, diplomaţia culturală devine tot mai accesibilă, de aceea este cel mai operativ şi efectiv mijloc de
realizare a politicii externe și cea mai eficientă metodă de promovare a intereselor
naţionale ale statului peste hotare.
În ceea ce priveşte Republica Moldova, constatăm că, la etapa actuală, diplomația culturală a statului nostru reprezintă un instrument destul de semnificativ. În
contextul integrării în cadrul Uniunii Europene, Republica Moldova este pusă în
situația de a se alătura la ideile şi valorile culturale europene. Dorind să facă parte
din comunitatea europeană, Republica Moldova trebuie să fie pregătită să valorifice
patrimoniul său cultural, să-și manifeste tradițiile și obiceiurile culturii naționale și,
în același timp, să fie deschisă pentru influența și impactul culturilor statelor membre a UE asupra proprii culturi.
În prezent este destul de greu de vorbit despre îndeplinirea obiectivelor puse,
dar este evident că Republica Moldova merge spre direcția consolidării culturii
moldovenești cu cea europeană şi globală. Totodată, nu trebuie de uitat faptul că
Republica Moldova este un stat suveran și independent, cu propria cultură, valori și
tradiții care nu ar trebui să se dizolve în culturile mai influente, dar ar trebui să fie
remarcate și puse în valoare.
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For the purposes of the present article ‘multilateral diplomacy’ will be defined as the
practice of involving more than two nations in achieving diplomatic solutions to supranational problems. The key themes such as diversity and legitimacy of international organizations will run through since multilateral diplomacy is a rapid growth industry and new forms
are emerging constantly.

În teoria relațiilor internaționale, multilateralismul nu a fost analizat și explorat
suficient. Nici chiar un promotor activ al conceptului noului instiuționalism în relațiile internaționale, cum este Robert Keohane, care studiază multilateralismul și îl
definește, nu merge mai departe de descrierea sa nominală ca ”practică a coordonării politicilor naționale în grupuri de trei sau mai multe state”. Această abordare nu
cuprinde și dimensiunea calitativă a multilateralismului care îi determină, de fapt,
distincția fundamentală. Aspectul calitativ este aprofundat de John Ruugie, care
pornește de la definiția dată instituțiilor de același Keohane: ”seturi de reguli consecvente și legate, formale și informale, care prescriu roluri comportamentale, limitează cadrul de activitate și modelează așteptările”.
Astfel, în relațiile internaționale, multilateralismul constituie o formă instituțională care coordonează relațiile dintre trei sau mai multe state pe baza unor principii de conduită generalizate. Aceste principii vor stabili o conduită adecvată, indiferent de interesele proprii ale părților sau exigențele strategice care pot exista în fiecare caz particular.
Un corolar al multilateralismului este că principiile generalizate de organizare
presupun indivizibilitatea intre membrii colectivității în privința marjei de conduită
astfel definite. Într-o schemă colectivă de securitate, statele se comportă ca și cum
pacea ar fi indivizibilă și, în acest fel, chiar o determină să fie. Al doilea colorar este
că eventualele succese ale multilateralizmului conduc în practică la așteptarea unor
beneficii echivalente pentru toți membrii săi, în ansamblu și în timp.[1. p.92]
James Caporasoa a remarcat una dintre trăsăturile esențiale ale multilateralismului, considerând, că această instituție este bazată pe obiceiurile, practicele, ideile
și normele mai puțin codificate ale societății internaționale, pe care speră să le influențeze. Termenul de multilateral presupine cooperare. Nu orice cooperare este
multilaterală, dar toate activitățile multilaterale includ cooperarea. Un alt aspect al
dezbaterii este dacă multilateralismul reprezintă un mijloc sau un obiectiv. De aceea, multilateralismul poate fi atât folosit cât și ignorat, în funcție de propriile principii. În teoriile instrumentaliste, cooperarea ar fi un proces prin care statele își ajustează politicile pentru a ține cont și de preferințele altora. În teoria jocurilor, o opți506

une cooperativă este luarea în calcul a intereselor celorlalți jucători, chiar dacă interesul predominant este de a eși din joc cu propriul câștig. Instrumentalismul poate
explica, printre altele, multitudinea de organizații internaționale în diverse sectoare,
care sunt compuse din aceleași state.[2]
Multilateralismul, în concepția instituționaliștilor liberali, este perceput să stabilească relații de stabilitate, reciprocitate și consecutivitate, ca un ” necesar din
moment ce toate statele se confruntă cu aceleași vulnerabilități, fiind interdependente, ori toate aspiră să beneficieze - iar asta garantează – bunurile publice. Aici vorbim si de statele puternice ale lumii, care nu pot fi asigurate din punct de vedere al
securității și economic, dezvoltîndu-se unilateral sau în izolare, astfel, sistemul internațional se bazează pe tratate și organizații internaționale.”[3]
Anne-Marie Burley consideră că multilateralismul regimului internațional postbelic este o caracteristică a ordinii mondiale liberale, definită prin modelul de instituție internațională proiectată de Statele Unite, statul cel mai înclinat și mai capabil
sa-și proiecteze avantajele economice și politice interne în raport cu restul lumii. Ea
consideră că forma ordinii postbelice a fost puternic influențată de conceptualizarea
americană a problemelor internaționale și a soluționării lor, în termeni de politică
internă. Caracteristicile formale ale multilateralismului sunt, în bună parte, produsul
unui efort distinct al SUA de a reglementa lumea.[4]
Cu referire la afirmațiile recente, putem menționa teoreticienii Phillip Jones și
David Coleman, care indică faptul, că este insuficient de a limita multilateralismul
la relațiile interguvernamentale.[5, pp. 23-27] Autorii argumentează, că analiza
multilateralismului în secolul douăzeci și un, deopotrivă cu atenția sporită a teoreticienilor în domeniul relațiilor internaționale asupra interacționării actorilor nonstatali, inclusiv ONG-uri, inițiativele sociale transnaționale și organizațiile interguvernamentale, ”trebuie să incorporeze mijloace instituționalizate, cu scopul de a
promova interesele, care pot fi la nivel local, regional, dar și global”. Ei aduc ca
exemplu inițiativa Global Compact prin care Națiunile Unite și-au pus ca scop să
lucreze cu corporațiile multinaționale și cu proiectele de finanțare a ONG-urilor de
către Banca Moldială, unde interacțiunile interguvernamentale sunt doar o parte ale
acelor interacțiuni care caracterizează astăzi globalizarea în dinamică. Mai mult ca
atât, autorii disting două dimensiuni ale multelateralismului:multilateralism economic și multilateralism politic, ultimul convențional fiind înțeles ca ”accent asupra
angajamentului atât prin diplomația de stat cât și a organizațiilor interguvernamentale” [5. p 43], pe când cel economic se referă preponderent la interacțiunea actorilor non statali. Pierre de Senarclens aduce critici acestui multilateralism politic convențional, identificând-ul, în primul rând cu Națiunile Unite: ”Națiunile Unite au
devenit centrul unei diplomații multilaterale specifice, principala funcție a cărei a
fost să ofere reprezentanților guvernelor o oportunitate să delibereze, să interacționeze la nivel personal, să ritualizeze prin proceduri complicate și ceremoniale manifestarea suveranității statale, să mențină prin intermediul retoricii și propagandei
autoritatea lor națională și legitimitatea lor internațională, să găsească metode și
mijloace de răzbunare în conflictele lor la un nivel simbolic, astfel beneficiind ocazional de resursele programelor alocate de sistem”.[6, p.105]
Abordarea organizațiilor internaționale în raport cu noțiunea de ”legitimitate”
ridică o serie de dificultăți conceptuale, deoarece a existat un interes politic și filo507

zofic relativ scăzut pentru aprofundarea acestui subiect în cotextul guvernării globale. Tema a fost studiată predominant, în cercetarea structurii interne și funcționării
statelor-națiune sau, în relația cu societatea civilă, dar neglijată în relația cu organizațiile internaționale. O opinie comună s-a dezvoltat, în jurul convingerii că legitimitatea privește mijloacele de organizare a relației dintre state și guverne, pe de o
parte și populație sau cetățeni individuali ai societății civile, pe de altă parte. Din
rațiuni legate de experiențele istorice distincte, s-au conturat două tradiții moderne
de filosofie politică și socială cu privire la acest concept.
Așa cum o rezumă Veijo Heiskanen, prima tradiție este produsul iluminismului
european continental. Pentru aceasta, preocuparea a fost organizarea relației dintre
suveranitatea populară și puterea publică (statul) și stabilirea primatului uneia asupra alteia [7, pp.1-45]. Acest ideal politic a fost ilustrat în conceptul de stat de drept,
prin care se înțelege un stat democratic stabil, administrat rațional care pune în aplicare instrumentele populare și servește ca instrument tehnic în promovarea progresului social și economic. Acest concept impune o cerință politică critică, respectiv
ca și exercitarea puterii publice în circumstanțe excepționale să fie legitimă politic.
A doua tradiție majoră este acee a liberalismului anglo –american, care abordează problema legitimității din perspectiva opusă, concentrîndu-se asupra exercitării autorității guvernamentale în raport cu cetățenii individuali ai societății civile. Pentru a stabili un principiu și în caz de conflict, primatul drepturilor fundamentale ale cetățenilor individuali asupra autorității guvernamentale, liberalismul
favorizează un sistem politic care acordă precădere valorilor intrinseci ale vieții,
libertății și proprietății private.
Conform interpretării realiste, organizațiile internaționale nu au un rol sau o
funcție independente în afacerile internaționale, ci sunt simple instrumente ale puterii statului, concentrarea excesivă asupra organizațiilor internaționale și structurilor
lor interne distrag atenția de la adevăratul subiect al relațiilor internaționale: relațiile
dintre state și guverne. Potrivit teoriei idealiste, organizațiile internaționale joacă
un rol care este într-o oarecare măsură independent de cel al creatorilor lor, statele
și guvernele. Ca și statele, organizațiile internaționale sunt subiecți de drept internațional, cu o identitate legală distinctă și capacitatea de a compărea în tribunale internaționale, în raport cu limitele imunităților lor funcționale. Legitimitatea instituțiilor globale mai depinde de tradiții, simboluri sau eficacitate – afirmă Keohane si
Nye [8, p. 386]. În societățile democratice, mecanismele de luare a deciziilor trebuie sa fie suficient de corecte si participative. Instituțiile internaționale nu pot beneficia în suficientă măsură de legitimitatea simbolică, afectivă ori traditionala. Aparătorii lor tind să o justifice prin aparenta lor eficacitate: rolul lor vital în promovarea
cooperăii internaționale si furnizarea de bunuri publice globale. O astfel de justificare este importantă, dar foarte rar suficientă în era democratică. Pentru că instituțiile internaționale sa fie legitime, ele trebuie sa respecte criteriul răspunderii. Modelul
organizatiilor internaționale se bazează pe existența statelor, care reprezintă cele
mai importante surse de autoritate, dar ele opereaza în cadrul dreptului international
care recunoaste egalitatea lor nominală. În contrast cu lumea reala a relațiilor de
forța, organizațiile internaționale sunt concepute să funcționeze într-un context de
restrictii în exercitarea puterii, printr-un set de proceduri care, cel putin în termeni
formali, respectă independența statelor. Acestea se pot opune alegerii șefilor orga508

nizațiilor internaționale și se pot retrage din organizații. În plus, întrucât aproape
toate organizațiile internaționale nu au surse de venituri proprii, ele depind de state
și, deci, se supun controlului formal al acestora. Raspunderea democratică este cu
mult mai redusă, dacă nu inexistentă .
Bibliografie:
1. Dumitru Petru, ”Sistemul ONU în Contextul Globalizării”, Curtea Veche, București
2008. p. 427
2. James A. Caporaso, ”International Relations Theory and Multilateralism: The Serch for
Foundations”, Columbia University Press, New York, 1993. p. 475
3. Newman E. ”A crisis of global institutions? Multilateralism and international security”.
New York: Routledge 2007, p.192
4. Anne-Marie Burley, ”Regulating the World: Multilateralism, International Law and the
Protection of the New Deal Regulatory State”.in Multilateralism Matters. The Theory
and Praxis of an International Form (editor John Gerard Ruggie), Columbia University
Press, New York 1995
5. Johns P. And D. Coleman ”The United Nations and educations: Multilateralism, development and globalization” New York 2005. p. 356
6. Senaclens P. ” UN as a social and economic regulator”: Critical approach to global governance” United Nations Press 2007, p.281
7. Jean-Marc Coicaud, Veijo Heiskanen, „The Legitimacy of International organizations”
United nations University Press, 2001, p.578
8. Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Jr., ”Redefining Accountability for Global Governance”, in Miles Kahler, David A Lake (editors), „Governance in a Global Economy:
Political Authority in Transition”, Princeton University Press, 2003 p.411

509

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВМЕЖДУНАРОДНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
СТЕРКУЛ Наталья,
кандидат политических наук, доцент,
Республика Молдова, Кишинев, Молдавский Государственный
Университет, Факультет Международных Отношений,
Политических и Административных Наук,
Департамент Международных Отношений
The author examines the necessity of formation and development of critical thinking of
future specialists in the field of international relations as an important part of learning. In our
days in the face of increasing political conflicts on the world stage, society and the state are
necessary highly qualified specialists in the field of international relations, which are able to
deal effectively with democratic and diplomatic means of solving contradictions. This article
provides an analysis of the importance to introduce special methods and technologies of the
critical thinking formations in the process of learning of future specialists in this field.

Участившиеся локальные и международные конфликты на мировой арене
являются одним из наиболее убедительных доказательств того, что обществу
и государству необходимы высококвалифицированные специалисты в области международных отношений. Важность формирования критического мышления у студентов-международников обусловлена природой политикосоциальных процессов и явлений современных реалий. Затянувшийся кризис
в политической системе страны, связанный с частой сменой политической
элиты, усугубившиеся экономические проблемы, в том числе сложности развития банковской системы, тормозят общественное развитие. Нарастают деструктивные явления и девиационные процессы в обществе, что вызывает серьезные опасения для дальнейшего поддержания социального порядка и развития социума в целом. Риски, затрагивают в большей степени молодежь.
Именно поэтому система высшего образования, переживающая в настоящее
время период реформирования, требует особого внимания. Молодое поколение должно быть готово к вызовам современности и уметь адаптироваться в
условиях современного молдавского социума.
Сложившаяся ситуация ведет к пониманию необходимости повышения
требований в первую очередь к будущим специалистам в области международных отношений. Важным видится выработать у них способность критически
мыслить, развить особые индивидуальные качества, которые способствовали
бы формированию гибкого и мобильного подхода будущих специалистов к социальным реалиям [1, c. 14]. Это позволит не только заложить механизмы социально-психологической защищенности по отношению к нестабильной социальной среде, но и сформировать профессиональную компетентность.
Следует отметить, что огромную ответственность за формирование качественной социальной, психологической и профессиональной личности индивида несут социальные институты и, прежде всего, система образования.
Она вынуждена адаптироваться к нестабильным условиям среды, но будучи
в процессе постоянного изменения, не успевает полностью отвечать современным потребностям [2, c. 90-91]. Стремительно растущие темпы прироста
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информации способствуют быстрому устареванию имеющихся знаний, а
также методов преподавания.
Одним из наиболее важных направлений образовательного процесса в
современном мире является развитие критического мышления учащихся
высших учебных заведений. Предпосылками явились такие тенденции общественного развития, как последствия ускоряющихся глобализационных процессов, экономических и финансовых кризисов постоянно расширяющееся
информационное пространство, усиление роли манипулятивных технологий
во внешней и внутренней политической среде. Все это находит отражение в
социальной сфере и в первую очередь в сфере образования. Именно поэтому
сегодня идет речь о важности инновационной составляющей в системе образования. Речь идет о повышении профессионального уровня профессорскопреподавательского состава, создании инновационной инфраструктуры и
обеспечении ее деятельности, использовании интегративных методов обучения, т.е. обо всем том, что способствует повышению качества подготовки
специалистов-международников с учетом особенностей нынешних требований к специалистам в данной области.
Использование инновационных методов в процессе обучения студентовмеждународников позволит развить всю совокупность качеств личности:
знаний, умений, навыков, способов умственных действий, самоуправляющих
механизмов. Модель развития потенциала учебного процесса должна
отличаться логичностью и своевременностью и отвечать многим критериям,
как внутреннего характера, так и внешнего [4, c. 149]. Это объясняется тем
фактом,
что
именно
система
высшего
образования
является
непосредственным связующим звеном с рынком труда и профессиональной
ориентированностью. Качественная подготовка кадров требует от педагогов
особых усилий и подразумевает их стремление и желание внедрять инновации
в учебный процесс. Более того, изменились и ожидания студенческой
аудитории. Сегодня, они нацелены на трудоустройство по специальности и
готовы для этого осваивать и приобретать новые качества, навыки и умения.
Понимая сложности на рынке труда страны в целом, учитывая высокий
уровень конкуренции, студенты-международники нередко для приобретения
практического опыта прибегают к волонтерской деятельности в различных
неправительственных организациях Республики Молдова. Это позволяет
приобрести практические навыки и бесценный опыт, что способствует в
дальнейшем их трудоустройству по специальности.
На будущих специалистов в области международных отношений изначально возлагаются серьезные задачи. Им предстоит не только освоить несколько иностранных языков, а также полный объем общих и специальных
дисциплин, но и разобраться в традициях дипломатической школы, понять
значение преемственности, научиться осмысливать современные процессы и
тенденции, разбираться в манипулятивных технологиях и их воздействии на
политический дискурс. Все это подразумевает необходимость формирования
критического мышления, представляющего собой организованный процесс, в
результате которого происходит овладение системой знаний, соединение их с
личными качествами обучающихся и активизацию процесса самообразования.
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Критическое мышление представляет собой самостоятельное мышление.
При проведении занятия на основе методики критического мышления каждый
студент формулирует собственные идеи и убеждения независимо от остальных. Следовательно, мышление является критическим только тогда, когда оно
носит индивидуальный характер. Это позволяет аккумулировать знания,
включать логику и давать прогнозы [7, c. 386].
Технология критического мышления позволяет будущим специалистам
в области международных отношений овладевать различными способами
интегрирования информации, формирует у них способность вырабатывать
собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепочки доказательств, выражать свои мысли, аргументировать собственное мнение, представлять
контраргументы [5, c. 156].
Для того чтобы поступательно развивать данный тип мышления у студенческой аудитории, преподавателям приходится сочетать в своей работе
проблемные, исследовательские, поисковые и творческие методы и приемы.
Технологические особенности критического мышления направлены на установление партнерских отношений между преподавателями и студентами, это
позволяет не только более гибко находить общий язык, но и строит образовательный процесс на доверии и взаимном интересе к организации процесса
профессионального развития. Работая в режиме технологии критического
мышления, преподаватель не является основным источником информации,
используя специальные приемы и технологии, он создает условия для обучения, в процессе которого происходит совместный и интересный поиск.
Технология
развития
критического
мышления
студентовмеждународников, предполагает обеспечение качества усвоения учебного материала и представляет собой совокупность и определенный порядок взаимодействия личностных, инструментальных и методологических средств, которые направлены на достижение конкретных результатов. Цели технологии
развития критического мышления вырабатываются на основе диагностики и
способствуют достижению конкретных результатов, кроме того, они отражают уровень развития критического мышления. Информация является начальным пунктом критического мышления. Знание служит мотивацией, которая
обуславливает критическое мышление. Затем идет постановка вопросов и выявление ключевых проблем, которые необходимо решить.
Будущие специалисты в области международных отношений должны
научиться не только критически осмысливать процессы и явления, опираясь
на ретроспективный анализ уже состоявшихся исторических событий, но критически обдумывать любую новую информацию и на этой основе строить
прогнозы. Это является первостепенной важностью для будущих специалистов в этой области. В современных международных отношениях все больше
обостряются проблемы, связанные с использованием методов интенсивного
манипулятивного воздействия в деятельности многих субъектов мировой политики. Это порождает разнородные, зачастую противоречивые тенденции.
Отношения, построенные на скрытом манипулятивном воздействии, становятся определяющими во внутренней и внешней политике государств.
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Манипулирование использует поверхностность, не критичность мышления,
когда в ходе анализа и синтеза информации индивид не требует строгой аргументированности и последовательности предоставляемой информации. Используется логическое мышление, искажаются алгоритмы логических построений: материал, который подается средствами массовой информации кажется выстроенным
логично, но за псевдо логикой лежит конкретная внушаемая идея. Манипулятивное воздействие не проходит бесследно, оно способно формировать достаточно
устойчивые стереотипы и образы. Будущим специалистам в области международных отношений важно разобраться в сущности теории манипуляции, технологиях и механизмах ее использования на практике, а также в особенностях языкового манипулирования в средствах массовой информации.
Все это требует обогащения профессионального потенциала студентов,
формирования в процессе обучения разносторонности мышления. Систематизация информации, умение отделить главное от второстепенного, выразить
свою мысль на основе логического построения мыслительной схемы - определяют возможности критического мышления в образовательном процессе. Для
специалистов в области международных отношений, которые призваны обладать аналитическим складом ума, способность критически мыслить является
крайне важной для их будущей профессиональной деятельности, которая так
или иначе будет носить аналитический характер.
Студенты очень любознательны и задача преподавателей заключается в
том, чтобы поддерживать неподдельный интерес у учащихся к новым знаниям, научить их думать и размышлять. При этом процесс постановки вопросов
касаются не только студентов, но и преподавателей, которые должны внедрять в учебный процесс инновационные методы работы со специалистами
международниками. Занятия на курсах повышения квалификации для преподавательского состава подтвердили мнение достаточно большого числа педагогов, которые считают, что критическое мышление возникает тогда, когда
студенты начинают заниматься рассмотрением конкретной проблематики.
Необходимость внедрения инноваций представляется очевидной, так как
это предполагает формирование специальных компетенций и навыков у студентов, которые отвечают нынешним реалиям. Для развития критического
мышления у студентов-международников особое внимание следует уделить
практическим методам. Интерактивные виды деятельности следует применять
при решении определенных проблемных ситуаций, организовывать работу
как поиск ответов на наиболее чувствительные вопросы, ориентировать учащихся на диалог и постоянное сотрудничество.
Кроме того, важным видится обратить внимание и на тот факт, что необходимым условием повышения эффективности профессиональной деятельности преподавателей в данной области знаний является способность к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию профессиональных качеств. В
связи с этим представляется необходимым исследование проблемы профессионального саморазвития, особенностей и факторов, влияющих на данный
процесс в период профессиональной подготовки будущих специалистов.
Профессиональное саморазвитие представляет собой целостную саморазвивающуюся систему, порождаемую потребностями в развитии и личностном
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росте и осуществляющееся в ходе саморегуляции своего поведения и деятельности, направленной на достижение личностно и профессионально значимых целей. Готовность к саморазвитию определяется наличием развитой
системы саморегулирования, которая ориентирует будущих специалистов на
самостоятельное развитие своих личностных и профессиональных качеств.
Критическое мышление подразумевает стремление к убедительной аргументации. Студент, критически мыслящий, находит свое решение проблемы и
аргументирует этот выбор. Он учитывает мнения оппонентов и рассматривает
другие способы решения проблемы, но старается доказать, что выбранное им
решение логичнее и рациональнее прочих. Критическое мышление есть мышление социальное. Студент-международник должен прийти к пониманию того, что, только обсуждая, споря и обмениваясь мыслями с другими можно
убедиться в правоте собственной позиции [3, c. 90-91].
Использование технологии развития критического мышления в процессе
подготовки специалистов-международников видится крайне важным. Ее применение содействует: умению работать с увеличивающимся и обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; использованию различных способов формулировки вопросов в отношении заданной проблематики; способности осуществлять самостоятельный поиск решения проблем;
выработке собственного мнения на основе осмысления различного опыта,
идей и представлений; умению аргументировать свою точку зрения и учитывать мнения других, а также сотрудничать и работать в группе, т.е. развитию
коммуникативной компетенции [9, c. 17].
В результате, критическое мышление обеспечивает: способность осознавать и отстаивать личную позицию в тех или иных вопросах, умение находить
новые идеи и критически анализировать проблемы, участвовать в дебатах,
переосмысливать действия и аргументы, предвидеть возможные последствия
действий и поступков.
К числу основных принципов, которые характеризуют процесс развития
критического мышления, принято относить: поиск и проверку предположений; проверку точности и логической последовательности; рассмотрение контекста; изучение альтернатив посредством соответствующих стратегий:
упрощение сложной информации, новую постановку проблемы, «мозговой
штурм» и другие [8, c.114]. Именно эти четыре принципа формируют основу
критического мышления. Взятые вместе, они позволяют критически осмыслить любую информацию. Применение элементов технологии критического
мышления дает множество возможностей. Среди них: умение «отсеивать»
второстепенную информацию, критически оценивать новые знания, делать
выводы и обобщения [6, c. 11].
В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к формированию будущих специалистов необходимо повышать качество высшего
образования и развивать как преподавательские навыки, так и уровень подготовки будущих специалистов. Важным видится не только процесс, но и заинтересованность студентов-международников на начальном этапе качественно
подходить к будущей профессии, обстоятельно изучать основы теории международных отношений и дипломатии, развивать критическое мышление по514

средством предлагаемых преподавателями интерактивных методов и технологий, которые являются залогом успеха будущей карьеры.
Интерес к критическому мышлению не случайно возникает именно в
кризисные периоды для науки и образования. Это позволяет переосмыслить
накопленный опыт, внедрить новые парадигмы и постулаты, что дает возможность продолжать развиваться науке и образованию, восполнить выявившиеся в них пробелы и разрешить существующие проблемы, а также подготовить грамотных и востребованных специалистов в области международных
отношений. Ввиду этого важным видится отход от односторонних традиционных действий и шаблонных приемов.
Таким образом, сегодня становится понятным, что для того, чтобы добиться успеха в своей профессиональной деятельности, студенты-международники
должны уметь критически подходить к анализу обстоятельств и принимать
взвешенные решения руководствуясь определенными данными. Ведь теми, кто
способен мыслить критически, сложно манипулировать. Предполагается, что
сопоставляя информацию, полученную из различных источников, обучающиеся постепенно сформируют собственную систему взглядов на определенные
процессы, явления и тенденции. Критическое мышление позволяет использовать полученные знания в самых разных условиях, оно является обязательным
условием образовательного процесса, особенно если принимать во внимание
специфику нынешнего этапа развития рынка труда и его требований.
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The study is based on recent publications in the field and addresses the already foreshowed concepts regarding International Organizations, which play an increasingly important role in modern architecture of International Relations. This lead to the emergence
of analytical works approaching their activity. However, the analysis of this works evolves
in a quite controversial discussions spectrum configuration, and also their methodological
research algorithm.

Secolul XXI a adus cu sine noi provocări, dar și oportunități, determinate de
procesele de globalizare. Lumea modernă nu a fost niciodată atât de
interdependentă, dar și de fragilă. O oportunitate în noile condiții create la nivel
mondial sunt organizațiile internaționale. Acestea ocupă un loc din ce în ce mai
important, devenind un centru de gestionare a multor probleme globale. Domeniul
de preocupare al acestora a devenit operațiunile de menținere a păcii și securității
colective, financiare, de asemenea, problemele sociale și umanitare.
În lumea globalizată de astăzi devine tot mai relevant gradul de conștientizare a
eforturilor comune a statelor, determinat de percepția generală privind provocările de
securitate internațională. Dezechilibrul de forțe în menținerea securității internaționale
continuă să se agraveze. În aceste condiții crește considerabil locul și rolul organizațiilor
internaționale în menținerea securității globale. În arhitectura modernă a relațiilor
internaționale un factor determinant devin organizațiile internaționale. Totodată,
organizațiile internaționale au devenit obiect de dezbateri pentru mediul academic,
încercându-se de a se găsi modalitățile de eficientizare a dialogului interstatal global.
În Anuarul organizațiilor internaționale, furnizat de Uniunea Asociațiilor
Internaționale (UIA)1 (http://www.uia.org/), sunt incluse peste 68.000 profile ale
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1
Uniunea Asociațiilor Internaționale (UIA) este un institut de cercetare și documentare de
referință, cu sediul la Bruxelles. Ea a fost fondată în urmă cu peste o sută de ani în 1907, de
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organizațiilor internaționale, dintre care 38.000 sunt active, iar 30.000 latente din
300 de țări și teritorii, inclusiv interguvernamentale (OIG) și organizații nonguvernamentale internaționale (OING). Aproximativ 1.200 organizații noi sunt
adăugate în fiecare an în baza de date. Anuarul este un instrument de încredere
pentru studii și cercetare în toate disciplinele de activitate ale societății civile,
inclusiv științe politice, drept, studii internaționale, relații internaționale, sociologie,
demografie și studii de pace.

Nr OI interguvernamentale

Nr OI neguvernamentale

Fig.1. Numărul organizațiilor internaționale, fondate în diferite secole.
Sursa: http://www.uia.org/ TheYearbook of International Organizations.(vizitat
22.07.2015).
Pacea de la Westfalia și Tratatul de la Utrecht din 1713 au pus bazele pentru
sistemul de stat suveran în Europa, un sistem care mai târziu s-a extins în tot restul
lumii. Acest sistem a recunoscut dreptul statelor cu limite geografice definite,
inclusiv populația stabilită pe teritoriul acestora, dreptul la o formă de guvernare
proprie (non-intervențională) și dreptul la dezvoltarea relațiilor reciproce pe o bază
juridică egală (egalitatea suverană). Cei mai mulți conducători au încetat să
utilizeze legea naturală pentru a ghida relațiile dintre state, astfel dezvoltând
conceptul de drept internațional, fondat pe practica statelor de a încheia în mod
voluntar acorduri mutuale bazate fie pe tratate sau pe tradiții. Concepția Westfaliană
include ideea că guvernele naționale sunt sursa de bază a ordinii în societatea
internațională. [1]
către Henri La Fontaine (laureat al Premiului Nobel pentru Pace din 1913) și Paul Otlet,
unul dintre fondatorii ceea ce se numește astăzi știință informațiilor. UIA a fost și este un
pionier în cercetarea, monitorizarea și furnizarea de informații cu privire la organizațiile
internaționale, asociații internaționale și provocări globale de la 1907 încoace. UIA are statut consultativ cu ECOSOC și asociat statutului UNESCO. [http://www.uia.org/yearbook
(vizitat 20.07.2015)]
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Având în vedere existența sistemului de stat suveran, guvernele nu au creat o
rețea de organizații internaționale de-a lungul secolului al XVIII-lea. Archer, C. în
lucrarea International Organizations [1], făcînd referință la Inis Claude [2]
stabilește patru condiții în acest sens: existența unui număr de state care
funcționează ca unități politice independente; o măsură substanțială de contact
între aceste subdiviziuni; o conștientizare a problemelor care apar din coexistența
statelor; și recunoașterea de către state a necesității de creare a dispozitivelor
instituționale și metodelor sistematice de reglementare a relațiilor cu celelalte
state. Numai primul dintre aceste premise au existat în mod evident, înainte de
secolul al XIX-lea. Ulterior, o formă de diplomație a existat între instanțele
puterilor europene, iar comerțul și călătoriile au crescut în întreaga Europă în
timpul secolului al XVIII-lea [3]. Măsura de contact construită între state în 150
de ani de la Westfalia poate fi cu greu descrisă ca fiind substanțială, iar o formă
comună de contact a reprezentat-o războiul. [1]
Noțiunea de organizații internaționale cunoaște inițial interpretare în cercetările
juridice, care tratau organizațiile internaționale drept o formă specifică de reguli
internaționale. Astfel, potrivit celei de-a cincea ediție a lucrării Международное
публичное право [4], organizația internațională este o „asociație de state, creată în
conformitate cu normele dreptului internațional și bazată pe un acord internațional
pentru realizarea cooperării în politică, economie, cultură, științifico-tehnică, de
drept și alte domenii, având pentru aceasta un sistem necesar de organisme, drepturi
și obligații, derivate din drepturile și obligațiile statelor-membre, precum și voință
autonomă, hotarele căreia sunt determinate prin consimțământul statelor-membre.”
Noțiunea de organizație internațională cunoaște o definitivare complexă, care
poate fi urmărită din documentele ONU „Convenția din 1975 privind reprezentarea
statelor în relațiile lor cu organizațiile internaționale guvernamentale” și „Convenția
de la Viena privind dreptul tratatelor (1969)”.
Ulterior, după anii '60-'70 ai secolului XX, studiul asupra activității
organizațiilor internaționale încetează de a mai fi o prerogativă a dreptului
internațional, căpătând un caracter interdisciplinar. În ultimul timp, asigurarea
transparenței organizațiilor internaționale prin intermediul site-urilor oficiale,
facerea publică a rapoartelor anuale, publicarea documentelor ce conțin informații
despre structura și activitatea acestora, au favorizat apariția studiilor analitice în
revistele de profil naționale și internaționale, compartimentelor în culegeri colective
[5] și monografii ale autorilor, citate intens în fluxul publicațiilor științifice.
În Dicționar politic [6] găsim definirea noțiunii organizație internațională:
„Asociație de state creată în baza unui tratat, act constitutiv sau convenție, având o
structură, organe comune, posedând o personalitate judiciară distinctă în raport cu
cea a statelor membre. Se disting membri inițiali, ca fondatori, și membri admiși în
anumite condiții, prevăzute de o „cartă” sau un „statut”.”
Din categoria lucrărilor de ultimă oră, care face anumite precizări asupra
noțiunii organizație internațională, remarcăm lucrarea lui Archer C.[1], specialist în
studii de securitate și relații internaționale, care aduce o contribuție substanțială în
reflectarea schimbărilor majore la nivel internațional din 2000 încoace.
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În conținutul lucrării se examinează noțiunea internațional raportată la
organizație, aducându-se o clarificare asupra uzării acestora. Autorul susține că
termenul internațional, considerat a fi creat de Jeremy Bentham, este adesea
văzut ca un termen impropriu. În schimb, termenii interstatal sau
interguvernamental ar trebui să fie utilizați atunci când se descrie o activitate de
război, diplomație, relații de orice fel realizate între două state suverane și
reprezentanții guvernamentali ai acestora. [1]
Acest punct de vedere orientat spre guvern al termenului internațional a fost
din ce în ce mai contestat în ultimele patru decenii. Acesta nu mai este folosit ca
sinonim pentru interguvernamental pentru a desemna relații interstatale sau relații
dintre reprezentanți oficiali ai statelor suverane. În schimb, termenul a ajuns să
includă activități între indivizi și grupuri dintr-un stat și persoane și grupuri dintrun alt stat, precum și relațiile interguvernamentale. Primele tipuri de relații, cele
care nu implică activități exclusiv între guverne, sunt cunoscute ca relații
transnaționale. Conexiunile între o ramură de guvernare dintr-un stat (ex.: un
minister de apărare) și o sucursală de guvern dintr-o altă țară (ex.: minister de
apărare sau servicii secrete), care nu trec prin canalele de elaborare a politicilor
externe normale, sunt numit transguvernamentale. Toate aceste relații
interguvernamentale, transnaționale și transguvernamentale sunt acum, de
obicei, incluse la rubrica internațional. [1]
Sensul dublu și forma singulară a sa, precum și alternarea în multe lucrări cu
termenul instituții, provoacă confuzii în utilizarea termenului organizații. Relațiile
internaționale, fie între guverne, grupuri sau indivizi, nu sunt complet aleatorii și
haotice, ci sunt în cea mai mare parte organizate. O formă de organizare în relațiile
internaționale poate fi văzută în instituții, care reprezintă forme colective sau
structuri de bază ale organizării sociale stabilite de lege sau prin tradiție umană fie
acestea de comerț, diplomație, conferințe sau organizații internaționale.(Duverger,
M., The study of Politics., London: Nelson, 1972, p.68) O organizație internațională
în acest context reprezintă o formă de instituție, care se referă la un sistem formal
de reguli și obiective, un instrument administrativ raționalizat (Selznick, P.,
Leadership in Administration., New York: Harper&Row, 1957, p.8), și care are o
organizație tehnico-materială formală: constituții, consilii locale, echipament fizic,
mașini, embleme, papetărie cu antet, personal, o ierarhie administrativă și așa mai
departe (Duverger, M., The study of Politics., London: Nelson, 1972, p.68). (Inis
Claude, Swords Into Plowshares, The Problems and Progress of International Organization, Random House, 1964, 458p., p.4) face următoarea distincție: Organizația internațională este un proces; Organizațiile internaționale sunt aspecte reprezentative ale fazei a acestui proces care a fost atins la un moment dat. [1]
Se creează o confuzie dacă pentru termenul organizații internaționale se
utilizează termenul instituții internaționale. De asemenea, se face referință la
instituțiile unei organizații, cum ar fi adunarea generală, consiliul și secretariatul.
Utilizarea instituțiilor pentru a se referi la structura detaliată a unei organizații
internaționale sau ca un sinonim pentru organizații internaționale este mult mai
restrânsă decât sensul sociologic al cuvântului. După cum se poate observa din
definiția lui Duverger M., aceasta are o utilizare mult mai largă care cuprinde
noțiunea de sistem de relații care nu se pot manifesta în organizații formale cu un
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sediu, antet, acronim pregătit, cum ar fi NATO sau OMS și un personal
internațional. Un cadru instituțional adaugă stabilitate, durabilitate și coeziune în
relațiile individuale, care altfel ar putea fi sporadice, efemere și instabile (Duverger,
M., The study of Politics., London: Nelson, 1972, p.68). [1]
Oricare organizație pentru a fi raportată la categoria internațională trebuie să
dispună cel puțin de următoarele caracteristici: create în corespundere cu dreptul
internațional, instituite în baza acordului internațional, realizarea colaborării în
domenii concrete de activitate, disponibilitatea structurii organizaționale
corespunzătoare, existența drepturilor și responsabilităților, drepturi și
responsabilități organizaționale independente. [4]
O literatură imensă își face loc în ultima perioadă de timp, care urmărește spectrul
deplin al rolului diferitor tipuri de organizații internaționale, normelor, regulilor și altor
aspecte ale guvernării globale. Cercetările tematice asupra studierii elementelor dirijării
globale și regionale scot în evidență aspecte ale legalității, coordonării și subordonării,
transparenței financiare, eficacității. Din multitudinea surselor bibliografice vom
sintetiza cele mai relevante apariții editoriale din ultimii ani, citând viziunile inovatoare
ale autorilor, totodată, respectând cronologia editării acestora.
Organizațiile internaționale deja au depășit etapa când reprezentau doar un
instrument de lucru interstatal. Viziunea inovațională este că birocrația organizațiilor
internaționale deja au dreptul de a adopta regulile de joc și de a exercita puterea.
Totodată, există riscul ca aceste birocrații internaționale să fie preocupate doar de
propriile reguli elaborate, care nu răspund realității, sunt ineficiente și conduc spre
prejudicierea rezultatelor. Au trezit diferite interpretări asemenea activități ale
organizațiilor internaționale, precum intervenția Fondului Monetar Internațional în
economiile naționale, incapacitatea subdiviziunilor Organizației Națiunilor Unite de a
elabora recomandări și interveni prompt în situațiile de criză la nivel internațional.
Influența organizațiilor internaționale constă nu doar în cunoștințele acumulate în
materie de expertiză, dar și în capacitatea de a determina problemele, a le înainta pe
agenda zilei și a desfășura tehnologiile intelectuale.[7]
Organizațiile internaționale demonstrează o prezență tot mai presantă în sistemul
global, fapt care determină abordarea subiectului și obiectului de studiu al acestora.
Organizațiile internaționale sunt create și susținute de statele cu o economie puternică.
Fapt care apriori presupune lobby-zarea intereselor acestora la nivel internațional.
Astfel, dinamica creșterii birocrației globale și impactul acesteia asupra procesului
democratic tot mai des devin subiect al abordărilor teoretico-empirice.[8]
O contribuție la literatura de specialitate cu privire la organizațiile
internaționale este lucrarea autorilor germani Volker Rittberger, Bernhard Zangl,
Andreas Kruck [9]. Organizațiile internaționale sunt plasate într-un context teoretic
și istoric foarte informativ și oferă o privire de ansamblu asupra actorilor-cheie,
deciziile luate și agende, rezultând importanța sporită a acestor instituții de la al
doilea război mondial, și, în special, de la sfârșitul războiului rece. Echilibrata
prezentare a materialului teoretic și a studiilor de caz empirice contribuie la
înțelegerea esenței și a conținutului activității organizațiilor internaționale.
Autorii citați anterior relevă importanța și relevanța deosebită a organizațiilor
internaționale în politica mondială contemporană, constatând prezența tot mai mare a
astfel de organizații într-o varietate tot mai largă de domenii. Lucrarea oferă o
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perspectivă de informare teoretică și întemeiată empiric pentru condițiile care au dus
la creșterea și răspândirea organizațiilor internaționale și pentru contribuțiile acestora
aduse la guvernarea globală, în special pentru gestionarea colectivă și rezolvarea
problemelor politice care nu pot fi rezolvate individual doar de către state.
Făcându-se în prima parte a cărții o introducere în cele mai importante teorii ale
organizațiilor internaționale, autorii oferă o imagine de ansamblu istorică structurată
și de informare teoretică pentru apariția unor astfel de organizații. În partea a doua,
accentul trece la structurile și politicile organizațiilor internaționale și, în special la
procesele de luare a deciziilor în cadrul acestora. Partea a treia oferă analize detaliate
ale activităților desfășurate de un spectru larg de organizații internaționale într-o
varietate amplă de probleme, evaluând contribuțiile lor pentru gestionarea cooperantă
a conflictelor și rezolvarea de probleme. De asemenea, s-a luat în considerare
deschiderea tot mai mare a organizațiilor internaționale față de actorii nonguvernamentali, sugerând o tendință de „heterarchical global governance”. Mai mult
decât atât, se oferă sinteze sistematice ale eficienței organizațiilor internaționale în
schimbarea comportamentului actorilor guvernamentali și nonguvernamentali în
rezolvarea problemelor internaționale în diverse domenii problemă.
Organizațiile internaționale sunt entități diferite și complicate. Activitatea lor
uneori poate să se suprapună, alteori este contradictorie. Ele evoluează foarte mult
în funcție de influențele politice naționale, regionale și internaționale.
Complexitatea organizațiilor internaționale permite de a le studia din perspectiva
diverselor domenii de studiu.
Din punctul de vedere al autorilor Ian Hurd, profesor asociat de științe politice
la Universitatea Northwestern din Evanston, Illinois, toate organizațiile
internaționale există în spațiul conceptual și legal între suveranitatea statului și
obligația legală. Ele sunt create de angajamentele asumate de state suverane, iar
scopul lor este de a lega aceste state de angajamentele lor. [10]
Conceptul lucrării pornește de la analiza a trei forțe în politica mondială: angajamentele declarate față de organizațiile internaționale, alegerile statelor în ceea
ce privește conformitatea și nerespectarea acestor angajamente, precum și competențele legale deținute de fiecare organizație internațională. Unele organizații internaționale pot constrânge statele lor membre în conformitate cu respectarea angajamentelor asumate; de exemplu, Consiliul de Securitate al ONU are o componentă
militară, iar FMI are o pârghie coercitivă asupra debitorilor săi. Dar mult mai
frecvent acestea sunt nevoite să găsească modalități de a-i ademeni sau convinge
pentru respectarea angajamentelor reciproce. În fiecare organizație, relația specială
dintre obligație, respectarea și punerea în aplicare este diferită, iar aceste diferențe
creează modele politice interesante. [10]
În interpretarea autorului deja citat, principalele probleme ale economiei
internaționale și politicii internaționale sunt la un anumit nivel, de asemenea și
probleme ale organizațiilor internaționale. Odată cu creșterea interdependenței,
importanța organizațiilor internaționale, de asemenea, crește. În prezent putem
observa organizații internaționale într-o formă sau alta în centrul tuturor
provocărilor politice și economice ale secolului XXI. De la piețele de credit
internaționale la specii periclitate, crime de război și tortură, controversele
predominante de astăzi, toate într-o anumită măsură, implică angajamente și
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cooperare internațională, gestionate prin intermediul organizațiilor internaționale
oficiale. Unele organizații lucrează mai bine, unele mai puțin, iar altele au nevoie de
reforme, unele având nevoie de abolire, iar altele de consolidare. [10]
Autorul explorează problemele cheie teoretice și practice privind organizațiile internaționale într-o manieră cuprinzătoare și concisă. „Pentru a înțelege
cum funcționează lumea, susține autorul, se cere înțelegerea politică, competențele și limitele organizațiilor internaționale.” Cele unsprezece studii de caz
asupra celor mai importante organizații internaționale, centrate pe economia internațională, securitatea internațională și dreptul internațional, oferă o înțelegere
cuprinzătoare a ceea ce fac organizațiile internaționale, cum și de ce o fac, și
provocările cu care se confruntă. Lucrarea studiază competențele lor legale,
efectele lor practice și controversele politice.
Pornind de la faptul că organizațiile internaționale joacă un rol tot mai important în politica internațională, autorii moderni în baza unei abordări teoreticoempirice sistematizate, contribuie la construirea și perfecționarea metodologiilor de
cercetare, identificării structurii, politicilor și performanțelor organizațiilor internaționale, totodată constatându-se tendința de a extinde spectrul organizațiilor internaționale, supuse cercetării.
Lucrarea lui Barkin J.S. reprezintă o introducere în studiul organizațiilor internaționale din perspectiva relațiilor internaționale. Lucrarea delimitează modurile în
care sunt studiate organizațiile internaționale, iar apoi le aplică într-o varietate de
domenii și cazuri problematice specifice.[11] Autorul citat susține că literatura de
specialitate tradițională în relațiile internaționale începe cu, și se concentrează pe
state. Din punct de vedere politic, statele au putere, atât militară cât și economică,
ceea ce nu dețin alte instituții sau persoane fizice. Din perspectiva legală statele sunt
suverane. În dreptul internațional, statele sunt recunoscute ca actori, ceea ce alte
instituții sau persoane fizice nu pot fi. Și totuși, organizațiile internaționale atrag o
atenție sporită, atât pozitivă cât și negativă. De asemenea, acestea devin din ce în ce
mai studiate de către cercetătorii din domeniul științelor politice. „Organizațiile
internaționale” sunt înțelese aici ca organizații interguvernamentale inclusive.
Organizațiile
interguvernamentale,
spre
deosebire
de
organizațiile
nonguvernamentale (ONG-uri) și corporații, sunt organizații care sunt create mai
mult prin acorduri între state decât de către persoane particulare. Amnesty
International, Greenpeace și General Motors Corporation, de asemenea, operează
dincolo de granițele naționale, dar ele nu sunt create de guverne. Aceste ONG-uri și
corporații transnaționale sunt părți integrante ale sistemului politic internațional, dar
ele nu sunt organizații internaționale. Organizația Națiunilor Unite (ONU),
Organizația de pescuit Nord-Vest Atlantică și Banca Mondială au fost toate create
prin tratate semnate de către state și sunt, prin urmare, instituții
interguvernamentale. Unele organizații internaționale sunt mai mult create de către
altele decât direct de state. Acestea sunt adesea numite „emanații” totuși
încadrându-se în rândul organizațiilor internaționale, deoarece membrii acestora
sunt state suverane. Chiar dacă acestea au fost create de alte organizații
internaționale, ele totuși răspund în fața statelor membre.
O preocupare cheie a grupului de cercetători din întreaga lume, coordonat de
profesorii americani Weiss, T.G. și Wilkinson R., [12] este de a înțelege modul în
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care relațiile de putere sunt încorporate într-un așa mod în care comportamentul
statelor și agenților lor economici și politici, inclusiv firmele care pot fi
multinaționale, dar care demonstrează și mențin o legătură organică cu statele lor de
origine, este modelată de către organizațiile, instituțiile și regimurile internaționale.
Este un studiu de referință în literatura de specialitate privind teoria și practica
guvernanței globale în lumea modernă, exercitarea cu succes a puterii pentru a
obține rezultate.
Lucrarea este structurată în eseuri, scrise de către experții recunoscuți în
domeniu. Sunt explorate analitic și prospectiv asemenea subiecte precum: legătura
organică dintre scopurile dominante, crearea și evoluția instituțiilor internaționale
(Robert Cox și Craig Murphy); modul în care interesele statelor puternice sunt
încorporate în proiectarea instituțiilor și efectul pe care acest lucru îl are asupra
dezvoltării instituționale și de regim de-a lungul timpului (Robert Keohane, Robert
Wade și Rorden Wilkinson); modul în care dezvoltarea instituțională poate
consolida o formă de organizare care perpetuează relațiile dominante de putere
(Catherine Weaver); axarea pe teoria de agent principal, examinând modul în care
imperativele de stat se manifestă în comportamentul organizațional și devierile care
apar de la acestea (Kenneth Abbott și Duncan Snidal); studierea relației dintre idei,
crearea și dezvoltarea unei organizații internaționale (Thomas G. Weiss);
examinează normele rolului în modelarea comportamentului de stat și construirea
regimurilor economice (Susan Park și Amje Vettedin).
Prin aceste studii, lucrarea solicită o recunoaștere specifică a unei complexități
mai mari la nivel mondial și a schimbărilor în curs de desfășurare (tehnologice,
economice, politice, etice), care demonstrează modul în care lumea este guvernată
într-un mod multidimensional. O parte a acestei evoluții a fost prefigurată de
activitatea desfășurată sub auspiciile instituțiilor și regimurilor internaționale, dar
războiul rece a fost factorul care a plasat în atenție seria de actori operaționali la
nivel transfrontalier și din ce în ce mai mult la nivel global, care necesitau
explicații. Regimurile și instituțiile au asigurat o soluție analitică parțială, ca și
încercările de a reîmprospăta multilateralismul ca un tip de organizare specific. [12]
Cu toate acestea, apariția termenului de guvernare globală în anii 1990, cu fundamentarea ulterioară a acestuia, a permis comunității intelectuale să înțeleagă mai
pe deplin modul în care este organizată lumea în toată complexitatea sa. Deși,
utilitatea analitică a termenului de guvernare globală nu a fost încă înțeles pe deplin.
Concluzionând asupra conținutului eseurilor, remarcăm efortul depus de cei
mai importanți autori moderni din domeniu, de a demonstra că "guvernarea globală"
oferă un obiectiv util pentru analiza politică mondială, „industria globală” înregistrând cea mai rapidă creștere. Totodată, fiind imposibil de a înțelege guvernarea
globală fără a recunoaște rolurile importante jucate de organizațiile internaționale și
actorii non-statali.
Grupul de autori internaționali Kenneth W. Abbott, Philipp Genschel, Duncan
Snidal, Bernhard Zangl în recenta apariție editorială [13] dezvoltă un cadru conceptual pentru analiza orchestrației, un mod de guvernare utilizat pe scară largă de către
organizațiile internaționale și alți actori ai guvernării, dar rareori identificat sau analizat. Organizațiile internaționale se angajează în orchestrație atunci când înrolează
actori intermediari pe bază de voluntariat, oferindu-le sprijin ideatic și material,
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pentru a aborda actori țintă în urmărirea obiectivelor de guvernare a organizațiilor
internaționale. Orchestrația se derulează atât indirect, prin intermediari, cât și moderat, fără control asupra intermediarilor. Aceste caracteristici disting orchestrația de
guvernarea tradițională ierarhică, care abordează obiectivele în mod direct prin intermediul instrumentelor dure de la guvernare, prin colaborarea cu actorii țintă, care
este directă, dar moderată și o disting și de delegare, care este indirectă, deoarece
organizațiile internaționale funcționează prin intermediul unui agent, dar dificilă,
deoarece organizația internațională poate controla agentul. Lucrarea elaborează
conceptul de orchestrație, identifică modele și tehnici comune și, de asemenea,
înaintează ipoteze cu privire la condițiile în care actorii de la guvernare în general și
organizațiile internaționale în special, intenționează să se bazeze pe orchestrație.
Organizațiile internaționale au obiective de guvernare ambițioase, dar
capacitate de guvernare moderată. Organizațiile internaționale, printre multe alte
sarcini, răspund de utilizarea forțelor violente, facilitarea comerțului liber, progresul
dezvoltării economice, combaterea crimei organizate, promovarea drepturilor
omului, îmbunătățirea standardelor de muncă, apărarea biodiversității și oferirea de
ajutor în urma dezastrelor naturale și conflictelor armate. Cu toate acestea,
capacitatea lor de a guverna comportamentul statal și nonstatal, în vederea atingerii
acestor obiective, este limitată de mandate de tratare restrictive, de supravegherea
riguroasă a statelor membre și de resurse financiare și administrative limitate.
Astfel, de multe ori organizațiile internaționale duc lipsă de capacitatea de a efectua
rolurile, care le-au fost alocate nominal.
Organizațiile internaționale încearcă să urmărească calm modurile
tradiționale de guvernare ierarhică cum ar fi efectuarea, monitorizarea și
adjudecarea dreptului internațional. În multe cazuri, însă, organizațiile
internaționale răspund la scopurile și capacitățile lor dilemă prin experimentarea
cu moduri alternative de guvernare. Unele își consolidează capacitatea lor de
guvernare prin delegarea sarcinilor specifice părților terțe, ca atunci când Înaltul
Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a contractat
conducerea taberelor de refugiați și organizațiile private prin delegație. Altele
colaborează direct cu actorii țintă pentru a promova auto-reglementarea voluntară,
ca atunci când Organizația Națiunilor Unite (ONU) convinge firmele de afaceri
private să accepte principiile sociale și de mediu ale Pactului Global prin
colaborare. Acest volum se concentrează pe un al patrulea mod de guvernanță
globală, unul ce este utilizat cu o frecvență sporită, dar rareori identificat sau
analizat în relațiile internaționale sau dreptul internațional - orchestrația. [13]
Concluzionând asupra viziunilor, prezentate în lucrarea citată, identificăm
conturarea unui model teoretic, care pune accentul pe colaborarea voluntară și
sprijin, semnificația orchestrației în domenii-cheie, precum și în activitatea
organizațiilor de conducere GEF, G20, WTO, EU, Kimberley Process, UNEP,
ILO. Studiile empirice au demonstrat omniprezența orchestrației, confirmând
ipotezele că statele salută adesea instituțiile internaționale orchestrate.
Conchidem, că materialul analizat oferă o nouă înțelegere a interacțiunilor dintre
tipuri distincte de actori în guvernanța globală și cum funcționează împreună
pentru a consolida capacitățile lor de guvernare.
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În imensitatea surselor bibliografice analizate un loc prioritar îl deține seria
Historical Dictionaries of International Organizations, care acoperă un spectru
informativ destul de larg, de la cele două Americi la Africa, Europa și unele regiuni
Asiatice. [14, 15, 16] Materialul din dicționare este structurat cronologic, include
informații despre personalități importante, subiecte tematice și probleme
internaționale majore, care afectează regiunea.
Tot din categoria aceeași serii, remarcăm dicționarele deja mult mai extinse și
axate pe o singură organizație sau organizații specializate, precum ONU, BM, FMI,
Arabe și Islamice și al. [17, 18] Acest tip de lucrări acoperă lipsa de informație, dar
și oferă un tablou exhaustiv al activității organizațiilor internaționale.
În baza sintezei surselor bibliografice din ultimii ani, constatăm un spectru
destul de extins al abordărilor: de la definitivarea noțiunilor la studiile de caz
detaliate asupra organizațiilor internaționale. Evoluția și devenirea organizațiilor
internaționale este un exemplu elocvent al unui efort comun al comunității
internaționale, materializat printr-o muncă insistentă și îndelungată, pentru a
răspunde provocărilor timpului.
Organizațiile internaționale sunt văzute ca actori independenți pe arena
internațională, dar și instrumente în mâinile altor actori. Din spectrul bibliografic
analizat se profilează conceptul corelației dintre organizațiile internaționale și
guvernarea globală, care, deși este încă o realitate dispersată și fragmentată, se
necesită a fi adunată și înțeles mecanismul funcționării acesteia.
Astfel, asistăm la constituirea unui nou concept teoretic, care încearcă să
răspundă provocărilor timpului și să găsească mecanismele eficiente de a păși
împreună spre un viitor mai sigur.
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In this article are discussed current issues of European enlargement, in special some
problems that are connected with such kind of European enlargement as geopolitical extension. The author try to explain why the normal process of European enlargement became an
geopolitical one, what means this kind of enlargement, how it may be possible in the case of
European Union, what are in this context the implications and consequences for the Republic of Moldova.

Introducere
Extinderea europeană face parte din cele mai complexe și dificile procese europene care permanent a adus cu sine noi probleme, provocări, riscuri, controverse.
Trecînd prin mai multe valuri, diferite etape, extinderea europeană permanent a ridicat noi întrebări, care din care mai complicate. Trebuie sau nu să se extindă Europa? Dacă da, atunci de ce? Pînă unde se poate extinde Europa, Uniunea Europeană?
În general, este extinderea europeană un proces normal, natural? Cum este și cum
trebuie să fie această extindere? Trebuie să fie o extindere cu orice preț? O extindere de dragul extinderii? O extindere chiar și cu prețul unei noi escaladări a tensiunilor de pe continent, de apariție a unor conflicte, a unor noi războaie, reci sau fierbinți? Trebuie extinderea să fie activă sau pasivă? Cît de ambițioasă trebuie să fie
extinderea europeană? De ce s-a ajuns azi să se vorbească despre extinderea geopolitică a Uniunii Europene? Ce înseamnă aceasta? Cum se poate azi realiza extinderea și ce consecințe ar putea avea extinderea geopolitică a Uniunii Europene? Aceste și alte întrebări referitor la extindere trezesc azi interesul activ nu numai a specialiștilor în problematica europeană, a savanților, experților, dat și a cetățenilor tuturor statelor europene. Unele din aceste întrebări referitor la extinderea geopolitică a
Uniunii Europene sunt examinate în acest articol.
Extinderea europeană: concept, istorie, particularități.
Vom începe cu o primă precizare. Ce este Europa știm. Este un continent care,
conform geografiei, se extinde de la Atlantic pînă la munții Ural. Aici totul e clar.
Cînd vorbim de extindere europeană avem în vedere nu această noțiune de Europa,
ci extinderea comunităților europene, apoi și a Uniunii Europene. De fapt, ca să fie
de la început clar, în examinarea extinderii europene va fi neapărat implicată și noțiunea de Europa, numai că nu cea geografică, ci mai degrabă cea culturalcivilizațională. Vom vorbi de extinderea unei culturi, a unui sistem social, politicojuridic, sistem și economic, valoric etc.
Potrivit dicționarelor, termenul extindere, de la verbul a se extinde, înseamnă a
se întinde pe o suprafață mai mare, a se mări, a-și lărgi sfera de acțiune. [1, 518].
Extindere înseamnă respectiv acțiunea de a se extinde și rezultatul ei.
Da, extindere înseamnă lărgire, mărire. Însă extindere poate fi diferită: forțată,
prin cotropiri de teritorii și crearea în felul acesta a imperiilor care le cunoaștem
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multe in istorie. Vom arăta că în cazul extinderii europene este o cu totul altă situație. Uniunea Europeană, Europa în general, așa cum vom ințelege această noțiune,
idee și concept, nu se poate lărgi, mări pînă nu se știe unde, nu pretinde la mai mult
decît îi aparține chiar și geografic, nemaivorbind de aparteneță culturală, civilizațională etc. Mai mult ca atît, Uniunea Europeană pe nimeni nu impune cu forța să
adere la aceasta. A face parte sau nu din familia europeană unită este decizia suverană a fiecărui popor de pe continent. Așa cum este arătat în literatură, s-a avut în
vedere încă de la început faptul că alte state europene, în afara celor șase state fondatoare, vor fi admise ulterior în Comunitatea Europeană. Articolul 237 al Tratatului de la Roma stipula: “Orice stat european își poate depune cererea pentru a deveni membru al Comunității”. Această invitație cu character general era însă strîns
legată de cee ace se spunea în preambulul tratatului privitor la hotărîrea membrilor
fondatori de a întări pacea și libertatea și care invita „celelalte popoare ale Europei
care le împătrășesc idealurile să li se alăture în acest demers”. Ulterior, această formulare a fost interpretată în sensul că numai țările cu o formă de guvernămînt democratică puteau accede în CE. În plus, trebuia ca economiile statelor solicitante să
fie suficient de dezvoltate pentru ca să-și poată îndeplini obligațiile pe care le incumbă calitatea de membru al CE și să poată concura în mod eficient pe o piață liberă. [2, 184].
Se cunoaște istoria extinderii europene. Pe scurt vom aminti aici principalele
etape, numite și valuri ale extinderii. Creată la 15 martie 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma de către șase țări (Germania, pe atunci doar Republica Federală
Germania, Franța, Belgia Italia, luxemburg, Olanda), Europa comunitară a cunoscut
cinci extinderi, trecînd:
 de la “Cei Șase” la “Cei Nouă”, prin aderarea Danemarcei, Irlandei și Marii
Britanii, la 1 ianuarie 1973;
 de la “Cei Nouă” la “Cei Zece”, o data cu intrarea Greciei la 1 ianuarie 1981;
 de la “Cei Zece” la “Cei Doisprezece”, cu intrarea Spaniei și Portugaliei la
1 ianuarie 1986;
 de la “Cei Doisprezece” la la “Cei Cincisprezece”, la 1 ianuarie 1995, după
admiterea Austriei, Finlandei și Suediei;
 de la “Cei Cincisprezece” la “Cei Douăzeci și cinci”, după cea mai mare și
cea mai ambițioasă extindere de la 1 mai 2004 prin admiterea în Uniune a
zece state noi – Cehia, Slovacia, Estonia, Lertonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia, Cipru și Malta
 în 2007 la Uniunea Europeană au aderat România și Bulgaria;
 în sfîrșit, în 2013 familiei unite europene s-a alăturat Croația. [3, 86-87; 4, 44-45].
În procesul de extindere Uniunea Europeană se baza și continuă să se bazeze
pe o politică oficială care constă în aceea de a “primi cu căldură orice stat european
care dorește să i se alăture”. Instituțiile Uniunii adoptă o atitudine cu adevărat semeață față de procesul de extindere, descris ca avînd „o dimensiune politică, istorică și morală fără precedent”. Extinderea, răspîndirea Uniunii este privită în legătură
cu un episod evanghelic care va „închega continentul nostru. Ne deplasăm dinspre
separare către unitate, dinspre o înclinare către conflict spre stabilitate și dinspre
discrepanțe economice spre șanse mai bune în viață în diferitele regiuni europene”.
Însă, înainte ca toate acestea să se poată întîmpla, trebuie depășită, asa cum a fost
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convenit și cum se specifică în literatură, o serie de probleme, recunoscute (deși cu
diferite accente și concluzii) de toate părțile. [4, 43].
Așa dar, potrivit procedurilor de aderare a noilor state la Uniune, pe lîngă satisfacerea condiționărilor și criteriilor respective (este vorba de cunoscutele Criterii de
la Copenhaga, respectiv criteriul politic, criteriul economic, criteriul referitor la acquis-ul comunitar [5, 594-595], pe lîngă decizia politică a guvernărilor și respectiv
depunerea cererilor de aderare, ultimul cuvînt de a adera sau nu rămîne după cetățeni
care sunt chemați la referendum. În cazul în care populația se pronunță în majoritate
(50 + 1) țara respectivă merge spre aderare. În caz contrar țara nu poate adera la Uniune. Este cunoscut în acest sens cazul Norvegiei, care așa și n-a devenit membru al
Comunității. Țara nordică a solicitat aderarea la CEE încă în aprilie 1962. În iulie
1967 Norvegia solicită pentru a doua oară aderarea la CEE. Negocierile de aderare au
fost demarate, de rînd cu alte state, abia în iulie 1970. În ianuarie 1972 negocierile de
aderare sunt încheiate. Însă în septembrie a aceluiași an, nu pentru ultima oară, aderarea la CE este respinsă la referendumul norvegian.Urmează ca în noiembrie 1992
Norvegia solicită din nou aderarea la CE. Și iarăși, la referendumul organizat în noiembrie 1994, poporul norvegian respinge aderarea la UE.
După cum vedem, cazul Uniunii Europene nu se aseamănă deloc cu alte cazuri de extinderi, lărgiri etc. Mai ales aceasta nu se aseamănă cu multe cazuri ale
imperiilor. Atragem atenția la aceasta pentru că uneori unii “prieteni” incearcă să
demonstreze că Uniunea Europeană ar fi nu altceva decît un nou imperiu. Imperiile, cum ar fi, spre exemplu, cel rus, s-au format și s-au extins prin cotropiri, războaie. Noile teritorii au fost alipite la imperii cu forța, prin foc și sabie. Nu este la
fel și în cazul Uniunii Europene. Uniunea nu impune pe nimeni. Mai ales cu forța.
Dimpotrivă, este libera alegere a statelor europene. Pentru a satisface această alegere, dacă ea este făcută, Uniunea a elaborat și a pus în aplicare proceduri politice, juridice, instituționale, condiții și criterii care trebuie respectate neapărat. Uniunea invită statele europene să facă parte dintr-o familie unită. Dar nu se insistă,
mai ales cu forța sau cu alte metode.
Extinderea europeană este un caz nemaiîntîlnit pînă acum în istorie. Prin formarea și dezvoltarea comunităților europene, apoi și a Uniunii Europene, de fapt s-a
pus în aplicare realizarea practică a aceea ce este bine cunoscut ca idee europeană.
Apărută în Europa, așa cum este arătat în literatură [6] încă la începuturile perioadei
moderne ideea aceasta, înaintată de marii umaniști europeni, dezvoltată pe parcursul
secolelor de numeroși intelectuali, scriitori, savanți, oameni de cultură, artă, însemna nu altceva decît construirea, edificarea unei Europe unite, pașnice și prospere.
Ideea de pace, bunăstare și prosperitate este de fapt ceea ce însemna o nouă Europă. Anume în acest sens vorbim de o Europă a valorilor, a culturii, democrației, a
cetățenilor, deci de o Europă nu doar în sens geografic. Anume aceasta de fapt se
avea în vedere atunci cînd popoarele europene, la început șase, apoi tot mai multe,
au decis să înceapă construirea unei Europe noi, a unei Europe a păcii, bunăstării și
prosperității. Este adevărat, ideea aceasta a început să se realizeze practic, după cum
vedem, doar după cel de-al doilea război mondial, după 1945, devenit an „0” pentru
Europa ocupată din toate părțile, distrusă fizic și moral, îngenuncheată. Construcția
europeană, integrarea și unificarea, inițiate în anumite condiții istorice, de fapt și în
condițiile începutului unui nou război, cel rece, au fost concepute ca mijloace de
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rezolvare a problemelor cu care se confrunta, de a termina cu războaiele, a realiza
pacea, bunăstarea și prosperitatea europeană. Sigur că unul din scopurile integrăriiși
unificării euroatlantice erași evitarea expansiunii comuniste, sovietice. Dar în principiu ideile de asigurare a păcii, bunăstării și prosperității nu puteau să rămînă străine pentru cetățenii statelor europene, mai ales că la acestea sau mai adăugat de la
bun început, conform și tratelor de constituire, ideile de democrație, de asigurare
reală a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului etc. Așa că nu e deloc de
mirare că nu mult timp după formarea de cele șase state fondatoare a primelor comunități europene în curînd și alte state și-au exprimat dorința și intenția de aderare
la aceste comunități. Astfel că, în mod natural, firesc, absolut normal a avut să înceapă procesul de extindere a comunităților europene, iar mai apoi, din 1993, și a
Uniunii Europene, ajungîndu-se în prezent, așa cum am arătat mai sus, la cele 28 de
state membre ale Uniunii.
Etapa actuală a extinderii europene.
Extinderea europeană a progresat treptat, dar și destul de spectaculos, mai ales
după căderea Zidului Berlinului, destrămarea Uniunii Sovitice și a lagărului socialist, evenimente care au marcat profund Europa, au reconfigurat din temelii geopolitica spațiului european și care deja au devenit obiecte de studiu în literatura de specialitate [7].În ianuarie 2003 se sărbătorea fastuos cea de-a 40-a aniversare a Tratatului de la Elysee, tratat care a pecetluit reconcilierea dintre cele două mari puteri
europene aflate în rivalitate de veacuri – Franța și Germania, ceea ce de fapt a pus
bazele unor relații noi în Europa posbelică. Este adevărat că în acest tratat cumva se
supraapreciază rolul acestor două state, Franța și Germania, în construcția europeană. Iată cîteva din articolele acestui tratat care confirmă spusele de mai sus și conțin
prevederi privind integrarea, unificarea, extinderea europeană actuală. Articolul 2
afirmă: “Ca membre-fondatoare ale Comunității Europene, Franța și Germania au
jucat un rol-motor, dînd un impuls marilor progrese ale construcției europene, în
particular în cursul ultimilor douăzeci de ani: Actul unic european, Tratatul de la
Maasstricht, moneda euro, spațiul Schengen. De curînd, Germania și Franța s-au
preocupat de a contribui la reușita negocierilor de aderare pentru zece țări candidate
perfectate la Copenhaga. Franța și Germania sunt conștiente că exercită o responsabilitate istorică comună în slujba Europei. Ambiția lor este să continuie să reprezinte o forță de inițiativă susceptibilă a-și antrena partenerii, fără a impune nimic”. Articolul 6declară: “Franța și Germania sunt legate printr-un destin comun. Viitorul
nostru comun este indisociabil de cel al Uniunii Europene aprofundate și extinse. Pe
de altă parte, vrem să propunem partenerilor noștri o viziune comună asupra Europei de mîine și suntem hotărîți să punem totul în joc pentru a promova consolidarea
acestei Uniuni”. În sfîrșit, articolul 8: “Această Uniune lărgită, mai diversificată și
deci mai complexă, trebuie să-și păstreze capacitatea sa de decizie și de acțiune. În
acest scop, dorim reușita Convenției privind viitorul Europei. Am remis Convenției
contribuția noastră cu privire la mijloacele care să permită Uniunii Europene să facă
față provocărilor interne și externe cu care se confruntă. Facem apel la ea pentru a
stabili bazele unei Uniuni mai puternice, mai democratice, mai solidare, mai eficiente, bucurîndu-se de o mai mare credibilitate pe scena mondială” [7, 143-144].
În 2004, așa cum am arătat mai sus, s-a ajuns la cea mai grandioasă extindere
a Uniunii Europene, extindere care n-a semănat nici cu una din cele precedente, o
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extindere unicală în istorie, care n-a fost și, probabil, nu mai avea loc niciodată. A
fost cea mai mare lărgire a Uniunii Europene, cînd deodată zece noi state europene,
inclusiv foste state socialiste, ex-sovietice, au aderat la spațiul comunitar european.
Desigur, aceasta a însemnat o mare voctorie, un mare succes a Uniunii, dar și o mare provocare și pentru statele aderante, dar și pentru comunitate în ansamblu, pentru
că noile state admise urmau să parcurgă o complicată și importantă cale de tranziție,
de acomodare la UE. La rîndul ei, și Uniunea Europeană urma să-și reformeze instituțuule, să-și revadă politicile etc. După aderarea în 2007 a României și a Bilgariei, iar
în 2013 a Croației, Uniunea Europeană număra în componența sa deja 28 de state.
Astfel, Uniunea Europeană, după toate aceste valuri de extindere spre vest,
nord, sud, est, inclusiv etapa actuală, a ajuns, concomitent cu extinderea Alianței
NATO, care a mers în paralel cu extinderea europeană, la frontierile fostului spațiu
sovietic, nemijlocit apropiindu-se de așa numita vecinătate apropiată a Rusiei. Și
iată aici au început problemele!Probleme destul de serioase și complicate, atît pe
interior, cît și pe exterior. Pe interior s-au reluat cu o mai mare intensitate, atît la
nivelul claselor politice, a elitelor, dar a societăților europene în ansamblu, discuțiile privitor la esențiala întrebare: pînă unde se poate extinde Europa, Uniunea Europeană? Și trebuie mai departe să se extindă sau să se oprească? Părerile și opiniile
au început să fie împărțite mai categoric ca nicicînd. Cotele euroscepticilor și a pesimiștilor au început să crească considerabil în mai multe state europene. Au început să apară și diferite manifestări separatiste. Pentru prima dată în istoria extinderilor europene s-au început discuțiile în jurul a așa noțiuni și fenomene, ca „graba
extinderii”, „oboseala extinderii” etc. Au început să se caute și să se pună în aplicare noi mecanisme și instrumente menite să reglamenteze relațiile dintre Uniunea
Europeană și statele estice vecine și să faciliteze pe cît e posibil parcursul și integrarea europeană a acestora: instrumentul de Vecinătate, Parteneriatul Estic etc.
Cele mai mari și serioase probleme referitor la extinderea europeană de mai departe au început însă să apară mai ales pe exterior, îndeosebi în relațiile cu Federația
Rusă. Rusia, mai ales după venirea la putere a președintelui Vladimir Putin, a început
tot mai evident să fie deranjată, aceasta fiind spus în limbaj mai diplomatic..., de ambițiile (în interpretarea politicienilor și geopoliticienilor ruși) extinderii europene. S-a
întîmplat ca vecinătatea estică a Uniunii Europene (din care fac parte în special
statele incluse în programul Parteneriatului Estic, respectiv, Bielarus, Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Georgia și Azerbadjan), să se ciocnească și să vină în coliziune geopolitică cu așa zisa vecinătate apropiată a Rusiei.Rusia a început să considere această vecinătate apropiată, care este de fapt aceeiași vecinătate și a Uniunii
Europene, ca fiind zona sa de interese strategice și respectiv să promoveze o politică
de împiedicare cu orice preț (prin embargori de tot felul, sancțiunieconomice,
ajungîndu-se pînă la anexări de teritorii, cum e cazul Crimeii, la războaie separatiste
nedeclarate, cum e cazul regiunilor estetice ale Ucrainei) a extinderii de mai departe a
Uniunii Europene și a NATO. Aici de fapt e punctul că s-a ajuns la extinderea geopolitică a Uniunii Europene, despre care discutăm în continuare.
Extinderea geopolitică a Uniunii Europene: cauze, manifestări, probleme,
perspective.
De ce s-a ajuns să se vorbească de o extindere geopolitică a Uniunii Europene?
De ce Uniunea Europeană de la o extindere, așa cum am arătat mai sus, normală,
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naturală, firescă este acuma chemată, impusă să recurgă la o extindere geopolitică,
cu o extindere de alt ordin, cu alte ambiții, cu alte prețuri, costuri etc.? Și va recurge
Uniunea Europeană la o astfel de extindere? Nu cumva se va stopa și se va conserva
actuala configurație a Uniunii și respectiv nu se va mai accepta nici un fel de extinderi, inclusiv care ar fi favorabilă și Republicii Moldova?
Să începem cu aceea ce înseamnă extindere geopolitică. Potrivit dicționarelor, geopolitică, în sens restrîns, este știința politică ce studiază impactul factorilor
spațiali (prin factori spațiali înțelegîndu-se nu doar cei de esență naturgeografică, ci
și sociogeografică – geografia economică cea militară, politică, lingvistică, confesională etc.) asupra politicii interne și externe a statelor și a politicii internaționale, în
general. În sens larg, geopolitica reprezintă orice acțiune de politică internă, externă
sau internațională în caz că implică problema teritorială [8, 106].Deci, atragem
atenția, calificativul de geoplitică (cînd vorbim și de extindere geopolitică) implică
factorul sau problema teritorială. Și aici formulăm întrebarea: este oare extinderea
actuală estică a Uniunii Europene (mai cu seama spre regiunea inclusă în programul
Parteneriatului Estic) o problemă de ordin teritorial? Este o pretenție de natură teritorială? Este în acest sens o ambiție geopolitică?Are sau ar trebui să aibă o logică
geopolitică? Trebuie această zonă să fie tratată ca fiind una a intereselor, pretențiilor
teritoriale fie a Rusiei, a Germaniei, a Franței sau a altor puteri europene? În acest
sens, este corect să vorbim de o extindere geopolitică a Uniunii Europene? Sunt
întrebări principiale, răspunsul la care, se pare, stă la suprafață. Problema nu este
atît de simplă cum pare la prima vedere și vom vedea de ce.
De fapt, la întrebarea dacă extinderea europeană ar fi un proiect geopolitic, ar
avea o logică geopăolitică, deci care ar avea în vedere anumite probleme spațiale,
legate de teritorii, s-a referit și a dat un răspuns încă într-o lucrare din 2004 cunoscutul politician și cercetător Oleg Serebrian.”S-a vorbit aici mult, scrie autorul, despre faptul că Europa nu este geopolitică, că geopolitica are în general o conotație
negativă și că extinderea europeană nu are logică geopolitică. Personal consider că
dacă un proiect politico-spațial nu are logică geopolitică, atunci el este un proiect
ilogic. Am temerea că Europa riscă să devină un proiect falit tocmai din cauza lipsei
unei logici geopolitice. Cred, de altfel, că Europa e primul proiect politico-spațial
regizat de niște contabili. Și tocmai din cauza că politica europeană este deseori
emanația unei logici contabile UE – o putere economică cel puțin comparabilă cu
SUA – rămîne o putere politică eclipăsată pînă și de un pitic economic ca Rusia,
țară care are doar 5% din PIB-ul Uniunii Europene. Dacă Europa vrea să fie stabilă,
dacă Europa vrea într-adevăr să aibă un cuvînt de spus și în secolul al XXI-lea,
atunci ea e datoare să aibă o logică geopolitică. Și logica deopolitică în cazul Europei nu înseamnă doar banale proiecte TACIS, confuze „pacturi de stabilitate” sau
„noi vecinătăți”. Logica geopolitică înseamnă întîi de toate finalitate, scop, ambiție,
responsabilitate și programare. Proiectul european nu are logică geopolitică anume
din cauza că nu are ambiție și finalitate, și nimeni nu poate răspunde la întrebarea –
ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ EUROPA?” [9, 66-67].
Așa dar, din cele expuse mai sus se disting destul de clar cîteva lucruri. În
primul rînd, faptul că adjectivul sau calificativul de geopolitic are, potrivit definițiilor, conotație sau implică problema teritorială. În al doilea rînd,faptul că geopolitica în general are o conotație negativă. În al treilea rînd, constatarea că proeictul
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european nu este unul geopolitic și că acesta de la bun început nu presupunea vre-o
oarecare logică geopolitică. Să vedem în ce măsură aceste constatări se referă în
exclusivitate la Europa, inclusiv la extinderea europeană.
1. În general este adevărat că geopolitica implică problema teritorială. Dar în
ce sens poate fi aceasta atribuită Europei? Implică oare extinderea europeană problema teritorială în sens de pretenții, de cerințe teritoriale? Categoric, nu! Arătam
mai sus că Europa,Uniunea Europeană nu se poate extinde, lărgi, mări la infinit,
fără margini! Europei nu poate sa-i aparțină mai mult decît îi aparține nu doar geografic, dar și istoric, cultural, civilizațional etc. Așa că aici este vorba și de teritorii,
dar nu în sens de vre-o problemă, mai ales careva pretenții nejustificate etc. Teritoriul Europei este stabilit și prin geografie, dar mai ales, așa cum arătat mai sus, prin
ceea ce se numește cultură, istorie, civilizație. Din acest punct de vedere putem pune în general la îndoială dacă în cazul extinderii europene putem vorbi și de o extindere geopolitică ca fiind o problemă teritorială.
2. Poate ar fi adevărat și faptul că geopolitica ar avea în general o conotație
negativă. Mai ales atunci cînd se implicăî problema teritorială. Dar aceasta nu și în
cazul Europei, Uniunii Europene, extinderii europene. Odată ce am arătat și demonstrat că extinderea europeană normală, firească, naturală nu implică deloc și careva
probleme sau pretenții teritoriale, respectiv în cazul Europei geopolitica nu poate
avea vre-o conotație negativă.
3. Nu putem fi de acord cu părerea exprimată mai sus că proiectul politic european de la bun început n-a fost unul geopolitic și nu avea nici o logică geopolitică. Mai ales nu putem fi de acord cu teza că acest proiect european nu avea de la
început scop, finalitate, ambiție, responsabilitate, programare. Dimpotrivă, proiectul
politic european, chiar și în corespundere cu tratatele de constituire, prevedea și
scop, și finalitate, și o mare responsabilitate pentru popoarele europene, pentru destinele, viitorul Europei. Era acest proiect, nemaiîntîlnit pînă acum în istorie, și destul de ambițios. Avea și o anumită programare. Desigur, toate acestea poate că nu
erau totdeauna destul de explicite, poate nu erau îndeajuns de categoric formulate
etc. Dar că erau prezente nu încape nici o îndoială.
Este cunoscut bine faptul că fondatorii, părinții integrării și unificării europene
își dădeau foarte bine seama de scopurile, finalitățile, la fel și calea care urma să fie
parcursă etc. S-a subluniat de nenumărate ori că Europa nu se va construi deodată, că urmează să se parcurgă anumite etape, începîndu-se neapărat cu constituirea
unei adevărate solidarități europene, fără de care greu ar fi fost realizarea unor sarcini concrete și destul de dificile a integrării și unificării. În acest sens foarte clar s-a
exprimat în „Memoriile” sale unul din fondatorii proiectului european Jean Monnet.
“Europa, spunea el, nu va fi creată toată dintr-o dată sau printr-o construcție globală; va fi creată prin realizări concrete, prin obținerea, în primul rînd, a unei solidarități de facto...” [10, 60].Este adevărat, se cunoșteau în general scopurile, unde urma
să se ajungă. Mai puțin însă în detalii mai concrete, la fel și în ceea ce ținea de metode, instrumente, proceduri, mecanisme. Construcția europeană a evoluat treptat,
pornind de la o “Europă mică”, prin mai multe valuri de extindere, pînă la o Europă
mai mare, de la primele Comunități europene pînă la o Uniune Europeană. Același
Jean Monnet sublinia: “Nu m-am îndoit niciodată că acest proiect va avea într-o zi
ca rezultat Statele Unite ale Europei... Pentru ceea ce ne pregătim prin acțiunile și în
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cadrul Comunității, nu are precedent...” [10, 98]. Deci, vedem clar care este rezultatul dorit, scopul final. Cel mai important pentru tema noastră este însă faptul că
fondatorii Uniunii Europene niciodată nu aveau în vedere o Europă limitată, mică.
Totdeauna se avea în vedere faptul că pentru a se realiza pe deplin Europa trebuie să se întregească!Atîta timp cît măcar vre-o parte a spațiului european va
rămînea în afara proceselor europene, în afara integrării și unificării, o Europă deplină niciodată nu se va putea realiza.
Dar ce înseamnă o Europă întregită? Care este întreaga Europă? Și aici iarăși
ajungem la întrebarea: pînă unde se poate extinde Europa? Cunoaștem că, mai
ales în ultimul timp, tot mai des se vorbește despre o Europă de la Lisabona pînă la
Vladivostoc. E posibil oare așa ceva? Putem oare să ne închipuim că nu doar statele
din Parteneriatul Estic, dar și Rusia ar putea cîndva deveni membru al Uniunii Europene? Acuma aceasta este ceva inimaginabil. Așa cum, deși într-o anumită măsură construcția și extinderea europeană erau programate, dar a putut cineva să prezică, să întrevadă o așa spectaculoasă cădere a Zidului Berlinului, destrămare a
URSS-ului, prăbușire a lagărului socialist și tot cea urmat după acestea?
Referitor la Rusia în literatura de specialitate, dar și în opinia publică largă,
s-au purtat și se mai poartă discuții la întrebarea dacă este aceasta țară europeană
și dacă în general rușii pot fi considerați europeni. “Sunt, însă, rușii europeni? – se
întreba cunoscutul cercetător român Andrei Marga în renumita lucrare „Filosofia
unificării europene”. Întrebarea se pune, preciza autorul, înainte de toate, datorită
dimensiunilor poporului rus, care a putut juca și a jucat de nenumărate ori în istorie rolul unei entități distincte de întreg restul Europei. La acest factor s-au adăugat și alții. Unii sunt constante ale istoriei rusești, precum: îmbrățișarea ramurii
greco-ortodoxe a creștinismului; preluarea alfabetului chirilic, care a izolat pe ruși
de restul culturii europene; acceptarea „despotismului oriental” ca formă politică,
împrumutată de la tatari; proclamarea unei „a treia Rome” de către teocrația rusă,
care emite pretenția de a fi deținătoarea adevăratei credințe; teama, organizată
propagandistic, față de „contaminarea” cu idei și habitudini „străine”; efortul de a
înlocui nevoia obiectivă de reformă a structurii sacietății cu mobilizări naționaliste; o aspirație, întreținută de intelectuali foarte influenți, spre grandoare imperială,
care trece mereu înaintea presantei nevoi de liberalizare. Acești factori, concluzionează autorul, sunt profunzi și puternici și dau de gîndit. Formula celebră a lui
De Gaulle, “Europa de la Atlantic la Urali”, este, evident, în lumina lor, o formulă
neprecaută sau, cel puțin, una pur propandistică. Căci, așa cum arată chiar acțiunile din ultimii ani ale Rusiei, pentru aspirațiile ei imperiale cadrul bazat pe democratizare al Noii Europe este ceva prea strîmt. Și acum este adevărat că “pentru
rușii de astăzi Europa este prea mică, prea puțin importantă; reperul lor este America. Cu ea ei vor să fie măsurați, chiar dacă comparația nu-i favorizează. Moscova nu este cosmopolită, ci imperialistă, spune Zinoviev. Europenii trebuie să reflecteze asupra acestui lucru”” [11, 25-26].
Fără îndoială, argumentele aduse de Andrei Marga referitor la europenitatea sau
apartenența la Europa a rușilor, a Rusiei sunt incontestabile, mai ales că acestea se
bazează în cea mai mare parte pe fapte istorice. Are dreptate autorul și atunci cînd
judecă despre europenitate nu doar după o apartenență geografică sau o apartenență
istorică. Este vorba neapărat aici și despre o apartenență instituțională și mai ales o
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apartenență culturală. „Geografia și istoria, concluzionează autorul romîn, sunt condiții indispensabile, dar, unificarea europeană fiind un proces în primă linie instituțional și cultural, apartenența europeană se judecă considerînd instituțiile și cultura
(cursivul autorului A. Marga). Situarea în geografia și istoria europeană nu generează
automat o europenitate culturală, după cum o europenitate culturală poate fi găsită și
în țări care nu aparțin geografic și istoric, în sens strict, Europei” [11, 27].
Așa dar, este sau nu Rusia țară europeană rămîne o întrebare discutabilă. Argumentele lui Andreă Marga într-adevăr sunt de luat în seamă. Totuși, Rusia, la fel
cum și alte popoare slave, este parte componentă a civilizației europene, care, cum e
știut, e alcătuită din trei ramuri – subcivilizațiile anglo-saxonă, latină și slavă. Rusia
pe parcursul istoriei a fost parte, a participat la evenimentele, procesele europene.
Deși de multe ori Rusia căuta să se opună Europei, să-și găsească locul său deosebit
nu numai în Europa, dar în general în lume, totuși au fost în istoria acestei țări pagini deosebite cînd aceasta se apropia mult de Europa, se reforma, se europeniza
etc. Este recunoscut în acest sens efortul țarului Petru I cel Mare de a „deschide o
fereastră spre Europa”, de a reforma țară conform standartelor europene, la fel cum
și eforturile altor demnitari, oameni de stat, intelectuali ruși etc.
Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, vedem ce se întîmplă azi în Europa, în
Uniunea Europeană, cum decurg în prezent procesele europene, cele ale integrării,
unificării, extinderii etc. Sunt multe cauze de ce astăzi proiectul european într-un fel
s-a împotmolit, s-a îngreunat etc. E vorba și de multiple cauze, probleme interne,
existența divergențelor, viziunelor diferite asupra viitorului Europei etc., etc. Sunt și
multe cauze, probleme externe, printre care o tot mai mare îngrijorare trezește în
ultimul timp migrațiile masive dinspre orient, care pune în pericol identitatea europeană, însăși existența Europei ca civilizație. Totuși, riscăm să înaintăm aici, în baza celor spuse mai sus, o afirmație, nu lipsită de temei, și anume că pînă cînd nu se
va schimba Rusia, pînă cînd aceasta nu se va reforma, nu se va europeniza (desigur, nu în sensul că va adera cîndva la Uniunea Europeană) Europa niciodată nu
se va întregi, nu se va realiza pe deplin! Opunerea Rusiei proiectului european,
înaintarea unor pretenții, manifestarea deschisă a unor interese vitale în spațiile vecinătății sale apropiate, care, cum arătam, sunt și spații ale vecinătății europene, impune și împinge Uniunea Europeană spre o extindere geopolitică, impropie naturii,
esenței unei Europe unite, întregi, pașnice, democratice, prospere.
Cele afirmate mai sus au implicații și consecințe directe și pentru Republica
Moldova. Cu toate “sforțările” Chișinăului, țara noastră nu va putea să adere, să se
integreze în Uniunea Europeană din mai multe motive, în primul rînd, de ordin intern, inclusiv din cauza inconsecvenței clasei politice, cunoscutei deja „politici
moldovenești” de integrare europeană, în mare parte speculativă, dublicitară, demagojică etc. Dar sunt și cauze de ordin extern. Una din cele mai evidente și complicate de rezolvat este opunerea Rusiei procesului nostru firesc de orientare spre spațiul
european din care facem parte totalmente. Împotrivirea Rusiei acestui proces, necătînd la unele declarații oficiale, se manifestă, după cum știm, prin folosirea directă
sau indirectă a diferitor metode – crearea și susținerea fățișă a grupărilor oligarhice,
care ar avea alte orientări geopolitice, embargouri economice, amplasarea armatei
rusești pe teritoriul necontrolat de Chișinău, susținerea separatismului cu toate mijloacele posibile etc. Și aici iarăși ajungem la aceeași idee: pînă cînd nu se va produ535

ce vre-o schimbare serioasă în Rusia, pînă cînd Moscova nu se va dezice de politica
sa imperială în această regiune, de așa zisele interesele sale geopolitice în vecinătatea sa apropiată, foarte complicat îi va fi țării noastre să rezolve problemele integrării europene, mai ales a viitoarei posibile aderări la Uniunea Europeană. Uniunea
Europeană, la rîndul ei, în aceste circumstanțe este impusă să recurgă la o extindere
geopolitică, dacă aceasta se va produce în general, deși o așa extindere, cum am
arătat, nu corespunde ideilor și idealurilor inițiale și realizării în practică a normalității, prevederilor valorice, civilizaționale europene.
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REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRII
RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE.

ON FROZEN CONFLICTS IN EUROPE
BEBLER Anton
Dr, Professor
Slovenia, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
The structure of international community has over centuries experienced countless
changes resulting from state amalgamation and integration and, on the other hand, disintegration and dissolution of large states leading to appearance of smaller state formations. In earlier times the non-recognition of new entities by other states had often had
little or no consequence but later became important due to growing interdependence of
states. Global politics in the first half of the XXth century had been strongly marked by
the breakdown and/ or disappearance of several multinational and colonial empires, although their partial contraction in Northern and Southern America started already in the
XVIIIth and XIXth centuries.

As their result a number of new states were created in Europe and Asia, on the
territories of the disintegrating Austro-Hungarian, Russian, Ottoman and Chinese
empires. Some of them proved to be short-lived (Slovak Soviet Republic, Independent state of Fiume, independent republics of Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, et al.) and were absorbed by stronger neighboring states. But some nevertheless survived and obtained international recognition, also from the successor of the
former imperial overlord. Such were the cases of the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenians (later renamed into Yugoslavia), Czechoslovakia, Finland, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania, who subsequently entered the League of Nations. Two
former Chinese dependencies formally proclaimed their independence but in fact
became protectorates of Soviet Russia and later of the Soviet Union. Mongolia
eventually, more than two decades later obtained limited international recognition
and almost five decades later was admitted to the United Nations. The former Chinese dependency Tuwa has been however never internationally recognized and in
1944 was simply annexed by the Soviet Union and included into the Russian Federation. One year later the Soviet government made a similar attempt in Northern Iran
which was since 1941 occupied by Soviet troops. A secessionist Gilan Republic
was proclaimed but did not survive the evacuation of the Soviet Army under British-American political pressure.
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The next wave of new state creation started in the 1940s under the influence of
the Second World War and followed the defeat of Fascist Italy and the destruction
of the Third Reich. During the Second World War Iceland separated itself from
Denmark. Occupied Germany (1945-1949) and Austria (1945-1955) lost their international status as independent states and under foreign occupation constituted
parastates of a special kind. Similarly as in Eastern Asia (China, Korea, Vietnam)
the political-ideological polarization during the “Cold War” caused the division of
amputated Germany (and Austria) into occupation zones followed by the muchlonger division of Germany into two separate states (FRG, DDR). The “Free Territory of Trieste” (FTT), a parastate officially under UN jurisdiction, formally existed
between 1947 and 1954 on the former Austrian territory occupied and annexed by
Italy after the First World War. Under the terms of an interstate protocol this parastate was abolished and its territory divided between Italy and Yugoslavia. The Yugoslav zone of earlier military occupation was then subdivided into two parts which
today belong to Slovenia and Croatia.
The process of decolonization in Africa, Asia, Oceania, the Caribbean and
Mediterranean attained its acme in the second half of the XXth century. Two former
British colonies in Mediterranean Europe-Cyprus and Malta became independent.
The wave of decolonization brought to well over a hundred the number of new independent states and members of the United Nations. Furthermore in the 1960s to
1980s secessionist and other movements fighting central governments in postcolonial African states (Nigeria, the Congo, Angola, Mozambique, Sudan, Ethiopia)
and in Asian multinational states (Myanmar, Indonesia, Sri Lanka) had created new
parastates. Many of the internationally unrecognized parastate entities in Asia and
Africa were later subdued by the respective central governments at the end of civil
wars e.g. in Nigeria, the Congo, Angola, Indonesia et al. Some had however existed
for decades with their state symbols, governments, military and police forces. The
most recently crushed secessionist parastate had been since 1976 maintained by the
movement of “Tamil Tigers” on the territory of Sri Lanka. Only a very few parastates have succeeded in defending their independence and were subsequently internationally recognized and admitted to the UN (Eritrea and East Timor). The last
former parastate to achieve its independence and international recognition was
Southern Sudan in 2011.
Internal tensions and conflicts closely related to ethnic, national, linguistic, cultural and religious divides have been experienced by many other contemporary states.
In the Euro-Atlantic area alone the geography of trouble spots has spanned from Canada, Great Britain, Ireland, Denmark, Spain, Belgium and France to Slovakia, Romania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia, Ukraine and the Russian Federation, extending further to the Caucasus, the Near East and further from Palestine, Syria, Lebanon and Iraq all the way to Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar, Indonesia, Philippines and China. Thus the potential for state transformation and fragmentation into new entities is still present today on, at least, four continents.
The wave of liberal democratization in the 1990s brought down most East European authoritarian communist regimes. In this process several European states
vanished altogether from the political map (GDR, SFRY, USSR and ČSSR) and
over two dozen new entities appeared on the territories of the latter three. Among
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the newly-born states in Europe all former Soviet, Yugoslav and Czechoslovak fullfledged republics have retained or achieved, some very soon, wide international
recognition, membership in the UN and subsequently in other international organizations. However the disintegration of two “socialist federations” SFR Yugoslavia
and USSR created also several parastates within the territories of three Yugoslav
republics and of four Soviet republics. Of the four “Yugoslav” parastates two were
crushed or formally disbanded (“Republic of Serbian Kraina” in Croatia and “Herzegbosna” in Bosnia & Herzegovina), one survived and achieved considerable but
not universal international recognition (Kosovo). One secessionist parastate (Republika Srpska) survived in name but as an “entity” (unit) within federal Bosnia & Herzegovina and not as an independent state. In the post-Soviet space there have been
five cases of secession within full-fledged republics – one unsuccessful (Chechnya
in the Russian Federation) and four, so far, successful ones (Transnistria in Moldova, Abkhazia and Southern Ossetia in Georgia, Nagorni Karabah in Azerbaijan and
most recently Crimea in Ukraine).
In the mass media parlance and also in the academic literature of international
relations these cases were branded the “frozen conflicts”. The chief reason for this
designation was the fact that the violent stage in each of these conflicts ended in a
stalemate and without a permanent agreed upon solution. The adjective “frozen” as
applied to these cases has been substantively of questionable validity for, at least,
two reasons. Firstly, several of them have been, also recently, quite hot being accompanied by armed violence, including mini wars which caused a considerable
loss of human life and destruction. Secondly, their duration has been, historically
short when compared to some other conflicts in Europe, in Europe’s vicimity or to
those created by European powers on three other continents and in the Atlantic.
The much longer lasting and still unresolved interstate conflict on the edge of
European continent has been between two members of the European Union and
NATO. Gibraltar, a British Overseas Territory with a territory of 6.8 square kilometres and a population of about 30.000 inhabitants, has remained a bone of contention since its occupation by the British in 1704. Nine years later, in 1713 under the
terms of the Treaty of Utrecht it was ceded by Spain to Great Britain “in perpetuity”. Nevertheless many successive Spanish governments, including the present one,
have tried various kinds of diplomatic and non-diplomatic pressures – land blockades, prevention or disruptions of vehicular and other road traffic, harassment of
tourists and the Gibraltarians, intimidation by low jet overflights etc.). The objective has been to achieve the termination of British sovereignty and of the Gibraltarians’ self-rule. The key Spanish argument has been that the British enclave has “disrupted the unity and territorial integrity of Spain”. The same argument could be
however used by Spain also against neighbouring Portugal who seceded and declared its independence from Spain in the XVIIth century. On the other hand, a similar argument could be advanced also by Morocco against Spain itself concerning
the Spanish colonial possessions in the form of two enclaves on the Moroccan coast
– Ceuta and Melilla. In the 1969 Constitution of Gibraltar Great Britain pledged to
“never enter into arrangements under which the people of Gibraltar would pass under the sovereignty of another state against their freely and democratically expressed wishes” and the Gibraltarians in a referendum of 1967 and again in 2012
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overwhelmingly rejected proposals for restoring Spanish sovereignty. So, the three
hundred years-old Spanish-British dispute certainly much more deserves the distinction of a champion among the protracted conflicts in Europe than the so-called
frozen conflicts in South-Eastern Europe and in the Trancaucasia. Also elsewhere
on the European continent and in adjacent waters there remains a number of old
dormant conflicts or half-concealed territorial claims which might in the future escalate into more serious conflicts between European states.
The label “frozen conflict” has become fashionable since 1991 and mostly applied to several developments in the post-Soviet space. Two cases outside this area
(Cyprus and Kosovo) have been also treated as part of the same group because of
their considerable structural similarity with the ex-Soviet ones. In all six cases sharp
intrastate conflicts within multinational states had occurred and culminated in
armed violence along the lines separating ethnic, national, cultural and linguistic
communities. The immediate causes of escalation which led to armed violence had
ranged widely between actual or feared subordinated status, discrimination and
domination by the majority national group, to political disenfranchising of the minority group, grave violations of human rights and harsh police repression. The relevant European experience since 1970s has indicated that the fragmentation of a
larger state and the secession of its part has been more likely to occur where the
minority population is relatively numerous, spatially concentrated, culturally and
religiously substantially different from the majority nation and hence cannot be easily culturally and politically absorbed and assimilated. If actively opposed by the
central government an attempt of separation could not be successful without an
overt or covert external military support and/or intervention by a militarily stronger
state(s) or by an international organization.
There have been, of course, considerable differences among the abovementioned “frozen conflicts”. In two cases (Cyprus and Moldova) armed violence
started in a unitary state while in the remaining cases it happened in states with elements of federalism in the form of autonomies. Of these four cases two autonomies were named after the titular nation (Abkhazia, Southern Ossetia). The other
two autonomous provinces bore old geographic names (Nagorno Karabakh, Kosovo, Crimea). In the five autonomous provinces a national minority of the larger state
constituted a strong provincial majority. The admittedly limited sample of seven
clearly ethnically marked internal conflicts does not support the thesis that ethnofederal systems as such “dig their own grave”. It seems that ethnofederalism decreases neither the probability of sharp intercommunal conflicts nor the level of accompanying violence. The existence or non-existence of ethnofederalism prior to a
secession apparently has no impact on arriving subsequently at a peaceful resolution
of each conflict. [1] The record shows that secessions in some European states, with
or without the evocation of the right to external self-determination, have removed
some earlier sources of conflicts between the ethnic communities involved and their
elites. On the other hand, secessions as a rule create new problems, tensions and
conflicts. Among the seven conflictual pairs Serbia and Kosovo have progressed the
most in peacefully managing these problems thus removing, very recently their dispute half-way from the category of “frozen conflicts”.
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In all seven cases the outcome of a secession was decively influenced by outside interference or by outright military intervention. The subsequent external
military protection still largely determines the present situation. In all cases the
separation was followed by conflictual relations between the secessionist entity
and its protector, on one hand, and the truncated larger state, on the other. As a
rule the latter refuses to recognize the secessionist entity and endeavours to prevent its recognition by the international community. The secessionist entities have
been in various degrees, fully or partly internationally isolated and politically deprived. Together with the two entities outside the post-Soviet space four ex-Soviet
cases constitute a small group of six de facto existing and formally independent
states which lack universal international recognition. None of them is really fully
independent. Five of these states have gained recognition from none to only five
UN member states. These are Northern Cyprus, Transnistria, Abkhazia, South
Ossetia and Nagorno-Karabakh. Kosovo has been much more successful in obtaining over 100 recognitions by the UN members but still cannot enter key international organizations, such as the Organization of United Nations. The Autonomous Republic of Crimea within Ukraine was, unlike the six other cases, renamed
into the Republic of Crimea and together with the city of Sevastopol formally admitted as two new federal units into the Russian Federation. As such the Republic
of Crimea does not need international recognition as an independent state. However numerous UN members, including three permanent members of the UN Security Council, condemned Crimea’s annexation by the Russian Federation and
refused to recognize its legitimacy.
All seven conflicts mentioned above involve the application or violation of either of the two fundamental principles of international law explicitly acknowledged
in the UN Charter. These are the principle of self-determination of peoples and the
principle of territorial integrity of states. The principle of external selfdetermination was first applied in the process of decolonisation of Latin America
and Africa i.a. in order to prevent and resolve potential border disputes. By virtue of
this principle the administrative borders previously drawn by the former colonial
powers between the colonies were elevated to the status of international borders at
the moment when a respective administrative area declared its independence. Applied to the Soviet Union and the SFR of Yugoslavia the internal demarkation between the full-fledged republics became external frontiers of new states in the sense
of international law, but not those between the full-fledged and autonomous republics or autonomous regions.
The “internal” aspect of the right to self-determination, if realized within the
framework of a given state does not infringe on the territorial integrity of a state
concerned. Outside the colonial context, the right to self-determination has been
deemed by most international lawyers to be limited to internal self-determination
only, while the right to external self-determination in the form of a secession is still
not generally recognized as legitimate. The legitimation of a secession could be
however facilitated by preceding gross violations of basic human rights, especially
by attempted genocide, by the outbreak of armed conflicts, by policies of despotic
governments oppressing minorities, by the exclusion of a minority from the political process etc. In order to be recognized internationally a secession resulting from
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external self-determination needs to follow appropriate democratic procedures, notably a free and fair referendum on independence, ideally under international supervision. A conditional extraordinary allowance to secede as a last resort in extreme
cases is a debatable proposition in international legal scholarship. Most authors
opine that such a remedial right or allowance does not form part of the doctrine of
international law. Secession thus remains a matter unregulated by international law.
In all cases mentioned above the problem of international recognition has been
politically very relevant, accompanied by considerable humanitarian, economic and
many other implications. The Montevideo convention stipulated four minimal preconditions for recognizing statehood of a given new entity: (1) a defined territory,
(2) a permanent population, (3) an effective government and (4) the ability to conduct relations with other states. These objective criteria for determining independent
statehood are however very general and their application to concrete cases usually
depends on subjective, mostly political appreciation. Especially the “effectiveness”
of government is a question of degree. The assessment of statehood in international
law and in international politics overlaps, but differs. The political practice of
recognition of states, as a rule, starts out from the criteria of international law, but is
usually guided by additional considerations. It is very possible that for particular
political reasons and motives an entity short of the quality of viable statehood is
recognized as an independent state by another state or by a group of states. Territorial entities can thus fall into one of three categories: (1) entities fulfilling the relevant criteria for statehood and universally recognized; (2) state-like entities fulfilling all relevant criteria but which are not universally recognized; and (3) entities
lacking viable statehood but nevertheless recognized by one or by more other states.
The Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union, decided on 16 December 1991 by the Council of the Foreign Ministers
of the European Community, defined the recognition criteria for the entities which
emerged from the dissolution of the Soviet Union. The recognition policy of the EU
concerned only the constituent states or the highest ranking component units of the
dissolving federations. This restrictive position was based on the legal opinion issued by the Arbitration Commission of the Conference on former Yugoslavia established in November 1993 by the European Communities. Chaired by Robert Badinter this commission based its opinion on the legal principle of uti possidetis and
mechanically applied it also to cases where the legal possession of a contested territory had been maintained by undemocratic means and harsh repression.
At an international conference on “frozen conflicts” in Europe held at Lake
Bled in Slovenia in August 2012 and organized by the Euro-Atlantic Council of
Slovenia and financially supported by the Friedrich Ebert Stiftung of Germany, the
participants agreed on a number of recommendations. Some of them are still relevant, also in the case of the protracted conflict in Moldova:
- in order to allow the win-win logic prevail, political will of all parties involved is indispensable. All sides should employ exclusively political and diplomatic means and refrain from using violence and coercion.
- the long-term objective of all parties must be reaching a sustainable and
mutually acceptable settlement, which will take into account the legitimate interests
of the populations involved and promote reconciliation, good neighborly relations,
regional security and cooperation.
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- there are no instant solutions to “frozen conflicts”. The policy of small steps and
confidence-building measures should be patiently applied in order to make irreversible progress towards a long-term solution. No deadlines should be enforced,
unless agreed upon by the parties in the conflict.
- at the start of negotiations an agreement on basic ground rules must be reached
and respected at all times, including an appropriate and unobtrusive language,
the validity of documents and agreements adopted in the past and a clear agenda
for future negotiations. All parties must act in an honest and transparent manner.
- areas of common interest need to be defined and pragmatic cooperation between
the sides in the conflict promoted in order to establish and maintain a climate of
trust. International organizations could facilitate achieving binding legal solutions between opposing sides and should support only those projects which
jointly involve the sides in the conflict in order to facilitate cross-community
communication exchange and cooperation at the local level.
- the status quo on the ground could be improved by joint border management, by
respecting demarcation lines and borders until acceptable long-term solutions are
found, by avoiding and preventing incidents and violence, by respectinog ceasefires and by demilitarizing the areas of contact in order to (re)build mutual trust.
- sustainable settlements must be based on the principles of international law and
should include provisions for a democratic (instead of ethnocratic) electoral system which will protect the legitimate interests of national and religious minorities.
- although all “frozen conflicts” are sui generis, some lessons can be learned from
success stories, for example, the Good Friday Agreement on Northern Ireland
between the United Kingdom and Republic of Ireland;
- a single set of unambiguous standards for protecting minorities ought to be
agreed upon and respected;
- the less than universally recognized states are well-advised to consider and promote informal cooperation with various regional and other international organizations, joining, when possible non-political, professional, technical, environmental etc. international organizations, which in addition to practical advantages
to their population, could facilitate the progress towards eventual normalization
of their status;
- convincing one’s own community is more important and often more difficult
than convincing one’s opponent. Practical people-to-people contacts on the
ground and involving civil societies are crucial. This could be facilitated by free
travel, cross-border traffic and by participation in various international/regional
sports and cultural events;
- reaching an agreement is just the beginning. A lot of strenuous efforts need to be
invested in order to buttress and implement an agreed solution, to strengthen the
rule of law, provide for sustainable economic development, improve wellbeing,
services and equal rights for all citizens. The constructive role of third parties
and region-wide support are essential for achieving durable improvements;
- every lasting peace process needs to include reconciliation between the sides in
conflict. In order to promote common understanding of disputed and painful historical events it is advisable to establish truth and reconciliation commissions.
543

The unresolved conflicts in South-Eastern Europe and in Europe’s immediate
vicinity have been very relevant to many European and some non-European states.
The “frozen conflicts” presented and analyzed in this volume are also of concern to
the UN, EU, NATO, OSCE, Council of Europe and other international organizations. The latest conflict over Crimea has magnified their wider political and security implications. These conflicts not only, in various degrees, poison regional security and impede the attainment of the strategic goal shared by key European and Euroatlantic international organizations – a united, free, peaceful, secure and prosperous Europe. The “frozen conflicts” thus well deserve the attention of the international community and social scientists.
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This article attempts to identify the recruitment mechanisms of the Islamists in SouthEastern Europe. The Republic of Moldova becomes a more and more attractive land for the
immigrants from other countries, being situated in immediate neighborhood with the European Union. The first signs of specific religious expressions of radical essence in the Republic of Moldova appeared in 90’s through some national and international public associations and infiltration of radical clerics in several religious groups. As concerns the premises
of recruitment process, the following features are identified: the spread of Islamic cult;
"abusive proselytizing"; the concentration of Arab community on promoting their values,
particularly the attempts to impose these values in conditions of the social and economic
vulnerability of the society, as well as the political instability along with the inability of the
state to ensure a good living standard of the population.

The actual situation
The Muslim community in the Republic of Moldova is relatively small. As per
the 2004 census data, 1.667 people declared to be Muslims, which corresponds to 0,
05% of the total population of 3.383.332 people. According to some estimations, this
number can reach 10.000-15.000 people. The majority of Muslims came to Moldova
from the Middle East and North Africa [8, pp.476-485]. Also, the census identified
974 Tatars, 891 Azeri, 416 Uzbeks, 269 Turks, 259 Arabs, 256 Kazakhs, 220 Turkmens, 211 Tajiks, 112 Bashkirs and 108 Chechens [9, pp. 301-302]. These citizens of
the Republic of Moldova have been living here from the time of the Soviet Union
[11]. On May 12-15, 2014 a new census took place in the Republic of Moldova.
The first signs of some radical religious expressions in the Republic of Moldova have appeared in the ‘90s through some national and international nongovernmental organizations infiltrated by radical representatives. The number and
the dynamics of the activities developed by the mentioned organizations varied
from case to case, but their absolute majority was implanted from abroad. Although
they were working under the legal pretext of providing humanitarian aid, educational, cultural, economic and tourist support, at the same time, they contributed to
the spread of radicalism among the Muslims in the Republic of Moldova. This was
expressed through funding and propaganda of militant Islam, aggressive proselytism activity, creation of „shariah” structures confronting the local legislation.
These activities were mostly conducted by people who were already involved
in radical movements or groups, or who were in contact with its members for various reasons (such as: funding, distribution of propagandistic materials, religious
facilities, missions abroad etc.), cooperating with NGOs in Balkans, Western Europe and Africa/Asia. During the latest years, among the members of MuslimArabic community in Moldova there are those who sympathize with terrorist/extremist groups or entities: „Hezbollah”, „Hamas”, „Muslim Brotherhood” (this
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organization is recognized as being terrorist by the Government of Egypt [3] and by
the member states of the Collective Security Treaty Organization [10]), „KongraGel”, or such radical religious groups and movements as „Tablighi Jamaat” (the
organization is recognized as extremist by the member states of the Collective Security Treaty Organization) [1], „Al Haramain Islamic Foundation”, which, despite
the differences, had the same goal – create a state based on „original interpretation
of Islam”, through continuous, systematic and planned activities, inspired by the
command centers from the Middle East.
In the Republic of Moldova the following Islamic NGOs are registered: the organization for Islamic culture „Assalam”, funded by Saudi Arabia, founding member of the Islamic League of Moldova, the organization for Islamic culture „AlSuna”, the organization for Islamic culture „Nurul Islam” (ex Al Ehsan), the Foundation for the support of Islamic culture and traditions in Moldova, the Center for
research of the Arabic-Islamic civilization, social-cultural organization „Abn-aAzah”, NGO „Alhuda”, „Dawa” association, branch of „Dawa Islamic Organization” based in Saudi Arabia etc.
The following Islamist NGOs have a great interest for the territory of the Republic of Moldova: International Islamic Relief Organization, World Assembly of
Muslim Youth, Al Waqf Al Islamiya, Al-Fourqan, Muslim Welfare International,
Islamic World Committee, Qatari Charitable Society, Red Crescent of UAE.
The perception of a democratic state by western people is different from the
radical Muslim vision, being perceived as a set of rules and principles opposite to
Islamic values, where the ideal state is founded based on „sharia” laws. The low
level of life and social inequality accelerate the radicalization of Islam. The radicalization phenomenon starts developing as part of some religious, ethnic or political groups’ activities.
Nevertheless, Al-Qaida is still an attractive pole for the radicalized youth, although there are differences regarding the actual state and the tactics of Al-Qaida
group. According to some experts, its organizational structure has fallen apart; others say that Al-Qaida continues to be an opponent of the West, and keeps planning
major terrorist acts, but also regional operations (Iraq, Syria through the terrorist
organization al-Nusra Front).
Radicalization in the European framework is a process with different history
and manifestation form case to case. Along with the increase of international contacts with religious aspect, the radical activity is often an integrant part of some political platforms and an expression of the activity of some religious groups, movements or organizations of terrorist-extremist character. In some cases they are created to protect the interests of some fundamentalist groups, which implies participation of people of different affiliation, ethnicity or nationality in armed conflicts or
terrorist acts, for example the situation created in Syria [7].
These tensions might turn into resentments towards Israel, and also towards
Western countries, increasing the risk of Islamic fundamentalism propaganda.
Moreover, the expansion of Jihad ideology in Europe is a problem reported by the
Netherlands and Germany, both countries being concerned about the increased
number of their own Muslim-citizens who chose to leave in order to actively engage
in the fights in Syria. "Those who had left in order to join the Jihad cause can suffer
546

from deep traumas, can come back being radicalized and ready to commit violence
acts, which undoubtedly turns them into a threat to our security", said Dick Schoof,
the Dutch Chief of Counterterrorism [7]. Thus, the Syrian crisis is an asymmetrical
form of a threat with new features compared to the classical ones, and the extremist
parties were granted more support during the latest elections in some European
countries, such as the Netherlands, France or Hungary.
II. Legal Framework. Freedom of religion statute
According to art. 10 of the Republic of Moldova constitution, the state recognizes and guarantees the right of all citizens to maintaining, developing and expressing their ethnic, cultural, linguistic and religious identity [2].
The law on the freedom of conscience, thought and religion regulates the relation regarding the freedom of conscience, thought and religion guaranteed by
the Republic of Moldova Constitution and international treaties on human right, to
which Moldova is part, as well as by the legal statute of religious cults and of
their integrant parts. The art. 15 of the same Law stipulates that: religious cults
are autonomous, separate from the state, equal in rights when facing the law and
the public authorities [6].
On March 14, 2011 the ministry of Justice registered the religious cult Islamic
League of the Republic of Moldova (LIM), which unites several Muslim associations in Moldova and represents their interests in the country and abroad. The main
goal of the Islamic League of Moldova is to ensure proper conditions for the believers to manifest their religious canons.
III. Causes of appearance and expansion of religious radicalism
Geostrategic factor
The geostrategic factor positions Moldova in the global interests sphere of
the radical-religious structures, being situated on the intersection between the European Union and the Black Sea region, where interests of important regional actors are present. The territory of our country can be used not only as a logistical or
recruitment base, with human potential and refuge territory for religious extremists, but also, in future, as the territory from which third parties facilities can be
attacked. The majority of activities are developed in the capital of Moldova. Still,
there is a tendency of expansion to other important cities and regions in the country. Along with the extension of the border of NATO end European Union member states to Prut river, there is an increased tendency to reevaluate the surrounding territories by the international Islamist organizations, such as the Transnistrian
region, which is no longer controlled by the Moldovan authorities. The status-quo
of this region allows the self-proclaimed authorities from the Eastern regions of
Moldova to illegally keep military forces, produce and trade various types of
weapons which are being used by international Islamist organizations in regional
conflicts, or to support criminal groups.
The religious radicalism, as basis for the perpetuation of terrorism, is present
in Balkans, varying from country to country, but actually existing as a separate
society, with prevailing expansion and civic disobedience tendencies. In this context, the Balkans are not the unique source of financing or exclusive refuge, but it
is a transit area, and a potential recruitment center of radical-Islamic followers,
ready to prepare, commit and facilitate terrorism acts. The militant dimension of
547

radicalism is a priority security issue for the international community, due to its
global character, which requires a complex study, planning and organization of
counteracting actions and combined efforts from international actors. In this
sense, it is important to intensify the cooperation between the law enforcement
structures in order to share the information of forms and methods of radicalization
sources of funding, logistic support etc.
Generally, the Balkan region continues to be a region which provides stable
and continuous financial and logistic support to extremist or terrorist groups,
mainly due to its geographic position, ethnic structure, illegal migration, economic problems and perpetuation of reforms in the social, political and national security systems. According to some experts, the majority of radical-religious groups
from Balkans are in Bosnia and Herzegovina, Albania, Montenegro, Macedonia
and Serbia (Kosovo) [5].
Socio-political factors
The founding of a state based on democratic principles, with a market economy,
but which is still going through a transition process, impoverished the population of
the country, which encouraged the penetration of the Islamic radicalism in particular
social communities. Religious emancipation was used by foreign emissaries to focus
the efforts of Muslim believers towards accomplishing the goals set from abroad.
Some of them were suppressed by radical religious ideas, conditioned by the humanitarian aid, by accepting and practicing the so-called “original” interpretation of Islam
in daily life, by granted financial aid to newly converted members, free school education, particularly in the Middle East centers. The economic situation in the country is
used by some adherents for their criminal intentions (illegal migration, drugs and human trafficking, money extortion from co-nationals etc.), the revenues from such activities being used for funding radical religious activities.
Making an analogy with other European countries, local corruption and external financial flow can provoke a change of the social situation during a few decades. In immediate perspective, there is no possibility for the creation of a Moldovan radical Islamic party, but along with the increase of Islam followers, they could
promote their interests through the foundation of such a party.
IV. Demographic situation and ethnic structure
The constant flow of migrants from Muslim-Arabic countries provides favorable ground for further penetration of religious radicalism. The estimated number of
religious radicals varies, but it is too small to be able to influence the socio-political
situation in the country. Still, even if the number of the supporters of this ideology
cannot be estimated, their continuous increase is obvious. The followers of radical
ideas are usually young men, indoctrinated through special youth programs, who
arrived in Moldova for education or business opportunities. Since the youth arriving
to Moldova usually come from disadvantaged or medium social communities (the
elite prefers Western Europe), who are often exposed to radical ideas in their countries of origin, the spread of radicalism is just a matter of time. Religious indoctrination includes also the female citizens of Moldova who converted to Islam, as a result of a marriage with a Muslim husband. The practice shows that in such cases,
the financial situation of the husband is totally superior to the financial situation of
his Moldovan wife, consequently, she becomes totally dependent on him. In case of
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a divorce of the mixed couple, there are practically no efficient mechanisms to ensure the tutorship of the mother, if the children are moved to a Muslim country,
which is often used as a powerful tool in the failed relationship. Mixed marriages,
especially those when young Muslims “convert” Moldovan females within a marriage, are used for legalizing their stay on the territory of the Republic of Moldova.
In addition to the mentioned above, there is a part of the population having an
indirect relation with Islam. Therefore, the Gagauz communities (orthodox Turks
from the South of Moldova) would be of a great interest for us, as Turkish culture
and traditions have a big impact on their mentality and their way of life.
In the Republic of Moldova there are no institutions of Islamic theology. Still,
various higher education institutions provide courses referring to specific countries
with Muslim population, although, they do not ensure an objective knowledge in
the Islamic religion [4].
V. Characteristics of religious radicals
In order to characterize religious radicals, it is necessary to make a difference between a religious cleric per se, and an exponent of a radical-terrorist organization,
infiltrated with a mission in a foreign country (who will show a visibly laic behavior).
Thus, religious radicals are mainly young men, of the age of 25-35 or younger,
with specific haircuts and barbs, wearing clothes with some traditional elements.
Partially Western style is acceptable for men, but his wife will definitely wear traditional clothes. Spiritual leaders are graduates from religious institutions from Saudi
Arabia, Syria, Jordan, Egypt, Pakistan or Malaysia, and the followers are students at
the Moldovan universities. These groups are totally isolated, access being granted
only to those introduced by active members and have passed a previous check.
VI. Methods of radicalization and modus operandi
At the moment, there is no information about the possible terrorist risks from
terrorist organizations both for the Republic of Moldova, as well as for companies,
buildings or foreign citizens present on the Moldovan territory. To date only a few
operating methods have been identified, and they should be counteracted, in order
to discourage the extremists:
 use of humanitarian organizations (NGOs) as a shield for illegal activities;
 use of illegal migration branches for transiting the national territory by members of terrorist organizations or for financing terrorism;
 use of refugee institution;
 use of false identity documents;
 religious indoctrination - internet, brochures, recruitment of moderate coreligionists.
Based on recent practice, organizations use for terrorist attacks local members
or followers with a valid living permit in the target-country, previously active
members being sent to their targets abroad. Therefore, radicalization of youth is a
modus operandi of the Islamic-fundamentalist organizations that through selection
and training of religious fanatics can create inactive terrorist cells, which will initially serve as logistic bases. This is the way terrorist activity will develop in Europe, taking over some other dimensions and operation mechanisms. The most
spectacular transformation of terrorism was the evolution from the imported radical-religious/terrorist threat (from the first wave migrants) to the indigene (the sec549

ond or the third generation of migrants or converted followers). In the West this
recruitment process will continue in the indigene area of European Muslims, especially among young population, considered appropriate by the authorities. The process of selection and recruitment by radicals has several stages:
 establishing control on religious facilities and Muslim education institutions
(mosques, madrasas, cultural centers) for Islamic-fundamentalist propaganda;
 selection of necessary persons who would correspond to the criteria set, for
transportation to specialized training centers (of indoctrination or militarysubversive);
 return to the host country, where, depending on the needs of the group, they
will be placed either in a local religious structure, or in the laic community
(under cover).
The initial approach towards a person by a terrorist/extremist is an important
factor during the recruitment process. Although the pretext for contact varies from
case to case, still, there is a number of factors which contribute to perpetuation
and strengthening of dependency. These could be:
 frequent visits to the locations controlled by fundamentalists where continuous “brainwash” is applied;
 influence of a charismatic extremist spiritual leader;
 manipulation with religious sources, wrong interpretation for changing the
person’s position and exposure to a radical message;
 further aggressive training, in different locations or even other countries, so
that the person is not able to focus on some inconsistencies. Therefore, contacts made in such conditions can lead to participation in or support of terrorist networks in future;
 the feeling of inferiority, „injustice” or insurgency state are implanted and
exploited by leaders to change the situation „through action”;
 in the case of migrants, alienation from the origin country and lack of hospitality in the host-country can force the individual to find himself in the middle of a radical ideology, where he will be welcomed unconditionally;
 development of communications, radio, satellite television and internet.
These serve as means of propaganda for extremist ideology. Moreover, internet facilitates the recruitment of members of the terrorist groups, being used
as a fast, secure and effective communication channel. Another element is
identification of extremist internet sites’ visitors by the authors, in order to
study their psychological profile, and, eventually, contract them on behalf of
a terrorist organization.
Recruitment process premises
As regards the premises of the recruitment process, the following methods
have been identified:
• spread of the radical Islamic religion;
• "abusive proselytism";
• imposing radical Islamic values.
Social and economic vulnerability of the society, as well as political instability
along with the state incapacity to provide better financial situation for its popula550

tion, and the errors during the initial phases of democratic reforms weakened the
law enforcement institutions. Also, it altered the control of internal political evolutions, causing a constant decrease of population trust into their state. As a consequence, all these lead to precedents for recruiting Moldovan citizens.
Today, there are no tensions between the local population and the Muslim
community. Still, some negative factors can favor the radicalization of both sides,
balancing the situation being a perspective social policy issue.
Religious radicalism is a constant subject of interest for special security services (at both national and international level) as a threat for national security and
regional stability, especially due to its expansion tendencies.
Conclusions:
It is important to mention that the existence of the problem related to recruitment process in the Republic of Moldova is augmented by the following features that definitely require more attention and a solution in the near future:
 Population exodus from East/ Africa to EU creates unfavorable conditions for
the harmonious raise of the young generations;
 Syrian crisis – catalyst of the auto-radicalization, asymmetric threat with new
features;
 The auto-radicalization – Western objectives in Moldova, possible terrorist
attacks in future;
 Extremist ideologies in poor regions, lack of hope and favorable ground for
conflicts;
 Lack of efficient control on migrant flows in the Republic of Moldova on the
Transnistrian segment.
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The profound transformations of the last decades on the international arena have altered the New World Order (NWO). Among the consequences of changing NWO is the
emergence of new centers of power. Although in the early ‘90s circulated views on the hegemonic role of the US, the current international system is neither built around the balance
of power nor bipolarism. This article emphasizes some considerations of the New World
Order which is characterized through the presence of some power centers.

Astăzi, la începutul sec. XXI-lea, când ordinea mondială se conturează în jurul
unor poli de putere, este de oservat faptul că, ambițiile actorilor internaționali s-au
modificat. Sfârșitul Războiului Rece nu doar semnifică lichidarea regimurilor comuniste în fosta URSS și Europa Orientală, dar semnifică și sfârșitul echilibrului de
putere sau, sfârșitul sistemului de la Westfalia, care a reglat relațiile internaționale
și sistemul de putere mondial. Colapsul ex –Uniuni Sovietice a condiționat apariția
unui vacuum de putere în diferite zone ale lumii (Europa Orientală, Caucaz, Asia
Centrală, ex-republicile unionale- Ucraina, Belarus, republicile baltice, etc. și în
foștii aliați sovietici- Cuba, Irac, Siria prin pierderea protecției sovietice) [10]. De
asemenea, colapsul URSS-ului a contribuit la apariția unor mișcări geostrategice în
relațiile de control asupra resurselor energetice. Destrămarea ex- URSS-ului, extinderea UE și a NATO, toate acestea pot servi drept motiv pentru examinarea noilor
relații apărute pe mapamond. Începutul acestor relații poate fi căutat în anii 1989 și
1991, ani caracterizați prin căderea zidului berlinez, a Blocul Sovietic, a colapsului
Uniunii Sovietice și a manifestătii SUA, ca unica supraputere globală, care deține
zonele sale de influiență și control pe arena internațională, inclusiv în Asia Centrală
și Europa Orientală [1]. Transformările survenite pe harta politică după încheierea
Războiului Rece, destrămarea Imperiului Sovietic, dispariția divizării Germaniei au
însemnat noi provocări la adresa reflecției geopolitice.
Noua Ordine Mondială (N .O.M.) (în engl. New World Order (N.W.O)), concept introdus în uzul politic de către președintele american George Bush senior în
1991, face referință la o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor internaționale [2, p.4],
axată pe schimbarea și afirmarea tiparelor de interacțiune dintre entitățile politice
pe arena mondială. Pe parcursul istoriei, indivizii și statele au manifestat o preocupare constantă pentru dezvoltarea unui model, care ar oferi stabilitatea și pre
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dictibilitatea în raporturile cu ceilalți. Astfel, ordinea poate fi privită ca element
crucial pentru securitatea ontologică nu doar a indivizilor, dar și a statelor care
compun sistemul internațional.
Savantul argentinian A. Salbuchi consideră că termenul de NOM pentru prima
dată a fost utilizat în 1919, cu ocazia semnării Tratatului de la Versailles, una din
principalele cauze a declașării celui de-al Doilea Război Mondial. Deja în 1919
exista proiectul instaurării unei NOM. Salbuchi afirmă că termenul Noua Ordine
Mondială pentru prima dată este utilizat în 1776 de către Adam Weishaupt în lucrarea “Novus Ordo Secolorum” (sau noua ordine a secolelor), având simbolul masonic a unei piramide cu ochi totvazător (simbol prezent și pe bancnota de un dolar).
Principiile stabilite de Weishaupt în 1776, pun baza realizării a unui proiect, astăzi
numit – ,,Noua Ordine Mondială”: abolirea monarhiei și a tuturor formelor de guverne organizate sub regimul vechi, controlul asupra proprietătii private și a mijloacelor de producție individuală și a societății cu abolirea claselor sociale, abolirea
dreptului la succesiune, distrugerea conceptului de patriotism și naționalism și substiutuirea cu un guvern mondial de control internațional, abolirea conceptului familiei tradiționale și de-a substitui orice religie cu o instituție de ordine luciferă. Proiectul NOM a fost susținut de către massoneria internațională. Anticipând ideile lui
Adam Weishaupt, Ramsay, Marele Magistru a lojii franceze, în 1741 înaintează
proiectul privind crearea unei Republici Democratice Universale. La baza Republicii Democratice Universale se află ideiea toleranței absolute ca principiu al politicii
fundamentale. În acest context, analizând fenomenul NOM, A. Valín profesor la
Universitatea Vigo, consideră că partidele politice sunt ,,o invenție a massoneriei.
Influența masoneriei asupra dețierii și preluării puterii de către liberali a contribuit
la crearea statului democrat–liberal. Această teorie nu contrazice istoria: anterior
Revoluției Franceze populația, indiferent de stat, nu era grupată din punct de vedere
social din perspectiva culorii și apartenței politice, dar din punct de vedere a asociațiilor, grupărilor meșteșugărești, religioase și etnice.
Răspunsul poate fi oferit de evenimentele sau de sfârșitul celui deial Doilea Război Mondial și de intenția de-a stabili o Lege pentru Națiuni, în scopul apărării drepturilor omului în lume și a lichidării contradicțiilor dintre națiuni. Astfel, după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, lider al puterilor aliate învingătoare, în special
SUA, s-au pronunțat că Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU din 1948,
instituie o NOM. Un alt punct de vedere consideră NOM ca fiind un proiect care se
realizează pe parcursul ultimilor 300 de ani din istoria umanității în scopul instituirii
unei tiranii universale. Această opinie este susținută și de către Luis Zapater, profesor
de drept constituțional în cadrul Universității din Valencia (Spania). Zapater consideră că NOM este fenomenul stabilirii unei tiranii universale, prin supunerea tuturor
popoarelor terrei unei puteri și guvern unice mondiale, cu o legislație unică, o unică
magistratură și forță publică de securitate și militară pentru toată lumea.
Astfel, procesul globalizării, inițiat la sfârșitul sec XX, este o fațadă a acestui
proiect/proces de creare a unei noi ordini mondiale. Actualmente doar Rusia, Siria,
Iran, Venezuela și Coreia de Nord se pronunță pentru un nou status quo. China în
acest context ocupă o poziție ambiguă.
Făcând o retrospectivă a procesului de formare a NOM, pot fi identificate
următoarele etape:
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- Prima faza ((1741-1919), prevedea distrugerea imperiilor creștine.
Imperiului Spaniol cu emanciparea Americilor în perioada 1823 și 1898. Urmat de
către Imperiul Rus, German și Austro-Ungar. Obiectivul acestei prime faze a fost
realizat prin intermediul creării unor organizații internaționale. Rothschild,
Rockeffeller și Morgan, pe lângă sponsorizarea Tratatului de la Versailles, au un
plan strategic pe termin lung în toată lumea care ar duce la crearea unui număr de
organizații internaționale – Consiliul pentru Relații Internaționale și Institutul de
Relații Internaționale (IRI);
- Cea de-a doua fază- distrugerea națiunilor- din 1919-până în prezent.
Această etapă poate fi divizată în alte trei sub-etape, corespunzătoare a trei ordini
mondiale, activate în secolul XXI:
Prima sub-etapă, 1919-1945, este caracterizată prin finisarea celui de-al Doilea
Război Mondial, care elimină puteri europene de la conducerea lumii, substituită de
două supraputeri cu finalități internaționaliste (într-un caz internaționalizarea
proletarismului, și, în cel de-al doilea caz-democratizarea universală).
A doua sub-etapă este caracterizată prin Conferințele de la Yalta și Teheran.
Această nouă ordine mondială a contribuit la crearea ONU, iar ca rezultat al
Conferinței de la Bretton Woods are loc institurea Organizației Mondiale a
Comerțului, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială. De asemenea, în
această perioadă este fondat Clubul de la Bilderberg, care întrunește reprezentanții
politicii și economii lumii occidentale. Sfârșitul acestei ordini este condiționat de
colapsul fostei URSS.
Cea de-a treia sub-etapă, apare odată cu căderea zidului berlinez și colapsul
URSS-ului. În acestă perioadă guvernanții lumii au experimentat, după cum zice
Salbuchi, cel mai bun model de a supune controlului lumea, cetățenii prin
manipularea opiniei publice prin intermediul TV[8].
Transformările profunde din ultimile decade de pe arena internațională au contribuit la modificarea NOM. Printre consecințele schimbării NOM se află apariția
noilor centre de putere. Polaritatea este termenul utilizat de obicei în literatura de
specialitate (de orientare preponderent realistă) pentru a defeni structura relațiilor
dintre principalii actori din sistem care asigură menținerea unei ordini mondiale.
Când este folosită în raport cu ordinea mondială, polaritatea scoate în evidență ierarhizarea marilor puteri în sistem într-o anumită perioadă istorică. În funcție de
modul în care sunt structurate relațiile de putere din sistemul internațional, se poate
de vorbit de ordine mondială unipolară- ordinea mondială este asigurată de o singură supraputere, bipolară – ordinea mondială este asigurată de două supraputeri care
domină întreaga agendă internațională și politica mondială, și multipolară-în care
există un grup compus din trei și mai multe puteri. În cazul în care menținerea ordinii mondiale necesită coperarea principalelor puteri din sistem, suntem în prezența
ordinii multipolare-în care există un grup compus din mai mult de trei puteri care nu
doar cooperează, dar se află și într-o competiție reciproc acerbă. În acelaș timp,
pentru soluționarea problemelor internaționale, de importanță majoră, este necesar
efortul conjugat al principalelor puteri, nici una nefiind în stare să impună o rezolvare unilatrală a chestiunii. Nu este exclus ca o putere majoră să dorească să se
afirme ca principalul actor în sistem. Însă, în asemenea condiții, astefel de acțiuni
vor declanșa reacția celorlalte puteri majore de-a preveni acest scenariu. Deseori
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această modalitate de asigurare a ordinii este asociată cu balanța de putere, modelul
care a dominat politica europeană timp de mai multe secole [7, p.31].
Actualmente, umanitatea se confruntă cu probleme care vizează suprapopularea unor zone, încălzirea globală, dependența energetică, sărăcia, crima organizată )
care necesită răspuns comun, în multe cazuri imediat. Apariția pe scena mondială a
actorilor geopolitici ca BRIGS- o oportunitate a dezvoltării economice, apariția
Chinei, a Federației Ruse, a Braziliei- un gigant sud-american care deține influiență
atât regională cât și internațională, a Indiei-actor care este pe punctul de a se transforma într-o putere mondială, contribuie la formarea NOM. În acest context, merită atenție rolul SUA ca putere politică, militară, tehnologică, culturală, economicăprima putere mondială, cât și cel al Uniunii Europene și al Turciei- actori geopolitici aflați în procesul de adaptare la noua realitate multipolară [6, p.9-11].
În lucrarea ,,Noua ordine mondială” (World Order), apărută în 2015, Henry
Kissinger, consideră că globalizarea și democratizarea mai devreme, sau mai târziu
ar fi dus la dispariția URSS-ului și la transformarea acesteia într-un grup de state
naționale. Iar SUA, în noul context internațional creat, cu entuziasm a creat NOM.
De asemenea, Kissinger consideră că la baza formării NOM se află doi factori importanți: 1) primul rezidă în faptul ca alte state ale lumii să considere noul sistem ,,
corect’’ și ,, de încredere’’, 2) cel de-al doilea factor rezidă în aceea că, statele lider,
sau marile puteri să dețină capacitatea de-a menține balanța de putere în lume. Chiar
dacă puterea și influiența fostei URSS nu va fi restabilită, rămâne China, care nu
poate fi ignorată și sub egida căruea se dezvoltă noul secol. Balanța de putere care
se formează în prezent, ordinea care promovează valorile și principiile occidentale
și ordinea promovată de islamismul radical sunt doi factori contradictorii. De asemenea, NOM nu poate fi creată doar prin eforturile depuse de un stat. Sistemul global trebuie să obțină susținerea internațională, iar lider în asemenea probleme, conform opiniei lui Kissinger, trebuie să fie doar SUA [3].
Deși la începutul anilor ‘90, au circulat opinii referitoare la rolul hegemonic al
SUA, sistemul internațional actual nu mai este construit în jurul unui echilibru al
puterilor, nici al bipolarismului. Actualmente, în literatura de specialitate sunt prezente păreri care evidențiază că, în afara SUA sunt și alte puteri care au performanțe
notabile în diverse domenii și au capacitatea de a participa la gestionarea problemelor internaționale. Este vorba de China-în sfera economică și militară, Europa și
Japoniaîn în sfera economică, Federația Rusă în sfera militară. Evoluția statelor a
evidențiat că este necesară o regândire și o corectare a concepției despre NOM.
După o perioadă de unipolaritate, apreciază S. Huntington, lumea traversează câteva
decenii de uni-multipolarism, în timp ce secolul al XXI-lea va fi cel al
multipolarismului [12, p. 10-11].
Ordinea mondială s-a axat pe conceptul existent în societatea occidentală. În
cel mai general sens, ordinea înseamnă organizare, și prin urmare interacțiunea unor
elemente conform unui model. Considerând statele ca fiind principalii actori ai sistemului internațional modern, ordinea mondială presupune existența unor modele
de interacțiune interstatală, care asigură securitatea relativă a statelor, mediul internațional predictibil și realizaea scopurilor primare ale națiunilor și ale omenirii ca
întreg. Această stabilitate se axează pe reguli de comportament internațional. Majoritatea actorilor consideră că aceste reguli, indiferent de caracterul formal sau in556

formal, sunt elaborate și impuse de către cele mai semnificative state- puteri din
sistemul internațional (semnificația fiind definită prin termeni de putere, impact sau
influiență). Această viziune se corelează cu supoziția că în sistem capacitățile sunt
distribuite în mod inegal, ceea ce contribuie la existența statelor slabe și puternice.
Dinamica competiției economice și a rivalităților militare dintre marile puteri din
sistem, atribuie ordinii mondiale un caracter fluid și schimbător. În acest context se
poate de vorbit despre apariția, decăderea și, în ultimă instanță, prăbușirea ordinii
mondiale, aceasta din urmă având loc, dintr-o anumită perspectivă nu doar teoretică, dar și practică (Ucraina), în urma războaielor hegemonice care ar avea capacitatea să schimbe în mod radical nu doar raporturile de forță dintre state, dar și modele
de interacțiune economică și socială la scară globală [7, p. 312].
Ar fi greșit să considerăm că ordinea mondială este domeniul exclusiv al marilor puteri și se reduce doar la raporturile politico-militare și la competiția economică dintre acestea. Problematica ordinii mondiale mai include componente de ordin
economic, informațional, ecologic, legal, social la nivel global care afectează întreaga omenire și implică, pe lângă marile puteri, întreaga societate internațională
de state, cât și numeroase forme de organizare transnațională, a indivizilor în interiorul și exteriorul țării. Astfel, în sens larg, ordinea mondială presupune existența
unor modele de interacțiune politică, militară, economică și socială dintre state
și/sau actori nonstatali la nivel global.
Dacă e să examinăm ordinea mondială prin prisma dimensiunii orizontale, adică
cea a interacțiunii interstatale, atunci relațiile internaționale, pot ceda în fața privilegiilor marilor puteri, care se luptă, impun și modifică tipare de interacțiune și norme de
conduită a sistemului internațional [7, p.313]. Pe parcursul decadelor, după finisarea
celui de-al Doilea Război Mondial, SUA a devenit liderul internațional, care își axează politica pe valorile democratice. Ordinea impusă de Occident, actualmente suferă
modificări. Astfel, aceste modificări sunt condiționate în primul rând de:
1) natura statului care este supusă uor transformări. Europa a decis că statutul
de stat cu drepturi suverane, încearcă să ducă o ,,politică loială’’. Până în prezent
Europa nu deține toate atributele statale, creând un vacuum în interiorul Uniunii, și
destabilizând puterea de-a lungul frontierelor sale. În acelaș timp, în unele state din
Orientul Apropiat se observă o descentralizare, cauzată de conflictele religioase și
etnice, ceea ce duce la nesupunerea controlului pe întreg teritoriul statului. În Asia
se oservă fenomene contradictorii celor existente în spațiul european- se crează și
este prezent principiul balanței de putere. Indiferent de legitimitatea acțiunilor,
aceste fenomene pot cauza contradicții care ar duce la confruntări deschise.
2) Contradicțiile dintre economia mondială și instituțiile politice, care o și realizează, pierd din influiență -fenomen caracteristic pentru ordinea mondială. De
asemenea, se observă contradicții între tendința de globalizare a economiei și sistemul politic care se axează pe statul național. În esență, globalizarea economiei ignoră frontierele de stat. Politica externă le confirmă, cu toate că încearcă să rezolve
unele probleme, să unifice scopurile statelor cu scopurile ordinii mondiale, care deseori sunt contradictorii. Această dinamică, pe parcursul a mai multor decade a asigurat creșterea economică, în pofida încălcărilor periodice de crizele financiarecriza din America Latină 1980, criza financiară asiatică din 1997, cea din Rusia
1998, SUA-2001 și 2007, Europa 2010, Rusia 2014. Actorii puternici au destule
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obiecții față de sistemul dominant, în timp ce statele aflate în pierdere sau restructurare - încearcă să caute soluții și rezolvarea problemei, negând principiul funcționării economiei globale și contribuind la stagnarea dezvoltării acesteia. Astfel, ordinea
mondială se ciocnește de un paradox. Dezviltarea sa depinde de succesul globalizării, iar acest proces duce la apariția unor reacții politice, care deseori sunt contradictorii cu tendințele globalizării.
3) Cea de-a treia slăbiciune a noii ordini mondiale rezidă în lipsa unui mecanism de corelare, consultare privind posibila cooperare între marile puteri în domeniile în care sunt prezente stringente probleme mondiale. Deseori, caracterul întrunirilor liderilor politici și periodicitatea, frecvența acestora nu contribuie la elaborarea unei strategii pe termen lung. Astfel, procesul respectiv nu permite realizarea
unor obiective concrete, doar se axează asupra uor întruniri, caracterul cărora se
transformă în unul formal, axat pe discuțiile tactice [13].
Eric Posner, în articul "Lo siento EE.UU, pero el nuevo orden mundial está
muerto", publicat în ,,The Foreyn Policy’’, consideră că NOM stabilită după
colapsul URSS trăește ultimile momente. Este momentul în care SUA practic se
despart de dominarea pe arena internațională. Posner cosideră că nu președintele
Putin este cel care atrage lumea spre regres, SUA sunt cei care continuă să declare
și să activeze de parcă am fi în anii ‘91. Astfel, Posner consideră că oficial se pune
baza multipolarismului [9]. Astfel, conform opiniei unor experți, inclusiv și a lui H.
Kissinger, configurarea ordinii mondiale în secolul XXI va fi caracterizată de prezența a mai multor centre de putere. Aceasta semnifică, că statele puternice vor deveni principallii patroni ai relațiilor internaționale. În articolul publicat ,, La fin du
Nouvel Ordre Mondiale’’, publicat în Project Syndicate, Christopher R. Hill, explică, prin prisma evenimentelor din Ucrainna, cum Federația Rusă contribuie la modificarea ordinii internaționale [13].
Anexarea de către Rusia a Crimeii, semnifică sfârșitul perioadei de 25 de ani,
în care Federația Rusă practic a absentat pe arena interațională. Aderarea Rusiei la
NOM poate fi considerată drept una dintre cele mai mari realizări a perioadei postRăzboi Rece. Rusia, î-și ia revanșa pentru frustrarea, regresul său politic și economic pe arena internațională[4]. Revenirea Federației Ruse pe arena internațională a
fost condiționată de războiul ruso-georgian din august 2008 [13], cât și de evenimentele din Siria 2013 care au pus începutul sfârșitului NOM [5].
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In the era of globalization, states can not act on its own, without taking into account the
circumstances and consequences of existing or to take any individual activities, without taking
into account the risks, threats and vulnerabilities to security. Security and historiographical
study evolution in everyday practice has resulted in various schools and currents of thought,
among which the most relevant can be mentioned: realism and neorealism political liberalism
and neoliberalism, new conceptual apparatus of security "post-war cold conception "and constructivism Copenhagen school and some alternative views to this phenomenon.

Studierea problemelor ce ţin de domeniul securităţii a devenit destul de actual
în ultimii 20 de ani, deoarece după destrămarea URSS-ului, sistemul relaţiilor internaţionale capătă o nouă formă, observîndu-se schimbări considerabile în configuraţia geopolitică, iar prezenţa războaielor locale insuflă o stare de teamă şi nesiguranţă statelor şi instituţiilor internaţionale. Conflictele locale şi regionale avînd un
impact distrugător asupra relaţiilor interstatale, au contribuit la impunerea unei noi
viziuni asupra lumii, o colaborare mai activă pe diferite nivele şi domenii. Securitatea constituie un domeniu care, după încheierea războiului rece, este tot mai des
stipulat în diferite acte internaţionale, din cauza unei tendinţe acceptabile în toate
domeniile, în contextual internaţional, regional şi naţional, şi anume abordarea ideii
comune de securitate naţională cît ma eficientă.
Studiul istoriografic în domeniul securităţii şi evoluţia sa în practica cotidiană s-a materializat în cadrul diferitor şcoli şi curente de gîndire, printre care cele
mai relevante pot fi menţionate: realismul şi neorealismul politic, liberalismul şi
neoliberalismul, noul aparat conceptual al securităţii “viziunea post-razboi rece”,
constructivismul şi Şcoala de la Copenhaga, precum şi unele viziuni alternative
faţă de acest fenomen.
Printre autorii consacraţi care reprezintă suportul teoretic al analizei în cauză,
putem menţiona următorii cercetători: Wolfers A., Wendt A., Morgenthau H.,
Waltz K., Mearsheimer J., Buzan B., Аверчеников В., Косолапов Н., Цыганков
П., etc. Lucrările cercetătorilor menţionaţi constitue un suport esenţial în definirea
şi identificarea conceptuală a termenului de securitate, mai ales, că aceşti cercetători
provin din spaţii geopolitice diferite, fiind reprezentanţii centrelor de cercetare din
Federaţia Rusă, Statelor Unite ale Americii, România, Uniunea Europeană.
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Exponenţii Şcoalii de la Copenhaga prezintă un interes deosebit prin analiza profundă pe care o realizează contextului international, noilor împrejurări care au impus
necesitatea cercetării sectorului de Securitate, prin prisma noilor tipuri de ameninţări,
riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale a statelor şi a comunităţii internaţionale, văzute din perspectiva cîtorva nivele de activitate a statelor şi anume: nivelul clasic militar, nivelul politic, fiind prezent în permanenţă în spaţiul public, nivelul
economic reprezentînd un interes sporit în era globalizării, nivelul societal şi cel ecologic sau mediului ambiant care îşi accentuează prezenţa prin necesitatea elaborării
unor politici adecvate privind lichidarea catastrofelor ecologice.
Cercetînd problematica în cauză, în literatura occidentală, ne referim la Wolfers A.[1], un reprezentant al istoriografiei cercetătorilor americani care a adus un
aport considerabil în problematica securității naționale. În lucrările sale, el își îndreaptă atenția asupra studiului problemei asigurării securității statale, stabilind
provocările şi amenințările survenite din exteriorul propriului teritoriu, făcînd racordare la chintesența interesului național ca element indispensabil și constitutiv al
politicii externe al statului. Termenul de interes național încorporează în sine și preocuparea față de asigurarea securității statului; autorul propunînd sintagma de interes național de securitate.
Problema securității statului și interesului național sunt analizate comparativ,
ajungîndu-se la concluzia că că ambele, într-o oarecare măsură, urmăresc obiective comune. În viziunea autorului, interesul național, spre deosebire de interesul
național de securitate, se axează mai mult pe necesități care se difuzează atât de la
o colectivitate în ansamblu, cît și de la un individ, care formează obiectul politicii
externe, direcționate și promovate în vederea obținerii și realizării tuturor nevoilor
și necesităților sociale. Pornind dintr-o altă perspectivă, interesul naţional constă
în afirmarea tuturor valorilor naţionale, de către un stat, în scopul asigurării stabilităţii şi prosperităţii statului, respectiv a dezvoltării şi propăşirii naţiunii. Interesul național de securitate, la rîndul său, constă în proctecția valorilor naționale,
asigurarea stabilității în regiune, asigurarea inviolabilității frontierelor și protecției
propriilor cetățenii de amenințările din exterior, precum și de atentatele și manifestea terorismului.
Buzan B. este un alt expert american, specializat în domeniul relațiilor internaționale, profesor emerit al Școlii de Economie și Științe Politice din Londra și a
Universității din Jilin.Acest autor s-a remarcat prin studiile sale făcute în domeniul securității, fiind un exponent activ al Școlii de la Copenhaga în care se coaugulează o nouă viziune conceptuală asupra fenomenului dat, ridicîndu-se problema
analizei securității la scară globală prin identificarea domeniilor vulnerabile ale
statelor, la acest capitol. Autorul, în lucrarea sa [2], pune în discuție paradigma ce
se referă la dimensiunile securității. În cercetare este analizat spectrul de aplicabilitate a fenomenului securitate, la general, şi securitate naţională, în particular,
argumentîndu-se că în cazul securităţii, discuţia constă în a scădea ameninţările.
În contextul sistemului internaţional, securitatea desemnează capacitatea statelor
şi societăţilor să-şi păstreze autonomia identităţii şi integrităţii lor funcţionale. În
viziunea reprezentantului Școlii de la Copenhaga este nevoie de făcut o delimitare
între “statele slabe” și “statele puternice” care se referă la gradul și nivelul acestora de coeziune socială și economică.
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Smoke R. este un alt specialist american care și-a adus aportul în analiza securității naționale. Fiind cofondator al Centrului pentru pace și securitate comună, director al Centrului pentru Dezvoltare Politică Externă de la Universitatea Brown, sa perocupat intens de problematica securității naționale, mai ales, că în perioada
cînd își editează lucrarea, a observat faptul că o definiție concretă și general acceptabilă a securității nu există între exponenții domeniului dat [3], de asemenea contextul internațional în urma apariției dilemei nucleare impunea comunitatea statelor
să identifice noi soluții pentru rezolvarea problemelor de securitate.
Morghenthau H. este un reprezentant ilustru al școlii politice americane. Remarcabila sa lucrare [4] este cotată de majoritatea specialiștilor drept cea mai importantă operă din domeniul politicii internaţionale, servind ca principal instrument
în teoria politică internațională. Deși lucraea este axată pe problematica relațiilor
internaționale în ea regăsim reflecțiile autorului ce se referă la cîteva coordonate
privitoare la natura sistemului de securitate internațională, evidenţiind politica internaţională ca luptă pentru putere şi problematica păcii la începutul secolului XX.
Kolodziej E. A. analizează conceptul de securitate internațională [5], prin
intermediul unui studiu comparat în funcție de semnificațiile existente ale diferitor școli de gîndire politică și anume: realism, neorealism, institutionalism liberal,
liberalism economic clasic, marxism, behaviorism şi constructivism. Expertul observă că toate societățile umane se confruntă cu problema securitații și doar dacă
problema securitații este ințeleasă ca problemă socială perpetuă și inevitabilă, pot
fi gasite soluții aplicate de-a lungul istoriei pentru a o atenua temporar, dacă nu
chiar a o rezolva definitiv.
Wendt A. este unul din cei mai activi reprezentanți ai constructivismului. Lucrarea sa reprezintă [6] un studiu în care sunt discutate și analizate principalele probleme existente, în plan internațional, se discută perspectivele teoretice ale școlilor
tradiționale, evidențiîndu-se necesitatea trecerii de la dualismul teoretic dintre realism și liberalism la o gîndire social și, anume, gîndirea constructivistă. Fenomenul
securității, la fel, este dezbătut de constructivismul lui WendtA., unde deja factorii
militari și cei economici, capacitatea de a putea răspîndi influența, în plan international, nu mai sunt atît de relevanți, constructivismul acordînd atenție impactului și
calității ideilor asupra relațiilor internaționale. Autorul respinge anarhizmul în relații internaționale și cel al elementului de forță, explicînd necesitatea elaborării unei
noi concepții globale de asigurare a stabilității prin eforturi și consens comun, unde
subiecții puternici trebue să cedeze din ambiții în favoarea creării unei stabilități
durabile și o Securitate, bazată pe respect reciproc.
În literatura rusă, fenomenul sistemul de securitate, sau sistemul național de
securitate, este un element definitoriu și indispensabil al securității naționale. Unul
din cercetătorii ruşi care s-a preocupat de problem în cauză este Sergunin A. [7]
care analizează evoluția gândirii politice rusești în domeniul studiilor de securitate,
mai ales politica externă a Rusiei post-sovietice vizavi de asigurarea securității
naţionale. În cercetare se pune accentul pe problema analizei securităţii naţionale şi
internaţionale, se accentuează elementele teoreticeo-terminologice şi modelul de
functionare a naturii securității internaționale contemporane. Autorul remarcă faptul
că noţiunea de securitate este una dintre cele mai controversate categorii în teoria
relații internaționale, precum şi alte ştiințe sociale. În viziunea autorului, studiul
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asupra securităţii este legat şi de alte aspecte cum ar fi cele din domeniul conflictelor internaţionale, subiectele disputelor teritoriale, aspectelele energetice, problemele de mediu , regimurilor contemporane, rolul organizaţiilor internaţionale, privind
asigurarea păcii, controlul asupra înarmării şi dezarmării, operaţiuni de pacificare,
aspectele implementării normelor dreptului internaţional.
Zercalov D. cercetează sistemic elementele asigurării securităţii naţionale şi
internaţionale prin prisma mecanismelor politice. În opinia autorului [9], securitatea politică este un element principal şi definitoriu în contextual securităţii naționale, deoarece este imposibil de a proteja lumea de efectele dezastruoase ale războiului, în cazul în care oamenii nu pot fi în siguranță în propria lor ţară. Autorul
face referire la importanţa conceptelor ONU în care se înscriu principalele categorii de Securitate: alimentară, economică, ecologică, personală, socială, pubică,
accentuînd importanţa securităţii politice care stă în centrul atenţiei şi de care depind celelalte tipuri. Un alt autor care s-a preocupat de problemele ce ţin de domeniul în cauză şi care a servit drept suport de inspiraţie în elaborarea acestui articol, este Ţîgancov P. Lucrarea sa [10] are o importanţă deosebită, pentru că el,
pe lîngă faptul că analizează domeniul teoriei relaţiilor internaţionale, pune problema metodei de analiză în cercetarea disciplinei relaţiilor internaţionale, fapt ce
puţini cercetători au reuşit pînă acum să o facă. De asemenea se cercetează foarte
minuţios сonținutul conceptului de securitate și principalele abordări teoretice,punîndu-se accent pe studiul principalelor şcoli în analiza relaţiilor internaţionale. Totodată, autorul cercetează efectele schimbării mediului de securitate internaţională şi noile tipuri de amenințări la scară globală, precum și problema revizurii conceptului tradiţional de securitate prin prisma apariției conceptului de securitate cooperativă, umană, teoria păcii şi a lumii democrate.
O lucrare la fel de importantă în analiza conceptului de se curitate şi a efectelor
acestuia în sistemul de relaţii internaţionale este ediţia colectivă, elaborată de Bogaturov A., Kosolapov N., Hrustaliov M. [10], în care este elucidat amalgamul întreg
al fenomenelor şi proceselor reale care se produc în sistemul internaţional, abordarea sistemică şi evoluţia reaţiilor internaţionale din perspectiva principalelor paradigme a şcolilor tradiţionale. O atenţie deosebită este atrasă şi problemei securităţii.
Kosoloapov N. încearcă să efectueze o descriere a securităţii statului prin intermediul atributelor realiste puterea şi violenţa, considerînd că, securitatea constitue produsul relativ al necesităţilor de asigurare de a deveni victima violenţelor fizice care
parvin din exterior. Riscul evoluţiei unui asemenea scenariu, în opinia autorului,
trezeşte un mecanism de autoapărare motivîndu-l să se protejeze prin toate mijloace
disponibile. Majoritatea specialiştilor din domeniul vizat consideră că conceptul de
securitate este unul controversat, însă există un consens unanim acceptabil în ceea
ce priveşte percepţia fenomenului de siguranţă în faţa ameninţărilor, dar şi o disconcordanţă de idei privind cui ar trebui să i se acorde prioritate: securităţii individuale, naţionale sau internaţionale. Lucrările de specialitate, apărute în perioada
războiului rece, au avut ca subiect dominant ideea de securitate naţională, definită
cu precădere din perspectivă militară.
În acest sens, profesorul din cadrul Institutului de Stat de Relații Internaționale
din Moscova, Kulagin V. [11,12], este unul din primii autori ruşi catre abordează
structurat problemele domeniului de securitate internațională, din punct de vedere
563

teoretic, mai ales prin prisma tendinţelor şi proceselor contemporanietăţii. Autorul
prezintă, în lucrările sale, principalele probleme ale aparatului conceptualal-teoretic
privind analiza şi descrierea domeniului de securitate internaţională în care atrage o
atenţie deosebită şi sistemului de securitate naţională, explică fenomenul perceperii
securității din perspectivă evolutivă, face referiri la sistemul bipolar, încercînd să
explice factorii determinanţi care au dus la menţinerea războiului rece, caută să explice parametrii sistemului modern al securității internaționale, identifică impactul
armelor nucleare şi convenționale asupra sistemului internaţional de securitate, precum și aspectele legate de securitate regională.
Problematica securității, în istoriografia românească, este, de asemenea, bine
analizată, prezentînd un interes deosebit prin prezența unor materiale și viziuni
teoretico-conceptuale clasice. În cadrul cercetărilor în cauză găsim îmbinarea
elementelor și domeniilor de analiză din perspectiva noilor școli în care se accentuează noile tipuri de amenințare, principiile strategice de asigurare a securității
naționale, concepția contemporană internațională, privind mecanimele de asigurare a securitații în lumea globală. În acest sens, putem menționa pe cercetătorii
Ghica A., Zulean M. care încearcă să analizeze apariția și evoluția fenomenului de
Securitate [13]. Chiar de la început, experții români accentuează problema de cercetare în ceea ce privește dificultățile neuniforme de interpreter și definire a conceptului de securitate. Astfel, ajung la concluzia că studiile de securitate nu au
condus spre formularea unei definiţii unanim acceptate a conceptului de securitate. Alexandrescu Gr., analizînd termenul de securitate, accentuează problematica
cercetării fenomenelor de risc, amenințare, pericol şi vulnerabilitate [14] care, în
opinia sa, de multe ori, în literatura de specialitate, sunt confundate sau echivalate
ca sinonime, fapt ce nu poate fi admis prin valoarea şi sensul specific al fiecarui
termen care are trăsături specifice, în ciuda faptului că vin dintr-un domeniu şi că
sunt menite să explice un fenomen comun.
Pentru Republica Moldova, problematica în cauză constituie un domeniu în
devenire, deoarece este puţin studiat în plan teoretic, s-au făcut puţine cercetări exhaustive care să aibă un impact naţional de implementare în practică. Printre autorii
autohtoni care abordează foarte minuţios tematica securităţii naţionale prin intermediul intereselor geopolitice al marilor puteri este Ungureanu V [15]. Autorul analizează aspectul securităţii naţionale al Republicii Moldova din perspectivă istoriografică şi teoretico-metodologică, cercetînd procesul de fundamentare şi instituţionalizare a fenomenului securităţii naţionaleîn Republica Moldova.
Lucrarea “Consiliul securităţii naţionale în procesul de luare a deciziilor:
Analiză comparată: Republica Moldova, România și Ucraina” [16] constituie o
culegere de rapoarte a experţilor moldoveni care analizează domeniul securităţii
naţionale şi, mai ales, structura şi mecanismul de lucru al sistemului naţional de
securitate, aducîndu-se şi unele paralele comparative cu experienţa statelor vecine, România şi Ucraina. În cadrul acestei cercetări, sunt examinate în paralel reformele şi strategiile de aplicare în practică a politicilor de securitate, duse de fiecare stat în parte. Pîntea I. analizează procesul de organizare a Consiliului Suprem
de Securitate şi mecanismul de funcţionare, cît şi necesitatea guvernării democratice în cadrul acestei instituţii. Popa V. vorbeşte despre realitatea cadrului juridic
al acestui consiliu şi despre necesitatea şi perspectivele îmbunătăţirii activităţii
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lui. Cibotaru V., la rîndul său, se referă la formarea sistemului de securitatea
naţională, evoluţia şi rolul Consiliului Suprem de securitate, de semenea analizează managementul organizaţional din perspectiva gestionării corecte a politicilor
de securitate din cadrul Consiliului de securitate. Lucrarea în întregime prezintă
un interes deosebit, mai ales, prin valoarera aplicativă, punîndu-se accent pe analiza securităţii la nivel naţional în cadrul unei viziuni sitemice şi de ansamblu, cît
şi conexiunea lui cu structuri similare din afara hotarelor.
Deşi problematica securității în Republica Moldova, la nivel de analiză teoretico-conceptuală este des abordată prin multitudinea provocărilor şi a vulnerabilităților, totuşi nu se observă o paradigmă general acceptată , un studiu complex în care
să fie elucidat elementul de coaugulare a securității, la nivel național, şi anume
identificarea unui sistem integru de securitate în care să se regăsească totalitatea
elementelor stalui, care să contribue eficient la modernizarea şi adaptatrea lui în
raport cu mediul extrasocial.
Cercetarea şi analiza lucrărilor ştiinţifice, în domeniul studiilor de Securitate,
ne oferă un tablou complex de ansamblu, privind evoluția procesului de instituţionalizare și edificare a securității naționale, în plan intern, cît şi familiarizarea cu
specificul activităţilor statelor, privind edificarea unui sistem de securitate internațională, a strategiilor şi colaborării comunității internaţionale în contextul prevenirii
şi contracarării situațiilor de amenințare și risc la adresa securității statelor. Analizînd cercetările din Republica Moldova, constatăm că mediul academic din ţară
acordă atenție problemei securității, dar acestea sunt doar la nivel teoretic, de conjunctură sau de recomandare, din aceste considerente nu se regăsec în practica națională, posibil chiar și din cauza viziunii minuscule a strategiei moldovenești, simțindu-se necesitatea consolidării unei școli de studiil de securitate națională.
Bibliografie:
1. Wolfers A. National security as an ambiguous symbol. In: Political Science Quarterly.
Vol. 67, No.4,
1952.file:///Arnold%20Wolfers%20%20National%20Security%20as%20an%20Ambigu
ous%20Symbol.pdf (vizitat 05.01. 2015)
2. Buzan B. Popoarele, stateleșiteama. Chisinau: Cartier, 2000. 386 p
3. Smoke R. National security and the nuclear dilemma. New York: Random House, 1993.
368 p.
4. Morghenthau H. Politicaîntrenaţiuni, Iaşi, Polirom, 2007, 735 p.
5. Kolodziej E. A. Securitatea si relatiile internationale. Iasi: Polirom, 2007. 431 p.
6. Wendt A. Social theory of international politics. London: Cambridge University Press,
1999. 433 p.
7. Сергунин А.А. Российская внешнеполитическая мысль: проблемы национальной и
международной безопасности: Монография. Нижний Новгород: Нижегородский
государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова, 2003.94 с
8. Зеркалов Д.В.Политическая безопасность. В трех книгах. Книга 2. Россия и мир.
Хрестоматия. К.: Основа, 2009. 659с.
9. Цыганков П. А. Теория международных отношений. Учебноепособие. Москва:
Гардарики, 2003. 590 с

565

10. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А.Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений.Москва : НОФМО, 2002. 390 c.
11. Кулагин В. Международная безопасность. Учебное пособие. Москва: Аспект
Пресс, 2006. 318 c.
12. Кулагин В.М. Современная международная безопасность: учебное пособие. М.:
КНОРУС, 2012. 432 с.
13. Ghica A., Zulean M. Politica de securitate nationala ca domeniu al politicilor publice. In:
Politica de securitate nationala: concept, institutii, procese. Coord. L. A. Ghica, M. Zulean. Iasi: Polirom, 2007-328 p.
14. Alexandrescu, Gr. Ameninţări la adresa securităţii. Bucureşti: UNA, 2004. 84 p.
15. Ungureanu V. Fundamentarea si institutionalizarea securitatii nationale a Republicii
Moldova. In: Revista de filozofie, sociologie si stiinte Politice. Chisinau, 2008, nr. 3
(148), p. 93-105.
16. Pîntea I., Ciubotaru V, Popa V, Consiliulsecurităţiinaţionaleînprocesul de luare a deciziilor: Analiză comparată: Republica Moldova, RomâniașiUcraina /.; Inst. de PoliticiPublice. Chişinău.: Cartier, 2006. 228 p.

566

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ МИРОВОГО БИЗНЕС СООБЩЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
КУДРЯВЦЕВА Надежда,
магистр в менеджменте, докторант,
Республика Молдова, Кишинев, Государственный Университет Молдовы,
Факультет Международных Отношений, Политических и
Административных Наук, Департамент Международных Отношений
ТЕОСА Валентина,
доктор хабилитат политических наук, профессор, зав департамента,
Республика Молдова, Кишинев, Государственный Университет Молдовы,
Факультет Международных Отношений, Политических и
Административных Наук, Департамент Международных Отношений
Virtually all fields of human endeavor are affected by growing worldwide interconnections. This article outlines challenges and opportunities associated with these interconnections, and it considers important questions about globalization. An operating premise is that
organizational leaders and employees can better manage chaotic global interconnections by
recognizing, analyzing, and addressing shifts occurring in six major global environments:
industries and businesses, the natural environment, culture, economics, politics, and technology. This article also argues that successful global managers cope with global externalities by integrating internal resources of people, processes, and structures (PPS).

Характерной особенностью развития современного мирового хозяйства
является процесс интернационализации производства: ни одна страна даже
самая крупная не может эффективно развиваться только на собственной экономической базе, не используя возможностей и преимуществ международного
разделения труда и международного сотрудничества. Это приводит к росту
взаимозависимости стран в рамках мирового хозяйства. При этом традиционные международные отношения в форме торговли все в большей степени замещаются международными отношениями промышленного сотрудничества
стран (государств) и субъектов производства. Компании, желающие успешно
выступать на том или ином рынке за границей часто ориентируются не на
ввоз соответствующих товаров, а стремятся к организации собственного производства за рубежом или покупке контрольного пакета акций местного предприятия. Таким образом, формируется стратегия глобального бизнеса.
Запасы ресурсов не безграничны, а наличие необходимых ресурсов на
территории того или иного государства неодинаково. Эта ситуация порождает
национальные или стратегические интересы государств в обладании всем необходимым. Национальный интерес государства выражается в отношении к
потребностям своей нации.
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Главными стратегическими интересами государства являются, во-первых,
сохранение целостности общества, во-вторых, обеспечение функционирования общества путем установления регулирующих правовых механизмов и, втретьих, обеспечение общества всеми необходимыми ресурсами. При этом
только последняя категория стратегических интересов потенциально может
быть реализована в полной мере во внешнеэкономической сфере или, иными
словами, в сфере международных экономических отношений [1].
Кроме этого актуальность темы предполагают и такие обстоятельства как
необходимость теоретической обоснованности. Такие понятия как международный бизнес, международные бизнес сообщества, появились несколько десятилетий назад, а научный интерес к ним произошел совсем недавно, в связи со стремительной эволюцией мировых рынков. Тем не менее, данная тематика остается малоизученной. Рассмотрение процессов развития мирового хозяйства в целом, отдельных его сфер и субъектов позволяет каждой стране выработать свою стратегию интеграции в эти процессы, определить степень участия в международном
разделении труда и международных экономических и политических отношениях.
Государственная экономическая политика – генеральная линия
действий и совокупность мер, проводимых правительством от лица государства в области производства, распределения, обмена, потребления,
накопления, экспорта, импорта экономического продукта в стране. Государственная экономическая политика включает в себя: институциональную; структурную; инвестиционную; денежно-кредитную; социальную;
внешнеэкономическую; научно-техническую; налоговую; бюджетную политику. Политическая власть – власть, осуществляемая через формальные
и неформальные политические структуры и правительственные организации. Политическая власть отличается всеобщностью, моноцентричностью,
общеобязательностью для других видов власти.
Как отмечалось выше в основе всех международных взаимодействий лежит удовлетворение потребностей общества (в основном это природные ресурсы, материальные блага), другой вопрос какими путями эта цель достигается. Можно выделить три направления (стратегии):
1. Управление процессом формирования единого мирового экономического пространства.
2. Контроль над источниками и трансграничными потоками ресурсов,
посредством многосторонних организаций и договоров.
3. Превращение транснациональных корпораций в ударную силу по
освоению мирового экономического пространства.
Выбор внешнеполитической стратегии государства зависит не только от
его территории, численности населения и геополитического расположения.
Основную роль в этом призваны играть национальные интересы. Которые
напрямую зависят от уровня гражданственности в этом государстве, от позиционирования государства на мировой арене, от традиций народа, от политической доктрины реализуемой в государстве.
Стратегия лидерства и мировой гегемонии.
Збигнев Бжезинский автор великой «Шахматной доски», в своей новой
книге – «Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство», развивает
мысли о всемирной роли США как единственной сверхдержавы, способной стать
гарантом стабильности и безопасности для всего остального мира. Господство –
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основанное на силе. Лидерство – основанное на согласии. Автор решительно выбирает лидерство, парадоксально соединяя гегемонию и демократию как два рычага руководством мира. Проанализировав возможности всех основных игроков
на мировой арене, Бжезинский приходит к выводу, что США остаются сегодня
единственной державой, способной удержать мир от хаоса. [3]
Стратегия интеграции с другими государствами позволяет открыть новые рынки и извлекать из них выгоду и прибыль / (пример ЕС, ЕврАзис).
Стратегия обособления. Автаркия-экономическая политика, направленная на обособление страны от экономик других стран. В качестве основных
средств такой политики используются: установление высоких ограничительных пошлин на ввозимые товары; повышение цен на товары потребительского назначения и др.
Стратегия расширения поля международной экономической помощи. Существует международный рынок на котором есть государства
доноры и государства получатели, таким образом, происходит трансграничное перемещение денежных и материальных средств, услуг, инвестиций (капитала). Осуществляемое в качестве экономической, гуманитарной
помощи, без материального возмещения (или на льготных условиях,
например в виде льготных кредитов).
Известно, что при оказании «помощи» каждая из сторон преследует свои
конкретные цели:
Государства- получатели:
- преодоление экономической отсталости,
- ликвидация последствий форс-мажорных обстоятельств,
- удовлетворение конкретных ограниченных нужд.
Государства-доноры:
- внедрение своей продукции на зарубежные рынки,
- усиление позиций ТНК на этих рынках,
- определенное воздействие на государство-получателя.
Виды экономической помощи:
1. Разовая (в случаях стихийных бедствий)
2. Регулярная (развивающимся странам)
3. Двусторонняя
4. многосторонняя
5. Частная
6. Государственная
Осуществление международной экономической помощи происходит через
специально создаваемые государственные органы, учреждения. В США реализацией двусторонних программ помощи другим государствам занимается
Агентство международного развития, входящее в состав правительства США.
США в середине 90-х годов занимали на рынке экономической помощи
2- место после Японии. В соответствии с Законом о помощи иностранным
государствам в 1994 году ими было ассигновано на помощь 13 млрд. долларов
(76% на экономические нужды, 24% - на военные).
Основными получателями американской помощи являются Израиль (3
млрд. долларов), Египет (более 2 млрд.долларов). При этом в качестве целей
международной помощи провозглашается обеспечение национальной безопасности США, содействие в установлении системы открытой рыночной
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экономики, содействие развитию демократии.
Россия предпочитает предоставлять техническую помощь развивающимся странам на основе соглашений о технической помощи.
Организация экономического сотрудничества и развития осуществляет
помощь развивающимся странам путем предоставления безвозмездных или
низкопроцентных ссуд. Европейский союз также имеет свою систему
предоставления помощи третьим странам. Государства-участники Организации стран – экспортеров нефти ОПЕК, создали Специальный фонд
ОПЕК, 28.01.76г., со штаб-квартирой в Вене. Средства фонда используются для оказания помощи в финансировании программ и проектов развития
в развивающихся странах, для предоставления займов в целях покрытия
платежных дефицитов.
В системе ООН вопросами безвозмездной гуманитарной помощи занимаются: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Обьединенных Наций (ФАО), Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление верховного комиссара ООН по делам
беженцев, Программа развития ООН (ПРООН), Международная организация
по проблемам миграции, Международный комитет Красного Креста.
В ноябре 1977 года вступило в силу соглашение об учреждении Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД), членами которого
являются более 130 государств, которые подразделяются на три категории:
- развитые страны доноры (страны ОЭСР- организация экономического
сотрудничества и развития);
- развивающиеся страны-доноры (страны ОПЕК – организация странэкспортеров нефти);
- развивающиеся страны получатели помощи.
Средства Фонда формируются за счет взносов первых двух категорий
государств. Фонд оказывает финансовую и техническую помощь проектам
развития сельского хозяйства в развивающихся странах, участвующих в фонде, исходя из принципа справедливого географического распределения.
Главная форма помощи - предоставление льготных кредитов: беспроцентных на 50лет с началом погашения через 10 лет; 4%-ных на 20 лет с началом
погашения через 5 лет; 5%-ных на 15-18 лет с началом погашения через 3 года.
ИФАД имеет соглашение о сотрудничестве с ФАО (продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН), МБРР (международный банк реконструкции и развития), ПРООН (Программа развития ООН), МОТ (международная организация труда), Азиатским, Африканским, Исламским и Межамериканским банками развития. Основными органами Фонда являются: Совет
управляющих из представителей стран-членов; Исполнительный совет из 18
членов по 6 от каждой категории стран.
Общее количество голосов в Фонде равно 1800, которые в равной части
распределены между тремя категориями стран. Внутри каждой категории голоса распределены по согласованным принципам. В 1960 году на 15 сессии ГА
ООН было принято решение о создании Фонда капитального развития (ФКР)
ООН. В 1966 году на 21 сессии ООН было объявлено о начале практической
деятельности Фонда. Управление Фондом осуществляет ПРООН. В функции
Фонда входит предоставление льготных займов наименее развитым странам.
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МВФ -Всемирный банк также в значительной степени сориентирована на
оказание финансовой, экономической помощи государствам-членам. В результате первой сессии ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и развитию) в
1964 году по инициативе Франции была принята резолюция «Рост и помощь», в
которой, в частности, предусматривалось, чтобы каждая экономически развитая
страна «приложила усилия к тому, чтобы выделить для развивающихся стран
финансовые ресурсы в минимальной сумме-нетто, приближающейся в максимальной степени к одному проценту ее национального дохода».
На второй сессии ЮНКТАД в 1968 году в решении «целевое задание по
объему помощи» также рекомендовалось, чтобы каждая экономически развитая страна стремилась ежегодно переводить в развивающиеся страны финансовые средства в минимальной сумме-нетто, составляющей один процент ее
валового национального продукта. Указанный процент примерно соответствовал объему помощи, которая шла от промышленно развитых западных
стран. Советский союз и другие социалистические страны воздержались при
голосовании названных решений, мотивировав это тем, что не несут равной
ответственности за экономическую отсталость развивающихся стран и за
ухудшение условий международной торговли для них.
Стратегия политических, экономических санкций. Первые случаи применения были известны ещё в Древней Греции. В эпоху средневековья подобные меры получают нормативное закрепление и название «репрессалии». Санкциями они
стали именоваться после Первой мировой войны в Уставе Лиги Наций. После создания ООН такие меры были закреплены в VII Разделе Устава ООН. В период с
1945 по 1990 санкции ООН были применены только два раза. По состоянию на 12
августа 2009 года санкции были применены Советом Безопасности 19 раз.
Санкции ООН это система невоенных, в большей степени экономических, мер принуждения, в отношении государства-правонарушителя международного мира и безопасности (части её территории или конкретно определённых лиц). Целью применения Санкций ООН является прекращение такого
правонарушения и обеспечение выполнения государством-правонарушителем
обязанностей, которые вытекают из правоотношения ответственности. Санкции без использования вооружённой силы играют роль промежуточных мер,
которые являются более суровыми, чем словесное осуждение, но менее суровыми, чем применение силы. [4]. Полувековая практика применения санкций
дает возможность классифицировать международно-правовые санкции:
Коммерческие или торговые: полное (всеобъемлющее) эмбарго; частичное выборочное эмбарго; прекращение технического обслуживания;
Финансовые: блокирование иностранных активов правительства; ограничение доступа на финансовые рынки, прекращении предоставления финансовой помощи;
Санкции в отношении передвижения: запрет на перемещение за границу
своего государства определённых лиц или групп лиц; запрет на перемещение
любых средств сообщения (в большинстве случаев воздушного сообщения);
Дипломатические: полный или частичный отзыв сотрудников дипломатических представительств из страны-объекта санкций; аннулирования дипломатических виз;
Спортивные и культурные: запрет на участие в спортивных соревнованиях лиц или групп лиц, представляющих страну-объект санкций;прекращение
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научного, технического и культурного сотрудничества путем обмена и поездок с
участием лиц или группы лиц, представляющих страну-объект санкций;
Процессуальные санкции: Прекращение или лишение права голоса; лишение права на представительство в выборних органах международной организации; неприятие или исключения из членства в международной организации.
Наиболее распространенными санкциями на сегодняшний день являются
такие виды Санкций ООН как: запрета на поездки. Применяются исключительно против физических лиц ответственных за противоправное поведение
государства и выражаются в запрете таким лицам покидать территорию своего государства. Замораживания активов. Применяются исключительно против физических лиц ответственных за противоправное поведение государства
и выражаются в запрете такими лицами пользоваться активами размещенными за пределами своего государства. Эмбарго на поставку вооружения.
Применяются против государства в целом и выражаются в запрете всем
остальным государствам поставлять оружие или составляющие в объёме, количестве и на условиях предусмотренных Советом Безопасности ООН.
Суть стратегии обусловлена экономическими запретами на ввоз-вывоз
продуктов питания, технологий, оборудования и т.п. цель такой стратегии создать дефицит продукции на внутренних рынках стран в отношении которых
направлена санкция, а также изолировать в экономическом, политическом и
др. сферах жизни общества. Практика показывает, что такое стратегическое
направление не оправдывает себя в международных отношениях, так как мировое бизнес сообщество сильно трансформировалось за последние 20 лет, и
невозможно государствам изолироваться друг от друга.
Итак, необходимость адаптации Республики Молдова к стремительному
развитию мирового хозяйства, выдвигает изучение данной тематики на первый план. Развитие Республики Молдова, как и других стран, неотделимо от
международного контекста. События, происходящие в мире, сказываются на
их внутреннем положении. Состояние дел в экономике и политике ведущих
государств мира ощутимо влияет на Молдову. К сожалению, вызовы экономической глобализации, ее возможности не всегда правильно оцениваются и
учитываются в политике. Однако от десятилетия к десятилетию с развитием
мировой экономики приходилось все в большей мере считаться не только политикам и деловым людям, но и широкой общественности. Глобальная экономическая система стала реальностью, и ее законы и формы развития требуют серьезного изучения в контексте международных отношений.
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The article analyzes the aspects regarding the role of the diaspora in the context of socio-economic development of the Republic of Moldova, as well as the impact of national
policies on mobilizing diaspora in the development process and also its contribution contribution in foreign policy. The author identifies the main actors involved in the relationship
with the diaspora and their contribution to strengthening the diaspora’s. In this regard, the
author highlights several initiatives and projects launched for our citizens living abroad and
their impact on boosting the role of the diaspora in foreign policy and especially in the development and European integration process. Finally, conclusions and recommendations
are presented on the subject of research.

 Introducere
Perioada de dezvoltare îndelungată și criza identitară prin care trece Republica
Moldova a contribuit la situația în care pe parcursul ultimilor ani, am devenit o țară
donatoare de forță de muncă pentru mai multe state dezvoltate. Migrația forței de
muncă și a cadrelor profesionale din domeniile cheie a economiei naționale rămîne
a fi în continuare un subiect sensibil pentru statul nostru, constatînd creșterea fluxurilor de migrație a cetățenilor noștri.
Situația politică din RM este determinată de vectorii politici, spre Est ori spre
Vest. Statul nostru se află la răscrucea diferitor civilizații și actori importanți ai relațiilor internaționale precum Uniunea Europeană și Federația Rusă. Embargourile
Federației Ruse asupra exportului de produse agricole și a vinului moldovenesc,
conflictul din Ucraina, dar și sporirea corupției la nivel înalt au dus la declanșarea
unei crizei economice la nivel regional, care se resimte considerabil în RM.
Această incertitudine din țară dar și tergiversarea unor proiecte viabile de dezvoltare a țării au contribuit la creșterea numărului migranților, care au plecat peste
hoare pentru un viitor mai bun, dar care doresc să-și mențină legătura lor cu patria,
familia, rudele și prietenii lor care au rămas acasă. Comunitatea moldovenilor din
diasporă constituie nu doar un purtător al culturii naționale peste hotarele țării, dar
totodată este și un participant activ al inițiativelor de dezvoltare a țării.
Migrația ca fenomen își are definciențele sale, care periclitează securitatea și
stabilitatea statelor, dar analizînd procesele migraționiste la nivel global și regional, evidențiem și o serie de factori pozitivi, precum și o serie de beneficii pentru
statele respective, care ar trebuie să fie luate în considerare la analiza proceselor
migraționiste. Din perspectiva economică, migrația aduce beneficii precum: remitențe, dezvoltarea consumului și a forței de cumpărare, mobilitatea forței de muncă, schimbul de experiență și bune practici, dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii,
precum și multe altele.
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În prezent, diaspora trece prin diverse transformări legate de majorarea fluxurilor de migranți, iar toate acestea îi sporesc rolul ei în relația cu actorii internaționali
în special cu statele lor de origine și de reședință, devinind tot mai mult un important actor al relațiilor internaționale. Emigranții pentru a se afirma încep tot mai
mult să se alăture diasporelor existente ori să-și creze altele noi pentru a-și păstra
identitatea, tradițiile și obiceiurile, limba maternă.
Totodată, ei tind să-și mențină și chiar îmbunătățească relația cu statul de
origine, prin realizarea unor proiecte sociale în comunitățile lor de origine, să
contribuie economic prin remitențe și donații, să participle la procesul de luare a
deciziilor, să fie parte la procesul de consultări publice cu societatea civilă, să aducă
know-how și experiențe utile din cadrul statului lor de reședință. Astfel, prin
intermediul acestor activități diaspora are posibilitatea de a-și consolidînda
apartenența și participarea la aspectele economice, sociale și de identitate din țara
lor de origine, aducînd o valoare adăugată și o contribuție importantă la procesul de
dezvoltare a patriei lor.
Pe parcursul ultimilor 45 de ani, urmărim o majorare a numărului de persoane
care locuiesc în afara statului de origine, astfel cifra globală sa triplat ajungînd de la
76 mil. la 215 mil. Iar în anul 2012, diaspora globală a remis sume în valoare de
534 bilioane, destinate rudelor și prietenilor aflați în statele lor de origine [2].
Atingînd cifra de 215 mil. de oameni care locuiesc în afara țării de baștină, diaspora
reprezintă 3% din populația lumii și constituie o putere economică considerabilă în
special pentru statele lor de origine, pentru care remitențele din partea
concetățenilor lor constituie un suport considerabil al bugetului național. Există mai
mulți chinezi care trăiesc în afara țării lor decît sunt francezi în Franța. Circa 22 de
milioane de indieni sunt împrăștiați pe tot globul [4].
Păstrarea identității și transmiterea din generație în generație devine o problemă
în contextul sporii proceselor migraționiste, astfel periclitînd unitatea națională a unei
națiuni. Totuși unii migranți stabiliți peste hotare au găsit soluția de a-și păstra identitatea și apartenența națională prin intermediul Diasporelor, care le ajută să-și mențină
valorile și să nu-și piardă legăturile cu țara de origine, neamurile, în același timp promovînd cultura, limba, tradițiile și obiceiurile lor naționale în țara de reședință.
 Situația Diasporei Moldovenești
Pe parcursul ultimor ani Republica Moldova a realizat mai mulți pași pentru a
fi mai aproape de cetățenii săi aflați peste hotare, iar schimbări majore în relaţiile
statului cu diaspora au contribuit la lansarea unui dialog constructiv între autorităţi
şi diasporă. RM a întreprins o serie de acţiuni având ca scop crearea cadrului normativ pentru promovarea şi protejarea drepturilor cetăţenilor noştri aflaţi peste hotare. Acest proces a durat mai mulţi ani, iar pe parcurs au fost obţinute rezultatele ce
ne oferă încredere în sporirea rolului contribuţiei diasporei la procesul de dezvoltare
a RM şi în viitorul european al țării.
Scopul principal urmărit în relaţii cu diaspora a fost orientat pentru a motiva
cetăţenii de peste hotare să contribute nemijlocit la dezvoltarea şi modernizarea
RM. Mesajul lansat pentru cetățenii din diaspora a fost: să revină acasă, să
transpună experienţa obţinută peste hotare la nivel naţional, să vină cu noi soluţii la
problemele actuale ale ţării, să fie implicaţi în proiectele curente lansate şi să atragă
noi investiţii de peste hotare, să susţină activ parcursul European al RM.
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Pentru a dinamiza această relație a fost necesară o ajustare a cadrului legal care
reglementează aspectele ce țin de cetățenii noștri din diasporă, iar pe parcursul
ultimilor ani, aceasta sa și întîmplat, prin intermediul mai multor transformări şi
ajustări pentru a face față cerințelor actuale și necesităților diasporei. Adaptarea bazei
legale existente a fost realizată și pentru a oferi mai multe oportunităţi pentru cetăţenii
noştri plecaţi peste hotare, iar printre actele normative elaborate pentru a reglementa
şi facilita activitatea diasporei menționăm următoarele: Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului coordonator al persoanelor originare din
Republica Moldova, domiciliate peste hotare, nr. 511 din 01.06.2005; Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de susţinere a persoanelor originare din Republica
Moldova, domiciliate peste hotare, nr. 1322 din 29.12.2000; Hotărîrea Guvernului cu
privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova –
diasporei moldoveneşti, Nr. 228 din 24.02.2005[3].
Aceste acte normative și ajustări în legislația națională au fost necesare
pentru a gestiona relația dintre stat și diasporă, însă în raport cu realitățile curente și
situația complexă a cetățenilor din diasporă, remarcăm necesitatea unor noi soluții
viabile pentru a face față problemelor și necesităților diasporei, care este în creștere.
Studiul realizat de organizația NEXUS din Moldova: ,,Inovația în migrația circulară: migrație și dezvoltare în Moldova”[5], relevă date actualizate privind fenomenul migrației, numărul estimat de migranți interni și externi, precum și potențialii migranți. Rezultatele studiului prezintă perspectiva de creștere în următorii ani
a numărului migranților cu 20 %. Conform calculelor, în migrație internațională pe
termen lung sunt antrenați 411 mii de moldoveni. Studiiul a fost realizat în baza
sondajelor efectuate în perioada anilor 2009-2010.
În următorii patru ani cifra sa dublat, iar în prezent conform datelor Băncii
Mondiale cifra moldovenilor plecaţi peste hotare în scop de lucru se estimează la
circa 700 mii [6]. Referindu-ne la aspectul privind ocuparea forţei de muncă a cetăţenilor noştri din diasporă, remarcăm că în conformitate cu datele statistice oferite
de Biroul Naţional de Statistică, în anul 2010 circa 311,000 mii de oameni s-au aflat
peste hotarele ţării la lucru sau în căutare de lucru [7]. Totodată, conform datelor
neoficiale estimate de către experții din domeniu, numărul total al cetățenilor moldoveni care ar locui peste hotare împreună cu cei antrenați în lucru sezonier ar atinge cifra de un milion.
Banii trimişi de aceştia în ţară continuă să reprezinte un motor pentru consum
şi pentru creşterea economică. Persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) au primit
în nouă luni prin băncile din Republica Moldova mijloace bănești în sumă
echivalentă cu peste 1,25 miliarde de dolari SUA, cu 94 milioane mai mult decât în
perioada similară a anului precedent, potrivit datelor Băncii Naţionale [6].
Fenomenul migrației din RM a fost analizat în cadrul studiului realizat de către
Biroul de Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, care a elaborat raportul
privind Profilul Migraţional Extins pentru Republica Moldova. În conformitate cu
documentul respectiv, peste 330 mii de persoane sunt plecate din ţară cu termen de
la 1 an la 3 ani şi mai mult, iar numărul celor care s-au stabilit cu traiul permanent
în afara ţării a atins cifra de 100 de mii persone [8].
Totodată, cercetările în domeniu arată că situaţia este mai sensibilă în domeniile social-economice, care au fost afectate de procesele migraţiei populaţiei din ţară.
În acest sens, cei mai afectaţi sunt cei din domeniul educaţiei şi sănătăţii.
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În ceea ce priveşte stabilirea temporară sau permanent a migranţilor peste hotare, numărul moldovenilor ce au un loc permanent de trai peste hotare este limitat în
comparaţie cu numărul estimat al celor plecaţi peste hotare în scop de lucru, iar
această situaţie este o provocare pentru Guvern şi Diasporă în identificarea unor noi
soluţii viabile penru a soluționa problemele de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor noştri din ţară şi a celor de peste hotare.
 Actorii și instituțiile implicate în relația cu diaspora:
Reieşind din faptul că pentru RM, capitalul uman reprezintă una din cele mai
valoroase resurse, participarea diasporei în procesul de dezvoltare socio-economică
a ţării este de o importanţă majoră pentru realizarea acestui obiectiv naţional.
Guvernul RM a desemnat cîte un viceministru responsabil de relaţii cu diaspora
din cadrul fiecărui minister, care vor avea sarcininile de a susţine eforturile Biroului
pentru Relaţii cu Diaspora, care în colaborare cu toate ministerele și Parlamentul RM,
precum şi alte instituţii, elaborează propuneri pentru a avea soluţii reale pentru a spori
conexiunile dintre stat şi comunităţile de cetăţeni peste hotarele ţării.
Relația statului cu diaspora este susținută și încurajată nu doar de politica statului ci şi de organizaţii şi agenţii naționale și internaţionale. În acest sens, un rol deosebit este realizat de către Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Biserica Ortodoxă,
Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune (OIM), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) precum şi alte instituții, organizații și agenţii specializate.
Participarea RM în cadrul Programului Global Comun: ,,Integrarea Migrației în
Strategiile Naționale de Dezvoltare”, a consituit un support considerabil în vederea
consolidării atenției și suportului statului pentru soluționarea problemelor existente și
îmbunătățirea a relațiilor sale cu diaspora. Unul din rezultatele acestui program constituie crearea Biroului pentru Relaţii cu Diaspora (BRD), care a fost creat la 19 octombrie 2012 prin Hotărîre de Guvern. BRD avînd două obiective strategice: asigurarea coordonării politicilor și programelor pentru diasporă la nivel de Guvern și ministere, și dezvoltarea unui dialog continuu cu diaspora moldovenească [9].
Pentru a fi mai aproape de necesitățile moldovenilor din Diasporă, BRD a inițiat desfășurarea a mai multe proiecte, politici și inițiative menită să consolideze
încrederea diasporei în statul lor de origine, să motiveze mobilitatea cetățenilor din
diasporă, să asigure participarea lor la principalele proiecte și procese naționale,
consolidînd apartenența lor culturală și identitară.
În anul curent, BRD a elaborat proiectul Strategiei Naționale ,,Diaspora
2025”, care este în process de consultare cu reprezentanții diasporei și cu toți actorii
relevanți. Proiectul prevede o serie de acțiuni pentru a redresa relația dintre stat și
diasporă, precum și să soluționeze multitudinea de probleme cu care se confruntă
diaspora. Strategia însă nu are acoperire financiară deplină din partea bugetului de
stat, iar pentru implementarea ei fiind necesare finanţări externe din partea donatorilor internaţionali. Totodată, prevederile ei nu oferă un răspuns promt la necesităţile
stringente ale cetăţenilor noştri de peste hotare, cuprinzînd doar o serie de acţiuni şi
proiecte menite să menţină şi să consolideze relaţia dintre stat şi diasporă.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), este un alt actor
important în relația statului cu diaspora, care are un rol deosebit. În conformitate cu
Legea privind serviciul diplomatic din RM, Nr.761-XV din 27.12.2001, misiunile
576

diplomatice au ca obiectiv ,,protejarea drepturilor și intereselor RM, ale cetățenilor
săi (persoane fizice și juridice) potrivit practicii internaționale și în limitele admise
de normele și principiile dreptului internațional” [10].
Un rol important în acordarea asistenței necesare și gestionarea problemelor
migranților moldoveni le revin Ambasadelor și Consulatelor noastre în statele de
destinație al migranților. Cetățenii noștri din diasporă vor să-și mențină legătura cu
RM, dar au în acelați timp și multe așteptări de la statul lor de origine, precum recunoașterea importanței și consultarea părerii diasporei în domeniile sensibile pentru viitorul țării, dar și suport în soluționarea problemelor cu care se confruntă. În
acest sens, asistența consulară și în special juridică trebuie să fie îmbunătățită și
ajustată după necesitățile diasporei.
Cele mai solicitate servicii consulare din partea cetățenilor noștri din diasporă
sunt: legalizarea actelor, perfectarea vizelor, întocmirea procurilor și a altor documente. Astfel, pentru a facilita accesul cetățenilor la aceste servicii, ministerul de
externe a lansat un proiect pentru a susține cetățenii noștri aflați peste hotare prin
soluționarea problemelor cu care se confruntă aceștia în accesarea serviciilor consulare în statele de reședință.
În acest sens, prin intermediul proiectului: ,,Ambasada vine mai aproape de
tine”, care a fost lansat în anul curent, a fost realizată facilitarea accesului cetățenilor noștri aflați în străinătate la servicii consulare de calitate și în mod operativ.
Proiectul prevede deplasarea periodică a funcționarilor consulari în statele unde
nu există misiuni diplomatice ale Republicii Moldova, dar sunt cumulate cu cele
existente în alte țări, precum și în regiunile care se află la mare distanță de sediul
misiunilor diplomatice [11].
Reprezentanţii Diasporei au remarcat de mai multe ori problemele cu care se
confruntă şi dificultăţile prin care trec pentru a obţine acces la serviciile
consulare, care nu sunt suficiente iar amplasarea unora din ele este nereuşită,
deoarece sunt multe comunităţi de moldoveni care trebuie să parcurgă sute de
kilometric pentru a accesa cel mai apropiat oficiu consular. În acest sens, lansarea
acestui proiect a fost necesară şi va servi un prim pas spre a facilita accesul
cetăţenilor noştri la aceste servicii.
Prin intermediul unor astfel de proiecte și inițiative statul RM devine tot mai
aproape de cetățenii săi de peste hotare, stabilind noi legături și un parteneriat
durabil pentru realizarea obiectivului comun, dezvoltarea și prosperarea țării.
Pentru a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului ambasadele Republicii Moldova în ţările gazdă trebuie să reprezinte instituţii accesibile, profesioniste, promotoare de asistenţă consulară, informaţională şi juridică. În prezent, din
cauza lipsei resurselor financiare, activităţile ambasadelor, în ceia ce priveşte relaţiile cu Diaspora, se limitează la întâlniri sporadice cu ocazia sărbătorilor naţionale şi oferirea de asistenţă consulară [12].
În procesul de coordonare a realațiilor statului cu diaspora sunt deseori
implicați și alți actori sociali care au aport semnificativ în consolidarea relației
dintre diasporă și statul de origine. Printre acești actori sunt: Organizațiile Nonguvernamentale, Organizațiile Internaționale și Biserica.
Biserica este deseori punctul de sprijin pentru moldovenii din afara țării. Aflați
la sute și mii de km depărtare de casă și de familiile lor, cetățenii noștri deseori se
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adună în preajma unei comunități de concetățeni care se întrunesc cel mai des la
slujbele religioase oficiate în Bisericile ortodoxe de către un preot din Moldova.
Biserica deseori este percepută ca și o primă ambasadă pentru cetățenii noștri aflați
peste hotare, deoarece ei știu că pot să găsească aici un sfat, un ajutor șiun sprijin
din partea preotului dar și a comunității de concetățeni. Tradițiile Diasporei moldovenești sunt susținute și menținute cu ajutorul considerabil al Bisericii Ortodoxe,
dat fiind faptul că majoritatea sărbătorilor la care se adună moldovenii sunt cele
religioase, precum Nașterea Domnului, Sfintele Paști, Botezul Domnului, Sf.Vasile
și multe alte sărbători care sunt un bun prilej pentru moldovenii aflați peste hotare
să se adune, să discute despre patria lor RM, dar și situația lor în țara de reședință,
să ia decizii comune în folosul comunității din care fac parte.
Astfel, Biserica este instituția care contribuie cel mai mult la consolidarea Diasporei moldovenești, promovînd în acest sens păstrarea unității și identității naționale prin păstrarea valorilor și tradițiilor neamului nostru, oferind în același timp și
un sprijin practic și material.
Printre organizațiile internaționale care și-au dedicat activitatea pentru lucrul cu
diaspora se numără în primul rînd Organizația Internațională pentru Migrație (OIM),
care are drept prioritate să contribuie la reglementarea cadrului normativ al migrației
aducînd beneficii migranților și societății. Proiectele și studiile desfășurate de OIM au
dus la conștientizarea atenției statului și societății civile asupra diasporei, problemelor
legate de diasporă, dar și să contribuie prin implicare activă la soluționarea lor.
Relevant în realizarea acestui scop este şi proiectul implementat de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) cu sprijinul financiar al Uniunii Europene: „Îmbunătăţirea managementului mobilităţii cadrelor medicale în Republica Moldova”.
Avînd ca priorităţi: consolidarea capacităţii Republicii Moldova în managementul
migraţiei cadrelor medicale, reorientarea migraţiei cadrelor medicale spre o mobilitate circulară şi crearea unor mecanisme la nivel naţional de stimulare a medicilor.
În cadrul proiectului vor fi organizate campanii informative şi evenimente cu
implicarea asociaţiilor de moldoveni şi Diaspora de peste hotare [13]. Proiectul
respectiv poate servi o soluţie pentru cei antrenaţi în domeniul medicinii în ţară şi
care îşi doresc să emigreze pentru a obţine un suport esenţial aici acasă la ei. Realizarea cu succes a proiectului şi obţinerea unor rezultate reale poate servi drept o
bună practică şi pentru alte state din regiune.
Proiectele menţionate mai sus, au ca scop să motiveze revenirea moldovenilor
din diasporă acasă în RM, pentru a se implica în procesul de dezvoltare a ţării. Consolidarea participării active a cetăţenilor noştri în diverse aspecte naţionale constitue
o mare provocare pentru autorităţile naţionale. Eforturile guvernanţilor trebuie să fie
orientat spre a crea condiţii favorabile aici, acasă, pentru a spori interesul şi încrederea diasporei pentru o perspectivă clară de dezvoltare a ţării lor de origine. În acest
sens, motivaţia revenirii cetăţenilor noştri acasă trebuie să fie realizată prin crearea
oportunităţilor reale în materie de locuri de muncă, asigurări sociale şi perspective
stabile pentru investiţii, condiţii pentru un trai decent pentru familiile şi copii lor.
 Contribuția Diasporei la Politica Externă a RM
Pentru a consolida încrederea diasporei în eforturile şi realizările Guvernului în
ameliorarea situaţiei din ţară, prin implicare dar şi deschidere spre participarea activă a cetăţenilor noştri de peste hotare în soluţionarea celor mai stringente probleme
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naţionale dar şi în procesul de dezvoltare şi de integrare europeană a RM, a fost relansată iniţiativa de organizare a consultărilor anuale cu diaspora. Astfel, pe
parcursul ultimilor ani au fost organizate periodic reuniuni dintre diasporă şi
Guvern, care au scopul de a intensifica dialogul dintre cetăţenii de peste hotare şi
autorităţile statului, precum şi de a lansa noi iniţiative şi proiecte implementate de
către cetăţenii din ţară şi cei de peste hotare.
Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize a fost lansat la 15
iunie 2010, iar îndeplinirea condiţiilor Planului de Acţiuni privind liberalizarea
vizelor a reprezentat o prioritate a Guvernului. În acest sens, liberalizarea regimului
de vize cu UE a constituit o realizare importantă pentru relaţiile cu diaspora. Inaugurarea primei zile a călătoriilor fără vize în UE, a fost marcată prin organizarea
unei vizite în Grecia a unei numeroase delegaţii naţionale compusă din oficiali, studenţi, şi cetăţenii care nu şi-au văzut rudele de mult timp. Participanţii la eveniment
au trăit emoţii inedite alături de rudele diasporei.
Cetăţenii noştri de peste hotare sunt mulțumiți de perspectiva circulației fără
vize. Cei ce locuiesc de mai mult timp în statele din UE deja sunt bine acomodaţi la
facilităţile oferite de către libera circulaţie în comunitatea europeană, pentru muţi
din ei este o oportunitate mult așteptată de a circula fără vize în statele din UE. Majoritatea cetăţenilor de peste hotare apreciază acest efort al Executivului şi susţin
paşii realizaţi pentru integrarea europeană a RM.
Pentru mulţi cetăţeni din diasporă semnarea Acordului de Asociere a RM cu
UE este un pas primar și real spre viitorul european al RM. Totodată, diaspora moldovenească continuă să fie cel mai activ promotor al procesului de integrare europeană a RM. În multe capitale europene unde există o diasporă consolidată, au fost
organizate manifestări de sensibilizare a opiniei publice şi de solidaritate cu activităţile Guvernului pro European din RM.
În diverse ţări unde avem o diasporă consolidată, pe parcursul ultimilor ani au
avut loc diferite evenimente de informare a cetăţenilor de peste hotare privind
aspectele procesului de integrare europeană al RM.
Printre astfel de evenimente sa remarcat şi cel de la Paris din 10 iulie 2012,
unde a avut loc Conferința şi Dezbaterea publică la tema: „Rolul diasporei în
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova: realități și perspective”, la
care au participat câteva zeci de persoane – originari din Republica Moldova, lideri
și reprezentanți ai mai multor asociații ale moldovenilor din Franța. Aici au avut loc
discuţii privind evoluțiile recente în privința liberalizării regimului de vize cu
Uniunea Europeană, despre avantajele evidente ale unei integrări economice în UE,
în comparație cu riscurile alipirii țării noastre la Uniunea vamală Rusia-BelarusKazahstan. La eveniment au participat şi diplomaţi din cadrul Ambasadei RM din
Franţa, care au prezentat publicului evoluțiile politice ale procesului de integrare
din ultimii ani, accentul fiind pus pe avantajele Politicii Europene de Vecinătate și
pe problema separatismului transnistrean în acest context [14]. Astfel de
evenimente și initiative contribuie la crearea noilor oportunități pentru cetățenii
noștri din diasporă pentru a avea posibilitatea de a se implica activ în procesul de
dezvoltare socio-economică a țării.
În cadrul procesului de integrare a europeană, precum şi în conformitate cu
prevederile Acordului de Asociere dintre UE şi RM, aspectele de cooperare privind
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migraţia şi diaspora au devenit foarte importante în dezvoltarea ulterioară a RM. În
acest sens, au fost lansate mai multe iniţiative şi programe pentru a redresa
problemele existente şi a îmbunătăţi situaţia din acest domeniu. Executivul a reuşit
să se lanseze într-un dialog constructiv şi eficient cu organizaţiile şi asociaţiile cetăţenilor noştri din diasporă, iar rezultatele sunt un şir de evenimente realizate, noi
ajustări instituţionale şi o atenţie sporită din partea autorităţilor naţionale pentru
problemele şi situaţia curentă a diasporei.
Diaspora moldovenească devine tot mai mult un subiect important al agendei
relațiilor externe, fiind percepută ca o punte de legătură în politica externă al RM.
Obiectivele principale ale acestui deziderat au fost identificate în cadrul Congresului al III –a al diasporei moldovenești printre care se regăsesc următoarele:
- păstrarea și promovarea limbii și culturii, tradițiilor și obiceiurilor naționale
în mediul comunităților moldovenești peste hotarele statului;
- antrenarea potențialului diasporei moldovenești în crearea unei imagini pozitive și promovarea intereselor naționale ale RM în străinătate;
- contribuția la nivel de stat în dezvoltarea colaborării RM cu țările de reședință a diasporei moldovenești [15].
În cadrul celui de-al V-lea Congres, organizat la 12 octombrie 2012, la Chișinău, a fost adoptată rezoluția ce prevede crearea unei agenții specializate pentru lucru cu diaspora; crearea centrelor culturale în orașele statelor de reședință a unui
număr mare de moldoveni; promovarea unor noi politici publice pentru antrenarea
diasporei în aspectele socio-economice și procesul de dezvoltare a RM [16].
În perioada 1–3 septembrie 2014, la Chişinău a avut loc cea de a VI-a ediţie a
Congresului Diasporei, la care au participat 145 de delegaţi veniţi din 28 de ţări. La
eveniment au participat lideri ai asociaţiilor şi reprezentanţi ai grupurilor de
iniţiativă ale diasporei, delegaţi independenţi, cetăţeni reîntorşi recent în ţară,
precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice, responsabili de diasporă, şi ai
organizaţiilor internaţionale [17]. Evenimentul a fost desfăşurat sub înaltul patronaj
al Prim-ministrului Iurie Leancă, care a menţionat în discursul său următoarele:
,,evenimentele desfăşurate în cadrul Zilelor Diasporei, organizate în premieră în
Republica Moldova la finele lunii august, cât şi Congresul Diasporei lansat astăzi
reprezintă platforme perfecte de comunicare şi interacţiune dintre Guvern şi Diasporă şi sunt de natură să contribuie esenţial la solidarizarea societăţii şi asigurarea
unei dezvoltări durabile a ţării noastre” [18].
Scopul congresului a fost identificarea unei platforme de comunicare permanentă dintre autorităţile moldoveneşti şi diaspora; oferirea unui suport real membrilor diasporei prin extinderea reprezentanţelor diplomatice şi consulare, intensificarea dialogului pentru semnarea acordurilor de protecţie socială cu mai multe ţări,
precum şi alte subiecte importante. În acelaşi timp s-a menţionat că Guvernul întreprinde măsuri pentru a majora salariile şi îndemnizaţiile cetăţenilor care trăiesc şi
muncesc în ţară, astfel încît să fie încurajaţi toţi conaţionalii să revină şi să contribuie la prosperarea Republicii Moldova.
În acest sens, Guvernului a apreciat contribuţia concetăţenilor noştri de peste
hotare la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, remarcînd necesitatea
preluării experienţei cetăţenilor noştri de peste hotare în diverse domenii naţionale:
economie, cultură, ştiinţă, educaţie, protecţie socială, investiţii.
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Astfel, organizarea anuală a Congreselor Diasporei și a Zilelor Diasporei devine ca o frumoasă și utilă tradiție, devenind o platformă de interacțiune pentru consolidarea contactelor dintre guvern și diasporă, pentru întruniri și discuții, oferind
oportunitatea membrilor diasporei să interacționeze cu reprezentanții Guvernului,
să-și exprime viziunea asupra viitorului RM și să solicite soluționarea unor probleme cu care ei se confruntă.
Totodată, vizitele oficialilor moldoveni în statele europene din ultima perioadă
au fost intense și dinamice, iar agenda lor a fost organizată astfel încît să cuprindă şi
reuniuni cu diaspora, pentru a transmite un mesaj de sprijin din partea statului dar şi
a promova ideia de unitate al tuturor cetăţenilor RM din ţară şi din afară pentru unificarea efortul comun de continuare a parcursului european al RM şi de mobilizare
în sprijinul acestei opţiuni.
Guvernarea pro-europeană a dorit să arate cetăţenilor noştri de peste hotare că
sunt interesaţi de ei nu doar prin prisma remitenţelor pe care le transmit acasă, ci şi
prin cea a problemelor cu care se confruntă [19]. Aceste întîlniri au contribuit la
identificarea unor soluţii pentru problemele diasporei şi la consolidarea încrederii
cetăţenilor în autorităţile statului.
 Concluzii
Moldovenii plecați peste hotare continuă să contribuie activ la dezvoltarea țării, şi nu doar prin resursele financiare pe care le remit familiilor lor rămase în ţară,
dar şi prin activităţile desfăşurate de ei peste hotarele ţării, devenind adevăraţi ambasadori ai imaginii RM în alte state. În acest sens, diaspora implementează o serie
de proiecte care cuprind activităţi culturale, economice şi sociale, contribuind la
conectarea celor de acasă cu cei ce au plecat.
Pentru a spori rolul diasporei în procesul de dezvoltare şi integrare a RM în
UE, sunt necesare eforturi adiţionale din partea statului pentru a ajuta cetăţenii
noştri din diasporă. În acest sens, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții diasporelor
moldovenești au fost identificate mai multe inițiative pe care sunt așteptate a fi realizate dă către Guvernul RM, precum:
- extinderea reprezentanţelor diplomatice şi consulare;
- oferirerea materialelor didactice pentru şcolile duminicale din diasporă;
- iniţierea negocierilor pentru semnarea acordurilor de protecţie socială cu
mai multe ţări,
- informarea membrilor diasporei privind particularităţile de dezvoltare şi situaţia actuală din RM prin crearea unor centre de informare și a unui buletin electronic de știri destinat diasporei;
- promovarea tinerilor absolvenţi cu experienţă de studii şi activitate peste
hotare în funcţiile cheie ale statului, pentru a realiza un transfer de bune practici şi
abordări în realizarea proiectelor de dezvoltare a RM;
- menținerea unui dialog permanent între diasporă și guvern pri intermediul
unor consultări periodice [19].
Informarea privind procesul de integrare europeană nu trebuie să fie realizată
doar la nivel naţional, pentru cetăţenii noştri din ţară, ci şi printre cei plecaţi peste
hotare, care participă activ în cadrul diasporei. Astfel, cetăţenii vor avea mai multă
încredere în guvernanți dar și în viitorul Republicii Moldova.
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Statului și societatății civile din RM le revine responsabilitatea pentru a menține
legăturile existente cu cetățenii noștri din diasporă. Iar actuala diversitate de probleme
cu care se confruntă cetățenii noștri din diasporă necesită soluții concrete și eficiente.
Remarcînd rolul deosebit de important al actorilor sociali implicați în relația
dintre stat și diasporă, este necesar de evidențiat și promovat rolul Bisericii Ortodoxe ca factor de consolidare a comunității moldovenilor peste hotare. În acest sens,
fortificarea cooperarării dintre Stat și Biserică va contribui la eforturile comune de
soluționare a problemelor conaționalilor noștri, dar și de a menține spiritul identității moldovenilor noștri aflați în alte state.
Credem că eforturile Guvernului de facilitare a comunicării diasporei cu instituţiile statului trebuie să fie consolidate şi să contribuie la soluţionarea celor mai
stringente probleme cu care se confruntă diaspora, precum protejarea drepturilor, amplasarea în cîmpul muncii, promovarea culturii şi valorilor naţionale, recunoaşterea
studiilor şi diplomelor din ţară peste hotare dar şi alte facilităţi care ar îmbunătăţi viaţa
conaţionalilor noştri şi ar crea o atitudine de încredere în viitorul şi prosperarea RM.
Parteneriatul dintre stat și diasporă rămăne a fi un proiect strategic și pe termen
lung, care poate aduce beneficii pentru dezvoltarea statului, printre care pot fi menționate: impulsionarea relațiilor externe cu statele de reședință a disporei, atragerea
investițiilor, schimburi de experiență și bune practici transmise prin diasporă către
RM, precum și multe alte beneficii.
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DIMENSIUNEA POLITICO-JURIDICĂ ȘI SECURITARĂ A
NEUTRALITĂȚII ÎN STUDIILE ANALITICE ȘI MASS MEDIA DIN
REPUBLICA MOLDOVA
GROSU Ruslana,
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The article includes the analytical approaches of experts from the Republic of Moldova
on the concept of neutrality. The research on the term of neutrality has evolved depending
on the approached aspect, political situation and internal or regional security environment,
but likewise depending on political affiliation of the experts and affinities for various geopolitical doctrines.The goal of this paper is to elucidate the directions of analyticalresearch
and political declarations on neutrality, but as well as a case study – security environment
of the Republic of Moldova and issues onTransnistrian conflict resolution. The article represents a review of analytical approaches, without critics or appreciations.

Conceptul de neutralitate a cunoscut o evoluție diferită în varii perioade istorice și în anumite contexte geopolitice. Termenul de neutralitateși sintagma statut de
neutralitate în studiile analitice și mass media din Republica Moldova auconstituit
obiect de cercetare mult mai târziu. Contribuția modestă a experților în analiză politică din Republica Moldova la elucidarea concepției de neutralitate până în anul
1994 este clară de la sine, cercetările dobândind în timp un caracter complex în
funcție de aspectul sub care a fost abordat, conjunctura politico-securitară din regiune, dar și de apartenența politică a experților, cât și de afinitățile acestora pentru
anumite curente geopolitice.
Obiectivul studiului respectiv este de a elucida, în ordine cronologică, direcțiileelaborărilor analitice pe segmentul neutralității sub aspectul studiului de caz Republica Moldova. Ideea a fost fundamentată pe intenția de a demonstra multitudinea formelor de abordare a conceptului de neutralitate și a celui de neutralitate
permanentă, totodată, de a nuanța direcțiile atât de politică internă, cât și externă,
pornind de la unele realități geopolitice și socio-economice la anumite etape.Studiu
reprezintă o trecere în revistă a elaborărilor analitice și a declarațiilor politice, fără a
interveni cu aprecieri critice sau subscieri la anumite idei și argumente.
Pornind de la proclamarea statutului de neutralitate permanentă, consfințit în articolul 11 al Constituției Republicii Moldova în 1994[1], ar fi de menționat că elaborările analitice inițiate în scopul elucidării conceptului de neutralitate, cu proiecție pe
cazul Republicii Moldova, au fost lansate în anul 1998 de către N. Negru, în studiul
analitic „Neutralitatea trebuie să fie neutră”. Autorul abordează neutralitatea ca o problemă complexă de sorginte politică, ilustrând momentele cheie în adoptarea unei
asemenea poziții a statului și acțiunile înalților demnitari de stat reieșind din propriile
viziuni și „stratageme” la acest capitol, autorul considerând că „prin proclamanrea
neutralității permanente s-a realizat un compromis dintre forțele politice de orientări
externe opuse”[2]. Expertul în analiză politică definește noțiunea de neutralitate drept
„componentă a politicii externe, concept care reflectă un raport de echilibru intern, iar
oricare abatere de la ea repercutează procesul de consolidare a statului”[2]. Sub aspect
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securitar, analistul politic susține că neutralitatea Republicii Moldova a devenit la
momentul respectiv (n.n. - în anul 1998) un potențial element al geopoliticii europene
și nu poate fi eliminat din arhitectura securității continentale, deși, după cum amintește autorul, aceasta „a pornit dintr-un impuls conjunctural intern”[2].
O vizibilitate internațională a fost acordată subiectului abordat în anul 2000 de
către V. Moșanu în cercetarea analitică întitulată „The Neutrality Policy of the Republic of Moldova. A Case Study”. Autorul subliniază că credibilitatea privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova este grav subminată de prezența trupelor străine pe teritoriul său, separatismul, dependența economică de aprovizionarea
cu agenți energetici din Rusia, precum și de politica ambiguă a autorităților Republicii Moldova. [3] V. Moșanu exprimă părerea că abandonarea politicii de neutralitate, care nu prevede soluții eficiente pentru provocările din Republica Moldova, se
confruntă cu niște realități care ar putea deveni un nod gordian pentru societatea
moldovenească într-un viitor apropiat. [3, p. 75] Cercetarea problemei a fost complinită în anul 2000 de către același autor cu studiul „The neutrality of the Republic
of Moldova: what chances for the future?”, pe tapet fiind puse problemele stringente în domeniul securitar atât în plan intern, cât și extern, cu recurs la unele incursiuni în istorie și abordări în aspect comparativ.[4]
Cu referire la conceptul de neutralitate V. Socor, în 2006, aducea argumentele
de rigoare prin a sublinia faptul că „mai multe țări europene cu statut de neutralitate,
inclusiv Republica Moldova, îndeplinesc programe de Parteneriat cu NATO, fără
să-și propună să devină membre ale Alianței”. Analistul politic a accentuat că „neutralitatea, fundamentată de Constituția Republicii Moldova, este un argument major
în efortul de a obține retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării și demobilizarea
trupelor tot rusești, dar sub pretinsul drapel transnistrean” [5].
Majoritatea liderilor de opinie din Republica Moldova deseori nu împărtășeau aprecierile președintelui V. Voronin privind deblocarea relațiilor cu Federația Rusă. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, A. Popov, considera vizita la Moscova din 2006 a șefului statului și întâlnirea cu omologul său
rus „cât se poate de firească, chiar oportună”. În opinia expertului în analiză politică, „confirmarea statutului de neutralitate, garanții pentru business-ul rusesc și
limba rusă în Republica Moldova, în schimbul retragerii tuturor forțelor armate
rusești și ridicarea blocadei economice, nu îndreptățeste concluzia că Președintele
Republicii Moldova ar fi dispus să facă o nouă turnură în politica externă, să renunțe la opțiunea strategică de integrare europeană (n.n – în 2006) sau să pună la
negoț suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova”[6]. Același
portal de știri comentează aprecierile lui O. Nantoi, expert în cadrul Institutului de
Politici Publice, care constata, la acel moment, că poziția Federației Ruse a rămas
neschimbată în raport cu Republica Moldova „clauza de neutralitate a Republicii
Moldova, asupra careia s-a insistat la Moscova, este stipulată în Constituție și presupune neaderarea țării la blocurile militare, iar Rusia sfidează suveranitatea Republicii Moldova, menținându-și potențialul militar în estul acesteia”[6].
Președintele V. Voronin susținea în 2006 că „cei care cred că Republica Moldova se va abate de la cursul de integrare europeană, greșesc. Aceasta nu se va întâmpla. Modelul european de dezvoltare nu are alternativă”, neutralității fiindu-i
atribuită „o misiune economică”, statut considerat atractiv pentru „mai multe in585

vestiţii străine”. Cu referire la transformarea mecanismului existent de menţinere a
păcii în raioanele de est ale Republicii Moldova în unul internaţional, cu participarea civililor, neutralitatea, în opinia lui V. Voronin, „este legată de solicitarea Chișinăului” [7] în acest sens.
Ar fi de menționat concluziile fundamentate și relevante exprimate de A. Olaru
în articolul „Moldova neutră şi neutralizată” precum că neutralitatea Republicii
Moldova şi staţionarea trupelor ruse pe teritoriul ei reprezintă cele două interese
importante ale Federaţiei Ruse pe care va încerca să le implementeze
și promoveze concomitent, supoziţii confirmate şi de unii politologi ruşi, care susţin
că strategia Federaţiei Ruse este de a forma un cordon din state neutre în jurul său,
astfel protejându-şi hotarele de impactul direct cu NATO. Argumentele în favoarea
neutralităţii Republicii Moldova, cu referinţă la statele neutre cum ar fi Elveţia,
Austria şi Finlanda, nu sunt relevante pentru Republica Moldova, susţine în continuare autorul [8]. Neutralitatea elveţiană este percepută de către analiştii moldoveni
diferit de concluziile celor elveţieni. O astfel de scăpare era de aşteptat, pentru că
Republica Moldova nu a pornit de la ideea neutralităţii ca o soluţie garantată pentru
asigurarea securităţii sale militare şi economice, dar de la o idee provizorie de eliberare a teritoriului şi deschiderea altor opţiuni după retragere. Enunţul lui A. Olaru
privind argumentul economic, dar cu implicaţii în plan militar, ar fi unul relevant în
cazul Republicii Moldova, iar un eventual argument că Republica Moldova poate
să-şi asigure neutralitatea singură de asemenea nu este valabil. Prin urmare, modelele de neutralitate elveţian, austriac şi finlandez, la care deseori se face referinţă nu
mai sunt actuale şi nici nu pot fi comparate cu cel propus Republicii Moldova de
către Federaţia Rusă, conchide A. Olaru. [8]
Într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă, istoricul Gh. E. Cojocaru în 2006 a exprimat anumite idei și a formulat unele concluzii privitor la modelul de colaborare cu Alianța Nord-Atlantică, fiind ferm convins că neutralitatea nu
constituie un impediment în calea cooperării cu NATO, considerat un partener solid
și în alte domenii decât cel militar[9].
În 2008, V. Călugăreanu face cunoscute opiniile și pozițiile unor înalți demnitari de stat și oficiali din Republica Moldova vizavi de statutul de neutralitate declarat, aceștea fiind solicitați să-și prezinte soluțiile pentru diferendul transnistrean.
Liderul Partidului Social-Democrat din Moldova, D. Braghiş, a declarat că „statutul
de neutralitate al Republicii Moldova trebuie să fie recunoscut şi garantat la nivelul
Organizaţiei Naţiunilor Unite”. (…) „ONU trebuie să garanteze că Republica Moldova niciodată, sub nicio formă, nu va putea deveni membră a vreunui bloc militar”
[10], completând declarațiile cu enunțul că aceasta ar putea fi o precondiţie importantă a reglementării transnistrene, „pentru că teama de o eventuală aderare la Alianţa Nord-Atlantică este una dintre piedicile importante în reglementarea transnistreană” [10]. Preşedintele Partidului Democrat din Moldova, D. Diacov, a menționat că dacă SUA, UE şi Rusia „oficial, serios şi tare vor recunoaşte neutralitatea
Republicii Moldova - a doua zi, Rusia va trebui să-şi respecte angajamentul privind
retragerea trupelor sale din regiunea transnistreană” [10].
O poziție diamentral opusă a exprimat vicepreşedintele Partidului Popular
Creştin Democrat, V. Cubreacov, pronunțându-se pentru includerea Consiliului Eu586

ropei în formatul de negocieri pentru reglementarea diferendului transnistrean şi a
ținut să sublinieze că PPCD are o atitudine negativă faţă de ideea de neutralitate a
Republicii Moldova. Potrivit lui V. Cubreacov, „prevederile constituţionale privind
neutralitatea au caracter formal, pentru că pe teritoriul Republicii Moldova staţionează trupe ruse”. La rândul său, preşedintele Partidului Liberal Democrat, V. Filat,
susținea că „neutralitatea garantată de actorii internaţionali poate fi acceptată doar
dacă va fi respectată de toate părţile, inclusiv de Rusia” [11].
În 2008, R. Gorincioi, expert în probleme de securitate, în studiul „Argumente
Pro şi Anti-NATO în Moldova”demonstrează inconsistența argumentelor în favoarea neutralității când situația Republicii Moldova este comparată cu situaţia geopolitică şi geostrategică a altor state neutre din Europa, susţinând că niciunul dintre
statele neutre din Europa nu se confruntă cu problema secesionismului, a instabilităţii politice, economice şi puternicii presiuni ruseşti. [12]
Ex-ministru al apărării, V. Pleșca în 2008 ocupa o poziție consecventă prin a
declara că fiecare stat trebuie să-și propună o formă proprie a neutralității care să
răspundă necesităților de ordin intern și extern ale statului și poate să se modifice în
timp. Citat de V. Ungureanu, V. Pleșca este de părere că Concepția securității naționale a Republicii Moldova reflectă în mod explicit evaluarea realistă generală a
mediului de securitate pe plan național și internațional în care operează Republica
Moldova, definind obiectivul politicii statului în domeniul securității naționale și
liniile directorii în aces domeniu, valorile și principiile ce urmează a fi promovate și
protejate de stat și reconfirmă ireversibilitatea cursului de integrare europeană a
Republicii Moldova.[13, p. 148]
La 22 mai 2008, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală
Concepția securității naționale. De menționat ar fi însă că documentul a fost votat
de deputații comuniști și membrii Partidului Social-Democrat, în timp ce o parte a
protestat vizavi de omiterea unor remedieri și precizări referitor la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, iar Partidul Democrat și Partidul Popular Creștin Democrat a anunțat că nu va susține Concepția, „deoarece mai multe
amendamente propuse nu au fost acceptate de majoritatea parlamentară” [14]. Pe
marginea acesteor proteste s-a pronunțat analistul politic A. Popov, precizând că
„este normal să avem un nou document care să definească mediul extern și situația
specifică a țării noastre, (...) Dar însăși natura unui asemenea document impune să
nu fie conjunctural, dar o analiză competentă și definirea realistă a mijloacelor de
activitate în plan extern și intern. Nu trebuie să existe tentația schimbării și actualizării permanente”. În opinia sa, „Concepția trebuie să cuprindă o viziune comună a
clasei politice și a societății” [14].
În anul 2008, analistul politic B. Țârdea, în articolul întitulat „Нейтралитет
Молдовы: иллюзии, домыслы, реалии, риски” („Neutralitatea Moldovei: iluzii,
presupuneri, realități și riscuri”) își propune să combată unele mituri privit neutralitatea Republicii Moldova, venind cu argumente și explicații mai mult sau mai puțin
fondate.[15] Printre cele mai vehiculate mituri despre eventuale pericole pentru Republica Moldova autorul include ipotezele precum că Moldova, prin definiție, nu
este o țară neutră, în sensul clasic al termenului; Moldova nu-și respectă neutralitatea sa; nu toate țările - membre ale ONU recunosc neutralitatea Republicii Moldova.
De asemenea, B. Țârdea combate speculațiile în jurul ideilor că: neutralitatea în587

seamnă că Republica Moldova nu va deveni membră a UE; neutralitatea reprezintă
un rudiment din perioada Războiului rece; neutralitatea este folosită ca un argument
de către țările care nu doresc reforme democratice; statele neutre suportă cheltuieli
semnificative în domeniul apărării (de la 1,5% la 3% din PIB), au o armată puternică, de care Republica Moldova nu dispune; adepții neutralității Republicii Moldova
promovează interesele imperiale ale Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova; neutralitatea consacrată în tratatele internaționale, nu oferă o garanție sigură împotriva
încălcării suveranității, integrității teritoriale și invadarea statului; unele state neutre,
cum ar fi Finlanda și Suedia, manifestă tendințe de a oficializa legal raporturile cu
blocul NATO; neutralitatea inhibăinvestițiile și dezvoltarea dinamică a țărilor. În
același context, analistul politic a prezentat câteva dintre avantajele neutralității
pentru Republica Moldova, țară care se confruntă cu probleme în procesul de edificare a statalității și a statului de drept, adaptare la economia de piață, enumerând
următoarele: consolidarea independenței și suveranității țării, precum și a identității
naționale; consolidarea unității statale; asigurarea păcii; consolidarea securității;
atragerea investițiilor străine; îmbunătățirea semnificativă a nivelului de trai al populației; consolidarea democrației; posibilitatea modernizării accelerate a țării. [15]
Analistul V. Andrievski a publicat în 2008 unele aprecieri și predicții privind starea de lucruri pe scena politcă din Republica Moldova și relațiile cu Federația Rusă,
enunțând presupunerea că „actualul regim de la Chișinău, cu cele mai credibile garanții, mai curând va asigura SUA și UE că toată „prietenia strategică” cu Rusia va lua
sfârșit după alegerile din martie 2009, după care SUA și Occidentul va obține tot ce
vor dori în regiunea noastră, Moldova se va dezice de neutralitate și va depune o cerere de aderare la NATO” [16]. Liderii de la Tiraspol, într-o scrisoare adresată autorităților Federației Ruse, exprimau doleanțe de a le fi recunoscută independența, deoarece
sunt profund alarmați de extinderea NATO spre est, apreciind statutul de neutralitate
a Republicii Moldova ca unul „cu caracter instabil” și speculând în jurul recunoașterii
sale internaționale, favorabilă, din punctul lor de vedere, în egală măsură pentru Uniunea Europeană și Rusia, cu invocarea scenariului din Kosovo[16].
V. Lupan, în articolul „Peste un deceniu de neutralitate, mai mult de zece ani
de cooperare cu NATO” publicat în 2009 opinează că conceptele de neutralitate
adoptate de către statele europene nu mai sunt considerate actuale. Astfel, toate au
aderat la PfP al NATO, iar Finlanda a demarat discuţii despre necesitatea de a
abandona statutul său de neutralitate impus tot de Federaţia Rusă anterior. Aderând
la UE, Republica Moldova va putea beneficia de mecanismele de securitate oferite
de către UE. Dacă, însă, UE nu va edifica un mecanism viabil, unica alternativă europeană va rămâne, ca şi până acum, NATO. [17]
În articolul realizat de V. Ursu la finele anului 2009, autoarea afișează rezultatele unui sondaj de opinie „Barometrul de opinie”, potrivit căruia 57% din populaţia
Republicii Moldova optează pentru păstrarea statutului de neutralitate. Premierul de
atunci, V. Filat, citat de aceeași autoare, s-a pronunțat asupra posibilității de aderare
a Republicii Moldova la NATO, făcând trimitere la prevederile Constituției, lăsând
să se înțeleagă că, deocamdată, realizarea acestei aspirații este imposibilă, iar vizavi
de eventualele schimbări privind statutul, înaltul demnitar de stat a declarat că „urmează să se pronunțe cetățenii Republicii Moldova”[18]. Citat de RIA Novosti, V.
Filat, a făcut o declarație, care ar putea fi interpretată și altfel, precum că „Moldova
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este o țară neutră, fapt ce constituie o normă în Constituția sa, iar noi suntem cetățeni ce respectă legile și guvernăm țara conform normelor Constituției” [18]. V.
Pleșca, exprima în 2009 ferma convingere că „statutul de neutralitate nicidecum nu
ne crează împedimente în dialog cu NATO. Noi putem să fim parteneri în unele
domenii, fără să fim membri ai acestui bloc militar” [18].
În 2012 IDIS „Viitorul” a elaborat, sub coordonarea politologului L. Litra, un
studiu întitulat „Neutralitatea și suveranitatea Moldovei în vizorul Rusiei”, în conținutul căruia au fost analizate poziția Federației Ruse cu privire la neutralitatea Republicii Moldova. În studiu se menționează că, deși neutralitatea este adoptată prin Constituție, „această prevedere pare să fie insuficientă pentru partenerii din Est, care cer în
continuare ca statutul de neutralitate să fie fixat printr-o lege specială, pentru a oferi
garanții că Republica Moldova nu va aluneca spre alianțe politico-militare, în special
spre NATO”[19, p. 2]. Cercetătorul conchide că Republica Moldova trebuie să se
asigure că poate rezista presiunilor din partea Rusiei, cel puțin până la semnarea
Acordului de Asociere, iar clasa politică din Republica Moldova este obligată să trateze aceste presiuni rațional, întrucât „riscă să se angajeze în procese care vor dăuna
stabilității interne și procesului de integrare europeană”[19, p. 3].
Tot mai multe sugestii apar la capitolul de a regândi și revizui statutul de neutralitate al Republicii Moldova. În acest sens, opinia lui N. Osmochescu a fost solicitată într-un interviu „Cine și de ce vrea schimbarea Constituției în Republica
Moldova?”, realizat de postul de radio Europa Liberă, unde profesorul s-a expus pe
marginea declarațiilor lui A. Tănase, Președinte al Curții Constituționale, privitor la
gradul de aplicabilitate a statutului de neutralitate „când statul se confruntă cu un
pericol iminent de dispariție și în ce măsură Constituția poate fi privită ca un act
sinucigaș”. N. Osmochescu și-a justificat poziția sa, pe atunci în calitate de membru
al Comisiei pentru elaborarea Proiectului de Constituție, în cadrul lucrărilor asupra
acestuia însistând „să fie inclus acest articol - neutralitatea, având speranța că Federația Rusă și alte state vor respecta acest statut al nostru și vor retrage forțele armate
din stânga Nistrului. Dar s-a întâmplat cu totul altceva”[20]. Profesorul a exprimat
nedumerire pentru faptul că instituțiile de stat „nu au insistat pe lângă organizațiile
internaționale de resort și, în primul rând, pe lângă ONU, care are obiectivul principal menținerea păcii și securității, ca acest statut de neutralitate să fie oficial recunoscut cel puțin de ONU, prin declarația de recunoaștere a acestui statut. Atunci
când ne-am adresat, ni s-a spus că nu se întrunesc criteriile de bază a unui statut de
neutralitate, că avem pe teritoriul republicii dislocate trupe militare străine” [20], a
ținut să precizeze N. Osmochescu.
Într-un interviu acordat de A. Guțu, deputata a exprimat ferm convingerea că
„neutralitatea e o prostie, pe care trebuie să și-o asume inclusiv politicienii din anii
'90, căci ei au permis într-un mod impardonabil de iresponsabil introducerea acestui
concept în Constituție. O nerozie mai mare decât neutralitatea, inclusă în Constituție, după un conflict armat, după ocuparea de facto a teritoriului Repubicii Moldova
din stanga Nistrului de către armata rusă, nici că putea fi gândită”. A. Guțu conchide prin a declara că „la începutul secolului XXI, în condițiile redesenării hărților
geografice prin modelul razboaielor hibride, prin anexarea teritoriilor străine (cazul
Crimeii), nu e niciun milimetru loc pentru neutralitate”[21].
În interviul acordat de O. Nantoi, cu titlul „Statutul de neutralitate al Republicii
Moldova este de râsul găinilor”, A. Olaru remarcă caracterul ironic, însă nu lipsit de
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temei, al declarațiilor enunțate de analistul politic vizavi de o eventualitate ca trupele aflate în regiunea transnistreană să primească ordin să atace Odesa, iar ofensiva,
după cum presupune O. Nantoi, ar putea începe chiar pe teritoriul Republicii Moldova. În opinia expertului, clasa politică din Republica Moldova ar trebui să ia în
calcul un asemenea scenariu, în condițiile în care statutul de neutralitate al Republicii Moldova este pus serios la îndoială, subliniind că „este un scenariu deloc de neglijat. Statutul nostru de neutralitate este de râsul găinilor. Timp de 22 de ani, clasa
noastră politică nu s-a preocupat nici de problemele reîntregirii țării, nici de asigurarea securității naționale”[22], a conchis O. Nantoi.
C. Ciurea a elaborat în 2014 un studiu cu titlul „Criza din Ucraina şi impactul ei
asupra sistemului de securitate al Republicii Moldova” în care sunt abordate principalele tendinţe ce gravitează în jurul unui clivaj major - neutralitate versus aderare la
NATO - din perspectiva consecinţelor crizei din Ucraina asupra Republicii Moldova.
Autorul este de părere că „în conjunctura actuală ideea de neutralitate îşi pierde din ce
în ce mai mult sensul (...) transformă neutralitatea într-un concept aproape găunos”[23, p. 2]. Reieșind din anumite realități, C. Ciurea susține că „unele acţiuni trădează impulsuri vindicative şi reflectă o pendulare perpetuă, între două extreme, a
politicilor de securitate ale Republicii Moldova – neutralitate şi neangajare, pe de o
parte, şi dorinţa de a ieşi definitiv din zona de influenţă rusească, pe de altă parte”[23,
p. 16]. De asemenea, s-a reiterat ideea privitor la faptul că „neutralitatea, chiar şi
atunci când este recunoscută oficial, nu poate ţine loc de soluţie de securitate, pentru
că respectarea ei depinde de nevoia directă a unui sau altui actor major. Însă renunţarea la acest concept implică şi mai multe costuri decât păstrarea ei” [23, p. 18].
Printre cele mai recente studii analitice se regăsește articolul postat pe pagina
electronică a ziarului „Timpul” cu titlul „Neutralitatea Republicii Moldova în contextul noilor provocări regionale”, care cuprinde fragmente și idei desprinse din
studiile științifice și analitice ale unor autori autohtoni și de peste hotare cu unele
intervenții și precizări privind anumite aspecte-cheie, realități geopolitice, politica
actorilor majori și evoluții recente [24]. Ideile fundamentale ale studiului rezidă în
rolul neutralității Repubicii Moldova, care rămâne să îndeplinească o „funcție geostrategică” pentru Rusia. Autorul insistă asupra faptului că „menţinerea neutralităţii
din partea Moldovei oferă posibilitate Rusiei să profite de acest statut, prin conservarea prezenţei sale în Moldova, favorizând Moscova şi în conflictul cu Ucraina.
Prin menţinerea neutralităţii, Republica Moldova rămâne fără posibilitatea de a-şi
asigura securitatea în cazul unei agresiuni din partea Rusiei”, concluzionând că
„Rusia i-a neutralizat posibilitatea de a-şi reintegra teritoriul naţional şi de a obţine
suport din partea altor actori în garantarea securităţii”[24].
Prin urmare, elaborările analitice privind neutralitatea ca concept, instituție și
statut, realizate de analiștii politici și liderii de opinie din Republica Moldova,
cuprind un numărsatisfăcătorde analize și unele formule adaptate din practica internațională. Abordarea acestui termen complex prin prisma unor aspecte generale
și particulare, cu accent pe studiile de caz, va rămâne obiect de cercetare și subiect activ dezbătut în mediul academic și sfera analitică atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare.
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Since the academic world has discovered peace and conflict research as a promising
field, relevant research and training institutions, projects and publications have mushroomed. Conflict resolution competence and capacity is claimed by a rising number of individuals and institutions who compete with professional diplomats, journalists and policy
makers. Nevertheless, the impact of these activities on the practice of conflict management
has never been systematically explored. Hands-on academicians have delivered valuable
contributions to professional conflict managers while most academic theories have remained sadly inadequate since their authors are untrammeled by practical experience. This
relates, in the first line, to countries in which intellectuals play no public role and are socially and politically marginalized. In conflict management, access to inside information
matters most, which raises questions of research ethic, of the independence of academic
research and data protection.

Origins of informal diplomacy: The institution of a mediator is probably as old
as mankind, because it pursues the supreme goal of all (most) human communities,
namely survival, the desire to keep intra-group violence to a tolerable value. Ancient customs like blood vengeance seek to strengthen social control by ratcheting
up sanctions. At the same time, they invariably involve negotiations between the
feuding families managed by a mediator. Such a system is still in force in countries
such as Albania (Kosovo) or several Arab countries (where the mediator is called
“wasat”). Local communities all over the world settle disputes using the authority of
the elders, religious leaders or other respected personalities. In medieval Europe,
military commanders often concluded armistices and peace deals because they acted on their own and their armies depended on the bounty they robbed from the local
population. It was only with the advent of the modern territorial state that diplomacy regularly assumed the function of conflict management. Non-state actors were
excluded from playing roles in interstate relations.
The modern history of informal diplomacy probably began with the meeting
between an Australian diplomat (John Burton) and a peace activist (Herbert C.
Kelman) in 1966. John Burton was involved in the setup of new international institutions after WWII that were designed to prevent a repeat of this traumatic catastrophe. His exposure to the MC Carthy witch-hunt in Australia promoted his decision
to start a second carrier as an academician. His theoretical work, which was largely
devoted to communication on all social levels, paved the way to what has become
known as “track Two” diplomacy. Herbert Kelman began his carrier as an anti-war
and civil rights activist and later turned to peace psychology. He described his
meeting with J. Burton as follows:
“A significant turning point in my work occurred in 1966, when I met John
Burton and learned about the unofficial third-party approach to conflict resolution
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that he was developing and beginning to apply….I was excited about his work,
which I saw – from my parochial point of view – as a way of putting into practice
the socio-psychological approach to international conflict that I had been thinking
about theoretically. I enthusiastically accepted his invitation of participating as a
member of the third-party team in an exercise on the Cyprus conflict that he organized in the fall of that year”.[1, p.17]
The basic idea of this approach was to convene diplomats and representatives of
the conflicting sides in confidential, unofficial academic settings, which would provide the opportunity to discuss aspects of the conflict in a more relaxed atmosphere.
Since then, efforts by NGOs and well-known personalities to resolve interstate
conflict or to mitigate its consequences have multiplied. Civic or track-2 diplomacy
has become a regular feature of international interaction. Scientists have also climbed
this bandwagon, although in varying numbers and with more or less success.
Scientists make politics:
Informal diplomacy can boast resounding achievements. Probably, the most well
known are successful peace negotiations by Tim Guldimann and Ibrahim Gambari.
The uncontested star of Swiss diplomacy, Tim Guldimann (born
1950),followed Burton´s model of linking a diplomatic career to university teaching. After he took up a professorship at Bern University, he negotiated a peace treaty between the Chechen insurgents and Moscow in his capacity of the head of the
OSCE Assistance Group in Chechnya in the rank of an Ambassador. To this point,
this has been the most spectacular success of OSCE in conflict management.
The African scholar-diplomat Ibrahim Gambari stands out as a role model for
the successful linkage of the academia and diplomacy. Among his peace-making
assignments, the facilitation of the Lusaka Protocol, which concluded the Angola
conflict, is most remarkable.
The agreement between Iran and the US inked in July, 2015 in Vienna was
hailed as a “comeback of diplomacy” implying that Obama´s approach which emphasized peaceful dialogue in lieu of use or threat with force had triumphed. The
underlying assumption is that there is a background understanding among all people to the effect that the commonalities outweigh the divisive factors and this
makes successful negotiations possible. The sanctions against Iran may have promoted this insight, although they did not prevent rapid progress toward the capacity to build a nuclear device. What made the negotiations in Vienna unique,
though, was the fact that a large part of the dialogue took place between two academics, namely the nuclear scientists Ali Akbar Salehi and his US counterpart
Ernest C. Moniz, the current Secretary for energy. This made exact definitions of
verification procedures, as well as rights and obligations of the parties possible.
Obviously, the commonality of professionalism is strong enough to provide solid
common ground even in negotiations which are fraught with decades of hostility
and apparently irreconcilable interests. The same can be ascertained when it
comes to the participation of professional soldiers. This is evidenced by the JCCC
in the ongoing armed conflict in Eastern Ukraine and by numerous similar missions dispatched by international organizations.
Negotiating with democracies: Excluding the media public and preventing
leaks to the press has become more and more important as controls over the media
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weakened. It is an important prerequisite for democracies that are drawn into conflict. This approach at least at first glance, contradicts the openness of scientific
work and the transparency of democratic procedures. In practice, however, scientists are bound by rules, including data protection or the anonymity of respondents.
Also, democratic governments may have legitimate interests to keep certain informations secret or to inform only a limited number of people in order to make a
peace agreement possible.
The classical example of the exclusion approach are the secret negotiations between Kissinger and Le DucTho in Paris, which went on despite heavy US bombings in Vietnam. The latter actions were for domestic consumption and served to
placate the US General Staff, who apparently were unaware of the ongoing negotiations. Totalitarian leaders have fewer inhibitions to deceive or exclude the public
and enjoy, to this extent an advantage over their democratic opponents who must
take into consideration the moods of their voters. US presidents serving their second
term have therefore a much better chance to resolve outstanding conflicts, although
they are dubbed “lame ducks”. Obama´s scheme to end the conflict with Cuba and
Iran is a handy illustration which also shows that the participation of academic mediators is not a necessary ingredient of successful negotiations. If the overlap of interests is large enough and the top negotiators are supported by the top decision
makers, chances are high for conflict resolution. Democratic governments with
weak majorities will face numerous obstacles and opponents in their own camp.
The need to keep negotiations secret at least during the first stages of the process often motivates players to employ diplomats or scientists from small thirdparty countries in which the conflict itself is no major issue and possible leaks do
not create political havoc. This was the case with the Oslo accords, which at the
time were tantamount to a preliminary peace agreement between the Israeli government and the Palestinian leadership.
The approach used was to facilitate negotiations on the official level, but without publicizing them. In the Near East issue, Norway had a better chance to succeed
in negotiations than the United States, whose negotiations were in stalemate. The
reasons were the following: (1) Norway had a smaller bureaucratic machine which
allowed it to decide on facilitation and implement this decision in a short period of
time; (2) Norway's foreign policy was coherent and consistent; (3) Norway had a
relatively independent international position, not being under any economic or political obligations. This contributed to its impartiality as a facilitator. (4) For a small
country like Norway, it was easier to keep the process in secret. Norway's limitations included the small state's dependence on the United States and European Union in pressuring the parties to follow the letter of the agreement and its inability to
provide incentives for the parties to start negotiations.
Can political analysis help?:Political analysis can be helpful to locate windows
of opportunity or consider improbable or paradoxical strategies leading to a result
which is acceptable for all sides in the conflict. Changing rhetoric and key terms
may play a crucial role. For example, the Israel-Palestinian peace process seems to
be at a dead end at this point. On the Palestinian side, the “Oslo generation” is leaving the scene giving way to people who have been socialized during the Intifada
and who are not afraid to shed blood and therefor enjoy the support of a majority of
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Palestinians. The two-state solution is discredited together with its protagonists and
their strategy to win acceptance and recognition by the international community by
securing Palestinian representation (e.g. as a “non-member observer state”) on the
same level as the Vatican. On the Israeli side, a Palestinian state is ruled out on the
grounds that it poses a pernicious threat. While a majority of Israelis come out for
peace, they simultaneously reject a Palestinian state in their neighborhood.
Therefore the younger generation of Palestinian leaders in the West Bank has
to claim citizen rights, in order to be granted statehood. That is, paradoxically, they
have to renounce statehood in order to get it. Israel´s leadership wants to avoid extending citizenship rights including political representation in the Knesset to all Palestinian inhabitants of the West Bank at any cost. Political rhetoric has to be change
to the effect that the Palestinian state is not only a lesser threat than annexation but
that it grants the survival of the Israeli state.[2] Political analysis along such lines
can promote the insight among the political actors that their options are limited or
that their strategic choices may lead to perverse results.
Conflicting historical memories. In conflicts, perceived interests are the key
parameter. Conflicts are also conflicts of perceptions, which are shaped by the collective memory of a given society. Reminiscences and distant memories about
traumatic events or heroic times can impact social and political choices and preferences. European diplomats and academicians have a tendency to avoid violent conflicts in contrast to US decision makers, who often criticize Europeans for the lack
of burden-sharing. Germany and other European nations have deep seated anxieties
about inflation, a feeling that harks back as far as the years of hyper-inflation following WWI. In contrast, deflation which led to the great depression is considered a
bogeyman by US economists and policy makers.
Western politicians and most academicians have been trained in the belief that
everybody is committed to the Decalogue of modern international politics, namely
the rules of international law. Only a minimal consensus on basic values and norms,
they believe, guarantees the maintenance of peace and order. Diplomacy and negotiations have become the hallmark of modernity and civilization in international
relations. When it comes to the post-WWII order in Europe, the consensus express
in the Helsinki accords about the inviolability of borders has long been uncontested
until the Kosovo crisis. When, however, Kosovo was recognized as a state by most
EU members and other Western states and the International Court declared Kosovo
a specific case, Russia concluded that the West had unilaterally abrogated the Helsinki consensus and paid back in kind on the occasion of the Crimea Anschluss.
No state or group would sacrifice what is perceived to be vital interests, whatever its opponents or third sides think about them. In 2009, George Friedman, the
founder of Stratfor, made a prediction which was hardly believable at the time but
nevertheless was to come true soon: The perceived vulnerability of its unprotected
border with Ukraine would force Russia to take action if Ukraine threatened to escape Russian control by strengthening its ties with Western Europe.[3] The author,
who is certainly far from sympathizing with the Kremlin´s view, shares nevertheless the geopolitical approach with the latter. This is in sharp contrast with the legalist mode of handling problems preferred by EU leaders. The legalist mentality
(which undoubtedly has its merits and credentials for building an orderly admin596

istration and the protection of human rights) made EU negotiators view the relationship with Ukraine as a bilateral affair and eclipsed the issue of Russian strategic
interests altogether.
In territorial disputes, most Western experts would depart from the timehonored principle of the last uncontested status quo. It is often overlooked, however, that this principle is at variance with the self-constructed identity of nations
which links distant presence on a given territory to present territorial claims. Unsurprisingly, Israeli archeologyis highly politically significant. In Europe, Hungary is
an example of a modern nation under a patriotic leadership which advances claims
to neighbor state on the grounds that Hungary´s historical rights had been violated
at the Trianon peace conference. The frozen conflicts in the OSCE area (Transnistria, Abkhazia, South Ossetia, Nagorno Karabakh) are overshadowed by territorial
claims mutually argued in the same mode.Mixed committees of historians were able
to write common history books only in a number of instances, where no acute territorial conflicts were prevailing.
Scientists who have been socialized in Western societies as a rule subscribe to
Western values. They may therefore be inclined to propose conflict regulation
schemes according to “civilized” models and procedures. However, most conflicts are
between non-democratic states which treat Western “civilized” values with benign
neglect, to say the least. University cultures are ill-prepared to meet such a challenge.
University cultures. On the other hand, academicians share an important property with elder statesmen (or -women), namely their independence. Usually, they
are tenured and cannot easily pressured by political groups or corporations. If they
are partisan, they risk to lose their main social capital, namely their reputation as
scientists. Links to interest groups are, as a rule, discovered by investigative journalists. They have the edge when honest brokers are needed to mediate between
ideologically hardened positions.
Peace researcher Johan Galtung has, in a seminal essay, compared different
university cultures.[4] What he did not mention was that universities share common characteristics regardless of the specific cultures. To an extent, they are exempt from work norms which are accepted as “normal” in society at large. As a
rule, this leads to a certain splendid isolation from the drab realities which is reinforced by elitism, since universities are manned by people who are – at least in
theory – rigorously selected to enter the intellectually leading strata of the nation.
Academic peace research is an incubator of new ideas, but also a playground for
ideology-driven utopists who are untrammeled by practical experience. The temptation to present a solution to a conflict which has proved to be too hard a nut to
crack for conventional diplomacy obscures the fact that certain conflicts have no
solution at a specific point. One has to wait until basic parameters and their constellation such as political leadership.The urge to find solutions at any cost also
obscures the fact that frozen or protracted conflicts are better than open warfare,
even if they go with casualties.
The world looks different from the splendid isolation of a seminar
room.Consider, for example, the present debate about Greek debts.
As negotiations became protracted and yielded absolutely no result, it became
abundantly clear that at least the hardliners in both camps had never communicated
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their real intentions. For Syriza, it was obvious that austerity policies had failed and
would never work in any European country. Therefore, they propose an agenda to
reform Europe and to redeem it from the scourge of neo-liberalism or Capitalism
altogether. They were ready to accept grants without strings attached but did never
submit a business model of their own. The referendum on July 5, 2015, was planned
to send a signal to the European nations to end pernicious austerity and neo-liberal
policies. Negotiations were held, but stopped as soon as the hardliners in Athens felt
that this supreme goal was jeopardized.
The hardline leaders of European creditor nations were afraid that the Greek
disease might spread to the larger members of the “Club Med”.Elections might
bring protest parties into power in countries such as Portugal, Spain or Italy which
feel sympathy to the Greek cause. Therefore the hidden agenda of the hardline creditors was to teach those maverick left Greeks a lesson which they would not forget.
On both sides of the fence, the participation of academicians was not really
helpful, to say the least. Varoufakis, the Greek Minister of Finance, a specialist in
game theory, was out for maximum gain and obviously left no wriggle room for,
equilibrium solutions, optima or compromise. Scientific models work in seminars,
but seldom in practice where conflicting and complex interests and fears must be
heeded and pragmatic solutions take precedence over scientific perfection. In a
forthcoming book (Varoufakis 2015) the ex- Finance Minister explains that all
evils come from capitalism which has traded “life values” for “commodity values”.[5] The Greek financial crisis is only a symptom of the pernicious impact of
financial capitalism and the solution is to eliminate all debts together with the system. Varoufakis talked to people who were prepared to discuss maturity and other
technical issues but had no intention or power to “change the neoliberal setup” in
Europe. One can imagine the hard time that both Varoufakis and his interlocutors
had during negotiations.
Overall, the academic discipline of peace studies is bent on criticizing the
West because of its colonialist past and post-colonialist present. Conflicts between Western industrialized states and states outside this group are squeezed into
the “wrongdoer/victim” dichotomy. While the West´s record has been far from
perfect and the conduct of Western states abounds with double standards and hypocrisy and fundamentalist criticism certainly has a point, this approach nevertheless overlooks factors generating conflicts and violence which do not originate in
“Western”behavior. Such basically moralistic attitudes are not conducive to
pragmatic solutions.
The ideological appeal to empower “victims” may lead to stonewalling and the
total rejection to talk to the “perpetrators”. The most remarkable example for this
phenomenon is the IS, which professes an exclusively military option. Peace studies
stand helplessly in front of such phenomena, since morality may demand the use of
military force in certain situations, especially if the responsibility to protect (R2P)
comes into play.
The academia plays various roles in different countries. Intellectuals are generally not opposed to assume political roles, if they have a sense of mission. The socio-political environment, however, is crucial when it comes to the practical impact
that academic knowledge can make. In countries like France, intellectuals are wel598

come to make contributions to public debates, while the academia is isolated in
countries such as Austria, where public discourse is dominated by tabloid media. As
a rule, the culture of academic institutions is a- political and bent on preserving the
pureness of the imagined pristine character of science. Paradoxically, this may go
with political partisanship in practically all scientific branches, particularly in the
humanities and social sciences.
The bottomline is that academicians can make valuable contributions to the
resolution of actual conflicts if they have acquired practical experience in the field,
have specific knowledge which is in short supply and is in demand in a specific
conflict and have political credentials by virtue of their personality, their personal
abilities and their access to political decision-makers. That is, many components
have to come together to make a scientist a good mediator or conflict manager.
NGOs or science-driven initiatives are much more efficient in targeted assistance,
humanitarian relief for local populations afflicted by military conflict or by running
programs that seek to promote contacts across boundaries which have been created
by politics or cultural prejudice. The challenge for scientists is then, to use the
property of academic institutions as a breeding ground for new ideas and to develop
projects and initiatives along these lines.
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МИГРАЦИЯ И КОНФЛИКТ В РЕГИОНЕ-ДОНОРЕ:
ОПЫТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАЛАКТИОНОВА Нелли,
кандидат филологических наук, доцент,
Российская Федерация, Тюменский Государственный Институт
Культуры, Кафедрa Культурологиии и Социально-Культурных Технологий
The article provides a research of ‘Tiumenska oblast’ (the region of Tiumen), which
has become one of the centers of gravity of internal and external migration fluxes. The region is one of Russia’s sparsely populated and demands an influx of the labor force. The
migration provokes a number of conflict generating factors, which, according to the author,
often appear to be exaggerated phobias artificially fanned by the media. When facing a
large flux of migrants from the regions that are religiously and culturally distant to the host
community, it is necessary to find mechanisms of adaptation of the migrants in different
spheres. One should initiate education programs for the migrants, including elementary
studies in their mother tongue, provision of spiritual necessities of the population involving
religious leaders of Islam, Orthodoxy, and other confessions. In the regions with concentration of the migrants, peculiar attention should be drawn to the media background by means
of supervising the media and preventing phobias against the migrants, as well as extremist
and xenophobic statements. For that purpose, one should encourage initiatives aimed to
forming of supra-ethnic identity, positive nation-wide initiatives, implementation of tolerance and patriotic guidelines.

Тюменская область граничит с Казахстаном, Республикой Коми, Красноярским краем, Свердловской, Курганской, Омской, Томской, Архангельской
областями.Это единственный регион России, простирающийся от Северного
Ледовитого океана и государственной границы на севере до государственной
границы на юге. Территория области – 1435,2 тыс. кв. км. В состав Тюменской области входят два равноправных субъекта Российской Федерации –
Ханты-Мансийский-Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа, что обусловило характеристику региона как региона-матрешки, в области 483 муниципальных образования. На территории региона добывается около 67% нефти и
91% естественного газа от общей добычи в стране. Основные запасы углеводородного сырья сосредоточены в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах. Индекс развития человеческого потенциала Тюменской
области (ИЧРП), рассчитанный по методике ООН, признан наивысшим в России. Этот российский регион опережает Москву (0,866 против 0,846). Тюменский регион нуждается в притоке рабочей силы, каждый год территориальные
органы федеральной службы государственной статистики фиксируют рост
объема трудовых мигрантов за счет различных форм миграции: внутригосударственной, внутрирегиональной и межгосударственной.
Образование мигрантов – реальное проблемное поле, в котором приходится работать, и возникающие проблемы решаются эмпирически. Данный
вопрос в Тюменской области не стал предметом властного интереса, поэтому
инициатив и различного рода управленческих решений относительно образования детей мигрантов в области нет. Эксперты отмечают необходимость
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правовой адаптации мигрантов и законодательное закрепление права мигрантов на обучение. С 2013 года в регионе существует система тестирования на
знание русского языка, ведь согласно законодательству, с 2009 года, чтобы
получить российское гражданство, следует документально подтверждать знание титульного языка. С 2012 года такой экзамен должны сдать и трудовые
мигранты. В регионе есть специалисты и возможности для решения проблемы
адаптации детей мигрантов, при условии финансирования государством или
заинтересованными лицами (диаспорами, правительствами стран СНГ) затрат
на обучение мигрантов. Сейчас проблемы адаптации мигрантов волнуют конкретных преподавателей, которые вынуждены самостоятельно обучать не
владеющих языком страны пребывания учеников путем организации дополнительных неоплачиваемых занятий. Учитель современной школы отвечает за
сдачу его учениками единого государственного экзамена (ЕГЭ), поэтому подготовка к этому экзамену заставляет педагогов находить пути повышения
языковой, знаниевой и общекультурной подготовки обучающихся.
Стоит признать, что организованных в области вне школьного образования более 60 групп по изучению родного языка для мигрантов из мусульманских регионов России и СНГ явно недостаточно. В современных условиях
идея Я. Коменского о первоначальном обучении на родном языке получила
второе дыхание в некоторых странах Европы, и, возможно, станет актуальной
в нашей стране. Мигрант – переселенец; миграция может быть как временной
(трудовой), так и на постоянное место жительство, с претензией на получение
гражданства принимающей стороны. Трудовой мигрант не всегда остается
один, нередко он стремится перевезти семью, а, значит, возникают проблемы
обучения детей, нередко не имеющих опытом владения языком новой родины. Если принимающая сторона заинтересована во вновь прибывающих, следует демократическим принципам равенства всех людей и обязательности
получения начального обучения, она должна организовать обучение детей
мигрантов. В этом случае обучение на родном языке хотя бы на первом этапе
станет возможным выходом из ситуации. Познакомить человека с ценностями, принятыми в новом для него сообществе, адаптировать к дальнейшему
обучению легче на «материнском языке», с постепенным переходом к общегражданскому языку. Здесь – основной узел проблем – политических, экономических, ресурсных (педагогических кадров, помещения) и т.д. Решать эту
проблему должны как федеральные власти, узаконив такой путь адаптации
мигрантов в новом образовательном пространстве, так и городские, и тесном
сотрудничестве с органами политической власти и общественности страны
мигранта (посольством, общественными организациями, НКА и т.д.).
В Стокгольме за бюджетные средства преподавание ведется на 110 языках. По свидетельству российского политолога В.С. Малахова, поощрение
преподавания на языке родителей мигранта вызвано отнюдь не исключительно гуманными целями, а по принципу бюрократической рациональности
– для избежания аномии этой части общества. Обучение на материнском
языке позволяет мигранту социализироваться в принимающем сообществе.
В Голландии в этих же целях поощряется строительство мечетей как один из
путей социализации мигрантов в привычных для них рамках. В Великобри601

тании возникают идеи учить своих мулл, чтобы не завозить их из Иордании.
По Конституции РФ государство является светским, но оно не отделяет себя
от интересов своих верующих сограждан. Наиболее финансово обеспеченными стоит признать запросы православного населения области. В регионе
функционируют монастыри, отреставрированы храмы. Действуют православные гимназии, духовные училища –действуют 12 православных общеобразовательных гимназий Тюмени, Тобольска, Ишима, Сургута, ХантыМансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса, Югорска,
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Ялуторовска. Планируется создание православных гимназий в Салехарде, Надыме.
В Тюменской области проводится большая работа по обеспечению духовных запросов мусульманского населения. В области строятся и восстанавливаются мечети, отреставрирован комплекс Ембаевского медресе, в 2008 году открыта мечеть в Ярковском районе. Осуществляют деятельность паломнические организации. С подписанием Россией Болонской конвенции стало
возможным организовать теологические кафедры. Из средств областного и
городского бюджета финансируются различные конфессиональные праздники, ряд лет организовываются крещенские купания. Регулярно проходят конференции, посвященные духовно-нравственным основам воспитания, вручаются премии учителям и воспитателям от лица духовенства. Тем не менее,
роль религии, особенно в сфере образования, переоценивается церковными
деятелями. Религиозное воспитание должно и может стать органичной частью
семейного воспитания, как наиболее индивидуализированного, но в условиях
организованного школьного воспитания здесь возникает ряд проблем. В
первую очередь – полиэтнический и поликонфессиональный состав учащихся,
далее, чрезмерная перегруженность учебного плана и загруженность учащихся. Важный противодействующий момент – атеистический настрой части
населения. И, один из самых важных противодействующих факторов, - кадровый потенциал. Церковь, думается, должна больше внимания уделять разработке механизмов семейного религиозного воспитания, развитию сети внешкольного образования. В этой связи развитие миссионерской деятельности
кажется предпочтительнее специально организованного религиозного воспитания в рамках общешкольного образования.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что религия становится органической
частью мировоззрения все большего количества населения России. Немало
способствует этому и тот факт, что государство отказалось от роли воинствующего атеиста. Начиная с Б.Н. Ельцина, каждый руководитель страны регулярно появляется на экранах телевизора во время посещения храмов, бесед с
руководителями церкви. Патриарх РПЦ прямо говорит о возможной «симфонии» Церкви и государственной власти, что всегда было характерно для России, начиная с летописных времен.Показательным является и то, что в редакцию нового гимна России вошли слова «хранимая Богом родная земля», что
практически снимает многолетнее противостояние церкви и государства, нивелируя исключение Церкви из политической жизни страны, из патриотического дискурса. Путин само существование российского государства склонен
объяснять как божественную волю: « …по воле судьбы, Всевышнего, в силу
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сложения огромного количества исторических обстоятельств на огромной
территории, но на единой территории, под одним небом живут представители
самых разных этносов, культур, религий - в то же время, несмотря на всю
свою самобытность, ощущают себя единым народом и единой нацией».[5]
Для оценки уровня конфликтогенности в обществе важно обратить внимание на информационный фон. Приходится признать, что российские СМИ
искусственно подогревают интерес к межэтнической вражде. Некоторое снижение количества публикаций, заостряющих внимание на теме межэтнической вражды, снизился в начале – середине 2000 годов. По данным исследований Г.В. Кожевниковой, А.М. Верховского и О.А. Сибиревой, с 2001 года
наметилась тенденция к снижению фиксирования на эксплицитном уровне в
языке СМИ этнической принадлежности, однако предшествующими годами
была настолько удобрена почва, что зерно в виде одного единственного упоминания явно «нерусской» фамилии моментально падает на благодатную почву, и
выводы читателя о том, кто совершил преступление, сразу вызывают «понимание», «кто виноват», и безошибочно делается вывод о «понаехавших». [1]С
ухудшением экономической ситуации, спровоцированной глобальным кризисом, негативизм в отношении мигрантов стал снова нагнетаться.
Следует особо указать, что актором внедрения негативных установок нередко являются не собственно СМИ, а власть в лице конкретных чиновников,
представителей органов правопорядка. Риторика правоохранителей ориентирована на «расистские» установки, их отмечали в заявлениях начальника управления Федеральной миграционной службы России по Московской области
О. Молодиевского, руководителя ФМС К. Ромодановского и других представителей власти. В сфере правопорядка принято сегментировать криминальное
пространство по национально-этническому признаку. Так, закрепилось представление о преобладании граждан стран Центральной Азии среди лиц, совершающих преступления, связанные с наркотиками. [6; 103 - 124] Для повседневной правоохранительной практики такое сегментирование – рабочий инструмент, помогающий раскрывать преступления. Однако есть опасность выхода
таких воззрений в широкий общественный обиход, их переход в устойчивые
негативные стереотипы. Журналисты используют в своих материалах информацию со специализированных ресурсов, пользуются данными, опубликованными на сайте Следственного комитета РФ, других сугубо профессиональных
сегментах, подавая эту информацию напрямую в общество. Таким образом, исключительно профессиональная характеристика криминальной сферы становится основой для обывательской стереотипизации, закрепляясь в сознании
граждан неизменно в отрицательном ключе: «кавказцы – члены организованных бандитских группировок», «мигранты – насильники и убийцы» и т.д.
С ухудшением экономической ситуации, спровоцированной глобальным
кризисом, негативизм в отношении мигрантов стал снова нагнетаться. Увеличение материалов с этноненавистническим подтекстом начался во время событий в Кондопоге, уральском селе Сагре, а кульминации количество публикаций достигло после убийства болельщика Егора Свиридова в декабре 2010
года, участники нападения были отпущены и скрылись из Москвы, что вызвало возмущение и выплеснулось в противостояние на Манежной площади. Это
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убийство породило цепь подобных, в самых резонансных столкновениях последних лет гибли именно футбольные фанаты, а, как известно, наиболее радикальная их часть – ультрас – хорошо скоординированная многочисленная группа, с разработанной тактикой и стратегией поведения, тренированная в уличных боях, поэтому их протестные выступления после очередного происшествия
становятся массовыми, пользуются поддержкой блогосферы и СМИ. С 2010
года идет рост публикационной активности, отмечается акцентирование этнического подтекста совершаемых преступлений, нагнетается истерия, связанная
с мигрантофобией. В СМИ подчеркивается лояльность правоохранительных
органов по отношению к преступникам либо их коррумпированность и близорукость в искоренении преступлений на этнической почве. [2; 138 - 142]
Достаточно открыть любой поисковый браузер, и по тегу «убийство»
возникнет множество публикаций ксенофобского содержания. Для интернетисточников, как и для других СМИ, характерна ориентация на освещение
национальной принадлежности преступника, описание жертвы как исключительно мирного, случайного прохожего, тональность публикаций подчинена
логике мигрантофобии. Приведем перечень характерных публикаций: Убийство болельщика «Спартака» мигрантами в Пушкино. (РИА Новости); Убийство болельщика «Спартака» выходцами с Кавказа! (Вконтакте); Мосгорсуд
сегодня, 3 ноября, приговорил уроженца Грозного АхмедпашуАйдаева за убийство болельщика «Спартака», сотрудника ВГТРК Юрия Волкова, к 17 годам
заключения в колонии строгого режима (piter.tv); Подозреваемый в убийстве
болельщика ЦСКА в Подольске после преступления уехал в Азербайджан
(lenta.ru); Мосгорсуд вынес приговор АхмедпашиАйдаеву, обвиняемому в убийстве
болельщика
московского
«Спартака»
Юрия
Волкова
(news.bcm.ru);Обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака» житель
Нальчика Аслан...(karachays.com); Националистические беспорядки после
убийства болельщика «Спартака» (regnum.ru); Убийствоболельщика Волкова: чеченцы начали драку на ножах, чтобы москвичи не сопротивлялись
(zakon.kz); Новое убийство фаната: в Петербурге гастарбайтер…
(newsru.com); Объявлен розыск обвиняемого в убийстве болельщика команды
ЦСКА. Следственным комитетом России в федеральный, а также в международный розыск был объявлен ХосрувлНаила – уроженец Азербайджана
(crims.ru); В убийстве болельщика ЦСКА в Подольске подозревается уроженец Дагестана (aksakal.info); Новое убийство фаната: в Петербурге гастарбайтер забил трубой болельщика «Зенита» (lenta.ru).
По данным правозащитного центра «Сова», с января по апрель 2014 года
в конфликтах на почве ксенофобии и национальной ненависти пострадало не
менее 29 человек, 7 из них погибли. По данным NEWSru.com. (1.04. 2014:
13:54), с января 2014 года зафиксировано не менее 12 акций вандализма, обусловленных неонацистскими взглядами. В марте 2014 года Центром изучения
национальных конфликтов (ЦИНК) совместно с «Клубом регионов» был подготовлен первый рейтинг межэтнической напряженности в регионах Российской Федерации. Наиболее напряженная межэтническая ситуация сложилась в
Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Республике Татарстан. С
сентября 2013 года по март 2014 года произошло 570 «этнически мотивиро604

ванных действий». По мнению составителей рейтинга, основными факторами этнической напряженности являются неконтролируемая миграция, социально-экономическая депрессия в регионах, невнятная национальная политика, отсутствие должной культуры общения, неосведомленность населения,
противостояние элит и кланов. Обострение мигрантофобии происходит в
случае ухудшения политической и социально-экономической ситуации; зависит от иммиграционной и этнонациональной политики региональной и
государственной власти, в том числе в области правовых отношений; важную роль играет отсутствие общественных организаций соотечественников
типа землячеств, НКА, ассоциаций и ассамблей; многое зависит от уровня
преступности и коррупции в регионе. Необходимо добавить, что СМИ следует с осторожностью тиражировать такие характеристики криминальной
среды, которые относятся исключительно к служебной сфере и допустимы в
дискурсе работников правоохранительных органов. Использование этноориентированных фиксаций различного рода преступлений облегчает работу
полиции, но при опубликовании в широком информационном пространстве
может
способствовать
развитию
этнонегативизма
и
ксенофобии.Межнациональная рознь в оптике СМИ в последние полтора года имеет
заметный тренд в сторону украинской тематики.
В РФ требуется государственная идеология, призванная упорядочить систему гражданских ценностей, объединяющих общество на принципах общероссийского патриотизма. Центральные электронные СМИ во многом определяют общие для всей страны не только социально-политические, но и культурные установки. Именно электронные СМИ способствовали акциям,
направленным против политики эстонских властей по переносу памятников
российским воинам-освободителям, против политики украинской власти,
против агрессивной политики Грузии в отношении Южной Осетии. Но именно СМИ представляют отдельные конфликтные ситуации, имеющие вполне
очевидную экономическую или противоправную подоплеку в системе координат этнической розни. С 2010 года в электронных СМИ фиксируется
наибольшее количество ультранационалистических воззваний, блогосфера
активно используется в нагнетании истерии вокруг событий, связанных с
межгосударственной и межэтнической политикой. С декабря 2013 года основная масса этнонегативизма связана с украинской тематикой, идет широкомасштабная информационная война.[3]
Мониторинг областной прессы Тюменской области, осуществляемый автором данной статьи с 2009 года показал, что СМИ стремятся осмыслить образ региона как части России, и – шире – СНГ и мира в целом. Помимо внутренних проблем СМИ освещают проблемы межнационального, межгосударственного взаимодействия с другими странами.
Официальные
издания
стремятся к поддержанию политики центральной и региональной власти, суть
которой – в формировании межэтнической и межкультурной толерантности.
СМИ Тюменской области не разыгрывают карту этничности, что говорит об
объективном отсутствии по крайней мере на юге региона причин к возникновению конфликтов на межэтнической почве. При анализе межэтнических
проблем журналисты и их визави не употребляют научных понятий «этнос»,
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«этничность», подменяя их не совсем корректными понятиями «национальность», «нация». Путь решения проблемы видится в организации семинаров,
обучающих курсов для работников СМИ.
Качественный и количественный анализ прессы в области позволяет
сделать вывод о неравномерности освещения этнических проблем в областном центре и округах. Окружная пресса в целом более радикально настроена
по отношению к мигрантам, к освещению событий в республиках СНГ, в то
же время лояльна и подчеркнуто корректно относится к представителям коренных этносов, однако в освещении жизни малочисленных народов подчас
излишне оптимистична. С одной стороны, окружная пресса отвечает требованиям плюрализма мнений в демократическом обществе, с другой провоцирует межэтническую конфронтацию, что со всей очевидностью демонстрируют опросы экспертов, анализ ситуации в округах Тюменской области.
Уровень компетенции журналистов, освещающих проблемы межэтнического взаимодействия, не всегда способствует толерантному освещению событий в регионе, и может провоцировать развитие негативных этнических стереотипов в обществе.
СМИ Тюмени, подчиненные областной и городской администрации
склонны к идеализации проблемы межкультурного и межэтнического взаимодействия, что не всегда отражает реальную ситуацию. В целом СМИ Тюменской области соответствуют модели «управляемой свободы слова», которая
обусловлена властью харизматичных лидеров области и округов, а также
бюджетными возможностями, потенциалом рынка.
Анализ областной прессы говорит об отсутствии выраженной общей
стратегии, которой подчинена пресса. Темы, проблемы, аспект отражения
зависит от мнения автора материала. Такое положение свидетельствует о
двух разнонаправленных тенденциях, в которых существует региональная
печать – с одной стороны, очевидная подчиненность власти, с другой – относительная свобода. Подчиненность газет местным администрациям выражается в необходимости освещения мероприятий, курируемых властью,
освещения текущих событий, но в целом власть мало использует агитационные возможности прессы, ее роль в идеологическом и патриотическом воспитании, нет политики использования прессы как инструмента влияния. Эти
обстоятельства обусловили то, что местная пресса, не имея четко выраженной навязанной политики, имеет возможность быть площадкой для разных
мнений, подчас не всегда корректных.
В области, являющейся одним из центров притяжения миграционных потоков, складывается благоприятная ситуация для формирования гражданской
идентичности с учетом региональной и этнической ситуации.
Очевидное на фоне других регионов материальное благополучие населения области снимает возможные конфликтные ситуации, поскольку жители не
конкурируют в борьбе за материальные блага, образовательные возможности,
рабочие места, социальное благополучие. Власти, учитывая полиэтнический
состав населения, дают возможность развитию не только государственных, но
и частных и инициатив в области образования, в том числе полиязыкового и
поликультурного. Учитывая конфессиональный состав населения, в области
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ведется работа по удовлетворению религиозных потребностей населения –
функционируют учреждения культа, религиозные образовательные заведения,
есть возможность проведения конфессиональных праздников с одной стороны, и с другой, власть не расположена вводить «спорные» предметы в школы.
Лояльность к деятельности СМИ с одной стороны, делает местную прессу
рупором самых разных общественных сил, признавая демократический характер прессы, с другой, это нередко влечет за собой непродуманные действия со
стороны ангажированных журналистов.
После распада СССР, сопровождавшегося конфликтами титульных этносов с остальными во многих республиках бывшего союза, в России возникла
необходимость оформления собственной национально-этнической политической стратегии. Усилия по созданию новой политической общности – россиян
вполне оправдываются, так как во всех опросах фиксируется рост идентификационных характеристик населения, фиксирующих себя как «россияне».
Сейчас в государстве с помощью различных инструментов популяризируются идеи воспитания патриотических чувств гражданина страны, россиянина. Следовательно, требуются новые подходы в осмыслении этнической
направленности воспитания и образования, особенно в рамках общественных
институтов, в том числе в сфере образования. Такая работа ведется и в Тюменском регионе, в частности, группа ученых из Тюменской академии культуры, искусств и социальных технологий разработала проект методических
рекомендаций по развитию толерантности для учащихся школ области. [4]
Патриотические инициативы властей направлены в сторону восстановления в
глазах общественности статуса России как сильного и самостоятельного государства. Отсюда – популярность разного рода патриотических проектов
(«Имя России», «Георгиевская ленточка» и т.д.) с общероссийским ценностным смыслом; апеллирование к героическому прошлому страны и т.д.
Этническая и национальная самоидентификация индивида в обычных
условиях присутствует в латентной форме, уступая место иным формам идентичностей: профессиональной, семейной, политической и др. Она становится
актуальной в определенной ситуации, например при конкуренции с другими
этническими группами за доступ к общественным ресурсам и рабочим местам,
в силу ощущения опасности потери каких-либо привилегий, угрозы ассимиляции. Политизация этничности может быть результатом удачного манипулирования существующими противоречиями и дистанцированности со стороны
национальных лидеров. В этом случае гипертрофированное этническое самосознание начинает конкурировать с общегражданской идентичностью, объективируясь в различных формах, в том числе в этнический сепаратизм, в поддержке на выборах националистических движений и партий, мигрантофобию.
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The research presents an analysis of risks toward the national security of the Republic
of Moldova in the process of European integration. The study was focused on empirical
analysis of the national security of Moldova with neutrality policy. Also, study examines the
evolution of two independent international sub-systems of the international relations: the
European Union with NATO security pillar and Euro-Asian project of the Russian Federation in the model of the CIS and Customs Union. It appears that the Russian Federation will
try to counter-balance the EU policy in the Republic of Moldova, which may potentially
affect Moldovan national security. Therefore, the Republic of Moldova authority should
promote a very wise diplomacy to take a strategic pause in order to enhance its state capacity and to integrate Moldova’s economy in the international interdependent economy. This
will mitigate Moldova’s vulnerability and sensibility on external factors in the process of
European integration and correspondingly enhance its national security.

Cazul Republici Moldova în procesul integrării Europene este unul mai specific în practica relaţiilor internaţionale în comparaţie cu statele europene similare și
neutre cum ar fi Austria, Finlanda şi Suedia. Cea mai aproape analogie poate fi considerată cazul Finlandei, care a devenit independentă în 1918, ce periodic este propus mediului politic și academic pentru o analiza. Însă, comparativ cu Republica
Moldova, Finlanda, deja fiind independentă de 30 de ani, sub presiuni externe, a
devenit stat neutru după al Doilea Război Mondial pentru a rămâne independentă şi
pentru a-şi consolida şi fundamenta mai departe suveranitatea sa. Neutralitatea Finlandei a fost garantată de USSR şi tacit acceptată de statele occidentale. În adevăr,
în practică concludem că scopurile strategice ale neutralităţii Finlandei au fost
atinse pe calea integrării în Uniunea Europeană (UE). Însă, Republica Moldova
similar cu Finlanda a devenit independentă în 1991, având câteva conflicte teritoriale continue: Transnistria şi Găgăuzia (ultima fiind numai parţial ameliorată), iar
statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, adoptată în prevederile
Constituţiei în 1994 (art.11), a fost mai mult acceptat intern de sine, fiind un pas
tactic, decât impusă din exterior. Mai mult ca atât securitatea națională a Republicii
Moldov nu este garantată nici de un actor internaţional; neutralitatea nu este o cultură naţională şi nici nu a creat calea istorică ca să influenţeze acest sentiment extensiv în politica externă a statului sau populaţiei.
Conform teoriei savantului K. Waltz, structura sistemului internaţional impune
anumite presiuni asupra politicii externe a statului naţional şi asupra interesului
naţional, consecutiv asupra identităţii naţionale. Însă structura sistemului internaţional se afla în proces de transformarea de la bipolaritate în anii 90 şi nu impunea acut polarizarea Republicii Moldova între poluri externi rivali. În acest context,
mai mult efectul destrămării USSR, la care Republica Moldova a fost parte, a gen609

erat un conflict continu în partea de est a Republicii Moldova, numită regiunea
Transnistreană. Studiul respectiv reprezintă opinia mai multor experţi, inclusiv şi
concluziile unei lucrări academică [25, p. 35], în care se susține ideea că conflictul
Transnistrean a fost artificial declanşat şi gestionat de către autorităţile USSR
pentru a nu pierde controlul asupra Chişinăului, care declarase intenţiile de independenţe în 1989. Cazurile conflictelor şi situaţiilor de tensiuni similare pe
perimetrul frontierelor USSR în perioada 1990-1994, cum ar fi Abhazia, Crimeea,
Karabahul de Munte, Osetia de Sud, Riga, Vilnius nu putea să se întâmple simultan
şi spontan; nici nu există aşa precedente în securitate internaţională de cât procesele
destrămării marilor imperii în trecut. Analizând istoric şi sistemic mai multe cauze
şi teorii privind conflictele enumerate, se conclude faptul că crizele date au fost
provocate şi sunt menţinute în formă de conflicte îngheţate şi latent în scopul
păstrării pauzei strategice şi corespunzător identificării cu timpul a altor oportunităţi geopolitice pentru beneficiile în interesele naţionale. Cum menţionează R.
Asmus, ex-vice asistent al Secretarului de Stat american pentru afacerile europene
în administraţia ex-preşedintelui Clinton, în memorialistică sa [1, p. 5] că războiul
din Georgia a fost provocat în 2008 din cauza că statul a fost pe o cale prea rapidă
de integrare în structurile internaţionale occidentale şi anume în NATO (alianţă militară). Astfel, reiese că cu cât mai rapid Republica Moldova vor face paşi concreţi
întru a se integra în instituţiile politice sau de securitate europene, cu atât mai cert
Federaţia Rusă va întreprinde paşi de contra-balansare în regiunea sud-estică europeană, pentru că în mare măsură anume ea deţine controlul principal asupra
soluţionării acestor conflicte sau situaţii sensibile. Analizând mai multe declaraţii ai
oficialilor ruşi, inclusiv şi a conducătorilor din regiunea Transnistreană, e de remarcat că anume integrarea Republicii Moldova în instituţiile geopolitice europene, ca
o structură a sistemului internaţional, unde autoritățile ruse nu au control, este privită ca Casus Belli pentru a destabiliza Republica Moldova prin reactivarea şi stimularea separatismului Transnistrean şi Găgăuz. Conflictele în Estul Ucrainei din 2014
este o dovada adiţională în acest context. Actualmente, anume factorul respectiv
este un risc înalt pentru securitatea naţională a Republicii Moldova, care încă se află
în căutarea şi stabilirea vectorului de dezvoltare naţională și a valorilor relaţiilor
internaţionale modificate, precum şi construirea identităţii sale naţionale.
Cazul Republicii Moldova ca stat neutru, comparativ cu statele europene neutre, este mai sensibil, pentru că structura sistemului internaţional în Europa diferă
conceptual de structura în regiunea post-sovietică. În zona UE şi NATO, se identifică o structură unipolară cu două centre competitive dar complementare – Eurocentrism şi Euro-atlantism, care sunt poluri de putere independente dar ne-rivale
din motivul statutului dublu de membru a majorităţii statelor din zona dată. Luând
în consideraţie că savantul K. Waltz susținea că anume structura şi distribuirea capabilităţilor între statele sistemului internaţional stabilesc statutul şi rolul lor, putem
admite că în viitorii 20-30 de ani, majoritatea statelor europene în diferite forme vor
deveni membre ale UE şi NATO fără conflicte de interes majore. La rândul ei, Federaţia Rusă nu a reuşit să devină partea acestor două procese, fiind un actor asimetric prea puternic pentru a primi un rol ordinar în aceste structuri ale sistemului internaţional în arealul european. Mai mult ca atât Rusia, trecând în anii 90 printr-o
criză profundă politică, economică şi socială, nu are actualmente capabilităţi şi ca610

pacităţi suficiente să genereze ceva asemănător şi competitiv pentru a deveni un
centru de gravitate atrăgător a unei structuri internaţionale în zona sa de interes.
Adiţional, după crizele din Kosovo în 1998 şi din Irak în 2003, Federaţia Rusă
completamente și-a revizuit poziţia strategică faţa de acţiunile Occidentului, ce a
fost clar descrisă în Concepţia Securităţii Naţionale din 2000 şi în ultima Strategie a
Securităţii Naţionale, adoptată în 2009 [5]. Putem vorbi nu de un Război Rece nou,
dar de o Pace Rece, unde Rusia a stabilit clar zona sa de interes vital, unde ea nu va
mai ceda iniţiativelor din partea UE şi NATO – teritoriile fostelor republici USSR,
care sunt state ale Comunităţii Statelor Independente (CSI). Din acest motiv, putem
concluziona că Federaţia Rusă tacit se străduie să construiască prin diferite metode
şi aranjamente o structură regională a sistemului internaţional, care ar contrabalansa influenţa UE, NATO, și altor actori internaţionali, în arealul post-sovietic.
Structura sistemului internaţional regional, promovat de Moscova, în primul rând
sub forma CSI-ului, Organizației Colective a Tratatului de Securitate (ОДКБ) şi
Uniunii Vamale Euro-asiatice, este una organică şi nu statică. Republica Moldova
din punct de vedere geopolitic şi istoric a devenit plasată la intersecţia acestor două
structuri internaţionale competitive, care încep să devină rivale după criza din
Ucraina din 2014-2015. Însă, comparativ cu UE, Federaţia Rusă în acţiunile sale
este mai coercitivă în exercitarea presiunilor asupra statelor ex-sovietici pentru o
cooperare mai strânsă în aranjamentele structurii euro-asiatice. Din acest motiv,
securitatea națională a Republicii Moldova va avea o verificare esenţială pentru a fi
practic testată dacă statutul de neutralitate permanentă este funcțional în condiţiile
competițiilor celor două sisteme internaționale.
În procesul analizei riscurilor şi ameninţărilor în adresa securităţii naţionale a
Republicii Moldova, s-a descoperit două puncte de vedere mai puternice, însă diametral opuse referitor la acest aspect. Primul punct de vedere se referă la faptul că
în condiţiile proximităţii geografice ale Republicii Moldova de Europa, de identităţile istorice europene – Moldova medievală, legături istorice şi etnice cu
România (membra a NATO şi UE), Republica Moldova are destinul să fie solidară
cu UE prin devenirea eventuală ca stat membru deplin. Consecutiv, autoritățile
moldave trebuie să examineze modul de cooperare individual şi sporit cu NATO
pentru a contribui la securitatea internaţională şi corespunzător pentru a-şi asigura
securitatea naţională. Adepţii acestei gândiri, în majoritatea sa, reprezentanţii partidelor politice din centru-dreapta, consideră că aşa fel de orientare şi soluţie va cementa independenţa Republicii Moldova de lungă durată pentru a nu mai reveni
înapoi sub dominaţia factorul Rusiei. Al doilea punct de vedere privind securitatea
națională este mai mult împărtăşit de adepţii partidelor din stânga şi mediului academic, care privesc paşii Occidentului şi Rusiei cu o atenţie sporită în zona adiacentă a Republicii Moldova. Ei consideră că pentru Republica Moldova, cea mai bună
soluţie ar fi păstrarea statutului de neutralitate permanentă cât mai îndelungat întru
atingerea pauzei strategice pentru fundamentarea independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova prin sporirea capacităţilor statului de a rezista la presiuni externe.
Evident că există şi opinii romantice precum că în cazul păstrării statutului de neutralitate permanentă, atunci scenariul dezvoltării Elveţiei ca un stat prosper şi consolidat cu certitudine va evolua în Republica Moldova. În cadrul studiului dat, viziunea respectivă este respinsă prin faptul că Confederaţia Elveţiană a fost istoric
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stabilită ca un stat neutru încă în 1815, ce a fost garantat de către un forum internaţional foarte important istoric – Congresul de la Viena. Actualmente, acest lucru
este respectat de majoritatea comunităţii internaţionale. Este de menţionat că Elveţia
nu a avut războaie pe teritoriul său mai mult de 600 de ani. Totodată, Elveţia se află
în centrul structurii sistemului internaţional unipolar cu două dominante foarte puternice EU şi NATO, care sunt bazate pe ideile securității cooperative cu principiul
solidarității. Evoluând riscurile în adresa Elveţiei prin viziunea paradigmei neorealismului, realizăm că Elveţia este natural protejată de două organizaţii cu capacităţi
puternice. Contrar, Republica Moldova se află între două structuri ai sistemului internaţional, care au început competiţia pentru influenţă prin metoda „Soft Power”
sau prin alte cuvinte atracţie pasivă prin competiţii şi beneficii, diplomaţie coercitivă pasivă. În al doilea rând, nu prea mulţi experţi vor încerca să prezinte o
prognoză exactă pentru dezvoltarea şi soluţionarea conflictului transnistrean.
Aşa dar, privind starea securității naționale a Republicii Moldova din 1994 până în prezent, se identifică teza precum că statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova a jucat atât un rol de avantaj, cât şi un rol de dezavantaj pentru
securitatea naţională. Cert este că, neutralitatea Republicii Moldova nu a îndeplinit
scopul strategic, prevăzut la adoptarea ei, şi anume de a deveni un stat independent
faţă de orice influenţă externă, de a soluţiona problema integrităţii statului prin
soluţionarea conflictului transnistrean şi de a evacua trupele şi armamentul străin de
pe teritoriul său. Autorul nu consideră valide declaraţiile ale adepţilor primei teorii
de gândire că neutralitatea a fost impusă asupra Republicii Moldova forţat. Ca exemplu, ne poate servi opinia expertului în afacerile Republicii Moldova, savantul
Iu. Chifu: „Neutralitatea impusă a Republicii Moldova nu are nimic de-a face cea
negociată a Elveţiei, Austriei sau Finlandei, cu care se fac adesea – aberante! –
comparaţii.” [7, p. 9] Analiza behavioristă şi instituţională denotă că decizia
adoptării statutului de neutralitate a fost una internă, primită prin analiza opţiunilor
la momentul istoric pentru interesul naţional. Evident că aflarea Armatei a 14-a a
Federaţiei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi conflictul separatist în
Transnistria, au jucat un rol decisiv în gândirea politicienilor moldoveni privind
interesul naţional şi statutul de neutralitate. Raţionalitatea principală la aşa fel de
decizie a fost clauză ca să nu fie acceptată dislocarea trupelor străine pe teritoriul
său şi să se încerce demonstrarea poziţionării neutralităţii pe arena internaţională
întru a elimina dubiile că pe teritoriul Republici Moldova vor fi amplasate alte trupe
străine. Un alt element important asumat la momentul adoptării neutralităţii a fost
prevenirea atragerii legal a Republicii Moldova în cooperarea militară în cadrul
CSI, ce ar legitima continuarea funcţionării infrastructurii militare CSI (evident a
Rusiei) pe teritoriul său. În acest context, se conclude că la prima etapă a independenţei Republicii Moldova (1991-2004), neutralitatea a adus avantaje interesului
naţional. În primul rând, Republica Moldova a evitat atragerea cooperării militare
sale în cadrul CSI, ce ar re-integra indirect statul în arealul euro-asiatic dominat de
Rusia şi eventual ar limita manevra politicii externe pe viitor, cum este cazul Armeniei sau Bielorusiei. În al doilea rând, Republica Moldova a reuşit să obţină mai
mult suport internaţional pentru fundamentarea independenţei şi remodificarea procesului soluţionării conflictului transnistrean în format internaţional cu OSCE,
eventual cu alte state observatoare şi actori internaţionali, şi nu pe cale bilaterală. În
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al treilea rând, acest statut neutru a constrâns manevrele diplomatice ale Federaţiei
Ruse la Summitul OSCE de la Lisabona (1997) şi Istanbul (1999), unde s-au luat
decizii conceptuale şi tehnice privind evacuarea trupelor Federaţiei Ruse de pe
întreg teritoriu al Republicii Moldova. Mai mult ca atât, tehnic armamentul convenţional rusesc (calibru mai mare de 100 mm) a fost parţial evacuat din Transnistria până în 2004, când procesul s-a sistat unilateral de către Rusia din diferite
motive invocate oficial. Însă neoficial, cauza stopării evacuării a fost nesemnarea
de către autoritățile moldave a „Memorandumului Kozak” cu Federația Rusă, care
prevedea clauza continuării aflării bazelor militare rusești în Transnistria pe o durată îndelungată.
Referindu-ne la perioada din 2004 până în prezent, statutul de neutralitate permanentă a început să joace un rol dezavantajos pentru securitatea națională. Republica Moldova a lansat procese de cooperare mai ample, mai profunde şi individualizate cu UE şi NATO, prin programul Parteneriat pentru Pace. Aşa dar, în cadrul
Politicii de Vecinătate a UE, Guvernul RM a semnat cu UE Planul de Acţiuni pe
data de 22 februarie 2005 cu scopul de a promova dialogului politic şi aspectele de
comerţ, de a avansa cooperarea multe-dimensională, şi a primi asistenţa pentru consolidarea democraţiei şi economiei de piaţă. Consecutiv, în anul 2014, în cadrul
Politicii UE “Parteneriatul Estic”, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, declarând ferm să devină ulterior membru deplin al UE. Pe data de 24
mai 2006, Guvernul de la Chişinăul a adoptat Planul Individual de Acţiuni al
Parteneriatului (IPAP) cu NATO, care s-a aprobat la Consiliul Nord-Atlantic al Alianţei la 19 mai 2006. Aceşti doi piloni de cooperare fac partea din structura sistemului internaţional european cu principiul de solidaritate. Însă, Federaţia Rusă a
devenit alarmantă privind aşa fel de politică promovată simultan de către UE şi
NATO în spaţiul post-sovietic, care o consideră sfera sa de influenţa şi interes vital
pentru securitatea naţională. Din acest motiv, Rusia începe acţiuni de contrabalansare şi în Republica Moldova. Din acel moment, clauza statutului de neutralitate permanentă este folosită în dezavantajul Republicii Moldova pentru a constrânge raza de manevră politicii externe. Autoritățile moldave cu eforturi mari
identifică justificări pentru unele modalități de cooperare cu UE şi NATO prevăzute
în planurile de acţiuni. Este de menţionat, că în plan intern conducerea din Transnistria şi partidele politice de la Chişinău evocă clauza neutralităţii a Republicii Moldova ca una principală, care nu permite aşa fel de cooperări profunde. Un exemplu
elocvent poate servi isteria în mass-media Transnistriei în timpul desfăşurării exerciţiului militar internaţional în cadrul Programului Parteneriatului pentru Pace al
NATO „Cooperative Longbow” pe teritoriul Republicii Moldova în 2006. Alt exemplu este alarma internă promovată de unele partide politice, conducerea din
Transnistria şi analişti ai Federaţiei Ruse privind posibilitatea devenirii Republicii
Moldova membru asociat al UE. Acest presing multe-dimensional există şi în
prezent asupra Republicii Moldova, când continuă avansarea politicii externe în
direcţia integrării europene.
Efectuând o analiză contrafactuală şi comparativă, putem răspunde de ce Republica Moldova, fiind stat neutru, nu se va simţi confortabil în sfera de activitate
CSI pentru a stopa speculaţii pe statut de neutralitate permanentă, în cazul integrării
complete. Structura sistemului internaţional regional CSI este dominată de către
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Federaţia Rusă, actor asimetric, prea puternic comparativ cu alte state ale sistemului
dat. Evident că şi în UE şi NATO există aspectul conducerii în formă de liderizm şi
putem să constatăm că SUA este un pilon principal al NATO, iar Franţa şi Germania, parțial și Regatul Unit, sunt pilonii principali ai UE. Însă, comparativ cu Federaţia Rusă aceste state nu pot fi clasificați ca hegemoni absoluţi din motivul că
aranjamentele şi principiile interacţiunii în cei doi piloni - european şi euro-atlantic
sunt balansate, ce nu este instituţionalizat în cadrul CSI. Conform postulatelor savantului B. Russet [27], în caz că structura are la bază instituţii democratice şi
norme democratice, atunci putem vorbi despre instituţii balansate sau interdependente, cum ar fi cazul UE şi NATO. Ce categoric nu este atins până în prezent
în CSI, unde majoritatea statelor participante sunt în forma sa autoritare şi au
probleme mari cu respectarea dreptului omului; liderii unor state încă nu s-au
schimbat de la momentul formării acestor state în 1991-1992. Al doilea element,
pe care neutralitatea Republicii Moldova îl va înfrunta, este noţiunea interesului
naţional în cadrul relaţiilor internaţionale, care conform savantului M. Finnemore
are două abordări raţional şi structural [15]. În cadrul abordării raţionale, interesul naţional al statului, presupunem a unui hegemon, poate prevala asupra
normelor, principiilor şi moralităţii ai structurii sistemului internaţional, bazat pe
interes naţional. Iar în cadrul abordării structurale, regulile, principiile şi moralitatea unei organizaţii internaţionale începe să domine interesul naţional egoist şi
să impună anumite compromise şi constrângeri, chiar şi asupra puterilor mari. În
cazurile comparative, putem să concludem că acţiunile Federaţiei Ruse, ca lider al
CSI şi ОДКБ, în vara anului 2008 în Georgia, şi în evenimentele din Ucraina în
2014-2015 nu au fost constrânse nici de o regulă sau principiu al CSI, ce nici nu a
oferit oficial un mandat pentru impunerea păcii pe întreg teritoriul Georgiei sau o
restrângere asupra Rusiei în Crimeea în 2014, regiunii Donbass în 2014-2015.
Unii adepţi ar evoca argumente similare faţă de UE şi NATO, care a condus câteva operaţiuni militare de impunere a păcii în Balcani şi Africa de Nord în ultimii
20 de ani. Însă, ne cătând la dezagrementele între membrii acestor structuri, până
la urma s-a identificat soluţia optimă şi baza legitimă cu principiul solidarităţii
prin diferite metode. Totodată, statele care nu au fost de acord cu anumite decizii
NATO sau UE nu au fost penalizate.
În procesul integrării europene, Republica Moldova trebuie să considere și imperativele principale ale relaţiilor internaţionale şi corespunzător ai securităţii internaţionale, cum ar fi teoria de câştiguri, descrisă de profesorul Joseph M. Grieco
[18], şi teoria de dependenţă şi interdependenţă, apărată de profesorii Robert Keohane şi Joseph Nye [22]. Aşa dar, conform teoriei J. Grieco privind câştigurile în
relaţiile internaţionale, se înțelege, că în condiţiile când există o constrângere într-o
instituţie internaţională, statele naţionale sunt atomiste şi corespunzător au câştiguri
absolute în proporţia de contribuţii naţionale. Iar în cazul când într-o structură internaţională există state hegemone atunci statele naţionale devin poziţionate şi respectiv au câştiguri relative, în dependenţă cum statele hegemonice permit aseasta,
ce creează inegalitate şi corespunzător motive pentru conflicte. Tot în acest context
se înscrie şi elementul când statele naţionale aflându-se în o anumită interacţiune şi
cooperare, au puncte de sensibilitate şi vulnerabile în relaţiile bilaterale sau multilaterale. În cazul Republicii Moldova, dependenţa pe resursele energetice ale Fed614

eraţiei Ruse este o vulnerabilitate, dar soluţionarea conflictului transnistrean sau
exportul major a producţiei vinicole, ca o ramură strategică, pe piaţa Rusiei sunt
sensibilităţi. Aşa dar, conform teoriei R. Keohane şi Joseph Nye, în caz că sensibilitatea Republicii Moldova va deveni prea asimetrică în favoarea Moscovei
atunci ea va fi transformată în dependenţă asimetrică şi corespunzător în limitarea
de facto a suveranităţii Republicii Moldova, ce de fapt a fost încercat să fie
promovată ultima perioada de timp de către Federația Rusă. Însă, punctul mai
grav este vulnerabilitatea Republicii Moldova, ce poate fi exploatată în aşa fel ca
să aducă orice guvernare politica la un colaps economic şi la pierderea puterii. În
acest context, neutralitatea Republicii Moldova nu are prea mare efecte în aceste
procese, pentru că sensibilitatea și vulnerabilitatea se încadrează în abordarea te
tip „Soft Power”, ce nu este legată de argumentul politic sau militar. Din acest
motiv, orice încercare de a integra Republica Moldova, chiar şi ca stat neutru, în
structurile sistemului internaţional în arealul euro-asiatic, nu va soluţiona problema principală: independenţa de facto a Republicii Moldova, soluţionarea de facto a conflictului transnistrean şi evacuarea trupelor şi armamentului Federaţiei
Ruse din raioanele de Est, pentru că Republica Moldova este un stat cu o capacitate modestă de a rezista la influenţele externe puternice.
În acest context, securitatea națională a Republicii Moldova este una sensibilă
şi dependentă mai mult de arealul politico-economic din Est. În acest context, conducerea Republicii Moldovei trebuie la fel să conştientizeze riscurile potenţiale ale
integrării complete atât în CSI cât şi în pilonii Europei: UE şi NATO. În cadrul integrării în UE, sensibilitatea şi dependenţa Republicii Moldova nu vor dispărea, dar
pot chiar deveni ca niște trăgaci de destabilizare. Evident, structura sistemului internaţional în arealul european diferă de structura arealului euro-asiatic. În primul
rând, prin faptul că statele UE sunt atomistice şi corespunzător câştigurile sunt absolute în dependenţă de potenţialul statului. Totodată, normele şi valorile ai structurilor europene constrâng sau limitează interesele naţionale egoiste, care ar submina satele cu o capacitate mai mică. Însă, Republicii Moldova nu va putea în cadrul
UE şi NATO preveni dominaţia potenţialului economic interdependent al UE în
cadrul pieţei sale naţionale. Aşa dar, analizând comparativ dezvoltarea economică
altor state noi ai UE, putem vorbi de un risc înalt de colaps a mai multor ramuri
economice naţionale, ce poate crea o nemulţumire pe plan intern şi provoca schimbarea guvernării în Republica Moldova. În acest context, experienţa Finlandei de
protecţie a economiei naţionale prin metoda tarifară graduală poate fi analizată şi
adoptată pentru prevenirea colapsului economic al Republicii Moldova.
În concluzii generale, e de menționat că, în condiţiile paradigmatice ale sistemului internaţional, unde este poziţionată Republica Moldova, evoluează simultan
două structuri internaţionale competitive. Prima structură a sistemului internaţională
unipolar are la bază doi piloni sub forma UE şi NATO, care se intersectează şi
complementează reciproc. Aceasta structură este bazată pe principii democratice şi
norme şi valori umane. Din Estul Republicii Moldova evoluează o altă structură
competitivă, sub forma de instituţii Euro-asiatice, CSI şi Uniunea Vamală, care pune accentul pe interes pur economic şi nu atât pe valori umane şi principii de solidaritate. Aceasta structură, comparativ cu prima, este ghidată de către Federaţia
Rusă, care este asimetric, prea puternică comparativ cu alți membri şi poate fi nu615

mită ca hegemon. Republicii Moldova, ca stat neutru, se află între aceste două
structuri competitive ai sistemului internaţional. Luând în consideraţie, sensibilitatea şi vulnerabilitatea Republicii Moldova de factorul Federaţiei Ruse, trupelor
Ruse în regiunea transnistreană şi conflictul Transnistrean ca atare, e de concluzionat că statutul de neutralitate permanentă nu a atins scopul principal pentru
securitatea națională a Republicii Moldova. Mai mult ca atât, inexistenţa garanţiilor
internaţionale pentru neutralitatea Republicii Moldova, plasează autoritățile moldave în poziţia dificilă de a conduce o politică externă foarte diplomatică pentru a nu
permite exploatarea sensibilităţii şi vulnerabilităţii sale de actorii externi.
Analizând în complexitate securitatea națională, Republica Moldova are
opțiunea alternativă să evite riscurile şi să contra-balanseze ameninţările la adresa
securităţii naţionale prin conducerea unei politici neutre active şi solidare cu Europa. În acest context, Republica Moldova are nevoie să sporească capacitatea
statală pentru încadrarea în interdependenţa economică europeană și mondială, ce
va slabi sensibilităţile şi vulnerabilităţile naţionale în procesul integrării europene.
Un element esențial al acestui proces vor servi evoluțiile din Ucraina și evoluțiile
politice în statele UE, unde partidele politice de dreapta pot veni masiv la putere
și submina UE și NATO.
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This article is dedicated to the problem of EU focus on economic and governance
dimensions, but also the geopolitical realities of the countries of the Eastern neighborhood
to achieve regional stability and security. However, ambiguity and effectiveness of the EU
approach continue to be accompanied by numerous disjunctions and cleavages. Thus,
through a critical approach, this work focused on analyzing the challenges and limitations
faced by the EU in its Eastern neighborhood, in order to shape the most important lessons
learned from the implementation of the European Neighbourhood Policy (ENP).

Introducere
În ansamblul său, Politica Europeană de Vecinătate (PEV) transmite faptul că
statele vecine prezintă o importanță deosebită pentru UE, având în vedere
oportunitatea oferită acestora de a dezvolta relații privilegiate cu Uniunea. Deși
PEV a fost menită să fie o politică externă foarte ambițioasă, care să ofere vecinilor
referințe clare pentru reformă, realitățile actuale ale vecinătății estice arată că
principalele obiective ale acesteia nu au fost atinse. Unele țări partenere au
înregistrat progrese în ceea ce privește implementarea reformelor economice, însă
impactul PEV asupra consolidării și promovării democrației în vecinătatea sa estică
rămâne relativ modest. Discrepanțele dintre așteptările vecinilor și sprijinul oferit de
UE au subminat și mai mult eficiența acestei politici și este puțin probabil să se
schimbe în actualul context al crizei din Ucraina.
Cadrul general al abordării UE față de vecinătatea sa estică
În ultimul deceniu, discursul european referitor la statele vecine din Est a fost
concentrat pe concepte de europenizare, integrare și reformă, întrucât consolidarea unor
state prospere și stabile la granițele sale reprezintă pentru Uniune un obiectiv central.
Abordarea în parteneriat caracteristică Politicii Europene de Vecinătate (PEV)
şi Parteneriatului Estic (PaE) urmăreşte un scop distinct şi a obţinut până în prezent
rezultate diferite faţă de obiectivele extinderii; cu toate acestea în esenţă cele două
demersuri au rădăcini comune [7] şi au ca punct central relaţia stabilitate/securitate
– integrare regională. Numitorul comun al politicii de extindere şi al celei de
vecinătate este reprezentat, pe de o parte, de faptul că Bruxelles-ul este în mod
inerent o putere blândă [9], europenizatoare, iar pe de altă parte, de logica
neofuncţionalistă a integrării: UE nu are ca scop să se impună, ci să-i convingă pe
vecinii săi prin perspectivele pe care le oferă; nu are ca obiectiv să constrângă, ci să
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atragă, fără a se îndepărta în nici un caz de modelele de integrare folosite până
acum, în cei 50 de ani de istorie ai proiectului comunitar.
Punctul forte al diferenţei dintre abordarea în parteneriat a statelor vecine şi
perspectiva de a fi membru este acela că parteneriatul nu are, în cele mai multe
cazuri, ca scop final internalizarea vecinilor, ci stabilizarea acestora. Parteneriatul
conferă perspectiva de asociere a ţărilor ex-sovietice cu UE urmând modelul
fostelor state candidate din Europa Centrală şi de Est. Drept urmare, UE urmăreşte
să genereze stabilitate şi securitate printr-o multitudine de strategii de cooperare, în
mare parte economice: acţiuni unilaterale (strategiile comune), bilaterale (acordurile
de asociere) şi multilaterale (Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est,
Uniunea Mediteraneană, PaE). Această gamă de instrumente cu aspecte
geostrategice este proiectată pentru a răspunde nevoilor şi provocărilor specifice şi
de cele mai multe ori diferite, pe care vecinătatea le generează.
Există însă şi unele reticenţe din partea statelor, subiecte ale PEV: în ciuda
faptului că termenul parteneriat îşi asumă prin definiţie existenţa interacţiunii între
părţi, UE este cea care în relaţiile cu vecinii săi stabileşte, în realitate, termenii şi
determină condiţiile de raport [14]. Vecinii primesc oferte destul de substanţiale şi
atractive de cooperare, în primul rând de natură economică, dar sunt în mică măsură
capabile să le negocieze. Ţările vecine pot fi consultate, dar planificarea şi luarea
deciziilor, precum şi condiţiile de cooperare, sunt rareori rezultatul unui proces de
decizie comună. Cu alte cuvinte, în pofida dorinţei UE de a se angaja într-un
parteneriat cu vecinii, paradoxul este că acesta se realizează în mare parte dintr-o
perspectivă unilaterală [8]. Aşadar, încă de la început această formă de parteneriat
poate fi expusă unor neajunsuri: pe lângă faptul că abordarea pe bază de parteneriat
este în cea mai mare parte unilaterală, principala recompensă pe care Bruxelles-ul
este, până acum, în măsură să o ofere constă doar în acordarea unei perspective
sigure de integrare economică.
Crearea unei astfel de zone comune de integrare economică UE-PaE reprezintă
un obiectiv ambiţios şi este urmărit după acelaşi raţionament al teoriei
neofuncţionaliste existent pe parcursul celor mai bine de cinci decenii de lărgire a
procesului de integrare europeană. Acest raţionament se referă la efectele pe care
interdependenţele economice regionale le pot genera în trei domenii fundamentale:
economic, politic şi de securitate. Dacă până acum aderarea ca membru în cadrul
structurilor politice ale UE reprezenta finalitatea procesului de integrare, de această
dată abordarea PEV e limitată, oferind doar posibilitatea integrării economice în
cadrul pieţei europene. În pofida acestui fapt, considerăm că UE păstrează în cazul
vecinătăţii de est cel puţin obiectivele de securitate şi stabilitate vizate în procesul
de extindere, existând premisele pe viitor şi pentru integrarea politică. Pe lângă
neofuncţionalism, europenizarea reprezintă, în opinia autorilor, un concept esenţial
la baza strategiei UE faţă de vecinătate presupunând procese dinamice ce se vor
desfăşura în timp, în cadrul cărora percepţiile de valori şi de identitate sunt
dispersate după modelul cercurilor concentrice [3] din centrul Europei către
regiunile sale exterioare. După peste un deceniu de existenţă a strategii vecinătăţii,
considerăm că ideea unei Europe extinse care se regăseşte în logica PEV pare să fi
avut mai degrabă ca scop înfăptuirea procesului de europenizare, fără a garanta cel
puţin până acum perspectiva aderării la UE.
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În pofida eforturilor Uniunii de a asista aceste țări în demersul dezvoltării
economice și asigurării unui mediu politic stabil, efectele implementării PEV s-au
situat sub limita așteptărilor, în special în domeniul democrației și a statului de
drept. În acest sens, există o varietate de explicații și motive, astfel încât, în
continuare, demersul științific se va concentra pe expunerea principalilor factori
care au împiedicat transformarea economică și democratică în această regiune.
Progresul înregistrat de cei mai noi membri UE nu poate fi comparat cu cel
înregistrat de cei mai noi vecinii estici ai Uniunii, în principal având în vedere că
simpla condiționalitate, principiul fundamental al procesului de extindere
europeană, nu a fost la fel de eficientă în vecinătatea estică. În primul rând, noii
vecini pot eluda mult mai ușor condițiile impuse de UE și reformele aferente. Deși
PEV se bazează pe condiționalitatea și instrumentele extinderii, acestea nu au
furnizat aceleași beneficii. Prin urmare, lipsa unei perspective de membru UE face
această politică opacă, întrucât nu este destul de transparent modul în care această
politică poate stimula vecinii [7, p.49]. Mai mult, PEV a fost percepută ca o
politică asimetrică în scop și obiective, precum și deficientă în ceea ce privește
mijloacele și mecanismele de a motiva partenerii la reformă [8, p.30]. Astfel,
absența perspectivei de membru va continua să reducă entuziasmul în vecinătatea
estică, atât în rândul societății, cât și la nivel instituțional. Mai mult decât atât,
constrângerile de finanțare, ca urmare a oboselii extinderii și a crizei datoriilor
suverane prin care a trecut recent Uniunea, reprezintă un alt motiv de
nemulțumire al țărilor partenere PEV.
În pofida limitelor, care au fost analizate pe larg în literatura de specialitate
(lipsa de stimulente, resurse limitate, interesele divergente ale membrilor UE, etc.),
progresul lent în dimensiunea estică a PEV se datorează, de asemenea unor factori
externi, cum ar fi criza datoriilor suverane, precum și turbulenţelor din flancul sudic
al PEV aşa cum este şi cazul actualei crize siriene.
Lecții învățate din vecinătatea estică
Chiar dacă impactul PEV este oarecum marginal, implicarea Uniunii în regiunile
tampon a oferit Bruxelles-ului lecții valoroase de urmat în ceea ce privește acțiunile sale
viitoare. În primul rând, UE dispune de o mai bună cunoaștere a vecinilor săi și poate
înțelege mai bine complexitatea contextului politic și economic în care aceştia coexistă.
Prima lecție importantă se referă la capacitatea UE de a promova reforme
democratice, care au fost în mare măsură dependente de voința politică a elitelor din
țările partenere. Principalul imperativ al celor aflaţi la guvernare este de a rămâne la
putere, ceea ce de cele mai multe ori subminează procesul de transformare politică
și democratică [4, p.2]. Mijloacele utilizate de aceste regimuri s-au rezumat mai
mereu pe echilibrarea politicilor între Rusia și UE. Cu toate acestea, o astfel de
strategie este una riscantă, asta deoarece țări precum Moldova sau Ucraina nu au
dimensiunea și resursele necesare pentru a promova un timp îndelungat o politică
multi-vector. Fără reforme accelerate și legături mai strânse cu UE, alunecarea în
sfera de influență a Rusiei are mai multe șanse de înfăptuire decât balansarea perpetuă între Rusia și UE [11, p. 4-7].
În al doilea rând, cel mai important pas pe care UE l-a luat prin inițiativa PaE a
constat în atenția sporită acordată societății civile, care reprezintă un pilon central
pentru promovarea democrației. Din 2007, UE a sporit continuu sprijinul acordat
621

organizațiilor nonguvernamentale și societății civile din vecinătatea estică în vederea promovării democrației. Cu toate acestea, în pofida eforturilor Uniunii, societatea civilă din țările partenere rămâne relativ slabă. O deficiență majoră a ajutorului
acordat de UE societății civile rămân resursele limitate, precum și mijloacele de
finanțare. [12, p. 3].
Cea de a treia lecție a învățată în urma implementării PEV este conceptul
„more for more” (ro. mai mult pentru mai mult), ceea ce implică în general că UE
ar trebui să acorde un sprijin politic și financiar mai consistent partenerilor care implementează mai multe reforme și sunt mai democratice [10, p.45]. Acest concept
presupune ca Uniunea să sprijine vecinii în funcție de performanțele acestora, ceea
ce va conduce la o mai bună diferențiere a lor.
A patra și cea mai valoroasă lecție pe care UE ar trebui să o învețe aprofundeze
este că, în anumite zone, - în special în cele legate de gestionarea/soluționarea conflictelor inter-etnice -, Uniunea nu poate reuși pe cont propriu. Cu alte cuvinte, UE
ar trebui să ia în considerare factorul rusesc, atunci când se pune problema democratizării acestei regiuni.
Relațiile UE cu vecinii din est, încotro?
Posibilitatea accesului la piaţa internă reprezintă cel mai inovator element al
PEV şi constituie principalul obiectiv la care vecinii din Europa de Est pot spera.
Printr-un proces continuu de asociere, armonizare instituţională, convergenţă legislativă şi o serie de acorduri economice consolidate, vecinilor li se oferă oportunitatea de a se integra economic pe piaţa UE, şi anume în zona de liberă circulaţie a
bunurilor, serviciilor şi a factorilor de producţie. Sau, altfel spus, PEV poate fi asemănată, din punct de vedere calitativ, cu o formă mai subtilă de pre-aderare, de
această dată doar în cadrul pieţei interne. Din acest motiv presupunem că efectele
economice ale PEV pot fi la un moment dat similare, deşi mai puţin pronunţate, în
raport cu statele în curs de aderare ca membri ai UE.
În ce măsură se va putea realiza acest lucru? Răspunsul la această întrebare
este subiect de controversă, mai ales dacă ţinem cont de contextul geopolitic actual.
Mai mult decât atât, atingerea acestui obiectiv va necesita un angajament politic
constant şi susţinut din partea tuturor celor implicaţi, atât a membrilor UE cât şi a
PEV din Europa de Est. Cu toate acestea, unele state partenere PEV Est continuă să
considere aderarea la UE ca unic stimulent pentru ca europenizarea şi procesele de
reformă să aibă loc.
Prin oferirea de strânsă cooperare la nivel politic şi economic, PEV a permis
vecinilor să participe la unele politici şi programe UE, ca în viitorul apropiat să
dezvolte un cadru instituţional mult mai bine reglementat. Actualmente PEV trece
printr-un proces amplu de evaluare internă (Comisia Europeană, 2015), proces
determinat de turbulenţele din Ucraina şi din zona mai largă a Orientului Apropiat
si Africii de Nord. În opinia autorilor, una dintre cele mai potrivite strategii pe
termen lung ar fi oferirea participanţilor PEV din Europa de Est un model de
integrare şi cooperare cu UE, asemănătoare celui dintre UE şi membrii Spaţiului
Economic European: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Acest gen de relaţie ar
conduce la beneficii în direcţie dublă: pentru statele PEV din Europa de Est ar
reprezenta o oportunitate de a prospera economic într-un cadru instituţional
organizat şi solid, în timp ce pentru UE aceasta ar fi o variantă de compromis în
contextul relaţiilor tensionate cu Federaţia Rusă.
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Prin această cooperare economică strânsă cu vecinii situaţi în proximitatea sa
estică, apare o nouă provocare: este suficient de atractivă PEV, astfel încât să
influenţeze guvernele ţărilor vecine să adopte (sau să accelereze adoptarea) tipurile
de reforme economice şi de guvernare puse în aplicare în noile statele membre în
timpul procesului de aderare? Mai mult, poate opoziţia fermă a Rusiei să
zădărnicească pe termen îndelungat eforturile UE în regiune? În primul caz, o PEV
reactualizată si mai bine adaptată cerinţelor şi specificităţilor statelor din Europa de
Est poate fi un instrument eficient de reformă.
În teorie, PEV oferă ţărilor din vecinătatea Europei de Est un cadru modern de
reglementare care facilitează adoptarea acquis-ului UE sau care contribuie la
ameliorarea capacităţilor administrative. În acest sens, s-au înregistrat progrese în
unele ţări partenere, însă în general progresele nu au fost la înălţimea aspiraţiilor
exprimate în comun atât în cadrul PEV, cât şi în planurile de acţiune. Mai mult,
majoritatea guvernelor vecinilor estici doresc o PEV selectivă. De exemplu,
Azerbaidjan este mai mult preocupat de cooperarea energetică, Ucraina urmăreşte
obţinerea de sprijin pentru a contra-balansa acţiunile Rusiei.
În al doilea caz, indisponibilitatea Federaţiei Ruse de a accepta actuala
abordare a UE bazată pe Acordurile de Asociere – văzute în strânsă competiţie cu
Uniunea Economică Euroasiatică – complică existenţa strategiei vecinătăţii si obiectivelor sale. Interdependenţele existente între statele PaE şi Rusia creează contextul favorabil pentru ca Moscova să-şi exercite influenţa într-un mod bine cunoscut,
atât prin intermediul CSI, cât şi în afara instituţiilor CSI (prin ingerinţe interne, presiuni de politică externă, energetice etc.).
Fără îndoială, zona cea mai sensibilă și problematică în vecinătatea estică se
referă la gestionarea conflictelor. Este destul de clar că UE nu este în măsură să se
ocupe de soluționarea conflictelor la frontierele sale din est, având în vedere că există mai multe animozități potențial destabilizatoare, iar angajamentul Uniunii în
regiune a fost în cel mai bun caz sporadic [5, p.5]. Această regiune este caracterizată de conflicte înghețate, care, așa cum au arătat evenimentele din Georgia sau
Ucraina ar putea escalada în orice moment. O misiune comună UE-Rusia în Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria sau Nagorno-Karabah ar putea avea mai multe rezultate benefice, dincolo de soluționarea conflictelor: ar putea contribui la consolida
legitimitatea UE ca actor de securitate în vecinătatea estică, ar stabili un fundament
pentru cooperarea viitoare dintre UE și Rusia, atât în regiunea de est, cât și în alte
regiuni [5, p.31]. Cu toate acestea, factorul rusesc nu trebuie luat în considerare
doar atunci când vine vorba de rezolvarea conflictelor. Rusia nu este un actor independent în regiune și implicarea sa afectează mai mult sau mai puțin disponibilitatea țărilor PaE să se angajeze în cooperarea cu UE.
Prin urmare, spre deosebire de vecinii candidați din Balcani, vecinii estici ai UE
au două alternative la aderarea la UE: să accepte sfera de influență a Rusiei sau să își
balanseze politica externă între Est și Vest, păstrând regimuri semi-democratice (sau
semi-autoritare) și să nu adere la nici un centru de putere regională [10, p.17].
Percepția și atitudinea vecinilor din Est față de UE și, în special, față de politica sa în regiune diferă, în funcție de legăturile și relațiile pe care aceștia le au cu
Rusia. Prin urmare, Moldova, Georgia și Ucraina - cele trei țări care au avut si
cele mai multe fricțiuni cu Rusia în ultima perioadă - percep includerea lor în
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agenda europeană ca o inițiativă foarte importantă. Pentru aceste trei republici,
Occidentul, respectiv UE este un simbol al prosperității, libertății și bogăției [13,
p.2]. Armenia și Belarus dețin legături strânse cu Rusia (Armenia se bazează pe
sprijinul militar acordat de Rusia, în timp ce Belarus este perceput ca un satelit
rusesc) și, prin urmare, sunt interesați doar de dimensiunea economică a PEV şi
mai puţin de adoptarea normelor și valorilor europene. În tot acest timp, Azerbaidjanul este singura țară pentru care relațiile cu Rusia și UE se axează strict pe
fundamente economice.
Din acest motiv sunt necesare noi eforturi pentru valorificarea întregului potenţial al PEV. Capacitatea de reformare pare să depindă însă în destul de mare
măsură de perspectivele unei eventuale aderări la UE (de observat cât de eficient a
fost instrumentul de condiţionalitate al UE în reformarea statelor care au aderat în
2004 şi 2007), perspective care ar putea dinamiza procesul reformelor democratice
începute. Dar PEV face prea puţin pentru a elimina reticenţele de această natură, iar
rolul său de substitut pentru aderarea la UE ar putea fi din această cauză insuficient.
Concluzii
În general, introspecția asupra abordării Uniunii față de vecinătatea sa estică
subliniază capacitatea limitată a acesteia de a-și exporta sistemul de norme și valori.
În consecinţă, succesul PEV ar putea depinde în special de influenţa acesteia asupra
dezvoltării economice în statele vecine, care la rândul ei ar genera stabilitate şi
securitate. Accentul ar trebui pus în primă fază pe implementarea angajamentelor
luate în cadrul celor trei Acorduri de Asociere – semnate deja cu Moldova, Ucraina
și Georgia – ceea ce ar duce la integrare economică nu numai cu, ci şi între statele
PaE. Cu toate acestea, actualele fricţiuni cu Rusia, generate în particular de
anexarea Crimeii şi instabilităţii din Donbass, blochează eforturile PEV şi fac din
strategia de vecinătate doar un proiect modest.
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This article is dedicated to the problem of separatism which is actualnot only for Republic of Moldova but also for many other European states including Ukraine. The author
tries to analyze the main reasons of separatism movements in Moldova on Transnistria and
Gagauzia example. In conclusion comparison with contemporary Ukraine is done.

Contemporary world is viewing a lot of political problems and separatism is
one of the most painful and difficult for solving. What does it mean separatism? We
can find a lot of different definitions of this term. The sense of all of them is that
separatism is an advocacy of separation, especially ecclesiastical or political separation [4]. Separatist movements are the organic part of world history. The USA,
Canada, Russian Federation etc. experienced separatism. But during and soon after
the collapse of the Soviet Union many of post-Soviet states opened completely new
political phenomenon – internal separatism. And Moldova was between the states
which had to deal with it at the dawn of independence.
The roots of separatist movements in Republic of Moldova lay in its historical past. But the impetus for the beginning of separatism was the course to perestroika (rebuilding or restructuring) of political and economic system of the
USSR proclaimed by its General Secretary Mikhail Gorbachev in mid-1980s.
After that the process of national revival has been started all over the Soviet Union including Republic of Moldova. That’s why it is necessary to go to the XX th century history to understand the main tendencies of Moldova political development. Of course it would be very informative to overview the Moldova history from ancient times but for our opinion the main events connected with the
contemporary separatism occurred in previous century when Moldova started its
modern movement for independence.
The decision about creation the Moldavian Autonomy Socialist Republic was
adopted in 1924. The territories at the left bank of Dniester River were included in
it. On author’s thought it was done because of main principles of Soviet national
politics: internationalism as the weapon against nationalism and the basis for Soviet
identity building. During the whole XX century in Soviet Moldova the principle of
peoples’ merger was being realized.
From the early beginning of Moldavian republic existing the national composition of population was really variegated. By 1926 census data the total
number of population in Moldavian Soviet Autonomy was 572,5 thousand people. Between them Ukrainians 277,5 thousand (48,5%), Moldovans – 172,4
thousand (30,1%), Russians 48,9 thousand (8,5%), Jews – 48,6% (8,5%) and
other nationalities 24,9 thousand (4,4%). Moldavians were the title nation in
three districts from twelve [14, p.255].
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Finally the territorial boundaries of Soviet Moldova were formed in 1940. On
the map below the contemporary boundaries of the RM are presented.

Source: https://we.org.ua/demografiya/ukrayinska-diaspora-v-moldovi/#imageclose-511
During the second part of XX century the national composition of population
has been changed because of different reasons (this is the theme for separate scientific research). By 1989 census data the percentage of Moldavians in total number
of population increased to 64,6%. But future events in the Republic demonstrated
that the process of Moldavian identity formation hasn’t been finished and inside
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single Soviet Moldovan people were formed at least three different identical groups
(we don’t include ethnic minorities groups like Gagauzians, Bulgarians etc.): Moldovans, Soviet people and at the end of 1980s – Romanians. All of them started the
process of transformation in late 1980s – beginning 1990s and it is still ongoing.
So, as all republics of former Soviet Union Moldova felt the breeze of changes
with the start of perestroika. Between them the most powerful were the ideological
ones. In the late 1980s - early 1990s the situation in the Republic of Moldova was
characterized by an aggravation of contradictions between different self-identities
within a Moldovan society. Suddenly it became obvious that outwardly monolithic
society was compartmentalized by different interests, visions of future and the historical past. We mean the supporters of “unionizm” and “moldovenism”. This ideological split in Moldovan society can be considered as one of the reasons of disintegration processes in Moldova at the turn of 1980s-1990s.
If we turn into the past we can see that during the “perestroika” times the Romanian orientation of Moldovan intellectuals’ nationalism rapidly came to the surface. As Moldovan poet V.Barda said in 1989, “two years [ago - author] some people believed that they are just Moldovans. Today they realize that they are Romanians” [13]. On our opinion, such a surge of rumaniofilism was caused primarily by a
protest against Soviet reality and the strong belief that neighboring Romania, ethnically similar to Moldova, has a much higher level of socioeconomic development.
Subsequent events and the gradual decay of radical “unionizm” among Moldovans,
on our opinion, confirms this thesis.
“The movement on support of the restructuring” was created in April, 1988 in
Moldavia. In 1989 it was escalated into the People’s Front. It includes writers
(M.Himpu), museum professionals (Y.Roshka), poets (L.Lari), linguists
(S.Mokanu), who were passionate “romanianists”. The main press organ of the
movement was the newspaper “Literature and Art”.
The evolution of the People’s Front of Moldova passed from the “support of
the course of the Communist Party of the USSR for the restructuring” to the open
anti-communism and requirements for access of the USSR. In Moldavia, the transition occurs very rapidly and slogans “Communism is a Satanism” and “Kill Communists” appeared already in 1989 [12].
In August, 1989, under the influence of the People’s Front and the increasing
activity of the masses, the Supreme Soviet of the Moldavian SSR adopted the law
on language that declared the Moldavian as a state language. It was shifted from
Cyrillic to Latin, and the knowledge of Moldavian was required for holding public
office. In the management of the country so-called “real Moldovans” began to displace so-called “Russified”. In November, 1989 the first secretary S.Grossu was
replaced by P.Luchynskiy because of poor Moldavian (in terms of unionists, Romanian) language [10].
In March-April, 1990 parliamentary elections were held in Moldova. The People’s Front won 27% of the all vote. In July, 1989, M.Snegur became the chairman
of Presidium of the Supreme Council of Moldavia. He was a former agronomist,
party worker, outspoken opponent of Moscow and supporter Moldavia exit from the
USSR [11]. He was reelected to the same post by the new Parliament in April, 1990
with the support of PF.
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The beginning of the 1990s was a period of replacing the Russians and “Russian-spoken” people from all spheres of social and political life of Moldova. The
national movement in Moldova at the beginning of the 1990s intensified the movement of the republic out of the Soviet Union towards Romania [9]. Its motto was
unrecognizing of the Molotov-Ribbentrop Pact and the elimination of its consequences. Moldavian language was finally moving to Latin alphabet, the country
took Romanian national and state symbols (with insignificant modifications). The
names of Moldovans-Bessarabs who united Moldova with Romania in 1918 were
returned to the national pantheon. The popular slogan of anti-communists demonstrations was “Wake up, Romanians!” [6].
The desire of a large number of people, including active intellectuals, for the
reunification with Romania was the characteristic of social and political attitudes in
Moldova at those times. Therefore, for some Moldovan leaders the proclaiming of
independence of Moldova in August, 1991 should become a transitional, interim
stage, as it happened in 1918. Even Moldovan president M.Snegur in August, 1991
told “Le Figaro”, “The independence is, of course, a temporary period. At first there
will be two Romanian states, but it will not last long. I repeat again that independence is a step, not an aim” [13].
Among the Soviet republics, which fought for the collapse of the Soviet Union,
Moldova has been in the forefront. It didn’t held a referendum on the fate of the
USSR (Snegur directly stated that there was impossible to let the Russian minority
to decide the fate of Moldovans.
In August, 1991 Moldova condemned “the coup” of SCNR and declared its independence. Despite strong unionist sentiment among Moldovan political elite, the
newly created Moldovan state was one of the weakest on the ruins of the former
USSR. This was because of a number of objective factors. And, on our opinion, the
previously mentioned split of identity played a negative role in Moldova state building. The weakness of Moldova in the early 1990’s can be explained by the presence
of the two separatist enclaves (Transnistria and Gagauzia), the Russian army and
unionists in the state.
While pro-Romanian ideas shared throughout Moldovan population part of it
tried to separate to defend themselves from possible union with Romania. The fear
concerning future was particularly acute experienced in Gagauzia and Transdniestria. The leaders of those parts of RM started the separatism actions to force central
authorities to make concessions in language and other painful questions.
On November 12, 1989 in House of Culture (Komrat, Gagauzia) the Extraordinary Congress of Gagauzian people took place. The result of it was proclaiming autonomy: the Gagauzian Autonomy Soviet Socialist Republic as part
of Moldova was created. On December 3, 1989 at the same place the Regulations on Temporary Committee of assistance to Gagauzian ASSR creation was
formed. Till the end of 1989 the Gagauzian society prepared for future elections
where the civic movement “GagauzKhalky” participated as the only one which
represented the Gagauzians [8, p.44-48].
On August 19, 1990 the First Congress of people’s deputies of steppe south of
Moldova adopted the “Declaration of Gagauzian People Freedom and Independence
from Republic of Moldova”. The Gagauzian Republic was proclaimed as the part of
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the USSR as an independent formationby that Declaration. That decision was found
to be unlawful by Moldavian authorities. Gagauzia was on the verge of war with
republican police and military services. But war was devoided. De-facto Gagauzian
Republic existed till 1994 as unrecognized stated. In December, 1994 the document
about the peaceful integration of Gagauzia into Moldova on autonomy basis was
signed between Gagauzian and Moldovan authorities. Till summer 1995 Gagauzian
Republic was transformed into Autonomy formation Gagauzia – GagauzEri. It has
wide autonomy rights fixed in Constitution of Republic of Moldova. But in fact till
todaythere is a strong Russian presence and influence in it and Gagauzian leaders
are more oriented on Russian, not on Moldovan authorities. Even today on official
site of Gagauzian Autonomy the poll about future development is provided. And the
first variant is “further development of successful relations with Russia, Turkey and
other states of the world” [2]. We should also stress that the most informative part
of the site is presented in Russian language. Even in Gagauzian the last update was
done on April 26, 2015, in Romanian – on June 10, 2010 and in English – on April
9, 2010 [3]. On the map below the territory of Gagauzia is presented. So, it’s obvious that state building process complicated by geographical reasons.
The Transdniestrian autonomy was born on September 12, 1989 during the
meeting of the city council of Bender as “anautonomous district or a national territorial region within the MSSR with self-governance and equal use of Moldovan
andRussian” [5, p.187]. The independence of Transdniestria was proclaimed on
August 25, 1991. The history of the conflict was analyzed by researches from different states including Moldova, Ukraine, Romania, Germany, Poland etc. So, it’s
unnecessary to repeat the famous story where the central authorities tried to regain
control of the territory using police and military forces and where the third side
(Russian Federation) supported the separatist desire of Transdniestrian political
elite. Even today Transdniestria is formally the part of RM but de-facto unrecognized state with strong support (from military till financial) of Moscow. Till now
the authorities in Transdniestria are not simply oriented on Moscow. They are really
dependent from it in their actions.
To be honest not only people from Gagauzia and Transdniestria were unsatisfied with the political and intellectual elite turn toward Bucharest and Romanian
language as the state one. Between parts of Moldovan population strong feelings
toward Moldovan history and culture appeared. As a result, a new social and political trend “moldovenism” appeared in Moldova. Its’ basis was the idea of Moldovan
statehood. For unionists the idea that Moldovans are Romanians and Moldova is the
Romania’s historical part is just a fact that cannot be the subject of discussion. The
last can’t be changed by any political decision.
We can suggest that supporters of the idea of “unionizm” were hoping to repeat the situation in 1918. But they didn’t take into account the objective historical changes that have occurred in the area during the twentieth century. In 1918
the Moldovan national elite saw the prospects in linking its’ career development
and self-realization in unit with Romania. But in late 1990’s the repetition of the
situation would bring Moldovan elites the loss of their positions and reduce its
leadership role in the life of Moldovan society. And they also didn’t take into account the fact the Transdniestria was divided in interwar period and the population of it has another ethnic origin.
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Sourse: http://www.wikiwand.com/en/Gagauzia
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Moreover, the national elites in all post-Soviet republics supported the independence not only because of their own national feelings, but also because the independence meant a sharp rise of their social status within the state, increased power capacity, the emergence of free leadership positions and more. Thus, M.Snegur,
who before the independence was an ardent supporter of the idea of MoldovanRomanian union, after the independence gradually moved to a more moderate position. While in August, 1991 M.Snegur was talking that independence would be a
brief transitional period, later the tone of his speeches concerning union have been
changed. In June, 1992 he has been stressing that “history decreed that there should
be two Romanian states on the Earth. Now it is very difficult to determine the prospects of unification with Romania”. Ambassador of Moldova to Romania D.Danile
at the same time philosophically talked about the possible association: “When will
be the union? ... This may be in a year or in many years ...” [1].
But the start of separatism was done. Two part of recently unified republic tried to
realize new state building projects. And they’ve got strong support outside the Republic
of Moldova. Both of them were not recognized by the world but the one still exists.
During the contemporary history of Transdniestrian “independence” it became a toy in
Moscow hands. All decisions which are adopted by Transdniestrian authorities firstly
get consent by Moscow. After the turn of Moldova toward the European Union new
questions and problems in communication with Transdniestria and Gagauzia appeared.
For example, on February 2, 2014 a referendum about the Moldova foreign policy vector was held in Gagauzia. By official data 70,42% of population participated in it and
more than 98% voted for Custom Union ( as opposed to European Union) [15]. In
March 2015 Irina Vlakh became the new leader (bashkan) of Gagauzia. She is strongly
supported by Moscow. And in her election program the point about federalization of
Moldova was present. She stressed that in this question it is possible to count only on
Moscow because European Union is not interested in it [7]. So, just only Moldova
turned toward European integration the separatist tendencies became stronger. And this
situation can be used by third power (for instance, Russian Federation which is supporting such moods in Gagauzia with the assistance of political parties, civic organizations
etc.) for further escalation of situation.
In Transdniestria the appeal toward entering the Russian Federation became
stronger after Crimea annexation. In April 2014 the Parliament of Transdniestria appealed to Russian Federation authorities to recognize independence. But RF doesn’t
need independent Transdniestria and it’s not going to include it into the federation. The
main value of Transdniestria is the possibility to influence on Chishinauforign policy
under the pressure of either territorial collapse of the state or economic default. Not accidentally the question about Transdniestria debt for gas was raised by Russian viseminister DmitriyRogozin. On our point of view this meant that Russia is afraid to lose
its influence on Moldova and to keep it in sphere of its own influence try to use Transdniestria as the mean of influence of Chishinau authorities.
To summarize it is necessary to point out that the situation in contemporary
Moldova is not easy but the Moldovan authorities tries to manage the situation in
the state in direction toward the European Union. In this case the external players
should keep in mind that economic stability and European perspectives are more
attractive than “grey zone”, political and economic instability and absence of political and personal future both for states and individuals.
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NEO-FUNCȚIONALISMUL ÎN PROCESUL DE
INTEGRARE EUROPEANĂ. RELEVANȚA PENTRU REGÂNDIREA
ACȚIUNII UE ÎN VECINĂTATEA EI ESTICĂ
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România, Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Centrul de Studii Europene
This article is about the problem of deeper economic integration, aiming at the
political unity, being able to contribute to peace and the development of other parts of the
world. The author underlines the idea that the integration of the increasing markets through
the action of various actors would generate ripple effects in the economy and push for
institution building character supra-national default for the transfer to these institutions of
the regional development policy decisions.

Încă de la formare, Uniunea Europeană a fost orientată spre interior, spre
construirea unui sistem al bunăstării, al unei solidarități de fapt care prin forța
lucrurilor să antreneze în timp un proces de integrare economică aprofundată, având
ca finalitate unitatea politică. Totuși, în declarația lui Schumann (1950), procesul de
integrare nu urma să asigure doar prosperitate pentru națiunile europene ci trebuia
să conducă spre o ”Europă organizată și puternică”, în măsură să contribuie la
menținerea păcii și la dezvoltarea altor părți ale lumii (la vremea aceea, continentul
african sau așa numita ei ”periferie istorică”). Crearea unei federații de state (ca
rezultat ultim al unui proces de evoluție gradulă, organică, prin integrare, pornind
de la un sector vital care să inducă sistemului un effect de spillover, de integare
cumulativă în toate domeniile) urma să asigure Europei recâștigarea poziției de
putere economică și politică pe scena internațională, putere pierdută în urma celui
de-al doilea război mondial în favoarea Statelor Unite. Abordarea propusă de
fondatorii construcției europene (consacrată sub denumirea de ”metodă comunitară”
sau ”metoda Jean Monnet”) presupunea așadar o acțiune de jos în sus, cu suport în
integrarea economică, în rolul piețelor, o viziune liberală având ca sursă de
inspirație funcționalismul lui David Mitranny.
Integrarea tot mai accentuată a piețelor prin acțiunea diferiților actori urma să
genereze un efect de antrenare în ansamblul economiei și presiuni pentru crearea de
instituții cu caracter supra-național, implicit pentru transferul către aceste instituții a
unor decizii de politici economice. Dezvoltat ulterior de către Ernst Haas, modelul
funcționalist de integrare a fost completat cu rolul cheie al actorilor instituționali, al
statelor în stimularea integrării, în special în depășirea blocajelor generate de integrarea piețelor, prin cooperare politică. Neo-funcționalismul lui Haas a făcut un pas
mai departe în dezvoltarea de mecanisme care să dinamizeze procesul de integrare
europeană (noi domenii vizate și noi politici, dincolo de cele impuse de
funcționarea eficace a pieței interne), dar a menținut Uniunea în sfera rolului
predominant al economicului (a ”low policies”). Până la Tratatul de la Mastricht
(1992), piața internă a rămas de altfel singurul pilon al integrării europene, tratatul
adaugând doi noi piloni cu funcționare în baza cooperării interguvernamentale:
Justiția și Afacerile Interne și Politia Externă și de Securitate Comună. Practic,
634

adoptarea Tratatului Uniunii Economice și Monetare a însemnat instituționalizarea
pentru prima dată a dimensiunii inter-guvernamentalismului în procesul de
integrare, deși aceasta se regăsea în funcționarea sistemului instituțional comunitar,
complementar cu metoda supranațională specifică pilonului pieței interne, metodă
dezvoltată în baza modelului neo-funcționalist.
Neo-funcționalismul metodei comunitare a asigurat Uniunii suportul necesar
aprofundării integrării și al evoluției către o Uniune Economică și Monetară, pentru
aproape cinci decenii, efectele de integrare cumulativă fiind confirmate de realitatea
europeană. Cu toate acestea, se apreciază că metoda a generat în timp slăbiciuni
structurale ale Uniunii care au condus către un decalaj tot mai mare între puterea
economică și puterea politică și au blocat Uniunea într-o logică a obiectivelor
interne. Uniunea a părut să fi ”uitat” de scopul inițial (sau cel puțin unul dintre ele)
sugerat în Declarația Schuman, de a recâștiga poziția de putere politică la nivel
global, sau să-i fi lipsit mijloacele necesare. Statele membre au preferat în domeniul
relațiilor internaționale să-și păstreze autonomia, optând mereu la nivel european
pentru un fel de ”cel mai mic numitor comun” [5, p.284]. Ca rezultat, în aria ”lowpolicies”, Uniunea Europeană a acționat ca o singură voce, dar nu și în sfera așanumitelor ”hard-policies” (chestiuni privind justiția și afacerile interne, securitatea
și apărarea), Uniunea confirmându-se la nivel internațional ca o putere civilă [3], o
putere normativă [7] sau o putere transformativă [4]; oricât de mult ar fi progresat
pe calea integrării/cooperării la un anumit moment dat, politica ei externă nu a fost
văzută ca o ”politică a puterii”, ci o politică a transferului de valori, a europenizării.
Politicile hard au rămas la dispoziția statelor membre, în afara metodei comunitare,
fără să fie antrenate în procesul supranaționalizării de efectele de spillover
presupuse de neo-funcționalism.
Totuși, neo-funcționalismul pare să-și păstreze potențialul predictiv,
capacitatea de explica procesul de integrare și de a genera politici [9]. Întrebarea
principală este însă dacă neo-funcționalismul poate juca același effect de spillover
în relațiile externe ale Uniunii, ca în domeniul politicilor interne, dinamizând
procesul de cooperare internațională și ducând către un nivel tot mai aprofundat de
integrare la scară regională și globală. Trebuie să avem aici în vedere că politica
externă și de securitate comună a rămas și prin Tratatul de la Lisabona în domeniul
cooperării interguvernamentale, cu menținerea predominantă a votului unanim (sunt
introduse unele excepții, fără semnificație strategică). Tratatul creează postul de
Inalt Reprezentant pentru PESC și introduce cooperarea structurată permanentă în
domeniul Politicii Europene de Securitate și Apărare, ducând politica externă ceva
mai departe de cadrul interguvernamentalismului, dar nu conferă instituțiilor
europene instrumentele necesare pentru dezvoltarea unei politici integrate. In
consecință, după peste patru decenii de când la Haga statele membre UE (pe atunci
Comunitatea Economică Europeană- CEE) stabileau necesitatea unei politici
externe coordonate, ”UE acționează mai slab în diplomația internațională decât șiar putea permite” (Walace, Pollack și Young, 2011, p.381).
În procesul extinderii Uniunii către Europa Centrală și de Est (ECE), prima
mare provocare în domeniul extern pentru UE (impunând prin complexitatea
proceselor și a impactului o abordare comună), neo-funcționalismul a jucat un rol
secundar. Acordurile politice de asociere, respectiv de aderare, s-au încheiat relativ
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repede. Uniunea a preferat un proces accelerat de extindere, adoptând mecanismele
necesare stimulării proceselor de integrare după aderarea instituțională. Nu s-au
așteptat efectele de integrare funcțională generate de intensificarea
interdependențelor în domeniul economic. Mai mult decât atât, nu s-a aștepat nici
măcar îndeplinirea de către viitoarele noi state membre (NSM) a criteriilor de
aderare stabilite la Copenhaga în 1993, în baza cărora s-a derulat procesul
negocierilor și pregătirea pentru aderare a NSM. Strategia a dat rezultate și în
pofida dificultăților amplificate de criza prelungită, decalajele extreme intraeuropene, lipsa mecanismelor eficiente de guvernanță economică (pentru a enunța
doar câteva din problemele conjuncturale și/sau structurale ale UE), Uniunea își
menține funcționalitatea după aproximativ un deceniu, în jurul celor două sisteme
cheie ale integrării economice: piața internă și moneda unică. Extinderea a creat
însă noi presiuni externe, în principal din partea țărilor vecine.
La granița de est (Belarus, Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Georgia),
Uniunea Europeană și-a propus încă din anii ’90 să dezvolte relații de colaborare,
adoptând un ansamblu complex de strategii, politici și acțiuni prin cooperare bilaterală
și multilaterală, și stabilind relații politice, economice și culturale, pentru consolidarea
prosperității, stabilității, păcii și democrației în regiune. Nu era atât o orientare asociată
unei politici a puterii, de extindere a sferei de influență și de întărire a rolului său ca
actor regional și global, ci mai curând o conștientizare a condiționalității pe care o
vecinătate stabilă, democratică și prosperă, prin externalitățile pozitive generate, urma
să o exercite asupra propriei stabilități și bunăstări.
Primul cadru coerent de acțiune s-a facut acum mai bine de un deceniu prin
Politica Europeană de Vecinătate - PEV (2004), prin care UE își propunea să
susțină efortul tărilor vecine pentru „reducerea sărăciei și crearea unui spațiu de
prosperitate și valori comune, bazat pe integrare economică ridicată, relații politice
și culturale mai intense, o cooperare transfrontalieră întărită și prevenirea în comun
a conflictelor”. Relațiile bilaterale inițiate prin PEV au fost ulterior dezvoltate prin
Parteneriatul Estic (2009), un cadru de cooperare multilaterală vizând 4 arii
principale de cooperare: democrație, bună guvernanță și stabilitate (platforma 1);
integrare economic și convergență cu politicile UE (platforma 2); securitate
energetică (platforma 3) și contacte între popoare (platforma 4). Ca viziune
strategică și metodă, în cadrul Politicii Europene fost aplicată aproape mecanic
schema extinderii,Uniunea urmărind de această dată să stimuleze procesele
transformative necesare în tările vecine pentru a promova prosperitatea economică
și modelul occidental de democrație, dar fără integrare instituțională, ca în cazul
țărilor din Europa Centrală și de Est. Opțiunea europeană nu a fost însă foarte
inspirată; probabil că Uniunea nici nu putea face altceva și altcumva, într-o perioadă
în care eforturile erau orientate spre găsirea unui nou echilibru pe plan intern după
integrarea țărilor ECE. De altfel, PEV a fost criticată încă de la începuturi și a
suportat adaptări succesive. În ultimii ani, atât la nivel academic, cât și la nivelul
elitelor politice se cade de acord asupra schimbării radicale a abordării europene în
politica de vecinătate, în mod special în cadrul Partneriatului Estic [10], [6], având
în vedere că tabloul actual în regiune evidențiază o imagine diferită de așteptările
UE. Țările din vecinătatea estică se confruntă cu instabilitate, insecuritate, cu
economii carcaterizate de fragilitate structurală, sisteme de guvernare ineficiente
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care nu au condus către reformele propuse prin cadrul de cooperare multilaterală și
bilaterală stabilit de UE prin PEV.
Complementar condiționărilor interne din aceste țări (reflectate de calitatea
instituțiilor, buna guvernanță, capitalul social), situația actuală își găsește explicația
și în eficacitatea relativ redusă a politicilor UE (în asociere cu un context geopolitic
instabil), generată în principal de următoarele trei limite: 1. cunoașterea secvențială
a realităților economice, sociale, instituționale din regiune (în principal din
perspectiva percepțiilor și a capacității actorilor de a acționa în direcția proceselor
transformative necesare pentru sincronizarea/convergența cu standardele europene
și adoptarea modelului european de creștere și dezvoltare); 2. inadecvarea politicilor
adoptate de UE la contextul geopolitic din regiune, într-o vecinătate împărțită cu
Rusia, actor politic care acționează după alte valori și coordonate internaționale
decât UE; și 3. slăbiciunile/limitele guvernanței Europene în politica externă.
De fapt, analizând în ansamblu politica sa externă, rezultă că Uniunea Europeană
nu dispune de mijloacele necesare pentru a fi un actor politic relevant la scară globală.
Acțiunea ei ar putea fi însă relevantă în forma și cu mijloacele actuale la nivel
regional [1, p.212]. Dar ce fel de acțiune, în ce sistem de politici și în ce scop ? Este
evident că UE trebuie să devină mai eficace ( prin întărirea guvernanței, coordonarea
acțiunilor, integrarea politicilor complementare, eficacitatea actorilor…), să își
adapteze politicile în regiune la specificul țărilor, la vulnerabilitățile și riscurile pe
care le prezintă, să le sprijine în procesele de transformare economică, societală,
politică, în așa fel încât acestea să devină actori stabili în regiune, în masură să
genereze pe plan intern modele de dezvoltare care să asigure stabilitate, securitate și
prosperitate pe termen lung. Transformarea acestor țări trebuie să vină însă din
interior, în baza propriei viziuni strategice asupra modelului de dezvoltare pe care
doresc să-l urmeze și să-și dezvoltate capacitatea de actiune internă într-un context
caracterizat de o dinamică dificil de anticipat/previzionat.
Aici poate juca neo-funcționalismul un rol important. In PEV, Uniunii pare să-i
fi lipsit ”imaginea de ansamblu”. Centrată pe o viziune proprie, aplicând un model
standard (cel al extinderii), UE nu a privit dincolo de propriile interese; sau a privit,
dar nu a inclus în ecuație interesele celorlalți actori, inlcusiv ale țărilor vizate, ca
fiind complementare cu cele proprii și asumate în baza unei opțiuni proprii asupra
viitorului. Acțiunea europeană, fără a neglija rolul interguvernamentalismului,
trebuie în consecință să plece de jos în sus, pe o schemă mai curând adaptată după
metoda comunitară, urmărind un optim funcțional într-un sistem al cercurilor
concentrice cu geometrie variabilă; integrând prin economic, pe pilonul pieței comune, cu pași mărunți, într-un model de cooperare care să permită accentuarea treptată a interdependențelor și dezvoltarea solidarității, ca etapă a unui proces de integrare mai aprofundată. Aplicarea neo-funcționalismului ar putea fi asociată unor
obiective cheie la nivel european, dar flexibilizate și diferențiate pe specificul țărilor
PEV, cu păstrarea integralității pieței interne ca pilon central. Acțiunea europeană
trebuie să urmărească permanent raportul cost-beneficiu, cu atenție specială la impactul integrării economice asupra standardului de viață al grupurilor vulnerabile
(segmente socio-profesionale afectate de procesele de restructurare antrenate de
liberalizarea piețelor și internaționalizarea afacerilor) și să dezvolte capacitatea de
reziliență a acestor țări. Este important să se stimuleze potențialul endogen al țărilor
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de a-și consolida sistemele democratice, de a genera transformări economice,
instituționale, politice - care să susțină un proces de dezvoltare durabilă - și de a-și
adapta economia și societatea la standardele europene (condiții de care depinde
viitorul stabilității politice în regiune, al relațiilor externe ale UE în vecinătatea ei
estică, precum rolul UE ca actor regional și global). Metoda neo-funcționalistă ar
asigura o abordare integrată, care să combine aspectele economice, instituționale,
culturale, politice într-un model de integrare etapizată, organică, adaptată
dinamicilor și caracteristicilor specifice fiecărui partener în parte.
Un rol cheie trebuie să revină în această abordare țărilor și regiunilor frontaliere
[8]. Dezvoltarea unor relații de cooperare transfrontalieră întărită cu vecinătatea estică
se poate realiza în primul rând prin orientarea relațiilor bilaterale și de cooperare
multilaterală în diversele structuri regionale din care fac parte țările PEV, pe priorități
incluse în Planurile de Acțiune și în Acordurile de Asociere. Țările membre UE de la
graniță ar putea valorifica experiența acumulată în procesul de pre-aderare la Uniunea
Europeană, contribuind atât la implementarea mai rapidă și adecvată a acquisului
pieței interne, cât și la instituționalizarea unui sistem al democrației durabile, prin:
întărirea democrației și statului de drept; respectarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale (în special, libertatea presei și libertatea de exprimare);
reforma administrativă și în domeniul justiției. Stimularea prin politici și reglementări
adecvate a relațiilor comerciale, a fluxurilor de capital și forță de muncă de o parte și
alta a graniței, a schimburilor în domeniul educației și cercetării, a contactelor ”people
to people”, a transferului de competențe și know-how ar genera un proces complex de
interdependențe economice, sociale, culturale, politice care s-ar antrena și susține
reciproc. Ar rezulta de aici o integrare cumulativă având ca rezultat reducerea decalajelor și transferul reciproc de valori ca suport durabil pentru o cooperare politică
întărită. O posibilă cale în viitoarea Politică Europeană de Vecinătate poate fi prin
urmare o abordare ”bottom-up”, cu un rol mai puternic acordat piețelor și contribuției
pe care integrarea funcțională (prin actori sociali și tehnocrați) o poate avea la conturarea treptată a unui model de cooperare regională asumat politic de actorii naționali
și supranaționali. In acest proces, Uniunea Euroepană ar putea dezvolta un cadru integrat de acțiune, cu luarea în considerare a tuturor politicilor (interne și externe: regională, justiție și afaceri interne, educație, cultură și cercetare, de dezvoltare durabila,
sociala si de mediu, externa si de securitate – [2] în măsură să genereze efecte de
spillover și să potențeze eficacitatea măsurilor PEV.
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ACTIVIZAREA DIPLOMAŢIEI MOLDOVENEŞTI ÎN CONTEXTUL
CRUCIADELOR ANTIOTOMANE
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Dans la presente oeuvre l,auteur propose une synthese des dernieres conquetes de
l,historiographie consacrees a l,analise des relations internationals de Moldavie. Cette
analise est concentres sur les actions diplomatiques pour la defender contre l,expansion
ottoman dans touttes les alliances anty-ottomans. En conclusion on present une
caracteristique generale de la personnalite d,Etienne le Grand, Pierre Rares, Basille Lupu
etc., diplomats et defendeurs de la Moldavie, de la terre natale et de son peuple.

În cadrul procesului complex al apariţiei şi manifestării pericolului iminent
otoman din Europa Centrală şi de Sud – Est, diplomaţia Ţării Moldovei şi-a
intensificat activităţile sale în contextul “Cruciadelor tîrzii” (sau antiotomane),
esenţa cărora consta în luptele statelor creştine europene împotriva
expansionismului Imperiului Otoman din secolele XIV – XVI. Moldova şi alte state
dunărene (în primul rind, cele vecine ei, din sud – Valahia şi din vest Transilvania), devenind hotar între lumea creştină şi cea musulmană, volens-nolens
s-au văzut implicate în nişte coaliţii defensive în scopul apărării independenţei de
stat şi integrităţii lor teritoriale. De rind cu aceşti vectori prioritari diplomatici,
politica externă a Statului Moldovenesc de-a lungul perioadei medievale în general
a urmărit oportunitatea fundamentală privind menţinerea independenţei faţă de
Ungaria şi Polonia. Însă sultanii otomani îşi doreau instaurarea dominaţiei asupra
porturilor de la Dunăre şi respectiv, Marea Neagră, unde se făcea un comerţ
înfloritor. În scopul contracarării agresiunii iminente turceşti, domnnitorii şi principii (Transilvaniei) ai acestor ţări au colaborat cu statele creştine europene, mai ales
în cadrul cruciadelor tîrzii.
Coaliţiile antiotomane ce persistau în Europa perioadei examinate reprezentau
tentative reale de revitalizare a Fenomenului medieval al Cruciadelor1. În acest context general, politica externă a Ţării Moldovei era definită de interesele vitale ale
Termenul "cruciadă" este destul de tardiv, care nu apare în latina medievală înainte de
sec. al XIII-lea, desemnînd un pelerinaj militar hotărît de Papa de la Roma, participanţii
căruia se numeau "ostaşi ai lui Christos", "însemnaţi cu semnul crucii", adică erau crucesignati, de la care mai tîrziu a provenit termenul de cruciadă. Cruciadele ca fenomen au fost
expediţii militare ale feudalilor occidentali în Orientul Apropiat, ce au apărut într-o societate
aflată în plină expansiune politică şi militară. Ele erau proclamate drept "razboaie sfinte”, după care
apoi apar "Cruciadele tîrzii”, reprezentate de luptele antiotomane din secolele XIV-XVI. In urma
expansiunii otomane şi atingerea liniei Balcanilor în secolul al XIV-lea, suveranii Moldovei au dus o luptă
continuă de păstrare a autonomiei, independenţei şi statutului internaţional în raport cu Marile Puteri ale
timpului din Sud - Estul Europei - Ungaria, Polonia şi Imperiul Otoman (în ordinea consecutivităţii
cronologice a evenimentelor istorice în domeniul respectiv).
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statului şi diplomaţia moldovenească reprezenta mijlocul eficient de promovare a
acestei politici în scopul promovării independenţei ţării pe arena internaţională. Participarea Moldovei medievale la diversele şi multiplele cruciade antiotomane (diferite după intensitate şi nivel de angrenare, proporţii şi consecinţe) era determinată
preponderent de poziţia ei geopolitică, fiind înconjurată de puternice state feudale
(Regatele Ungariei şi Poloniei – pe parcursul întregii perioade medievale, iar în
primul secol de la fondarea statului de la Est de Carpaţi – de Imperiul Bizantin şi
apoi, o perioadă îndelungată consecutivă – de cel mai agresiv Imperiu Otoman1),
Statul Moldevenesc fiind permanent ameninţat de expansiuni străine.
Expansionismul otoman a evoluat continuu şi către sfîrşitul secolului al XIVlea turcii au ajuns cu cuceririle la Dunăre, ameninţînd Ţările Dunărene şi chiar întreaga Europă. Marile puteri europene au reacţionat promt (deşi neadecvat, şi mai
mult pur formal), declanşînd cruciadele tîrzii. Au fost atrase în această acţiune în
principal Regatele Ungariei şi Poloniei, care urmăreau obiective proprii în SudEstul Europei. Însă situaţia geopolitică s-a schimbat radical după dispariţia Imperiului Roman de Răsărit (Bizantin) marcată de ocuparea definitivă a capitalei Constantinopol (29 mai 1453) şi prăbuşirea Regatului maghiar după dezastrul creştinootoman de la Mohacs (1526), principalele ţări creştine – actori de bază ai sistemului
internaţional din Europa au depus eforturi comune pentru stoparea ascensiunii otomane. Deşi acţiunile internaţionale colective au înregistrat unele succese în acest
scop, totuşi, multe dintre ele au eşuat din diverse cause obiective şi subiective, precum scria remarcabila personalitate din secolul al XVI-lea Erasmus din Rotterdam:
“Ei, iniţiatorii cruciadelor rîvnesc de fapt la bogăţiile turcilor” [1, p. 60-61].
Printre puţinii suverani europeni, care au dus o politică de cruciadă antiotomană erau şi domnitorii Ţării Moldovei, care în politica lor externă au manifestat abilitate politică şi diplomatică, participînd la implementarea diferitor proiecte de organizare a alianţelor antiotomane. Iniţial, s-a realizat o acţiune politico-diplomatică,
fiind creată în anul 1335 o alianţă orientată împotriva Hoardei de Aur, în componenţa Ungariei, Poloniei şi Cehiei (fapt ce a provocat o campanie militară tătară
împotriva Regatului Poloniei, fiind devastat şi tîrgul Siret – viitoarea capitală şi teritoriu naţional al Ţării Moldovei). Apoi, în 1345, de asemenea în perioada prestatală
suveranul maghiar a întreprins o expediţie militară împotriva tătarilor, la care au
participat şi detaşamente din Maramureş sub comanda voievodului Dragoş. Deja în
primii ani după crearea Statului Moldovenesc (1359) documentar a fost înregistrată
victoria asupra tătarilor de la Sinie Vodî (actualmente rîul Siniuha, afluent de stînga
al Bugului de Sud din Ucraina), din toamna anului 1362, unde marele cneaz (duce)
lituanian Olgierd, aliatul tradiţional al Poloniei, a înfrînt trei „emiri tătari” [2, p.
145]. Aceasta a creat premise favorabile pentru lichidarea totală şi către sfîrşitul
Turcii otomani erau un popor migrator din Asia Centrală, care în cadrul expansiunii
spre Vest, se aşează în Asia Mică. Numele de otomani provine de la primul conducător al
lor, Otman (Osman). Turcii trec la religia islamică, iar conform acestei religii, ei impărţeau
lumea în două: Casa Păcii (musulmanii) şi Casa Războiului (celelalte ţări şi popoare). In
1354 ei cuceresc primul oraş european - Gallipoli, iar pînă la sfîrşitul secolului ajung pe
linia Dunării, întrînd în contact direct cu Ţara Moldovei şi Valahia. Pe parcursul sec. XIVXV, aceste două ţări dunărene au reprezentat un obstacol real în calea expansiunii otomane
spre Centrul Europei.
1
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anilor 60 ai secolului respectiv rămăşiţele Hoardei de Aur au părăsit definitiv segmentul central al spaţiului Pruto-Nistrean (şi doar unele forţe tătare răzleţe mai
rămîneau în zona geografică a Dunării Inferioare - de Jos) [3, p. 327].
În acest context al raporturilor dificile cu unele state orientale, preponderent
islamice, s-a produs şi primul contact diplomatic dintre Ţara Moldovei şi Rusia
Moscovită. Astfel, în cadrul relaţiilor moldo-ruse sursele istorice atestă că după
victoria oştirilor ruse comandate de marele cneaz Dmitrii Donscoi în 1380 de la
Culicovo asupra hoardelor tătaro-mongole ale hanului Mamai, fiul său, Vasilii, sa aflat mai mulţi ani în prizonieratul tătaro-mongol. Cînd a reuşit să evadeze, fiul
marelui cneaz al Rusiei Moscovite s-a retras spre vest şi şi-a găsit refugiu în Moldova, la curtea domnitorului Petru I, care a comunicat despre aceasta suveranului
rus. Curînd, din numele lui Dmitrii Donscoi Ţara Moldovei a fost vizitată de o
delegaţie oficială a diplomaţiei ruse, care i-a adus mulţumiri domnitorului Petru I
Muşat pentru suportul acordat şi l-a însoţit pe fiul marelui cneaz al Rusiei spre
Moscova [4, p. 185].
După aceste prime alianţe cu caracter antimusulman, situaţia în domeniu a evoluat şi fiind situată teritorial în apropiere de agresor, care înainta cu forţe masive dea lungul Dunării, mai întîi suveranul Valahiei, Mircea cel Batran (1386-1418), deja
la începutul domniei sale a încheiat o alianţă cu Polonia, la Radom, prin medierea
domnitorului Moldovei Petru I Muşat (din anul 1389, semnată după primul Tratat
moldo-polon de la 26 septembrie 1387), pentru a preveni o acţiune ostilă din partea
Ungariei. Astfel, primul în regiunea dată a abordat o politică de cruciadă domnitorul Mircea cel Bătrîn, după care s-a încadrat în acest proces şi suveranul statului
vecin de la Est de Carpaţi, Alexandru cel Bun, care a inclus Moldova în cruciadele
antiotomane. În general, cînd armata otomană a ajuns la Dunăre, domnitorul valah
şi-a reorientat politica externă, aliindu-se cu suveranul Ţării Moldovei Petru I
Muşat şi cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg şi constituind o primă alianţă îndreptată împotriva Imperiului Otoman.
Astfel, lupta antiotomană a statelor dunărene se declanşează, practic, către
sfârşitul secolului al XIV-lea, cînd expansiunea otomană a atins limitile teritoriale
ale Europei. Situaţia internaţională din acea perioadă se caracteriza prin importante
modificări pe harta politică a Europei Orientale, inclusiv – prin expansiunea Imperiului Otoman în Peninsula Balcanică, iar pe de altă parte, Ungaria şi Polonia ameninţau dinspre vest si nord independenţa Ţării Moldovei. În general, statele feudale
europene au început să organizeze expediţii antiotomane, la care participau frecvent
Moldova, Valahia, precum şi alte ţări sud-estice. Aceştia şi-au dovedit vitejia,
începând cu lupta de la Vidin (1365) şi până la apărarea Constantinopolului (anul
1453), pe zidurile căruia luptau contingente militare din diferite ţări ale Ortodoxiei.
Prestigiul internaţional al Ţării Moldovei se întrevedea şi din relaţiile lui Petru
I Muşat cu Mircea cel Bătrîn, domnitorul Valahiei, care a încercat să creeze cu ajutorul Moldovei şi participarea Transilvaniei un front antiotoman. Totodată, şi
pericolul ungar a determinat, astfel, şi ţara vecină de la hotarele de sud ale
Moldovei, Valahia, să negocieze un tratat internaţional cu Regatul Poloniei.
Deaceea, doar la cîteva luni după lupta de la Kossovopolje (1389), la care au
participat şi valahii, Petru I a început medierea tratativelor polono-valahe în capitala
de la Suceava privind constituirea unei alianţe cu Polonia, îndreptată împotriva
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Imperiului otoman şi a unor eventuale intenţii agresive ale regelui Ungariei
Sigismund de Luxemburg. Astfel, prin intermediul suveranului Ţării Moldovei au
avut loc tratative la cel mai înalt nivel, fiind semnat de către domnitorul Mircea cel
Bătrîn şi regele Wladislaw al II Jagiello un tratat antiotoman. Domnitorul Valahiei
cunoştea atitudinea Poloniei faţă de interesele vitale ale Principatelor Dunărene din
informaţiile date de domnitorul Moldovei, tratativele şi discuţiile iniţiate precedînd
încheierea tratatului. Fiind semnat acordul polono-valah, era important faptul că în
acest document cu caracter internaţional ţara dintre munţii Carpaţi şi rîul Nistru se
numea oficial Muldavia (adică Moldova). Însă Tratatul de alianţă dintre Valahia şi
Polonia, semnat la Suceava, n-a avut o aplicare practică, fiindcă oficialităţile
polone, în pofida clauzelor stabilite, cînd au crezut că le convine, déjà s-au înţeles
cu regele maghiar Sigismund de Luxemburg.
Ulterior însă, la 6 iulie 1391, s-a revenit la problema abordată la nivelul cel mai
înalt în cadrul tratativelor din capitala ţării şi în speranţa de a înlătura motivele care
l-au făcut pe voievodul Moldovei să-şi abandoneze rolul de mediator, tratatul
polono-valah a fost totuşi semnat déjà la Liow în varianta lui iniţială, menţionânduse obligaţiile părţilor semnatare faţă de regele Ungariei. Totodată, domnitorul Ţării
Moldovei Petru I nu şi-a schimbat poziţia în problemele principiale ce vizav
interesele ţării sale. În acest sens prezintă interes unele obligaţii pe care şi le asumau
semnatarii noului tratat de la Liow, care se refereau direct unele obligaţii concrete
ale părţile din cadrul alianţei antiotomane.
Suveranii Moldovei permanent erau în căutarea sprijinului diplomatic al ţărilor
aliate. În primul rînd, în scopul menţinerii unei situaţii geopolitice favorabile şi următorii suverani moldoveni depuneau eforturi susţinute de a păstra alianţa moldopolonă. De aceea, urcînd la tron, fiecare dintre ei considera oportună semnarea de
acorduri bilaterale privind reconfirmarea relaţiilor de suzeranitate-vasalitate. În
acest context, domnitorul Ţării Moldovei Ştefan I la 6 ianuarie 1395 a încheiat un
nou tratat cu suveranul polon, depunîndu-şi omagiul său de vasalitate. Domnitorul
prin tratatul semnat recunoştea suzeranitatea Poloniei „în numele poporului Ţării
Moldovei”, făgăduindu-i regelui polon că „vom sta lîngă dînşii, poloni, ... cu toţi
boierii noştri şi cu toţi pămîntenii şi cu slugile şi cu tot poporul Ţării Moldovei
...împotriva turcilor (enumerîndu-se aici, de asemenea şi tătarii, pruşii, maghiarii,
valahii – A.R.)” [5, p. 70]. Drept consecinţă a tratatului internaţional respectiv, trupe militare ale Moldovei conduse de însuşi domnitorul participă la lupta comună
împotriva Hoardei de Aur. Bătălia decisivă a avut loc la Worskla, în ziua de 13
august 1399, între oastea cneazului lituanian, Witold, şi a hanului tătar, Temir
Kutlug. Conform surselor, se formase “o coaliţie militară, din care făceau parte
lituanieni, ruteni, ruşi, poloni şi moldoveni, care avea drept scop înlocuirea hanului
Hoardei de Aur cu Tohtamîş”. Însă în campania militară din est, deşi cu o armată
bine echipată, dar mai puţin numeroasă, cneazul lituanian a suferit o grea înfrîngere
şi pierde accesul la Marea Neagră. Deşi s-au păstrat puţine surse istorice despre
această catastrofă, se consideră că de rînd cu pierderi masive umane şi domnitorul
Moldovei, Ştefan I cu trupele sale, au căzut pe cîmpul de luptă.
Domnitorul Alexandru cel Bun în politica sa externă a manifestat abilitate
politică şi diplomatică. Graţie capacităţilor sale diplomatice neordinare, domnia lui
a corespuns unei perioade de linişte şi stabilitate prin politica externă de echilibru
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promovată consecvent în raporturile interstatale, îndeosebi cu ţările vecine Ungaria şi Polonia. La 12 martie 1402 recunoaşte suzeranitatea Regatului Poloniei
asupra Ţării Moldovei, reînnoită periodic pe parcursul celor 32 de ani. Prin acest
procedeu politico-diplomatic, s-a pus la adăpost faţă de intenţiile regelui Ungariei
Sigismund de Luxemburg de a revigora suzeranitatea ungară asupra Moldovei (ce
existase anterior doar provizoriu, încă în perioada prestatală) şi, mai ales, de a
controla portul Chilia de la Dunăre şi Marea Neagră. De exemplu, după repetarea a
altor cîteva omagii de credinţă, suveranul Moldovei a decis să negocieze şi să
reînnoiască la Roman, la 25 mai 1411, tratatul cu Regatul Poloniei. Cei doi monarhi
se angajau să se ajute reciproc, în cazul unui atac din exterior, îşi promiteau ajutor
militar şi politic împotriva “tuturor vrăjmaşilor” (inclusiv, şi a turcilor) [6, p. 131].
Însă suzeranul declarat, regele Poloniei Vladislav II Jagello practica o diplomaţie duplicitară. Astfel, la tratativele de reconciliere polono-ungare din 1411 el a
acceptat pretenţia omologului său ungar, Sigismund de Luxemburg, aşa-zisă de
“recuperare a stăpânirii adevărate a ţării moldovene”, după ce iniţial nu fusese de
acord cu ea. Ca urmare a acestui fapt, la 15 martie 1412 în tratatul de alianţă antiotomană încheiat la Lublau (Lublin) între cei doi suverani, a fost redactată şi o
clauză secretă care prevedea împărţirea Moldovei între Polonia şi Ungaria în cazul
în care regele Sigismund nu primea ajutor de la Alexandru cel Bun împotriva turcilor, aşa cum prevedea tratatul. Iar pentru o mai bună apărare a sudului Moldovei, Alexandru cel Bun a primit de la genovezi, care erau aliaţii regelui maghiar,
cetatea Chilia, care împreună cu Cetatea-Albă asigurau o bună protecţie a ţării la
Marea Neagră. Însă această clauză n-a fost pusă niciodată în aplicare, pentru că
domnitorul Alexandru I şi-a onorat obligaţiile asumate prin recunoaşterea suzeranităţii polone si datorită faptului, că divergentele polono-ungare s-au dovedit întotdeauna mai puternice decît interesele comune. Apoi o situaţie similară s-a produs şi în anul 1426, cînd regele maghiar Sigismund a iniţiat o înţelegere cu suveranul Poloniei Vladislav II Iagello si domnitorul Ţării Moldova Alexandru cel
Bun în vederea organizării unei cruciade antiotomane. În scop provocator, deja
după 2 ani Sigismund se adresează din nou regelui Poloniei şi princepelui Lituaniei Witold pentru sancţionarea Moldovei, deşi nu exista nici un pretext, dar a fost
respins si de această dată de regele Vladislav II Iagello.
În mai 1420 flota otomană s-a apropiat de Cetatea-Albă, iar comandanţii turci intenţionau să debarce trupele lor pe uscat şi să formeze un cap de pod, după care să
asedieze cetatea. Trupele otomane erau formate din ostaşi cu o bogată experienţă militară, de război pe uscat şi pe mare, în Asia Mică şi Balcani. Apărarea cetăţii şi a
hotarelor de sud ale ţării era condusă personal de domnitorul Moldovei Alexandru cel
Bun. Perminţîndu-le turcilor să-şi debarce trupele, apoi acesta i-a atacat concomitent
din câteva direcţii şi, conform surselor, i-a aruncat în mare. Cu perderi mari în forţă
vie, flota otomană a fost nevoită să se retragă de sub zidurile cetăţii şi primul atac
otoman împotriva Ţării Moldovei a fost respins cu succes [7, p. 238-240].
Diplomaţia moldovenească se manifesta tot mai activ în cadrul diverselor acţiuni
cu caracter defensiv. În scopul apărării hotarelor de sud ale Ţării Moldovei,
Alexandru cel Bun a acceptat să participe la campania antiotomană iniţiată de regele
Sigismund de Luxemburg (1426). La ea urma să ia parte şi oastea Poloniei, iar ca
punct de concentrare a armatelor aliate fiind stabilită Brăila. Domnul moldovean,
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pregătindu-şi oastea, a eliberat şi un salv-conduct care permitea trecerea liberă prin
Moldova a trupelor poloneze. Cît priveşte oastea lituaniană a princepelui Vitold,
posibil, n-a fost solicitată, căci regele Sigismund de Luxemburg i-a adresat ulterior o
rugăminte separată, cerându-i să-şi trimită trupele sale [8, p. 643]. Insă armata poloneză a refuzat să participe la cruciada antiotomană preconizată şi după trei luni de
aşteptare a trupelor moldovene şi maghiare în regiunea Brăilei s-au văzut nevoiţi să se
dezică de campania militară împotriva Imperiului Otoman şi să facă cale întoarsă.
În pofida acţiunilor militaro-diplomatice comune întreprinse, Imperiul Otoman
îşi impunea prezenţa sa agresivă în statele dunărene. Iniţial, sultanul otoman, Mehmed I, a întreprins o expediţie de proporţii în Valahia, cucerind definitiv
Dobrogea în 1417, iar voievodul valah, Mircea cel Bătrîn, a acceptat sa plătească
tribut (haraci) turcilor, în schimbul menţinerii (răscumpărării) păcii. Astfel, în
rezultatul acestor acţiuni expansioniste Imperiul Otoman a ajuns şi la hotarele de
sud ale Ţării Moldovei. Peste 3 decenii şi jumătate de la prima invazie otomană în
Moldova (1420), în toamna anului 1455, sultanul Mahomed al II-lea, cuceritorul
Constantinopolului, a cerut Moldovei să plătească un tribut de 2.000 de galbeni.
Cucerirea capitalei bizantine (1453) i-a insuflat sultanului o mare încredere în
propriile puteri, plănuind supunerea întregii Europe creştine. Astfel, deja în 1454, el
cucerea o mare parte a Serbiei şi îşi trimitea flota să ameninţe porturile nordpontice. În acest context general şi Cetatea Albă a fost atacată de flota otomană.
Concomitent, sultanul a cerut coloniei genoveze Caffa din nordul Mării Negre un
tribut anual de 3.000 de galbeni, care a început să fie plătit din martie 1455, iar
tătarii din Crimeea au devenit şi ei vasali turcilor. Domnitorul-uzurpator Petru
Aron, după ce a înţeles că suzeranul său, regele Poloniei, nu este dispus să-l ajute,
în primăvara anului 1456 a consultat opinia boierilor la Marea adunare a ţării de la
Vaslui. Hotărârea a fost unanimă: să se accepte plata tributului. Astfel se evita o
confruntare armată cu turcii, deoarece plata tributului asigura liniştea şi protecţia
din partea otomană. Deja existau trei somaţii din partea turcilor pentru acceptarea
tributului şi Moldova n-avea altă soluţie. Însă odată tributul plătit, tributarul intra în
casa păcii, conform dreptului islamic. Valoarea tributului iniţial era de 2.000 de
galbeni şi se considera că nu era un efort financiar deosebit pentru Moldova. Iar din
punct de vedere al poziţiei pe plan internaţional, domnitorul Moldovei rămânea în
continuare vasal al regelui Poloniei, exercitându-se practic o dublă suzeranitate –
polonă şi otomană asupra Ţării Moldovei.
Pe parcursul glorioasei sale domnii de aproape o jumătate de secol, Ştefan cel
Mare se angaja activ în diverse coaliţii antiotomane, care urmăreau scopul major al
respingerii expansiunii Imperiului Otoman în Europa (unde turcii erau antrenaţi în
lupte cu Veneţia, Ungaria, etc.) şi în Asia Mică (turcii fiind în război cu şahul statului
Akkoyunlu). Domnitorul conştientiza mai ales că Dunărea Inferioară prezenta un
spaţiu de o importanţă vitală pentru Ţara Moldovei [9, p. 197-226] şi de aceea acorda
o atenţie politico-diplomatică sporită. Actele agresive de proporţii din partea
Imperiului Otoman din anii 1475, 1476, 1484 ş.a. au fost contracarate numai printr-o
diplomaţie abilă şi eforturi enorme. Iată ce apreciere face cunoscutul istoric Tahsin
Gemil din Turcia: «Experienţa îndelungată a bătăliilor şi politicii internaţionale l-au
condus pe marele domn al Moldovei la concilierea cu Poarta, asigurînd astfel ţării
sale cel mai favorabil statut cu putinţă faţă de Poarta Otomană» [10, p. 154].
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Ulterior, începînd din anul 1473, Ştefan cel Mare a refuzat să mai plătească
tributul către turci, fiind încurajat în acţiunile sale eficiente de constituirea unei
coaliţii antiotomane (1472), avîndu-i ca membri pe conducătorul statului turcmen
din Asia Centrală, Uzun Hassan, regele Ungariei, Mathias Corvin şi Veneţia. Însă în
noua situaţie geopolitică, sultanul Mehmed II (1444 – 1446, 1451 – 1481) a ordonat
beylerbey-ului Rumeliei, Süleyman Hadîmbul să întreprindă o campanie de
pedepsire în Moldova. Respectiv, către sfîrşitul anului 1474, oastea turcească - circa
30 000 de ieniceri, la care s-au adăugat 17 000 de oșteni din Valahia (însă sursele
moldoveneşti arată că oastea invadatoare număra în total circa 120 000 de oameni),
au pătruns în Moldova, înaintînd spre capital ei - Suceava. Scopul campaniei era
ocuparea Moldovei şi detronarea lui Ştefan cel Mare. Avînd o armată numeric inferioară - de doar 40.000 de oşteni, ajutaţi de cîteva mii de secui, unguri şi poloni, domnitorul a ales să dea lupta decisivă la sud de Vaslui, în valea îngustă a Bîrladului, un loc mlăştinos şi flancată pe ambele laturi de dealuri împădurite, făcînd imposibilă o desfăşurare largă a trupelor turcești, iar pe flancuri a plasat artileria.
Lupta s-a dat în dimineaţa de 10 ianuarie 1475, cînd o parte însemnată a oastei inamice a fost nimicită, fiind capturate 100 de steaguri şi toată artileria. Cronicarul
polon Jan Długosz arăta că „foarte puţini turci şi-au putut găsi mîntuirea prin fugă,
căci chiar şi aceia care au fugit şi au ajuns pînă la Dunăre, au fost ucişi acolo de
moldoveni, care aveau cai mai iuţi, sau au fost înecaţi de valuri”. Chiar şi Sultanavalide, văduva lui Murad I, recunoştea: „niciodată o oaste turcească n-a suferit o
astfel de înfrîngere”.
Revenit la Suceava, Ştefan îşi anunţa victoria principilor creştini, arătînd că
„am mers împotriva duşmanilor Creştinătăţii, i-am biruit şi i-am călcat în picioare
şi pe toţi i-am trecut prin ascuţişul sabiei noastre”. El îndemna, totodată, la
continuarea luptei, turcii fiind slăbiţi în urma dezastrului de la Vaslui. „Păgînul
împărat al turcilor îşi puse de gînd să-şi răzbune şi să vie în luna lui mai cu capul
său şi cu toată puterea sa împotriva noastră şi să supună ţara noastră care este
poartă a creştinităţii şi pe care Dumnezeu a ferit-o pînă acum”. Astfel, Ştefan al
III-lea a continuat eforturile diplomatice pentru menţinerea coaliţiei antiotomane.
Conştient că lupta cu Imperiul Otoman nu poate fi cîştigată pe termen lung, domnitorul a acceptat să plătească din nou tribut sultanului, începănd cu sfîrşitul lui1479–
începutul anului următor. Însă, vara 1484 otomanii au atacat cetatea-port Chilia în
vederea extinderii ariei de dominație turcească în nordul Dunării Inferioare, sultanul
Baiazid II (1481 – 1512) urmărind transformarea Mării Negre într-un „lac otoman”.
După ce a cucerit cetăţile genoveze din nordul Mării Negre şi a Mangopului, turcii
şi-au concentart trupele navale în zona porturilor moldoveneşti Chilia şi Cetatea
Albă. La 30 aprilie 1484 sultanul a proclamat „războiul sfînt”, iar la 22 mai a pornit
din Adrianopol în fruntea unei armate formată din 200 de nave, pe care erau îmbarcate maşinile de război, artileria, corpul de ieniceri şi pedestrimea, capturînd apoi
porturilor moldoveneşti Chilia şi Cetatea Albă.
Ulterior domnitorii Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu au determinat vectori
noi ai diplomaţiei moldoveneşti în condiţiile specifice de la începutul dominaţiei
politice otomane, fiind promovate activ în cadrul sistemului internaţional din Europa apoi de către suveranii Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir, ş.a. Suveranii Ţării
Moldovei s-a manifestat eficient şi în cadrul diverselor activităţi ale Ligii Sfinte,
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etc. In concluzie, diplomaţia domnitorilor moldoveni din perioada examinată a avut
drept obiectv obţinerea unui sprijin militar şi politic din partea marilor puteri creştine pentru redobîndirea independenţei definitive, asigurării suveranităţii depline a
Statului moldovenesc.
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REZILIENŢĂ PRIN INTERMEDIUL INSTITUŢIILOR – CALEA SPRE
DIMINUAREA DECALAJELOR DE DEZVOLTARE LA
PERIFERIA ESTICĂ A UE
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The article claims about the increased concern for integration under the same analytical framework resilience, whether institutional, policy and governance or organizational
systems and inter-organizational, which is generating a new "transdisciplinary discipline".
Author underlines that the major challenge is therefore how government and the regional
action of the institutions, are making the correct measures and their practical application.
The effectiveness of institutions is closely linked to the prosperity of the country and its regional potential, therefore it is important how the government directs its attention to regional development and integration policy.

În ultimii ani, la nivel internațional, s-a conturat o preocupare sporită pentru integrarea sub același cadru analitic a rezilienţei, fie instituţională, de politici şi
guvernanţă, fie a sistemelor organizaționale și inter-organizaționale, generându-se o
nouă „disciplină transdisciplinară”. Ca urmare a unor dezastre naturale (inundaţii,
tsunami, explozii etc.), s-a manifestat un interes aparte, în lumea academică, privind
studierea capacităţii de rezilienţă a unei ţări, care a fost afectată de un asemenea
pericol. Astfel, rezilienţa a devenit un cuvânt răsunător într-o gamă largă de discipline, fiecare disciplină atribuindu-i propria definiție de lucru a termenului. Conceptul de bază a fost dezvoltat în științele ecologice, dar a fost adoptat de economie,
științe sociale, de organizare, științele de gestiune şi management, inginerie,
medicină. Aplecându-ne strict spre sfera economicului, prin rezilienţa unei ţări
înţelegem capacitatea acesteia de a se adapta la schimbarea unor contexte macroeconomice, de a face față șocurilor bruște, perturbărilor şi de a reveni la echilibrul
dorit, fie cel de dinainte sau la unul nou.
Interesul pentru studiul rezilienței s-a manifestat cu evidență încă din anii 60’,
dar a atins o masă critică în cercetarea academică relativ recent [3], [6], [20], [8],
[5], conceptul nefiind încă unul clarificat și nici integrat în modelele de creștere și
dezvoltare. Dincolo de diversitatea abordărilor, reziliența este considerată ca fiind
„abilitatea unui sistem de a rezista, a-și reveni sau a se adapta la efectele unui șoc
sau ale unei schimbări” [19, p. 2]. Prin urmare, statele (în general, sistemele) cunosc
diferențe în gradul de adaptare la perturbările contextului extern (economic, politic,
cultural), în funcție de capacitatea lor de reziliență. Este de înțeles, astfel, de ce
actuala criză globală a accentuat interesul la nivel internațional pentru studiul
rezilienței și a interdependențelor acesteia cu creșterea economică, interes cu atât
mai justificat cu cât criza economică se prelungește iar contextul geopolitic la nivel
global și regional devine tot mai instabil. Nu în ultimul rând, noua tendință a
instituțiilor internaționale de a oferi un loc central rezilienței în rapoartele asupra
dezvoltării (a se vedea, spre exemplu, Rapoartele Dezvoltării Umane și a
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Dezvoltării Globale din 2014, The World Bank, 2014; UNPD, 2014) vine în
sprijinul opiniei că reziliența tinde chiar să înlocuiască sustenabilitatea ca obiectiv
ultim al dezvoltării [12] sau, cel puțin, să confirme că reziliența se constituie într-o
prioritate în cercetarea internațională. Pentru economiile europene, studiul
rezilienței capătă o importanță suplimentară, dată de dinamica schimbărilor induse
de procesele de integrare pozitivă și negativă. Este mai ales cazul economiilor
central și est europene, care au fost ”obligate” la un proces rapid de adaptare la un
nou sistem economic, legislativ, de guvernare și care parcurg încă un itinerar dificil
de restructurare și integrare. Pentru acestea, contextul transformărilor induse de
mediul internațional s-a asociat, în consecință, celor generate de procesul de
integrare, făcând cu atât mai necesare cercetările asupra capacității lor de reziliență.
Reziliența a devenit „o țintă în mișcare, ce este constant redefinită” [2, p. 600],
evoluând de la forme restrânse, statice, derivate din teoria sistemelor, la forme
dinamice, cu un grad ridicat de complexitate. Înţelegerea adecvată, care să reflecte
multivalența termenului, presupune o analiză inductivă a conceptului, de jos în sus,
pornind de la anumite caracteristici, precum nivelul de educație, statutul economic,
calitatea guvernării, infrastructura etc., considerate ca fiind pilonii capacității de
reziliență. O abordare integrată, din perspectiva determinanților creșterii și
dezvoltării, raportată la viziunea strategică a UE și la condiționările generate de
dezvoltarea de tip centru-periferie în spațiul european, prin asocierea dimensiunii
instituționale, cu cea economică, socială şi politică, poate oferi o imagine clară
asupra capacităţii de rezilienţă a statelor din vecinătatea estică a UE (figura 1).
Figura 1. Abordarea integrată a rezilienţei

Sursa: reprezentare proprie
Multitudinea transformărilor structurale din economie, însoţite de nevoia continuă de adaptabilitate la dinamica pieţei şi la provocările transfrontaliere (întrunirea
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condiţiilor pentru aderare, repoziţionarea statelor estice din economii periferice ale
UE în unele centrale, insuficienta bază de date cu statistici naţionale şi regionale,
care să ghideze actul decizional, neîncetata ancorare în trecut) determină ca modul
în care se face consolidarea capacității societăților de a guverna pentru rezilienţă să
fie primordial pentru continuarea, în manieră eficientă, a dezvoltării economice sustenabile. Abilitatea de a gestiona rezilienţa se află în actori, rețele sociale și instituții, care, prin modul de guvernare (flexibil sau reflexiv) şi prin deschiderea de a
învăţa, să fie capabili să se adapteze schimbărilor intervenite în economie. Structura
şi transformarea economică diferă de la ţară la ţară şi, deşi există unele elemente
comune între acestea, putem să înţelegem cu adevărat proprietăţile unice ale
fiecăreia doar dacă facem comparaţii cu alte ţări [14, p. 8]. Rezistenţa la şocuri a
statelor este dată, în special, de calitatea instituţiilor, de abilitatea acestora de a gestiona perioadele de criză şi de a răspunde eficient cerinţelor UE.
Evoluţia instituţiilor este dependentă de regulile stabilite de generaţii întregi
[18] şi ca atare, drumul spre dezvoltare este condiționat, într-o măsură substanțială,
de moștenirea unui ansamblu de instituții care determină expectativele oamenilor şi
constrâng dezvoltarea noilor structuri de stimulentele bazate pe piaţă [25, p. 27].
Prin urmare, complexitatea transformărilor care au loc în spațiul Est-european nu
poate fi surprinsă numai cu ajutorul teoriilor standard. Premisa că intervenţiile sociale nu se realizează într-un vacuum, aşa cum s-a crezut şi, mai ales, susţinut, trimite
şi face apel la forţa explicativă a teoriilor neoinstituţionale. Una din concluziile
formulate din perspectiva neoinstituţionalismului, cu implicaţii imediate şi majore
asupra proceselor de reformă şi transformare, este că evoluţia proceselor economico-sociale depinde de trecut iar această dependenţă se manifestă în primul rând prin
lipsa unor tipare pre-tranziţie, care să susţină reformele [7]; [1]; [9]; [11]; [16] definesc acest proces în următorii termeni: dependenţa de cale înseamnă, (…), că o dată
ce o ţară sau regiune a pornit pe o cale, costurile de întoarcere sunt foarte mari. Vor
exista alte posibilităţi de a alege, însă fortificarea anumitor aranjamente
instituţionale va limita fiecare inversare a alegerii iniţiale [16, p. 49]. De aceea,
cunoaşterea matricei instituţionale poate oferi serioase indicii despre sursele
inerţiilor şi greutăţilor întâmpinate atunci când componente ale sale se află în
discordanţă cu cerinţele progresului [23]. Nu întâmplător, în limbajul
reprezentanţilor guvernelor naţionale se regăseşte deseori sintagma ,,reforma
instituţională”, deşi, în statele de la graniţa de Est a UE, reconstrucţia instituţională
reprezintă o verigă slabă, datorită incoerenţei statului în acţiunile sale, datorită
mecanismelor de implementare ale instituţiilor contradictorii şi instabile, şi poate
mai ales, datorită mentalităţilor învechite, instituţiilor informale, care încă nu au
căpătat o dimensiune pro-piaţă şi pro-democraţie. De aceea, integrarea instituţiilor,
atât a celor formale, cât şi a celor informale, trebuie incluse în studiul capacităţii de
rezilienţă a unui stat, cu atât mai mult cu cât acestea formează mediul care poate
influenţa, pozitiv sau negativ, desfăşurarea activităţilor economice şi sociale ale
unei ţări şi fac legătura dintre trecut, prezent şi viitor [21, p. 106].
Pe fundalul crizei actuale, provocarea majoră o reprezintă, aşadar, modalitatea
de guvernare, de acţiune regională din partea instituţiilor, de luare corectă a
măsurilor şi aplicarea acestora în practică. Eficacitatea instituţiilor este strâns
corelată cu nivelul de prosperitate al ţărilor, fapt pentru care este importantă modali650

tatea prin care guvernele îşi orientează atenţia spre analiza politicilor de dezvoltare
regională a ţărilor de la graniţa de Est a UE (România, Republica Moldova,
Ucraina), ţări care dispun de un grad de perifericitate ridicat, atât din punct de vedere economic, cât şi spaţial. Dacă s-ar reduce caracterul de perifericitate, cel puţin
economic, în rândul acestor ţări, ar trebui să se treacă la definirea şi încadrarea stipulată în cadrul metodologic european similar regiunilor competitive, prin introducerea unor indicatori specifici în sistemul indicatorilor structurali, care definesc
gradul de convergenţă teritorială şi de coeziune intra-comunitară. În această manieră s-ar contura mai clar elementele care determină apariţia disparităţilor regionale, anume acelea care fac referire la accesul pe pieţe, facilităţi de transport, posibilităţile de producţie, descentralizarea proceselor de decizie, resursele naturale disponibile, resursele umane, probleme de mediu, accesul la serviciile publice, demografie etc. Realizarea unei analize la nivelul acestei zone geografice poate furniza
suportul pentru alegerea direcţiilor de acţiune de către autorităţile regionale, care să
se bazeze pe capacitatea de rezilienţă din diverse sectoare de activitate. Mai mult,
înţelegerea specificităţii locale poate furniza un caracter obiectiv al măsurilor luate,
bazată pe o implicare activă şi responsabilă în formularea politicilor de dezvoltare
regională, lucru care să permită o creştere economică sustenabilă, care să susţină
convergenţa şi procesul de integrare. Având în vedere decalajele de dezvoltare dintre aceste state şi restul UE, studiul asupra problematicii induse de capacitatea de
rezilienţă dezvoltă valențe particulare. Privind în dinamică, deși în perioada 20002014, în UE s-a înregistrat un proces de convergență modest, la nivelul PIB pe locuitor, discrepanțele inter-regionale din statele de la graniţa de Est au crescut. Aşadar,
capacitatea de reziliență este diferită între economiile centrale și cele periferice, iar
perspectiva capacității de reziliență a perifericității estice depinde de modul în care
aceasta va reuși o repoziționare de tip centru-periferie în raport cu vecinătatea estică
a UE. Prin cunoașterea diferențelor și a similitudinilor între capacitatea de reziliență
a perifericității intra-UE și a celei din vecinătatea de graniță se pot genera propuneri
care să coasigure adecvarea mai eficientă a măsurilor unora din politicile europene
majore (regională, de vecinătate), dar și pentru orientarea programelor de cooperare
tarsnfrontalieră în relațiile România-vecinătatea estică. În plus, pe lângă o mai bună
cunoaștere cu privire la efectele programelor politice actuale privind coeziunea
economică în partea de Est a UE, o abordare integrată, care să combine aspectele
instituţionale, economice, sociale, politice, cu cele spaţiale și şă ofere soluţii pentru
dezvoltare plecând de la specificitatea locală poate oferi suportul sustenabilizării
procesului de dezvoltare la graniţa de Est a UE.
După cum am precizat, dimensiunea instituţională are un rol covârşitor în
analiza capacităţii de rezilienţă deoarece reflectă dacă modul de guvernare din
statele vecinătăţii estice a UE este dependent, în special de instituţiile informale,
şi cum anume această dependenţă se repercutează asupra performanţelor
economice, implicit asupra capacităţii de rezilienţă. Din perspectivă instituţională,
în analiza rezilienţei pot fi integraţi indicatorii de guvernanţă ai Băncii Mondiale
(controlul corupţiei, eficacitatea guvernamentală, stabilitatea politică, absenţa violenţei şi terorismului, calitatea reglementărilor, regula legii), indicatori ce surprind
valorile unui stat (moralitate, încredere, responsabilitate, toleranţă, empatie, economisire, hărnicie, perseverenţă, dorință de auto-realizare), care să furnizeze o ve651

dere de ansamblu asupra caracteristicilor instituționale susceptibile de a contribui
la diferențele de transformare, de adaptare şi de gestionare a şocurilor/vulnerabilităţilor ce pot interveni în economie (anexa 1).
Dacă ar fi să găsim miezul problemei statelor în tranziţie, considerăm că acesta
rezidă în modalitatea de înțelegere și de implementare a instituțiilor în societate.
După cum se ştie, începând cu anii ’90, ţările din Europa Centrală şi de Est au
încercat o schimbare majoră privind evoluţia lor. S-au prăbuşit regimurile comuniste, s-a trecut la piaţa capitalistă, în cadrul căreia predomină proprietatea
privată şi libera iniţiativă. Toate aceste transformări au avut preţul lor, greu de suportat, mai ales, în contextul existenţei unui cadru instituţional instabil. Astfel,
putem explica de ce, acum, după atâţia ani de tranziţie, economiile europene în dezvoltare încă mai au o serie de probleme de rezolvat, printre acestea aflându-se şi cea
referitoare la buna funcționare a instituțiilor formale.
Este esenţial pentru dezvoltarea ţărilor ca acestea să aibă în vedere structura
şi calitatea instituţiilor lor indiferent de sistemul pe care îl aleg să se bazeze –
german, japonez sau american [13]. Tipurile de capitalism japonez, german şi
american diferă în ceea ce priveşte câteva caracteristici instituţionale, dar toate au
cunoscut succes de-a lungul istoriei. Sistemul american se bazează mai mult pe
forţa pură a pieţei, în timp ce celelalte două pe tradiţie, stat şi relaţii stabile şi de
durată în afaceri. Dar, ne întrebăm, oare statele europene care traversează încă
perioada de tranziţie, pot ajunge la nivelul acestor modele? Este o întrebare la care
oricât de optimişti am fi, cu greu putem crede într-un răspuns pozitiv. Şi acest lucru datorită faptului că asemenea ţări deţin caracteristici instituţionale specifice,
date, în principal, de ideologiile regimului comunist. Astfel, s-a ajuns la a se crede
în lozinca ,,istoria contează”, ceea ce denotă că aceste state sunt dependente de
trecut (,,path dependence”) într-o proporţie semnificativă [10]; [22]. Când ne referim la dependenţa de trecut avem în vedere componente instituţionale, cum ar fi
cultura, moneda, religia, guvernul etc. Performanţele economice ale fiecărei ţări
au depins, în mod critic, de construcţia instituţională. Instituţiile informale există
în toate ţările, chiar şi în cele dezvoltate însă rolul lor este mai mare în acele state
în care instituţiile formale sunt slabe.
Instituţiile slabe subminează creşterea economică şi, prin urmare, guvernele
ţărilor în curs de dezvoltare ar trebui să depună eforturi în vederea consolidării lor,
pentru a furniza un orizont mai larg pentru funcţionarea eficientă a pieţelor. Unde
piaţa întâmpină dificultăţi datorită costurilor ridicate de tranzacţie, se impune ca
instituţiile să fie recunoscute pentru a acţiona în sensul reducerii acestora [24]; [4].
Aşa cum a sugerat Lazonick ,,societatea trebuie să pună pe primul plan instituţiile
care generează pieţe funcţionale pentru a culege avantajele produse de acestea.
Apoi, instituţiile suplimentare trebuie să controleze operarea pieţelor pentru a atinge
o creştere economică stabilă şi echitabilă” [15, p. 2].
Moştenirea comunistă a lăsat amprente puternice asupra Europei de Est. În
primul rând, legile, instituţiile şi structura privind proprietatea din regimul comunist
sunt foarte diferite faţă de ceea ce este necesar într-o economie modernă, capitalistă,
aşa încât aproape totul trebuie schimbat. În al doilea rând, după mai bine de 45 de
ani de sistem economic de comandă, scurşi de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, acesta nu a reuşit să se mai susţină, lăsând loc liber colapsului indus652

trial, haosului financiar şi unor standarde de viaţă foarte scăzute. Unele ţări din
Europa de Est au căutat să stopeze situaţia, înlocuind planificarea centralizată cu
reforme bazate pe decizii neîngrădite care, ce-i drept, au adus unele îmbunătăţiri,
însă nu au condus la apariţia şi dezvoltarea unor relaţii de piaţă concurenţiale
normale. Pe scurt, fiecare ţară din regiune a suferit un colaps economic şi o
încetare a creşterii iar, în unele cazuri, s-au înregistrat lipsuri acute, crize ale balanţei de plăţi [17, p. 102]. Toate aceste inconveniente vor putea fi înlăturate
numai prin consolidarea şi funcţionarea eficientă a instituţiilor. În consecinţă,
putem afirma că Europa de Est a dezvoltat o formă de capitalism distinctă. În anii
’90, cadrele instituţionale erau instabile, foarte schimbătoare, iar acest lucru a atras modificări radicale în comportamentul indivizilor: oportunism, acceptarea de
mită, favoritisme etc. Toate acestea au contribuit, așa cum era de așteptat, la traiectorii de dezvoltare diferite de cele ale statelor Europei Occidentale, ceea ce s-a
tradus prin accentuarea modelului de tip centru-periferie.
Capacitatea de reziliență a perifericității estice a UE și perspectivele de
dezvoltare în regiune depind esențial nu doar de dezvoltările interne ale UE, ci și
de evoluția ţărilor vecine de a reacţiona la noul context geopolitic, economic, aflat
în schimbare rapidă, de capacitatea de a absorbi şi a integra, la scară largă, în
economie şi societate, valorile formale şi informale europene, aspecte care se
regăsesc în totalitate în sfera de interes a rezilienței. În funcţie de aceste capacităţi, se va contura potenţialul acestor ţări de a-şi consolida sistemele democratice,
de a genera transformări economice, instituţionale, politice, care să susţină un
proces de dezvoltare durabilă, şi de a-şi adapta economia şi societatea la standardele europene (condiţii de care depinde viitorul stabilităţii politice, viitorul relaţiilor externe ale UE în vecinătatea ei estică, precum rolul UE în regiune, implicit
perspectivele UE ca actor global).
Cercetările ulterioare îşi vor propune să ofere răspunsuri la întrebări cum ar
fi: România, Republica Moldova, Ucraina dispun de capacitatea de a rezista unor
şocuri sau de a atenua unele turbulenţe?; Criza actuală poate reprezenta un nou
start spre revenire macroeconomică şi transformare? Pot recupera aceste state
decalajele mai repede decât altele? În ce măsură aceste state au capacitatea de a
integra în modelele lor de dezvoltare elementele de europenizare (capacitate de
adaptabilitate/reacţie)? Spre ce direcţii ar trebui să-şi orienteze resursele?
Ţările/regiunile pot răspunde diferit la aceste provocări, în funcție de statutul lor
de rezistență? etc. Analiza capacităţii de rezilienţă, a potenţialului şi vulnerabilităţilor ţărilor de la graniţa de Est a UE de a parcurge un proces de europenizare şi
de a se adapta unor situaţii în schimbare va oferi o mai bună înţelegere la nivel
european a regiunii şi a problemelor ei specifice. UE va putea oferi astfel un
răspuns mai bun prin adecvarea politicilor şi instrumentelor de politici interne si
externe. Cercetările viitoare ar putea genera instrumente adecvate pentru politicile
de restructurare economică, instituţională din aceste ţări, pentru integrarea mai
eficientă şi rapidă a elementelor europenizării şi plasarea pe un parcurs al dezvoltării durabile şi al convergenţei cu modelul european.

653

Anexa 1

Determinanţii rezilienţei

INSTITUŢII
- Democrația
- Regula legii
- Corupția
- Drepturile de
proprietate

CONTEXT
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- Relațiile cu UE /
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- Securitatea
energetică
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organizată
- Securitatea
informațiilor
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- Echipamente
militare

TERITORIALITATE
- Perifericitate
economică
- Perifericitate
spațială
- Conectivitate &
accesibilitate
- Calitatea şi densitatea infrastructurii

ISTORIE ŞI CULTURĂ

SECURITATE
UMANĂ

REZILIENŢĂ

- Incrementalism
istoric
- Valorile și
normele sociale
- Discriminarea și
stereotipurile
culturale
- Diferențele
culturale / religioase

- Riscuri de
mediu
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resurselor
- Securitate
alimentară
- Riscurile
sărăciei
- Libertăți &
drepturi
- Asigurarea
sănătăţii
- Furnizarea de
educație MEDIU DE
AFACERI

Rezistenţă
Absorbţie
Adaptare
Transformar
e

CAPITAL SOCIAL
- Societate civilă
- Încredere
socială
- Responsabilitate civică
- Relații comunitare / reţele
- Responsabilitate
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A new World Order that is being formulated at present time is causing many geopolitical challenges to international security. The trend certainly greatly influences on various
aspects of any state national security environment. A new Cold War suddenly emerged due
to the political crisis in Ukraine penetrated into so-called “Hybrid Warfare” scenario, has
been drawn up confrontation line between two global power actors: Russia and NATO (as
collective defense organization of the Western community). Therefore some interests are
being forwarded on what are conceptual principles and goals of these actors and how are
they competing in aegis of the 21st century Cold War. In that regard, there are some futile
geopolitical regions where the Cold War “pulses” are being probed. These regions are included: Caucasus-Caspian, Eastern Europe and the Middle East. However, the Middle East
area faces with many geopolitical challenges symmetric and asymmetric characteristics
making the one as one of the key geostrategic “hot spot” at global political level amid having a potency to be a “no turbulent piece of land” in World Ocean.

Introduction
Russia’s further aggression to the West, considering its aggression against
Ukraine and reinforcement its military capability muscles in Baltic and Black Sea
geostrategic zones as well as military confrontation between the West and Russia
already reached geopolitical stalemate and launching new Cold War a bit fierce and
spice rather than classical Cold War in 1947-1991 in the 21st century, makes any
NATO Summits more pragmatic and tough having considering new realities in the
world politics. The first indication of real political approach of the NATO leadership is to be sought of cancelation of the NATO-Russia Partnership Council session
at highest level and closing doors to Russia to participate in the Summit that had
occurred at first time since ending of bipolar system in 1991 [1].
The NATO and Russia with its coalition members in aegis of the Collective
Security Treaty Organization (CSTO) hostility is reaching steadily its highest
points. Some military accidents between the Russian Federation and USA Armed
Forces in adjacent areas of bordering zones as well as military muscle demonstration from both sides in the Black Sea and Baltic Sea zones are indicating that relations between the sides are worsening drastically. Prior to the Warsaw NATO
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Summit, Russia launches to use capability the other military coalition strength and
might in name of Shanghai Cooperation Organization (SCO) - around 7,000 servicemen from China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan are participating in military exercises that Russian and Chinese media say are the largest ever
held by the Shanghai Cooperation Organization (SCO). The six-day anti-terrorist
drills started in China's Inner Mongolia province in August of 2015 [2]. They involve ground troops, aviation, air defense systems and radio-electronic warfare. The
exercises, dubbed Peace Mission 2014, are being supervised by the deputy chief of
Chinese People’s Liberation Army’s General Staff, Wang Ning. The Shanghai Cooperation Organization is a six-nation security alliance dominated by Russia and
China and seen as a counterweight to NATO.
Hence, topics and issues to be discussed at the Summit are to be very sensitive
and fragile to current Euro-Atlantic Security environment that are to be debated and
negotiated very urgently. Certainly there are to be taken some changes and new topics
in Summit schedule. How far NATO leadership is sought to be gone is another matter
of consideration but having considered above-mentioned strict geopolitical environment; it is possible to predict what are these novelties and changes discussed in aegis
of the NATO Summit in Wales and what Russia’s response to that strategy is.
NATO Wales Summit: Geopolitical Challenges Remained Same
In 1990 in time when the Soviet Union was in a phase of dissolution and then
NATO leadership was facing with concrete problem of whether the Alliance should
have prolonging its destiny or dissolving along with its counter-part block Warsaw
pro-Soviet Alliance, in London was held the NATO Summit. The Summit was used
to be considered as indeed historical event in then international relations provisions
and what is interesting from contemporary viewpoint either. The London Summit at
this time had to cope with two key geopolitical challenges – notable how to comply
with Article 5 of the Washington Agreement of 1949 and decided the Alliance existential issue at large [3]. By that time, the challenges were coming from two geostrategic spaces – from then Russia which felt in disorder and political anarchy and
by doing so, a nation with nuclear power truly imposed critical threat to the whole
Euro-Atlantic society and secondly, political radicalization of Islamic groups in the
Middle East and Maghreb had became key topics of concerns. Later, in a year after,
at the next Summit in Rome, the London Summit decisions were reflected in the
Alliance strategic document – “The Alliance’s New Strategic Concept” where the
paragraph 45 b) sub-paragraphs stated out the challenges “that the maintenance of a
comprehensive in-place linear defensive posture in the central region will no longer
be required. The peacetime geographical distribution of forces will ensure a sufficient military presence throughout the territory of the Alliance; including where
necessary forward deployment of appropriate forces. Regional considerations and,
in particular, geostrategic differences within the Alliance will have to be taken
into account, including the shorter warning times to which the northern and
southern regions will be subject compared with the central region and, in the
southern region, the potential for instability and the military capabilities in the
adjacent areas” [4]. Here was mentioned concrete geopolitical threats emanated
from south direction to the Alliance border i.e. from Algeria, Egypt and Middle
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East were being activated radical Islamic groups, mainly Salaffiyah origin and regarding northern and southern borders were indicating threat from newly created
Russian Federation. It is important to underpin that the London Summit was dealing
with the Alliance expansion issues.
A sometimes later, in almost two decades afterward, in 2014 at the same place
in the UK, notable in Wales, the NATO incumbent leadership have been coping
with the same ones geopolitical challenges but in more dynamic and concrete manners. Certainly the Wales NATO Summit decisions and thoughts reflected in the
Summit Declaration in proper manner and will be omnipotent in re-thinking principles of the incumbent NATO Strategic Concept adopted in 1999 at Washington
Summit. With high probability, the Concept new version with contemporary processes of international politics will be adopting in forthcoming NATO Warsaw
Summit in 2016. At the same time, the Wales Summit was not either discussing a
probability of the Alliance further expansion issues amid of exploring decision to
invite Montenegro to join the Alliance by 2015 and with granting to BosniaHerzegovina with MAP status – long-standing dream of Georgia to gain since 1999
when the NATO leadership has introduced new forth stage level of integration to
the Alliance membership. Among concrete challenges from geographic perspectives
were identified three regions: Eurasia (Post-Soviet Space)-Middle East-Africa
(Maghreb). As for the Eurasia space, the NATO leadership pointed out protracted
conflicts in the South Caucasus and Moldova and what is important – military confrontation in Ukraine. The Wales Summit contrary to the London Summit has clarified two real geopolitical threats straight forwardly jotted down in the first paragraph of the Summit Declaration: “We, the Heads of State and Government of the
member countries of the North Atlantic Alliance, have gathered in Wales at a pivotal moment in Euro-Atlantic security. Russia’s aggressive actions against Ukraine
have fundamentally challenged our vision of a Europe whole, free, and at peace.
Growing instability in our southern neighbourhood, from the Middle East to
North Africa, as well as transnational and multi-dimensional threats, are also
challenging our security. These can all have long-term consequences for peace and
security in the Euro-Atlantic region and stability across the globe” – Military aggressiveness of incumbent Russian authority (the Summit Declaration paragraphs
28, 29, 30, 31) [5] and radical Salaffiyah Islamic Coalition led by the “Islamic Caliphate” [6] or ISIL (paragraphs 32,33). The Global Jihad threat has been primarily
configured in the same manner in aegis of the Summit Declaration: “The so-called
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) poses a grave threat to the Iraqi people,
to the Syrian people, to the wider region, and to our nations. We are outraged by
ISIL’s recent barbaric attacks against all civilian populations, in particular the systematic and deliberate targeting of entire religious and ethnic communities. We
condemn in the strongest terms ISIL’s violent and cowardly acts. If the security of
any Ally is threatened, we will not hesitate to take all necessary steps to ensure our
collective defence”. In order to prevent further advance of the ISIL groups, the
NATO will deploy in Turkey Patriot missiles to defend the population and territory
of Turkey that is a strong demonstration of NATO’s resolve and ability to defend
and deter any potential threat against any Ally. “In these turbulent times NATO
must be prepared to undertake the full range of missions and to defend Allies
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against the full range of threats,” NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said [7] at the end of the Summit. Moreover, Jordan, the closest nation to the
conflict-prone zone, was declared as a Distinctive Partner to the Alliance and Jordan will be provided special defense and security support.
In addition to that in order to continue to closely monitor the situation and explore options for possible NATO assistance to bilateral and international efforts to
promote stability and contribute to the response to the growing crisis in, and threats
from, the Middle East region, the US President Barack Obama sought to use a
NATO summit in Wales to enlist allied support in fighting the Islamist militants and
he said that his nation was forming a "core coalition" to battle Islamic State militants in Iraq, calling for broad support from allies and partners but ruling out committing ground forces. At least, 10 Allies have been supported and joined the initiative. Georgia presumable also joins the new coalition as it was confirmed by Defense Minister Irakli Alasania in his interview on September 9, 2014 at “Rustavi-2”
TV. It was sufficiently clear why the US Defense Secretary Chuck Hagel paid his
official visit to Georgia in 7-8 September [8]. Here is to mention that Georgia due
its geopolitical location, mainly from geostrategic assumption – a member of Wider
Middle East geopolitical space with almost two thousand km away from Syria and
Iraq and with enhanced military capabilities to deploy newly formed Coalition Air
Force combat and transport jets and with ability to launch from the territory special
destination operation and deploy possibly ballistic short and medium range missile
system as well as with deployment of Naval forces in the Black Sea waterlines of
Georgia Aegis equipped warships with ballistic cruise missiles to attack ISIL military bases and unit tactical deployment in Syria and in Iraq and prevented infiltration possibilities from Iraq and Syria to NATO member-states as well as vice versa
direction ISIL militants – becomes a part of the so-called “Middle Eastern Partnership Basket”. As it was agreed upon, the NATO has decided to launch a Defence
and Related Security Capacity Building Initiative to reinforce our commitment to
partner nations and to help the Alliance to project stability without deploying large
combat forces, as part of the Alliance’s overall contribution to international security
and stability and conflict prevention. The Initiative builds upon NATO’s extensive
expertise in supporting, advising and assisting nations with defence and related security capacity building. Building on NATO new proposal - launching a Defence
Capacity Building Initiative aiming of fostering close cooperation and following
strategic partners’ requests, the Alliance leaders have agreed to extend this initiative
to Georgia, Jordan, and the Republic of Moldova. In aegis of the initiative, the almost same kind of assistance was provided to Libya. Certainly the initiative was
sought to address concrete asymmetric warfare challenge emanated from the Middle East in light of the ISIL (notable when five field warlords are keeping high positions in “Islamic Caliphate” military command are of Georgian origin Muslims,
including the Amir Abu Omar al-Shishani – Tarkhan Batirashvili, ex-sergeant of
the Georgian Armed Forces). The Alliance has considered Georgia and Moldova
those strategic partners to whom is to be coordinated intelligence information partnership, reaffirm its readiness to provide defence and related security capacity advisory support to the nations because of preventing reinforcement of ISIL forces from
any transit corridor directions (by the way, Transdnistria-Abkhazia-North Caucasus
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intensively were used by the Chechen rebels in two war periods in 1992-96 and in
1999-2003 to transit weapons, mercenaries, sabotage special groups, etc.). Therefore, inclusion of the Post-Soviet countries in that list of the “Middle Eastern Basket” is not to be sought so strange and unusual, mostly in light of obtaining from the
EU status of Aspirant and signed up special Associate Agreements with granting
free-visa regime. Moreover, Georgia is strategically important country from the Alliance perspectives, namely as a key geostrategic hub for providing secure transit
capabilities with proper logistic and military sanctuary opportunities for ISAF forces evacuated from Afghanistan since 2014. The ISAF will conclude at the end of
2014 as planned and ISAF has demonstrated political solidarity among our nations
and improved our ability to act and operate together So Georgia will be able to
make a positive contribution to the wider Black Sea region, including through delivering progress in the fight against narcotics trafficking, illegal migration, terrorism and crime (as it is known 3 tonnes of liquid heroin, named by “Allah’s Tears”,
was discovered and took over in July 11 of 2014 in Georgia originated from Afghanistan and belonged to the Afghan “Taliban” Kandahar narco-cartel grouping)
[9] and by doing so, secure stability and peace at the entire Euro-Atlantic area. In
conjunction to achieve this task in frame of the Summit was decided to set up the
second NATO PfP Training Center in Georgia (the place is yet to be defined) for
the Allies and Partner nations with third party involvement, like Afghanistan and
Iraq, for developing security capabilities and ensuring peacekeeping operations in
aegis of the NATO leadership.
Hence, Georgia is already transforming from security consumer into security
provider nation and is considered to become “Distinctive Strategic Partner” that is
to be matched in so-called “NATO Eventual Membership Candidate Basket” group
together with the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, BosniaHerzegovina. And it is a high probability that at last, Georgia could be granted with
MAP status by the NATO leadership in Warsaw in 2016. In respect with Georgia’s
aspiration to be an eventual member of the Alliance, the Declaration, at paragraph
93, pointed out as: “We note that Georgia’s relationship with the Alliance contains
the tools necessary to continue moving Georgia forward towards eventual membership. Today we have endorsed a substantial package for Georgia that includes defence capacity building, training, exercises, strengthened liaison, and enhanced
interoperability opportunities. These measures aim to strengthen Georgia’s defence
and interoperability capabilities with the Alliance, which will help Georgia advance
in its preparations towards membership in the Alliance”. What is more crucial to
understate in relations with concrete threat coming from ISIL is indicated in the
Declaration as follow: “Additionally, Allies will seek to enhance their cooperation
in exchanging information on returning foreign fighters”. This is very important
to impede any background to develop the most dangerous scenario for the whole
Euro-Atlantic area where Georgia and Republic of Moldova are key interim transit
providers for that one. In addition to the fact that in one of the German cities appeared Sharia-Police- Islamic Religious Police backed on the local Jamaat representatives who are seeking to perform in day night period so-called “Islamic Sharia” order. It is very serious and very inclusive challenge either.
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Apart of the global threats and challenges, the NATO leadership defines transregional threats and challenges that can endanger security provisions for the Alliance reliability in providing security in the responsible area in accordance to Article
of 5 of the Washington Treaty. The Alliance’s 28 leaders at their Wales Summit on
Friday (5 September 2014) agreed on a Readiness Action Plan to strengthen
NATO’s collective defence and to ensure the Alliance is ready to deal with any
challenges. These trans-regional challenges are considered to be as follow:
 Cyber-warfare or Cyber Defense – a special an Enhanced Cyber Defence
Policy was endorsed contributing to the fulfillment of the Alliance’s core tasks. According to the NATO authority cyber attacks can reach a threshold that threatens
national and Euro-Atlantic prosperity, security, and stability [10]. Their impact
could be as harmful to modern societies as a conventional attack. We affirm therefore that cyber defence is part of NATO's core task of collective defence. A decision
as to when a cyber attack would lead to the invocation of Article 5 would be taken
by the North Atlantic Council on a case-by-case basis;
 Energy Security - A stable and reliable energy supply, the diversification of
routes, suppliers and energy resources, and the interconnectivity of energy networks remain of critical importance [11]. While these issues are primarily the responsibility of national governments and other international organizations, NATO
closely follows relevant developments in energy security, including in relation to
the Russia-Ukraine crisis and the growing instability in the Middle East and North
Africa region. Further develop NATO’s competence in supporting the protection of
critical energy infrastructure; and continue to work towards significantly improving
the energy efficiency of our military forces, and in this regard we note the Green
Defence Framework. Therefore energy security is still dominating as an added value and in that frame is being concluded the Caucasus-Caspian Region where Georgia plays an energy hub actor;
 Terrorism – how the NATO authority perceives a military aspect of the terrorism has been demonstrated in the final Declaration of the Summit as well as in
conjunction with Afghanistan case and with ISAF suspension in 2014. Terrorism emanated from the Middle East is very serious challenge and could really harm security
environment to the Euro-Atlantic Community and time is reaped to combat the terrorism with military means and destroy finally;
 Hybrid Warfare – new type military threat that is demonstrated on Ukrainian case in South-East regions when Russia covertly gains with special military assistance to separatist break-away republics forces. And by doing so, Russia also
unofficially undergone measures in order to deteriorate geostrategic situation toward NATO controlled territories – launching of deployment short-range ballistic
missile system – ISKANDER-M up to 1000 km length strike ability [12]; A simulate
nuclear tactical aerial attack demonstrated in aegis of massive military drill in Altai Region of the Central-Operational Command “Center” operational zone with
involvement Supersonic MiG-31 fighter-interceptors and Su-24MR reconnaissance
aircraft. This is information spread by Reuter agency on September 3rd of 2014:
“The forces responsible for Russia's strategic nuclear arsenal will conduct major
exercises this month involving more than 4,000 soldiers, the Defence Ministry
said. In an announcement a day before the start of a NATO summit in Wales,
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RIA news agency quoted the ministry as saying the exercises would take place in
Altai in south-central Russia and would also include around 400 technical units
and extensive use of air power. During the drills troops would practice countering
irregular units and high-precision weapons, and "conducting combat missions in
conditions of active radio-electronic jamming and intensive enemy actions in areas of troop deployment." This exercise took place in the adjusted period of time and
how the Kremlin vow very successfully. In response to such geostrategic challenges
stemming from the Russian Federation AR high command, the NATO decided to
reiterate first time since ending of Cold War with nuclear coalition deterrence strategy
implication and it was done very openly as it is opined in paragraph 49 of the Summit
Declaration: “Deterrence, based on an appropriate mix of nuclear, conventional,
and missile defence capabilities, remains a core element of our overall strategy” – a
very strong message at strategic military level as set out of in Article 5 of the Washington Treaty. As for the operational-tactical military level, NATO’s response became
also evident – after formation of the NATO Response Force a multinational force,
which brings together land, air, maritime and special operation forces that can be
deployed anywhere in the world, for collective defence or crisis management. Having
considered the fact in order to rapidly react on concrete threats from the East –
Wales Summit participant made up a decision that within the Alliance Response
Force create a spearhead - a very high readiness force able to deploy at very short
notice. This spearhead will include several thousand land troops, ready to deploy
within a few days with air, sea and Special Forces support. In case of facilitating reinforcements, it is envisaged to establish an appropriate command and control presence in the east of Allied territory: reception facilities pre-position equipment, supplies and planners. The spearhead will be including in sum up to 4 thousand forces
deployed in Romania, Poland and Baltic states. That is quite serious step to reinforce
alliance combat readiness level in a shortest possible time.
Having said above, it is interesting what is to be direct responses on these
global challenges at other international fora, for example, at the UN General Assembly at the second part of September of 2014 and how the for a react on developing New Cold War between the “West” (US-EU) and “East” (Russia-China) and
where Georgia is to be placed within that of dangerous geopolitical competition
with two high-level delegations in mind.
Russia’s Military Gambit in Syria: Why Has Moscow Put
Its Forces in the Caucasus-Caspian Basin on Alert???
The Russian government has decided to directly intervene in Syria with all
available military capability. This has been acknowledged by Russian Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov. He stated the following: “We have never made any
secret of our forces’ presence in Syria. Our military specialists are working there,
helping their Syrian colleagues master the use of our combat weapons. However,
where it is needed we will be taking further steps, in accordance with our national
legislation, international law and our existing international obligations, with the
full consent of the legal Syrian government. We have helped, are helping and will
help the Syrian government when it comes to supplying the Syrian army with everything it needs. Russia is sending planes to Syria which carry both military equip662

ment, in accordance with current contracts, and humanitarian aid. Hence, Russia
will remain in Syria” [13].
This is a very serious statement, which confirms Russia’s controversial approach to the geopolitical crisis in Syria. Moscow has remained a staunch ally of
the Assad government throughout the uprising which began in March 2011 and
the subsequent civil war. For the time being, Russia is not actually reinforcing its
troop complement in the country, and has proposed to the USA that they create a
common coalition against the Islamic Caliphate and reinforce their joint efforts to
completely destroy ISIL at regional and global levels. However, Russia maintains
a naval base in city Tartus and Russian forces are building a long runway capable
of accommodating large aircraft near the Hmaymeen military airport to the north
of this, in Latakia province.
In May of this year Assad appealed to the Russian government to establish
Russian military bases in Syria. At the beginning of September, with the endorsement of an emergency National Security Council session held in Sochi at
the end of August, Russia ordered those troops already in Syria to launch airstrikes on ISIL units, using MiG-31 jets it sold to the pro-Assad Syrian Air
Force, and began to provide military equipment and armaments to Syria via all
available transit routes. Therefore Russia is pursuing its own policy in Syria
alongside, but also in conflict with, the other members of its prospective anti ISIS coalition, who are not supporters of Assad.
Among the transit routes it is using, at the imperilment of the local population,
are the following:
The Black Sea Route: this was historically used to supply the pro-Assad forces by both sea and air. The route was efficient, as it made it possible to deliver armaments, specialists and combat units directly to Assad-government controlled
seaports and territories and rotate the members of the Russian Navy’s Mediterranean supplementary force. However NATO members Greece and Bulgaria have
now closed their air space to Russian military transport jets, including those which
provide humanitarian cargo, as this is not provided by the Ministry of Emergency
Situations but by the Ministry of Defence. This has left Russia with much more limited naval transit.
The Caspian Sea Route: this is currently more effective, as it works via linkages with Russia’s strategic ally Iran, whose own presence in Syria is obvious. Iran
has more than 15,000 combat units, mainly from the Islamic Revolutionary Guard
Corp and special units from the AL-KODS formation and Hezbollah formations,
deployed in Syria in support of the Assad government. Iran is pursuing its own geostrategic and geopolitical interests in the region, which include protecting itself
protection from the western parts of Syria, those with a predominantly Kurdish
population, preventing ISIS formations from entering Iran from northwest Iraq and
the Iran-Iraq border and limiting American activity in these areas. However, the
route is no longer as secure as previously due to its vulnerability to attack by
Jabhat-al-Nusra (a group close to Al-Qaeda) or ISIL formations.
The Caucasus-Caspian Land Route: this route is also efficient and reliable,
as it starts in Russia’s North Caucasus region, where there is a concentration of
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250,000 troops who are part of the South HQ Operational-Strategic Command, and
runs through Georgia, Armenia, Iran and Northern Iraq to Syria. This route explains why Georgia is considered the most volatile and vulnerable “variable” by
The Kremlin. However, under a special agreement signed in 2010 by former president Mikheil Saakashvili’s government and the Russian Federation, brokered by
Swiss diplomatic channels, Russians are allowed to deliver non-combatant ammunitions, equipment and troops to the Russian military base at Gyumri in Armenia
through the Georgian border point at Larsi. Russian also uses Georgian air space,
without asking any permission, due to the Georgian Armed Forces having inadequate Air-Defence capabilities and surveillance systems, the distinct Georgian Air
Defence Force having been liquidated in 2009.
As the geostrategic situation in Syria deteriorates, the Russian military leadership is taking further steps to secure these routes. The Russian MoD has put both its
Caspian Flotilla and South Command units on full combat readiness, and has reinforced its military bases in Abkhazia and Tskhinvali. This indicates that it is delivering weapon to Syrian the same way it did to Cuba prior to the Cuban Missile Crisis of 1962 [14]. Despite the economic crisis in Russia, these expensive deliveries
(they cost approximately $50-100,000 a time) will clearly continue until more reliable transit routes can be found.
The sending of Russian railway troops to occupied Abkhazia to restore the
Ochamchire-Gali-Enguri River railway line, and the seizure of more Georgian territory by moving the boundary fences in “creeping occupation”, are also a means of
securing control of these transit routes. As the new, entirely unauthorized, boundaries created by Russia now enclose 2 km of the Baku-Tbilisi-Supsa oil pipeline and
are only 400 meters from the main Gori-Tbilisi highway. The Kremlin could easily
try and blackmail the Georgian government into allowing combatant weapons to
also be transited through Georgia.
The Kremlin’s support for Assad is designed to further the following geopolitical goals:
 To protect Russia’s geoeconomic and economic interests in Syria, such as
those owned by LUKoil and Gazprom, in accordance with paragraph 32 of the
Russian Military Doctrine [15];
 To block other countries’ gas supply projects which involve using Syrian
territory, such as those which would deliver gas from Qatar and Egypt to EU
markets? The realization of these projects could provide stable alternative energy
supplies, and greater energy security, for EU member states who are now dependent on the Russian Federation for 80% of their gas supplies;
 To combat ISIS within Syria, as part of the so-called “forward defence”
strategy of preventing the reinforcement of ISIS-affiliated groups in the North
Caucasus. Russia is concentrating a special Army Grouping of 10,000 mainly
special destination and airborne unit troops in Syria, who will be reinforced by
mechanized infantry and Air Force units;
 To provide direct military assistance to Russia’s strategic allies, the Assad government and Iran, and thereby enhance Russia’s status as a global military power.
The present situation in Syria is very strange and difficult. According to
AMAN, the Israeli, military intelligence agency, the Assad government controls
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only 20% of Syrian territory; ISIS controls 40%, the Kurdish Democratic Union
15% and the pro-Al-Qaeda Jabhat Al-Nusra 15%. This situation makes it clear why
the Russians are engaging so aggressively in Syria’s affairs.
Resume
In conclusion is to be mentioned that Russia and NATO geopolitics interests are
very different and in some cases, are controversial. In time when confrontation line or
so-called “New Rimland” is being drawn up across geopolitical space scratch from
Baltic Sea till Black Sea, meanwhile new another line appeared in Syria in the Middle
East region. Except Ukraine and Georgia, NATO and Russia are competing to get
influence over Syria not only from simple geopolitical aspects but also from geoeconomic and energy security standpoints. Three bloody spots that are determining how
the geopolitical order could be inclined define how the actors who are engaging into
formulation of the order perform their national (collective) interests and what are true
missions to achieve them at any levels, including regional, on example of the Middle
East. The 2010 doctrine defines NATO expansion as a threat to Russian national security and reaffirms its right to use nuclear weapons in a defensive posture, but stops
far short of declaring NATO as Moscow's primary adversary and laying preemptive
nuclear strike scenarios on the table, a posture unmistakably reminiscent of the Cold
War. However, 2014 doctrine will reflect the right to use nuclear weapons in offensive posture and redefine concrete military enemies in light of NATO and USA. The
latest military drills (in Altai region, in Pacific Rim, in Atlantic space, etc.) are indicating of this scenario. The Brussels-Washington axis orientation with fragile looking
behind to Moscow is best way to gamble its own national play, named “how to waste
time” unless till more clarification at global arena. Let’s see who remains to be won
the game in this “chessboard” venue.
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