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COMPARTIMENTUL  

PORTRETE IN MISCARE 
 

VICTOR SACA - PROFESOR ȘI CERCETĂTOR FIDEL 

ȘTIINȚEI POLITICE UNIVERSITARE (LA 70 DE ANI DE LA 

NAȘTERE) 
 

Gheorghe RUSNAC 

Republica Moldova, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Biblioteca Știi-

nțifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), Universitatea de Studii Politice și 

Economice Europene „Constantin Stere”, 

Doctor habilitat în istorie, profesor, academician 

 

This article presented some suggestions, opinions about the personality of 

Professor Victor Saca, who turns these days the honorable age of 70 years. Her 

work for more than forty years in high school is characterized by various achi-

evements. He argued successfully in 1979 PhD thesis at the State University 

"M.Lomonosov ". He won the 1986 title of associate professor. 

In the last 17 years working at Moldova State University, the Faculty of In-

ternational Relations, Political and Administartive Sciences. In 2002 PhD dis-

sertation in political science. And in 2006 was awarded the title of professor te-

aching science. 

During its activity the University Professor V.Saca occupy more public fu-

nctions. Among them Scientific Secretary of the Specialized Scientific Council 

supporting doctoral theses, President of the Seminary Profile specialty Political 

Science, member of the expert group of the National Council for Accreditation 

and Attestation in Moldova, member of the Senate State University of Moldova 

saddle. Mr. V.Saca currently holds the position of Director of the Doctoral 

School of Social Sciences of the State University of Moldova. 

As a professor, V.Saca maintains eight normative and special courses at li-

cense, cycle II master and cycle III Doctorate Degree. Saca V.’ disciples teach-

er working in state institutions, political parties, NGOs, mass media. V.Saca 

has prepared eight doctors professor in political science, and dozens of masters 

degrees in Political Science.  

Professor V.Saca has published more than 260 scientific papers. Among 

his publications are over 20 monographs, textbooks, brochures, are 245 articles 

in professional journals and scientific collections. The main research directions 

and themes of Professor V.Saca are interests and political relations, national 

interest, political transition, democratic transformation today. 
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Cunosc oameni cu capacități deosebite în domeniul lor de activitate, oa-

meni care lucrează mult, au realizări incontestabile şi demne de invidiat, care 

sunt gata în orice moment să te ajute, săte susţină dezinteresat, dar ei… rămân 

oarecum neobservaţi de cei din jur. Işi fac datoria aşa cum ştiu doar ei să o facă, 

profesionist, cu vocație, cu toată dăruirea. Te fac să le accepți crezul fără reze-

rve, te bucuri de căutările și succesele lor. Noi, cei de alături, ne simţim comod 

şi într-o deplină siguranţă, ştiind, că el, colegul nostru, în caz de necesitate, ne 

va întinde o mână de ajutor numaidecât. 

Dar cunosc şi din acei care au mari dificultăți atunci când trebuie să comp-

leteze un CV, pentru că… nu prea au cu ce-l completa. În schimb permanent 

sunt în văzul tuturor, îi vezi vorbind de la tribune şi „de la televizor”, se dau cu 

părerea pe marginea tuturor problemelor din societate, menţionând de fiecare 

dată, cu multă gravitate, că „asta-i opinia mea şi că altfel nu poate fi”. 

Omul de ştiinţă, profesorul universitar Victor Saca, care rotungeşte în aces-

te zile o frumoasă vârstă, face parte din prima categorie, el fiind omul potrivit la 

locul potrivit, înscriindu-se plenar în primele rânduri ale comunității politologi-

ce autohtone. Ca și alți specialiști în domeniu de la noi el a pus umărul la forma-

rea comunității politologilor moldoveni având la bază studiile la facultatea de 

istorie a Universității de Stat din Moldova, absolvită de Domnia sa cu eminență 

în anul 1967. Anume aici au apărut primele sale intenții și interese speciale față 

de științele sociale, care i-au marcat în continuare întreaga activitate de lector, 

conferențiar, profesor al școlii superioare. 

După o perioadă relativscurtă de activitate în calitate de învățător de istorie 

și științe sociale al școlii medii, apoi de îndrumător al tinerei generații în orga-

nul republican de tineret, dl V.Saca și-a ales în anul 1975 pentru totdeauna 

tărâmul mult dorit de el – munca cu tineretul studios din sistemul universitar. Pe 

parcursul a mai bine depatru decenii el profesează științele sociale, mai întâi la 

Universitatea Tehnică a Moldovei (mai bine de 20 de ani), apoi la Academia de 

Studii Economice (între anii 1995-1999), iar în ultimii 17 ani – la Universitatea 

de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Admi-

nistrative, Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative. 

Formarea personalității de pedagog și cercetător a dlui V.Saca în aceste trei 

instituții superioare cheie de învățământ din țară a fost și rămâne un bun exemp-

lu de valorificare și îmbinare a oportunităților privind creșterea și maturizarea sa 

profesională în câmpul instruirii și cercetării științifice pe care i le-a oferit suc-

cesiv o instituție tehnică de învățământ superior, apoi o instituție economică și 

în sfârșit o instituție superioară general națională, cum este USM. Atare sinteză 

evolutivă în devenirea cadrului didactic și cercetătorului V.Saca a fost una de 

bun augur, el reușind să i-a ceea ce este mai prețios din experiența de pregătire a 

cadrelor și de dezvoltare a științei în aceste instituții. 
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Începuturile sale de cadru universitar de la mijlocul anilor 70, dar și prime-

le realizări profesionale, sunt legate organic de catedra de comunism științific 

(ulterior politologie) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM), catedră condu-

să mulți ani de bine cunoscutul și mult stimatul și apreciatul dascăl al școlii su-

perioare din Moldova Vladimir Aculai. Meritul acestuia în formarea cadrelor ti-

nere de specialiști universitari a fost unul de importanță majoră. Sub influența 

benefică a șefului de catedră, dar și a colectivului de aici, în care domina o at-

mosferă creatoare, de susținere a cadrelor tinere, a și acumulat dl V.Saca calită-

țile necesare de cadru didactic și cercetător științific. De aiciel este trimis la stu-

dii de doctorat la Universitatea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova, unde în 

1979 susține cu brio teza de doctor în istorie cu tema „Rolul integrării agro-in-

dustriale în lichidarea deosebirilor esențiale între țărănime și clasa muncitoa-

re”.Tot la această catedră el obține în 1986 titlul științifico-didactic de confere-

nțiar universitar. 

Acumulând în cadrul colectivului Universității Tehnice o bogată experiență 

pedagogică și științifică, dl. V.Saca a fost trimis prin hotărârea Ministerului în-

vățământului din URSS în deplasare de serviciu (anii 1985-1988) la Universita-

tea din Aden, Republica Democratică Iemen. Aici el a activat în calitate de pro-

fesor de științe sociale și de consultant științific, bucurându-se de o autoritate bi-

ne meritată din partea studenților, corpului profesoral-didactic și conducerii uni-

versității. 

Întoarcerea Domniei sale în țară la sfârșitul anului1988 și perioada imediat 

următoare a coincis cu mari transformări în viața sociopolitică a societății, cu 

apusul regimului sovietic, al URSS ca stat, iar apoi cu destrămarea ei și crearea 

pe ruinele imperiului a unor state noi, independente, inclusiv Republica Moldo-

va. Era o perioadă dificilă de construcție a noului stat și, totodată, de reformare 

radicală a întregului sistem social. Perioadă, în care de rând cu transformările 

sistemice din sfera politică, economică, socială erau necesare eforturi susținute 

și în cea a educației, științei. În acest context transformările sociopolitice de 

atunci necesitau noi viziuni în domeniul științelor sociale. Acestea trebuiau des-

cătușate de dogmele regimului totalitar, pentru a face față rigorilor timpului, a 

deveni un suport indispensabil întregului proces al tranziției spre democrație. 

În astfel de împrejurări era oportună mobilizarea opiniei științifice naționa-

le și factorului decizional național responsabil de politica științifică de a susține 

introducerea științei politice drept disciplină academică în sistemul de învăță-

mânt superior din țară. Această știință era chemată să dea răspuns la multiple în-

trebări ce vizau atât domeniul educației tinerei generații, cât și cel al construcției 

statale de tip nou, democratic. 

Un rol cheie în apariția științei politice în Republica Moldova și respectiv 

în conștientizarea legăturii indispensabile dintre câmpul acesteia și câmpurile si-

stemului politic și educațional aparținea savanților entuziaști din domeniul isto-
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riei, filosofiei, fostului comunism științific. Printre aceștiaîi menționăm pe Ale-

xandru Zavtur, Vladimir Aculai, Gheorghe Rusnac, Alexandru Roșca, Dumitru 

Strah, Platon Fruntașu, Valeriu Moșneaga, Victor Saca ș.a. În cadrul instituțiilor 

în care activau, ei în pofida dificultăților de ordin obiectiv și subiectiv, au cont-

ribuit real la afirmarea și evoluția științei politice naționale în general și univer-

sitare în particular.  

Astfel, profesorul și cercetătorul V.Saca, chiar de la începuturile profesării 

științei politice universitare din țară (1990), a fost parte componentă activă a 

procesului de susținere și promovare a ei, de elaborare și citire a cursurilor, de 

dezbateri active privind adaptarea ei cât mai bine posibilă la specificul instituți-

ei. Meritul Dumnealui și a colectivului catedrei respective de la Universitatea 

Thenică a Moldovei în care atunci activa dl V.Saca era unul deosebit, fiindcă re-

flecta eforturi și rezultate reale de ajustare a politologiei la sistemul de pregătire 

a specialiștilor în domeniul tehnic, la înarmarea acestora cu cunoștințe și convi-

ngeri sociopolitice, dar și la îmbinarea culturii civice și politice a tineretului stu-

dios cu cultura tehnică. În acea perioadă specifică de renaștere națională intere-

sul viitorilor ingineri față de știința politică și respectiv față de destinele țării, de 

capacitățile ei economice și tehnice era unul deosebit. Profesorul V.Saca aplica 

activ metodele noi de predare, era organizatorul meselor rotunde, cluburilor de 

dezbateri, conferințelor științifice studențești la care factorul politic și factorul 

tehnic erau supuse unor corelări estimative, unor analize care până la urmă tre-

buiau să dea răspuns la întrebarea „Care e rolul inginerului, tehnicianului într-o 

societate politică și civilă care se vrea a fi democratică”? 

Desigur, în prima jumătate a anilor 90 erau nu doar ascensiuni în evoluția 

științei politice universitare, inclusiv la UTM, ci și frânări, dificultăți, în special 

de ordin structural și instituțional. Se resimțea lipsa unor cadre cu studii speciale 

în domeniul științelor politice, dar existau și probleme legate de reciclarea cad-

relor vechi, care să corespundă imperativelor unui sistem eminamente avansat 

de pregătire a cadrelor didactice de politologi. În țară nu exista un institut speci-

al de reciclare a cadrelor universitare Acestea foloseau posibilitățile de creștere 

profesională oferite de instituțiile altor țări. Totodată, o problemă serioasă apă-

rută atunciîn instituțiile superioare de învățământ din țară (excepție catedra de 

politologie de la USM) ținea de comasarea catedrelor de politologie cu alte cate-

dre de științe sociale sub denumirea catedre de științe socio-umane. Cu un astfel 

de statutele există până în prezent. 

Dar și în asemenea condiții grele de supraviețuire a științei politice în insti-

tuțiile non-profil din țară profesorul V.Saca a reușit să avanseze atât în plan di-

dactic, cât și științific. Dumnealui se afla într-o permanentă confruntare cu noul, 

îl îmbina cu bunele tradiții educaționale din trecut, participa activ la conferințele 

naționale și internaționale legate de tematica politologică, ceea ce îi permitea să 

se simtă în „apele sale” la capitolul instruire și cercetare. În pofida unui deficit 
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de motivații profesionale și științifice ce exista pe parcursul anilor 90 în școala 

superioară de la noi, el nu a avut niciodată gândul de a părăsi domeniul, cum o 

făceau mulți alți specialiști în acea perioadă. 

O pagină calitativ nouă în activitatea dlui V.Saca este legată decatedra de 

Filosofie și Politologie a Academiei de Studii Economice. Deși în noua institu-

ție el a activat o perioadă relativ scurtă de timp, ea s-a dovedit a fi destul de con-

sistentă ca conținut. Motivul principal al transferării sale la mijlocul anilor 90 la 

ASEM îl deducem din statutul științei politice de aici.Ea era instituționalizată de 

rând cu filosofia, bucurându-se de o susținere mare din partea conducerii institu-

ției în general și facultăților acesteia în particular, dar și de un un câmp mai larg 

de cercetare și de implicare a tineretului studios. Erau condiții prielnice atât de 

natură obiectivă, cât și subiectivă în profesarea politologiei. 

La ASEM studierea politicului se făcea într-o strânsă legătură cu economi-

cul. Acest fapt merită a fi remarcat în mod deosebit, fiindcă contribuția dlui pro-

fesor V.Saca în cadrul noului colectiv a fost una esențială. Domnia sa a fost ace-

la care a elaborat un program nou de studiu la politologie, axat în totalitate pe 

relația dintre politică și economie. Acest program era înalt apreciat de către spe-

cialiștii din domeniu și considerat primulde asemenea gen din țară, care facilita 

mult mai bine studierea științei politice de către viitorii economiști. 

Activitatea științifică a profesorului V.Saca la ASEM la fel a fost una fruc-

tuoasă și rezultativă. Având în vizorul cercetărilor științifice, încă de la UTM, 

problematica interesului sociopolitic, dânsul a ajustat-o la specificul instituției 

economice. Astfel, relația interes politic-interes economic devine pentru el quin-

tesența cercetărilor științifice în cadrul ASEM, fapt urmărit în mai multe publi-

cații ale sale din acea vreme. 

Merită a fi remarcată, de asemenea, colaborarea dlui V.Saca cu colegii de 

breaslă de la USM. Pe parcursul anilor 90 el, fiind în funcție de bază la UTM, 

apoi la ASEM, ținea legături permanente cu colectivul catedrei de Politologie a 

Universității de Stat din Moldova, fiind nu odată implicat în activitățile acesteia, 

fie educaționale sau de cercetare. În acest sens Dumnealui, în calitate de cumu-

lard, ținea cursuri la specialitatea „Politologie”, participa activ la lucrările con-

ferințelor sau simpozioanelor științifice de la USM, dar și la ghidarea doctoran-

zilor. Era o colaborare rodnică în special datorită relațiilor strânse ale profesoru-

lui V.Saca cu profesorul V.Moșneaga. Între ei existau legături de natură științi-

fică, dar și prietenești, încă de pe timpul studiilor la Universitatea de Stat 

„M.Lomonosov” din Moscova. Ambii aveau interese științifice comune, aveau 

orientări clare comune – elaborarea și susținerea tezei de doctor, apoi și de doc-

tor habilitat. Aceste interese și orientări sau realizat, găsindu-și exprimare ulteri-

or în activitatea comună, iată deja mulți ani, a acestor două personalități la una 

și aceiași catedră a USM – de Politologie. 
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Data de 1 septembrie 1999 este pentru dl V.Saca una de o semnificație apa-

rte. Este data angajării de bază a Domniei sale la USM, venirii „acasă”, la Alma 

mater. Îmi amintesc acele vremuri când la una din întâlnirile noastre la Univer-

sitate, la o conferință științifică, i-am declarat următoarele: „venirea la Alma 

mater a unor „rătăcitori” este nu doar necesară ci și mult așteptată de noi”. Mi-a 

urmat sfatul și și-a legat destinul pentru totdeauna cu catedra de Politologie care 

deja o cunoștea de pe parcursul celor aproape zece ani de activitate prin cumul 

la USM. 

Perioada de aproape două decenii de activitate în colectivul catedrei respe-

ctive, este pentru profesorul și cercetătorul V.Saca perioada unor mari eforturi 

științifice și educaționale, perioada valorificării pe nou a domeniului științei po-

litice. Acest fapt este confirmat de mai mulți factori: activitatea prodigioasă în 

cadrul postdoctoranturii Universității de Stat din Moldova (2000-2001), susțin-

erea tezei de doctor habilitat în științe politice cu tema „Interesele și relațiile 

politice în condițiile tranziției democratice” și confirmarea gradului respectiv 

(2002), obținerea titlului științifico-didactic de profesor universitar în domeniul 

politologiei (2006) ș.a. 

Cu tematica sa de cercetare și cu realizările menționate, dar și cu cele ce au 

urmat dl V.Saca a inaugurat și promovează o nouă direcție științifică în câmpul 

științelor politice din Republica Moldova: cea a interesului politic și a relațiilor 

politice, conjugate cu fenomenul tranziției spre democrație. Această sinteză ori-

ginală – interes-relații-tranziție - are o importanță majoră pentru știința politică 

națională, întrucât vizează direct realitățile țării noastre, reflectă obiectivele, 

mijloacele, procesele și rezultatele transformărilor democratice din țară, oriente-

ază elita politică, factorul decizional național spre o raționalizare a raportului di-

ntre interesele țării și interesele de partid, interesele țării și relațiile forțelor poli-

tice privind democratizarea societății, consolidarea procesului democratic auto-

hton. 

Totodată, profesorul și omul de știință V.Saca a conștientizat importanța 

cercetărilor sale nu doar pentru știința politică ca atare, ci și pentru instruirea ti-

nerei generații. Pentru el cercetarea și instruirea au devenit realmente pilonii or-

ganic legați ai școlii superioare. De aceea, activitatea și-o desfăşoară în egală 

măsură pe două direcţii principale: didactică şi ştiinţifică. Este greu să ne imagi-

năm astăzi un angajat al şcolii superioare, fie el lector, conferenţiar universitar 

sau profesor universitar, care s-ar limita doar la „citirea lecţiilor”, ignorând mu-

nca ştiinţifică. Fără o îmbinare armonioasă a activităţilor pe tărâmul didactic şi 

cel de cercetare, rişti ca într-o bună zi să rămâi cu mult în urma cerinţelor pe ca-

re le invocă realitatea. Acest deziderat dl V.Saca la însușit din plin, devenindu-i 

pe parcurs normă și motiv de activitate. 

Astfel, activitatea intensă de cercetare, chiar de la începutul carierei sale la 

USM, i-a permis profesorului universitar V.Saca să-și creeze o bază științifică 
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solidă pentru o activitate pe măsură în domeniul didactic. Acest adevăr îl dedu-

cem din cursurile normative și speciale ținute de Dumnealui pe parcursul celor 

aproape 20 de ani la facultățile: Relații Internaționale, Științe Politice și Admi-

nistrative, Istorie și Filosofie, Drept, Sociologie și Asistență Socială, Litere. In-

teresele și relațiile sociopolitice, ca variabile științifice, cercetate de el de-a lun-

gul multor ani își găseau expresie specifică la fiecare specialitate.  

Având la activ publicate manuale, suporturi de curs, ghiduri metodice dl 

profesor V.Saca a reușit să se afirme drept cadru didactic cu un înalt grad de 

profesionalism.Doar în ultimii zece ani şi ceva el a elaborat şi implementează 

opt curriculum-uri la cursurile normative şi special pentru ciclul I, licenţă (Teo-

ria politică; Interese și relații politice; Actorii relațiilor politice),ciclul II, maste-

rat (Analiza transformărilor politice; Analiza câmpului politic contemporan; 

Câmpul politic și electoral), iar în prezent și la ciclul III, doctorat (Politici con-

temporane în domeniul științei; Fundamente teoretice ale științei politice). Toate 

acestea corespund cerințelor procesului Bologna. Prelegerile ţinute de profeso-

rul universitar Victor Saca se bucură de un mare interes în rândurile studenţilor, 

masteranzilor și doctoranzilor. Iar seminariile se caracterizează printr-o partici-

pare activă a viitorilor specialişti la discuţiile animate de profesor. 

Precum am menţionat deja, dl Victor Saca este antrenat într-o permanentă 

activitate ştiinţifică și științifico-metodică. Eforturile sale științifice sau materia-

lizat în mai bine de 260 publicații, care au văzut lumina tiparului în ţară şi peste 

hotarele ei. Victor Saca are publicate 20 monografii, manuale, broşuri, ghiduri 

metodice, 245 articole științifice în reviste de specialitate (ACADEMOS, STU-

DIA UNIVERSITATIS, STUDIA SECRITATIS, MOLDOSCOPIE (Probleme 

de analiză politică), Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, Studii 

Internaționale, Administrarea Publică ș.a.) și în culegeri științifice. Este autor a 

mai bine de 30 recenzii la diverse publicații (monografii, culegeri de materiale, 

articole), coordonator a zeci de culegeri ştiinţifice. Majoritatea publicațiilor sale 

vizează problematica intereselor și relațiilor politice, interesului național al Re-

publicii Moldova, tranziției postcomuniste și transformărilor democratice, câm-

purilor politice actuale. Cartea de căpătâi a profesorului este întitulată „Interese 

politice și relații politice: dimensiuni tranzitorii”, ea rămânând a fi una funda-

mentală, de primă necesitate pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și pent-

ru cadrele didactice, persoanele interesate de politică. 

A participat şi prezentat referate şi comunicări la aproape 80 foruri ştiinţifi-

ce, inclusiv 65 de talie internaţională, la multe din ele fiind şi moderator de ate-

liere. Acestea cuprind o arie geografică extinsă: Aden (Republica Democratică 

Iemen), Moscova, Celeabinsk, Samara, Kazani (Federația Rusă), Odesa, Hari-

kov, Kiev, Cernăuți, Herson, Nicolaev (Ucraina), Sibiu (România). Prin comu-

nicările sale și prin prezența sa la discuțiile din cadrul conferințelor științifice cu 

participare internațională din țară ( de la USM, Academia de Științe a Moldovei, 
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Academia de Administrare Publică și alte instituții) dl V.Saca a devenit bine cu-

noscut comunității științifice naționale și internaționale. Pe parcurs a fost mem-

bru comitetului organizatoric a mai multor conferințe și simpozioane științifice, 

inclusiv la USM, Sibiu (Universitatea „Lucian Blaga”), membru comitetului din 

partea USM a proiectului științific „Parteneriatul Estic: Obiective – Experiențe 

– Provocări. Analiza proceselor de implementare în statele cuprinse de prog-

ram” în colaborare cu Universitatea din Cracovia. 

Desigur, cifrele menționate la capitolul publicații și participări la conferințe 

științifice sunt pentru cineva, mai ales din afara sferei învăţământului, greu de a 

le percepe: este mult sau puţin pentru un profesor? Vom spune doar atât: este un 

rezultat care îl onorează şi denotă o implicare activă a profesorului universitar 

V.Saca în munca responsabilă de îmbinare a cercetării și instruirii întru pregăti-

rea cadrelor de înaltă calificare pentru diferite ramuri ale economiei naţionale. 

Prin atitudinea sa responsabilă, prin exemplul personal dl Victor Saca a reuşit 

„să-i molipsească de boala cercetării” şi pe mulţi studenţi, masteranzi. Sub înd-

rumarea ştiinţifică a doctorului habilitat Victor Saca au fost elaborate și susținu-

te 51 teze de licenţă şi 35 teze de master. Iar la conferințele științifice studen-

țești și ale masteranzilor desfășurate în cadrul Facultății și Universității discipo-

lii Domniei sale mulți ani la rând ocupă locuri de frunte. Astăzi dl profesor se 

mândrește cu cei mai buni discipoli ai săi care au absolvit FRIȘPA: Nighina 

Azizov, Olesea Bolocan (Harbuz), Polina Panainte, Ala Ciapai, Mina Colțun, 

Cristina Ceaglei, Oxana Popa, Ilie Leahu, Constantin Bîrcă și mulți alții. Unii 

din ei muncesc în instituții de învățământ, alții în instituții de stat, partide politi-

ce, organizații neguvernamentale, mass media. 

Domnul profesor a fost și este conducător ştiinţific a mai multor teze de 

doctorat. Dintre cei şapte doctori în ştiinţe politice și 1 doctor în științe adminis-

trative îndrumați la timpul său de  V.Saca, la momentul actual cinci lucrează în 

instituţiile de învăţământ superior, ceilalţi în corpul diplomatic şi în instituţiile 

de stat. Colaborarea permanentă cu conducătorul științific și elaborarea unor lu-

crări de doctorat la un nivel teoretic și empiric avansat le-a permis doctoranzilor 

Radu Gorincioi, Svetlana Cebotari, Ion Vareaghin, Cristina Covali, Margarita 

Bulov, Galina Țurcan, Veronica Rotaru și Oleg Solomon să susțină cu brio teza 

de doctor. E semnificativ faptul că teza dnei Cristina Covali cu tema „Teroris-

mul internațional în contextul globalizării (analiză politologică) a fost și rămâ-

ne până acum unica din domeniul științelor sociale de la USM apreciată drept 

cea mai bună din cele susținute în termen, iar autoarei i sa decernat premiul spe-

cial al Universității de Stat din Moldova. 

În prezent unii discipoli ai profesorului V.Saca continuă cercetările științi-

fice deja la alt nivel – de postdoctorat. Astfel, dna Svetlana Cebotari și dna Cris-

tina Covali-Ejov se află în proces de elaborare a tezei de doctor habilitat, avân-

du-l drept consultant științific pe fostul îndrumător. Despre capacitățile acestuia 
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de ghidare a activității tinerilor cercetători, dar și a celor deja afirmați, cu expe-

riență, ne vorbește astăzi colaborarea cu cei cinci doctoranzi și patru postdocto-

ranzi ai săi. 

Dl Victor Saca desfășoară diverse activităţi ce ţin de buna organizare si fu-

ncţionare a procesului de cercetare. De la începutul anilor 2000 el s-a implicat 

activ în procesul de reformare a activității științifice la facultate în conformitate 

cu cerințele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Mol-

dova. Doctorul habilitat V.Saca a fost acela care a elaborat pașaportul speciali-

tății științifice 23.00.01 (în prezent 561.01) – Teoria, metodologia și istoria poli-

tologiei; instituții și procese politice. 

O etapă calitativ nouă în activitatea dlui V.Saca de organizator al procesu-

lui de cercetare științifică a coincis cu crearea și funcționarea în instituțiile supe-

rioare de învățământ din țară a Consiliilor Științifice Specializate și Seminarelor 

științifice de Profil. Astfel, în temeiul Hotărârii Prezidiului C.S.A. din 

25.12.2003, hotărâre luată în baza demersului Senatului USM din 30.10.2003, 

avizat de Comisia de experţi în politologie, sociologie, filosofie şi istorie, Comi-

sia Superioară de Atestare, reorganizată ulterior în Consiliul Naţional de Acre-

ditare şi Atestare (CNAA), a adoptat la 23 ianuarie 2004 Ordinul nr.58 [1] de 

instituire în cadrul USM a Consiliului Ştiinţific Specializat DH 30-23.00.01- 

25.12.03  la specialitatea 23.00.01 – Teoria şi istoria politologiei: instituţiişi 

procese politice, reorganizată pe parcursul anului în “Teoria, metodologia şi is-

toria politologiei; instituţiişi procese politice”. Drept Președinte al Consiliului a 

fost desemnat dl Gh.Rusnac, iar secretar științific respectiv dl V.Saca. Tot prin 

acest Ordin a fost aprobată şi componenţa de bază a Seminarului Știinţific de 

Profil la specialitatea respectivă (Preşedinte – dl.V.Moşneaga, secretar ştiinţific 

– dna A.Roşca). 

Cei mai bine de 20 doctoranzi și postdoctoranzi de la facultate, dar și de la 

alte facultăți și instituții care au susținut tezele de doctorat la specialitatea res-

pectivă în perioada 2003-2008 [2] la USM cunosc bine calitățile profesorului 

Victor Saca de secretar științific al Consiliului Științific Specializat în domeniul 

politologiei și relațiilor internaționale. Tezele admise pentru Consiliu de către 

secretarul științific întotdeauna făceau față imperativelor timpului. A fost, de 

asemenea, un bun organizator al ședințelor publice a CȘS de susținere a docto-

ratului. Menționez acest lucru cu satisfacție fiindcă cunosc personal din postura 

mea de atunci de Rector și de Președinte al CȘS activitatea respectivă a secreta-

rului științific. Era una cu dedicație, una neremunerată, bazată pe entuziasm, ca-

re consider că nu fiecare cercetător și cadru didactic putea să o realizeze la un 

nivel adecvat cerințelor. 

 Pe parcursul mai multor ani a fost membru al Secţiei Socioumanistice a 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. O colaborare strânsă o are Domnia sa cu In-

stitutul de Cercetări Juridice și Politice și Institutul de Studii Enciclopedice a 
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AȘM. În ultimii zece ani, în cadrul acestor instituții, omul de știință V.Saca a 

participat drept președinte sau membru al CȘS, drept referent oficial la susți-

nerea a 15 teze de doctorat în domeniile: politologiei, sociologiei, relațiilor inte-

rnaționale [3]. Printre acestea menționăm lucrările de doctor habilitat în științe 

politice a dlor P.Varzari, C.Manolache, de doctor în politologie a cercetătorilor 

P.Midrigan, I.Duminica, V.Varzari, S.Mîtcu, R.Grosu, S.Porcescu, N.Beregoi, 

M.Diaconu ș.a, de doctor în sociologie a dluiI. Mocanu. Totodată, el a fost și es-

te membru al grupului de elaborare a unor studii enciclopedice efectuate în cad-

rul ISE al AȘM, precum și al grupului de elaborare și realizare a proiectului ști-

ințific privind modernizarea sociopolitică a Republicii Moldova din cadrul ICJP 

al AȘM. Tematica tranziției, a transformărilor democratice, a interesului națio-

nal, cercetată de profesorul V.Saca este frecventă în studiile enciclopedice și re-

vistele Academiei. Colectivele academice respective îi poartă un respect deose-

bit Domniei sale pentru activitate în comun. Prin hotărârea CSȘOT pentru cont-

ribuții relevante în procesul de renaștere a sferei științei și inovării profesorul 

universitar Victor Saca a fost distins cu Medalia Jubiliară „60 de ani de la fon-

darea primelor instituții academice din Republica Moldova”. 

O colaborare fructuoasă o are cercetătorul V.Saca cu catedrele de Admini-

strare Publică și de Științe Politice și Relații Internaționale a Academiei de Ad-

ministrare Publică. Domnia sa este vice-președintele Seminarului de Profil în 

domeniul științelor administrative de aici, membru al Școlii Doctorale de Științe 

Administrative, ghidează doctoranzi în domeniul respectiv, participă activ la fo-

rurile științifice anuale din cadrul Academiei. 

Comunitatea cercetătorilor din domeniul științelor sociale din țară îl cunoa-

ște pe savantul V.Saca și în calitate de membru al grupului de experți a Consili-

ului Național pentru Acreditare și Atestare din Republica Moldova. Pe parcursul 

a șase ani (2006-2012) el a expertizat mai bine de 30 teze de doctorat în polito-

logie, administrare publică, filosofie, istorie [4]. Conducerea instituției nu odată 

la desemnat în calitate de membru sau președinte al comisiilor CNAA de acredi-

tare a unor instituții de învățământ superior din țară. Pentru merite deosebite în 

pregătirea și atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice domnului profe-

sor universitar Victor Saca i s-a conferit DIPLOMA Consiliului Național pentru 

Acreditare și Atestare. 

O semnificație științifică aparte o are activitatea cercetătorului V.Saca în 

calitate de Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 - 

„Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice” din ca-

drul Universităţii de Stat din Moldova. În decursul a opt ani (2008-2016) de co-

nducere a Seminarului el a contribuit substanțial la pregătirea cadrelor de cerce-

tători autohtoni. Cele 20 ședințe a Seminarului respectiv [5] întotdeauna se des-

fășurau într-o atmosferă creatoare, cu participarea activă a tuturor membrilor. 

Aceste ședințe se transformau în felul lor în ședințe - preludii ale CȘS, cu discu-
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ții aprinse asupra problematicii tezelor de doctorat. Președintele era întotdeauna 

figura cheie care iniția dezbaterile, canalizându-le spre un câmp constructiv de 

analiză și apreciere. Acest fapt este confirmat de toți membrii Seminarului, inc-

lusiv acei de la AȘM din care fac parte și eu. Scriu aceste rânduri și încerc să-l 

compar pe V.Saca, Președintele Seminarului de Profil, cu V.Saca, proaspătul 

doctor habilitat din anul 2002, sau secretarul științific al CȘS din anul 2003 și 

sunt pătruns de satisfacție pentru avansarea colegului nostru ca savant, organi-

zator al activității științifice universitare. 

La nivelul Universității și Facultății au fost și sunt și alte activități, care 

marchează rolul profesorului V.Saca. Comunitatea academică a Universității cu-

noaște bine participarea sa activă ca membru al Senatului USM, iar cadrele di-

dactice și studenții dela Facultate iată deja mai bine de zece ani îi acordă respect 

și susținere în calitate de membru al Consiliului. La ședințele acestuia opiniile și 

sugestiile dumnealui pe marginea subiectelor dezbătute, îndeosebi acelea ce țin 

de activitatea științifică a cadrelor didactice și a studenților, sunt binevenite și 

susținute de colegi. Anume Consiliul FRIȘPA i-a încredințat Domniei sale con-

ducerea Comisiei de cercetare științifică și de activități editoriale a facultății.  

 Actualmente profesorul și cercetătorul V. Saca este Președinte al Consili-

ului și Directorul Şcolii Doctorale deŞtiinţe Sociale din cadrul USM. Activitatea 

acestei structuri științifice noi, care întrunește potențialul științific a trei facultăți 

- Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Sociologie și Asisten-

ță Socială, Jurnalism și Științe ale Comunicării - se desfășoară conform preve-

derilor naționale și interne (ale USM), axate pe studii avansate la ciclul III doc-

torat. Munca în această structură științifică recent creată lainstituțiile de resort, 

inclusiv la  Universitatea de Stat din Moldova, este una de o mare responsabili-

tate, care necesită nu doar cunoștințe, ci și deprinderi, voință de a organiza pe 

nou procesul de pregătire a cadrelor științifice la ciclul III, doctorat. De aceea, 

bogata experiență de cercetător și organizator al activității științifice acumulată 

de dl V.Saca vine să asigure o dezvoltare pe nou a științelor sociale universitare. 

Însă, cum nu ar fi de semnificativă activitatea profesorului V.Saca la nivel 

de Universitate, Facultate, de relații cu alte instituții, el de obicei își începe ziua 

de muncă cu Departamentul de Științe Politice și Administrative. Aici îi este lo-

cul, casa de toate zilele, unde Domnia sa comunică cu colegii, participă activ la 

toate ședințele, la elaborarea și realizarea de măsuri strategice și curente privind 

modernizarea procesului de învățământ, de cercetare științifică. Anume colegii 

la-u ales drept membru al Biroului Departamentului. Preocupările sale principa-

le în structura respectivă sunt iar axate pe activitatea științifică, dar acum la ni-

vel de Departament. 

Stimatul nostru omagiat se distinge și prin alte activități care îi confirmă 

reputația de savant și profesor în țară și peste hotare. Deja mulți ani la rând este  

redactor-şef adjunct al revistei ştiinţifice trimestriale „MOLDOSCOPIE (Prob-
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leme de analiză politică)”, recunoscută și apreciată în multe țări ale lumii, este 

referent științific al Colegiului de redacție a revistei „STUDIA SECURITATIS” 

(Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România), în trecutul apropiat a fost me-

mbru al Colegiului de redacție a revistei „STUDIA UNIVERSITATIS” (USM) 

etc. 

Toate cele remarcate sunt doar unele crâmpeie despre bogata și intensa ac-

tivitate a domnului profesor universitar, doctor habilitat V.Saca. În fond viața, 

preocupările Domniei sale sunt mult mai extinse, mai bogate, fapt cel evidenți-

ază ca personalitate de excepție, ca om producător de omenie, de bunăvoință, 

bună înțelegere și stabilitate. Să ne bucure şi mai departe, încă mulţi-mulţi ani, 

cu noi realizări. 
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This article raises the question of the close relationship of innovative moti-

vation, as the solution of strategic tasks of development of the country. On the 

basis of innovation theory, developed in the 20-ies of XX century, the authors 

try to answer several questions: What are the reasons for the political regime to 

take the path of innovative development and the effect on the course of the inno-

vation reforms, the political culture of a society? The answers to these questions 

embedded in the theoretical positions of the founders of the theory of innovation 

and innovative development set forth by prominent scientists N.Kondratyev, 

I.Schumpeter, K.Gougaram, J.Kitchin, K.Freeman, M.Porter. They formed the 

basis of the present exploration. 

 

В данной статье ставится вопрос о тесной связи инновационной мо-

дернизации с  решением стратегических задач  развития страны. На ос-

новании теории инноваций, разработанных еще в 20-х гг. ХХ в., авторы 

пытаются ответить на вопрос: кто является инициатором инновацион-

ных преобразований и как должно осуществляться взаимодействие вла-

сти и общества в рамках инновационного проекта? Каковы причины, по-

будившие политический режим встать на путь инновационного развития 

и как влияет на ход инновационных реформ политическая культура обще-

ства? Как на инновационные инициативы «сверху» реагируют общество 

и власть, и кто является бенефициаром инновационной политики?  

Ответы на данные вопросы, по мнению авторов, заложены в теоре-

тических положениях основоположников теории инноваций и инновацион-

ного развития, изложенных видными учеными Н.Кондратьевым, Й.Шум-

петером, К.Жугларом, Дж.Китчином, К.Фрименом, М.Портером. В них 
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раскрываются существующие закономерности по формированию иннова-

ционной экономики, определяющие инновационное развитие и, соответс-

твенно, эффективность деятельности правовых институтов в обеспече-

нии национальной безопасности.  

 

Для любого государства основополагающим условием для его устой-

чивого и безопасного развития является рациональная организация нацио-

нальной инновационной системы, способность оперативно реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды, быстро адаптироваться к дина-

мически меняющейся ситуации посредством использования инструментов 

инновационной политики. Важным аспектом в этом плане является выбор 

ориентира политики государства в области инноваций.  

Основы теории инноваций и концепции инновационного развития бы-

ли разработаны в рамках основных положений теории циклов и кризисов  

еще в 20-х гг. ХХ в. Подчеркнем, что концепция инноваций, наряду с по-

зитивной составляющей, несет в себе определенную спекулятивность и 

«двойные смыслы». В частности, инновационный путь подается в эксперт-

ном сообществе как универсальная стратегия развития в новом тысячеле-

тии. При этом зачастую замалчивался тот факт, что переход к инновацион-

ности возможен только для отдельных стран, обладающих резервами рос-

та и мощными ресурсами (политическими, экономическими, образова-

тельными, научными, социальными, демографическими). Остальные же 

государства при этом рискуют отстать практически навсегда, что приведет 

в итоге к усилению дисбалансов и разрывов между инновационными и не-

инновационными странами. 

В данном контексте отметим, что особая роль в обеспечении иннова-

ционного развития страны принадлежит институциональному фактору и 

системе обеспечения национальной безопасности на протяжении всего ци-

кла формирования инновационных преобразований. В частности, требует-

ся создание целостной и устойчивой структуры национальной инновацио-

нной системы и системы инновационной безопасности. Особая роль отво-

дится государству и государственному регулированию в реализации инно-

вационного проекта.  

Все вышеизложенное ставит на повестку дня два следующих теорети-

ческих вопроса – об инновационном замысле и инновационной мотива-

ции, поскольку именно они дают направляющий импульс инновационно-

му проекту и определяют его характерные черты. В данном контексте ин-

новационный замысел рассматривается как стратегическая организующая 

политико-экономическая идея, инициированная государством и/или обще-

ством в целом с целью достижения опережающего развития страны и при-

обретения ею регионального или глобального лидерства. Инновационная 
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мотивация рассматривается как осознанное стремление властной элиты и / 

или общества в целом к осуществлению опережающей модернизации 

страны для решения стратегических задач ее развития. Инновационная 

среда – сфера целенаправленной реализации инновационного замысла и 

инновационных практик государства в политике, экономике и социальной 

жизни. При этом оба эти понятия неотделимы друг от друга, поскольку 

инновационный замысел без соответствующей заинтересованности элиты 

и общества обречен на то, чтобы остаться «прекрасной», но абстрактной 

идеей, а наличия инновационной мотивации без тщательно продуманной 

программы действий окажется недостаточно для эффективной реализации 

государственного инновационного проекта. В свою очередь, инновацион-

ный замысел находит свое практическое воплощение в инновационной 

среде, которая формируется и регулируется в соответствии с базовой иде-

ей модернизации [9].  

Кроме того, важным для политологической науки является роль инно-

ваций в контексте обеспечения национальной безопасности, которая сего-

дня остается практически не исследованной (немногочисленные публика-

ции носят отдельные фрагментарные описательные моменты). Более того 

комплексные исследования вызовов и угроз, возникающих при формиро-

вании инновационной экономики, влияния самой инновационной эконо-

мики на национальную безопасность вообще не проводились [7].  

Эти обстоятельства обуславливает необходимость разобраться в осно-

вах теории инноваций, которые были разработаны в рамках основных по-

ложений теории циклов и кризисов, появляющихся в ходе инновационных 

преобразований новых вызовов и угроз системе национальной безопасно-

сти. Так, еще в 20-х гг. прошлого века ученый Н.Кондратьев, исследовав 

цикличность чередования фаз в промышленном производстве, предложил 

историческую периодизацию экономической жизни по длинным волнам 

(циклам) продолжительностью примерно в 40–60 лет, которые получили в 

дальнейшем в науке название «больших циклов Кондратьева» и стали тео-

ретической основой происходящих общественных, экономических и тех-

нологических изменений.  

Эта теория доказывает, что страны с рыночной экономикой в своем ра-

звитии регулярно проходят через стадии экономического подъема и спада, 

образующие стандартные циклы, которые повторяются каждые 40–60 лет. 

Такие большие циклы, по мнению ученого, рождаются после или вместе с 

серьезными новшествами в экономической жизни общества (внедрение 

крупных изобретений и открытий ученых, появление на мировом рынке 

новых групп, стран и т.д.). При этом подъем волны обычно сопровождает-

ся особенно большим числом войн и всякого рода политических потрясе-

ний, включая революции.  
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В сформулированной Н.Кондратьевым теории были установлены оп-

ределенные закономерности, в том числе о присутствии глубоких техноло-

гических изменений перед началом возрастающей волны каждого большо-

го цикла, а также о сопутствии крупных социальных потрясений периодам 

возрастающих волн большого цикла [2], что несет угрозу национальной 

безопасности. Он всесторонне обосновал закономерную связь «повыша-

тельных» стадий этих циклов с волнами технических изобретений и их 

практического использования в виде инноваций. У истоков повышатель-

ной фазы или в самом ее начале происходит глубокое изменение всей жиз-

ни общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-тех-

нические  изобретения и нововведения. В повышательной фазе первой вол-

ны, то есть в конце XVIII века, это были: развитие текстильной промыш-

ленности и производство чугуна, изменившие экономические и социаль-

ные условия общества. Рост во второй волне, то есть в середине XIX в., 

Кондратьев связывает со строительством железных дорог, которое позво-

лило освоить новые территории и преобразовать сельское хозяйство. По-

вышательная стадия третьей волны в конце XIX и начале XX века, по его 

мнению, была вызвана широким внедрением электричества, радио и теле-

фона. Перспективы нового подъема Кондратьев видел в автомобильной 

промышленности. На периоды повышательной волны каждого большого 

цикла приходится наибольшее число социальных потрясений (войн и ре-

волюций). 

Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем 

экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом 

этой активности до уровня ниже допустимого. Периодическая повторяе-

мость экономических спадов ведет к обнищанию, голоду, страданиям лю-

дей, что не может не беспокоить развитое цивилизованное общество. В со-

временной теории инноватики чередование деловых циклов принято свя-

зывать со сменой технологических укладов в общественном производстве.   

Учение Н.Кондратьева получило дальнейшее развитие в работах авст-

рийского ученого Йозефа Шумпетера, который на основе его больших 

циклов конъюнктуры разработал инновационную теорию длинных волн, 

интегрировав ее в общую инновационную теорию экономического разви-

тия. Исходя из этого, в науке родоначальником инноваций считают авст-

рийского экономиста Йозефа Шумпетера. В своих трудах он впервые ис-

пользовал термин «инновация» в современной ее интерпретации и рассмо-

трел роль инновации в экономическом росте.  

В работе «Бизнес-циклы: теоретический, исторический и статистичес-

кий анализ капиталистического процесса» [14] автор настаивает на инно-

вационной природе длинных циклов и подчеркивает, что толчком к разви-

тию выступают новые комбинации факторов производства, получившие 

http://coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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название нововведений (инноваций). Й.Шумпетер развивая гипотезу Н.Ко-

ндратьева, представив  экономическое развитие как последовательность 

восходящих пульсаций, обусловленных распространением соответствую-

щих кластеров взаимосвязанных нововведений – саморегулирующихся и 

имеющие  характерную форму волны [12].   

Он определяет инновации как любые изменения с целью внедрения и 

использования новых товаров, рынков и форм организации компании [13]. 

Экономическая динамика, по Шумпетеру, основывается на распростране-

нии нововведений в различных формах – производство новых товаров, 

применения новых технологий и новой техники, более эффективное ис-

пользование уже известных материалов, освоение новых рынков сбыта, 

переход к более рациональным формам организации и методов управле-

ния, проведения реорганизации или подрыв монопольного положения дру-

гих предприятий. Источником развития служат внутренние процессы, но-

вые комбинации производственных факторов на основе инноваций [13]. 

По концепции Й.Щумпетера отдельные фирмы и компании в течение 

заметного периода времени добиваются эффективной монополии в произ-

водстве отдельных новых видов продуктов. Они успешно развиваются, по-

лучая высокую прибыль, так как находятся под защитой законов об интел-

лектуальной и промышленной собственности. Однако монопольное поло-

жение с течением времени постепенно нарушается из-за конкуренции дру-

гих товаропроизводителей. Поэтому организации-монополисты приступа-

ют к лицензированию технологии производства своих изделий. В резуль-

тате ускоряется распространение нововведений-процессов в технологиче-

ские цепи нового уклада в общественном производстве. При этом проис-

ходит структурная перестройка экономики, когда большинство технологи-

ческих цепей производства продукции и оказания услуг обновляется, и де-

ловые циклы развиваются в новом направлении под влиянием изменений 

в системе ценностей. 

Й.Шумпетер в своей первой крупной работе «Теория экономического 

развития» разработал проблему развития, ставя в центр анализа те внутре-

нние факторы, которые «взрывают» равновесие рыночной системы изнут-

ри. По мнению австрийского ученого, причиной динамических изменений 

экономической системы являются «новые комбинации», осуществляемые 

предпринимателями в форме производства новых благ, применения новых 

способов производства, коммерческого использования существующих 

благ, освоения новых рынков сбыта, новых источников сырья, изменений 

отраслевой структуры. Новатор, как предприниматель энергично отвлека-

ет факторы производства от существующих каналов, открывает начало но-

вой динамической фазе. Благодаря активности в инновационной деятель-

ности создаются новые ценности, происходит технический прогресс в сре-
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дствах производства. Новатор-предприниматель выходит на рынок и нару-

шает равновесный кругооборот цен, издержек и доходов. 

В данной ситуации, в условиях возрастающей динамичности, возраста-

ет нестабильность и неопределенность, поэтому уровень обеспечения на-

циональной безопасности государства и стабильное ее поддержание в зна-

чительной степени определяется степенью  восприимчивости националь-

ной экономики к инновациям и способностью их генерировать, а так же 

способностью экономики государства быстро проходить стадию «стадию 

созидательного разрушения» к новой стадии – инновационной экономике.  

В настоящее время теория бизнес-цикла органично прогрессирует в 

рамках теории общественного и социально-экономического развития, кон-

цепции экономической цикличности далеко перешагнули рамки чисто эко-

номических отношений, учитывает политические, поведенческие и психо-

логические факторы цикла. Появилась возможность преодоления кризисов 

и спада в промышленном производстве и экономике в целом за счет инно-

вационного обновления капитала через научно-технические, технологиче-

ские, организационно-экономические и управленческие нововведения, что 

способствует повышению уровня обеспечения национальной безопаснос-

ти. 

Теория делового цикла Й.Шумпетера построена исходя из концепции 

общего равновесия [13],  в современных условиях применяется при разра-

ботке системы национальной безопасности. 

Источником циклических колебаний, как мы уже отмечали, выступают 

нововведения, генерируемые предпринимателями, поскольку процесс ге-

нерации нововведений происходит неравномерно, неравномерным стано-

вится движение экономической системы по законам цикла. Циклическое 

движение выпуска существенно новой продукции Й.Шумпетер считает 

формой отклонения от равновесия, к которому всегда стремится экономи-

ческая система. Й.Шумпетер назвал эти процессы «созидательным разру-

шением». Причину же экономических кризисов он видел в панике, связан-

ной с прекращением экономического бума, выделяя психологический мо-

тив как центральный в объяснении данного экономического явления. 

В связи с данным явлением он писал: «Строго говоря, <…> революции 

происходят не непрерывно, а дискретно и отделяются друг от друга фаза-

ми относительного спокойствия. Но весь процесс в целом действительно 

непрерывен, то есть в каждый данный момент происходит или революция, 

или усвоения ее результатов, обе эти фазы, вместе взятые, образуют так 

называемый экономический цикл» [13, с.461]. 

Равновесное распространение нововведений-процессов в деловых цик-

лах научно-технической, производственной и организационно-экономиче-

ской деятельности, включая сферу оказания услуг, принято называть диф-
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фузией инноваций. Наиболее типичными для диффузных процессов явля-

ются технологические инновации. Они непосредственно связаны с техно-

логией производства, се многократным повторением на различных объек-

тах. Инвариантность технологических инноваций способствует ускорен-

ному притоку капиталов в новый технологический уклад. Доминирование 

нового технологического уклада в экономике приводит к постепенному 

снижению прибыльности производства продукции и оказания услуг в пре-

дшествующем укладе. 

При этом главной движущей силой цикличности опять же является ин-

новационная деятельность предпринимателей. Это обнаруживается во вне-

дрении новых технологий и новых форм организации производства. А, 

следовательно, – в появлении новой продукции и открытии новых рынков. 

Широкое распространение инноваций вызывает подъем производства, а 

следующий за ним спад (депрессия) выступает в качестве своеобразной 

адаптации хозяйственной жизни к изменившимся условиям, порожденным 

экономическим бумом. 

За более чем вековую историю развития теорий делового цикла было 

предложено множество самых разнообразных версий (К.Жугларом, 

Дж.Китчином К.Фрименом, М.Портером). Многообразие теорий и концеп-

ций экономической цикличности обусловлено историческими факторами, 

различиями в точках зрения на природу цикличности, в частности, в отно-

шении содержания порождающих цикл факторов, механизмов формирова-

ния и распространения колебаний. Теория бизнес-цикла органично прог-

рессирует в рамках теории общественно-экономического развития, кон-

цепции экономической цикличности далеко перешагнули рамки чисто эко-

номических отношений. Теории делового цикла развиваются в направле-

нии все более пристального внимания к микроэкономическим и эндоген-

ным элементам механизма цикличности, учитывают поведенческие и пси-

хологические факторы цикла 

В конце XX в. значительный вклад в научное исследование перехода к 

инновационной экономике внес американский ученый Майкл Портер, яв-

ляющийся автором теории кластерного развития экономики, изложенной в 

работе «Международная конкуренция, конкурентное преимущество на-

ций». Сутью данного концепта является выделение принципиально нового 

структурного элемента в совокупности конкуренции – кластера, представ-

ляющего собой передовой способ организации экономики, инициирую-

щий процессы возникновения прогрессивных межотраслевых образова-

ний, развития новейших форм взаимодействия различных экономических 

субъектов [15]. Высшей формой конкурентных преимуществ у М.Портера 

является «движение инноваций», позволяющее максимально эффективно 

использовать любые мировые ресурсы [3]. 
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Портер отдает приоритет в повышении конкурентоспособности или 

обеспечении экономического развития страны промышленному кластеру, 

как новой форме пространственной организации производства. Действи-

тельно географическая близость кластерных фирм обусловливает внутрен-

нюю и внешнюю экономию фирм за счет использования общей научной и 

технологической инфраструктуры, усиления конкуренции между фирма-

ми, возможности образования временных альянсов для взаимного повы-

шения конкурентоспособности компаний, отраслей и, следовательно, эко-

номики в целом. 

Портеру принадлежит также концепция четырех стадий развития на-

ции (страны). Согласно в ней государства происходят четыре стадии раз-

вития конкурентоспособности:  

1) конкуренция на основе факторов производства (страны с низким 

доходом на душу населения);  

2) конкуренция на основе инвестиций (страны со средним доходом на 

душу населения);  

3) конкуренция на основе инноваций (страны с высоким уровнем жиз-

ни);  

4) конкуренция на основе богатства.  

Во время первых трех стадий страна испытывает экономический рост, 

повышает конкурентоспособность хозяйства и благосостояние населения, 

причем ее экономика переходит от формы развития на основе использова-

ния природных ресурсов к экономике, базирующейся на знаниях  эконо-

мике знаний. На четвертом этапе развитие замедляется и в стране начина-

ется  спад [16]. 

Ключевыми моментами в развитии стран являются стадии перехода с 

одной ступени на другую. Необходимо отметить, что переход стран с пер-

вой на вторую ступень осуществляется легче, чем со второй ступени на 

третью. Также важным моментом в истории страны является идентифика-

ция начала перехода страны на четвертую ступень развития, которая за-

канчивается упадком. Ценность данной концепции М.Портера, состоит в 

том, что с помощью ее можно определить стадии развития страны в соот-

ветствующие механизмы повышения конкурентоспособности, то есть мо-

жно использовать в разработке и реализации ее как национальной, так и 

региональной политики экономического роста, построения системы наци-

ональной безопасности. 

Центром кластера чаще всего бывает несколько мощных компаний, 

при этом между ними сохраняются конкурентные отношения. Этим клас-

тер отличается от  картеля или финансовой группы. Концентрация сопер-

ников, их покупателей и поставщиков способствует росту эффективной 

специализации производства. При этом кластер дает работу и множеству 



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

27 

мелких фирм и малых предприятий. Кроме того, кластерная форма орга-

низации приводит к созданию особой формы инновации –  «совокупного 

инновационного продукта» [10].  Объединение в кластер на основе верти-

кальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообра-

зных научных и технологических изобретений, а определенную систему 

распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим усло-

вием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций 

в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых 

связей между всеми участниками кластера. 

Теория кластеров Портера стала общепризнанной концепцией в дан-

ной области знаний, а кластерная модель Портера, будучи инструментом 

повышения конкурентоспособности экономики региона или страны в це-

лом используется при разработке экономической политики государства и 

построении системы национальной безопасности.  

В начале XXI в. мировая экономика активно пытается формировать 

новую парадигму научно-технического развития. Ее слагаемыми выступа-

ют: быстрое развитие «экономики знаний», усиление социальной ориента-

ции новых технологий, глобальный характер создания и использования 

знаний, технологий, продуктов и услуг. Все это стало очевидными и неос-

поримыми тенденциями современного мира. В результате научно-техни-

ческого и инновационного прогресса происходит увеличение производи-

тельных сил, совершенствование форм и методов управления производст-

вом, структурное изменение экономики и социума, возрастание роли нау-

ки, знаний, образования в  управлении, производстве и общественной жиз-

ни, а также инновационная трансформация технологического уклада. Эти 

перемены характерны в первую очередь для развитых стран, за которыми 

с той или иной степенью отставания движутся страны с переходными эко-

номиками и развивающиеся страны. Все эти инновационные процессы вы-

звали научный интерес к практике происходящих изменений, научного 

прогнозирования и теоретико-методологических обоснований последую-

щих изменений. Анализ их, по нашему мнению, необходим для формиро-

вания концепции и стратегии обеспечения национальной безопасности в 

условиях перехода на инновационный путь развития.  

Таким образом, рассматривая эволюцию теории инноваций, нужно от-

метить, что ей отводится принципиально важная роль не только в эконо-

мических процессах, но и в системе национальной безопасности. Совре-

менное состояние мировой экономики доказывает, что уровень развития и 

динамизм инновационной сферы – науки, новых технологий, наукоемких 

отраслей и компаний – обеспечивает основу устойчивого экономического 

роста, определяет роль и положение государства в системе международ-

ных отношений, уровень его национальной безопасности. Следовательно, 
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инновации представляют собой важнейшую экономическую категорию ра-

сширенного воспроизводства, играющую ключевую роль в реализации 

структурных сдвигов в экономике, формировании народнохозяйственных 

пропорций и позволяют обеспечить повышение эффективности обществе-

нного производства и соответствующий уровень национальной безопасно-

сти.  

Характерной чертой современного мирового развития является пере-

ход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общес-

тва – построению инновационной экономики.  

Потребность в инновациях возникает под воздействием как внешних, 

так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся: конкурентная 

борьба, задачи завоевания новых рынков, необходимость полноправного 

участия страны в мировом разделении труда, изменение политической, 

правовой ситуации, повышение уровня безопасности и пр.; к внутренним 

факторам – необходимость устойчивого и безопасного экономического ро-

ста, повышения эффективности производства, обеспечение развития за 

счет расширения рынков сбыта и диверсификации деятельности, создание 

благоприятной деловой репутации, повышение уровня и качества жизни. 

В целом, потребность в инновациях возникает там, где есть конкуренция 

[8]. 

Государство выступает важнейшим элементом институционального 

устройства общества, причем его политические институты первичны по 

отношению к экономическим институтам. Это означает, что государство 

определяет нормы и правила поведения субъектов экономической дея-

тельности при формировании инновационной экономики. Причем иннова-

ционные преобразования в значительной степени определяются государс-

твенным устройством. В целом функции государства направлены на соз-

дание институтов, обеспечение их функционирования в соответствии с 

правилами, обеспечивающими благоприятную среду для осуществления 

инновационных преобразований. 

Государства через свои институты в соответствии с национальными 

интересами, выработанными  принципами  проводит политику безопасно-

сти в условиях перехода к инновационной экономике по следующему ал-

горитму: определяет общие цели, приоритеты, ориентиры, которые касаю-

тся важнейших аспектов инновационной безопасности; принимает реше-

ния, которые определяют действия по комплексному осуществлению по-

литики инновационной безопасности, подлежащие реализации структура-

ми системы безопасности; укрепляет систематическое сотрудничество 

структур государства, повышение их эффективности деятельности в про-

ведении политики инновационной безопасности;  развивает международ-

ное сотрудничество по созданию систем международной безопасности в 
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условиях становления и функционирования систем инновационной безо-

пасности. Данное сотрудничество особенно важно в условиях неравномер-

ного развития становления инновационной экономики по странам, регио-

нам и повышением, в этой связи, региональной и глобальной нестабильно-

сти. 

Несмотря на то, что зачастую инновационные преобразования позици-

онируются как внеполитические и внеидеологические, тем не менее, их 

взаимосвязь с политическим режимом все равно сохраняется. Во-первых, 

вектор на инновации задается правящей элитой, политический курс кото-

рой накладывает свой отпечаток на характер преобразований. Во-вторых, 

ход реформ во многом зависит от того, какова конфигурация сил в стране 

в рамках «треугольника»: лидер-элита-общество. В-третьих, немаловаж-

ным фактором является инновационная мотивация, которая нередко опре-

деляется политическими причинами и несет в себе идеологическую сос-

тавляющую. В-четвертых, успех или поражение инновационных преобра-

зований самым непосредственным образом зависит от политической ста-

бильности в государстве и степени единства нации. Наконец, в-пятых, на 

инновационный курс накладывает самый серьезный отпечаток политиче-

ская культура общества, которая может либо способствовать, либо препят-

ствовать модернизации, а также определять специфику реформаторской 

деятельности. 

Но, во всех случаях, государство не должно принуждать к инноваци-

ям, а должно инициировать инновационные процессы, оказать содействие 

в создании благоприятной институциональной среды и обеспечить безопа-

сные условия для их осуществления всеми другими участниками иннова-

ционной деятельности [6].   

В заключении отметим, что инновационное развитие в XXI в. является 

залогом политического и экономического прогресса современных госу-

дарств, условием поддержания стабильности, благосостояния, устойчиво-

го и безопасного развития, возможностью прорыва в мировую элиту. Оче-

видно, что любой инновационный проект не возникает спонтанно, он яв-

ляется результатом соответствующего национального политического вы-

бора на основе сформированного национального интереса и инновацион-

ного замысла, которые определяются инновационной мотивацией. Таким 

образом, инновационная мотивация формирует инновационную среду, 

придавая ей необходимую национальную специфику, и является ключе-

вым фактором повышения уровня обеспечения национальной безопасно-

сти. 
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The ideas presented in the following addresses two important issues: set-

ting the objectives of sustainable development must integrate the culture among 

other social subsystems, but in same time, the efforts for supporting and creat-

ing the conditions for ensuring the sustainability of culture must be submitted 

and promoted by policy makers and all participants in the process of cultural 

action. 

Keywords: culture, sustainable development, new cultural policy, instituti-

onal innovation, public planning. 

 

Ultimele decade ale discursului public internațional accentuează necesita-

tea integrării în toate aspectele vieții sociale, politice, economice dezideratele 

dezvoltării sustenabile. Asigurarea sustenabilității acțiunii umane devine un im-

perativ pe agenda de dezvoltare a statelor, pe agenda de guvernare, respectiv în 

politicile elaborate și promovate de către acestea. Integrarea culturii în obiecti-

vele dezvoltării sustenabile și, invers, abordarea politicilor culturale din perspe-

ctiva dezvoltării sustenabile, prezintă interes în ultima perioadă atât pentru co-

munitatea academică, științifică, cât și pentru factorii de decizie de talie mondi-

ală, ilustrat prin summit-urile, conferințele internaționale ale organizațiilor im-

portante. Cu toate acestea, primele articulații ale conceptului de dezvoltare sus-

tenabilă, dezvoltate după jumătatea anilor 1980, respectiv Declaraţia de la 

Rio de Janeiro (1992) [1] reflecta într-o mică măsură rolul culturii și a integrării 

acesteia în creșterea / securitatea economică, incluziunea socială și echilibrul 

ecologic, considerate aspectele esențiale ale dezvoltării sustenabile sau durabile.  

Concluziile Conferinţei Mondiale privind Politicile Culturale (MONDIA-

CULT, Mexico City, 1982) [2], evidențiază primele eforturi de recunoaștere a 

dimensiunii culturale, ca având un rol deosebit în procesul de dezvoltare. Con-

form acestora, cultura constituie o fundamentală dimensiune a procesului de de-

zvoltare, ajutând în aceeași măsură la consolidarea independenței, suveranității 

și identității națiunilor. În același context, se subliniază faptul că creșterea eco-

nomică a fost frecvent concepută în termeni cantitativi, fără a se lua în conside-
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rare dimensiunea sa necesară – calitativă, și anume satisfacerea aspirațiilor spi-

rituale și culturale ale omului, pentru că, scopul dezvoltării autentice este bună-

starea și împlinirea fiecărui individ în parte. De altfel, Jon Hawkes în consacrata 

sa lucrare „The fourthpillar of sustainability: culture's essential role in public 

planning”, tratează în mod criticist abordările actuale, prin care, cultura a ajuns 

să fie văzută ca un simplu instrument în procesul dezvoltării economice și a po-

liticii sociale. În același context, conform autorului, factorii de decizie percep 

obiectivul de creștere a bunăstării materiale drept un scop în sine, utilizând cul-

tura ca una dintre multiplele căi prin care acest scop poate fi atins [3].  

Extrapolând abordarea situației Republicii Moldova, conchidem că discur-

sul despre potențialul economic al culturii, al industriilor culturale, devine valo-

rificat, mai ales, de factori de decizie, într-o manieră destul de lentă. Având, în-

că reminiscența perioadei sovietice, în care statul trebuia să asigure toate condi-

țiile dezvoltării sectorului, societatea percepe și conștientizează într-o mică mă-

sură faptul că domeniul culturii poate deveni unul capabil să furnizeze plusvalo-

are. Mai mult decât atât, după cum este arătat și în Raportul de analiză comună 

al Uniunii Europene „Programarea în Republica Moldova” [4], prezentat în oc-

tombrie a anului curent, factorii de decizie nu apreciază în totalitate oportunită-

țile economice ale industriilor creative și culturale. 

Chiar și cu acest fapt, fără sau cu sprijinul parțial al statului, sectorul in-

dustriilor creative și culturale în Republica Moldova se dezvoltă treptat. Ceea ce 

ar trebui de luat în calcul, făcând referire la opiniile lui Jon Hawkes, menționate 

mai sus, este că bogăția sau prosperitatea materială ar trebui să urmărească în 

același grad și tendința de dezvoltare a unei societăți sănătoase și de atingere a 

stării de beatitudine pentru întreaga populație. În aceeași ordine de idei, accen-

tuează cercetătorul, anume cultura reprezintă contextul în care aspirațiile mai 

sus indicate sunt formate și exprimate. În contextul situației autohtone, ignora-

rea acestui fapt, pe lângă multiplele provocări cu care se confruntă societatea, ar 

duce la consecințe reprobabile. Pentru că rolul principal al culturii, „nu este cel 

doar de slujitor al unor scopuri, deși în sensul îngust al conceptului este unul din 

rolurile sale, ci este baza socială a tocmai acestor scopuri” [3].  

Dezvoltarea și economia sunt părți componente ale culturii poporului, se 

menționa în sumarul raportului Comisiei Mondiale pentru Cultură și Dezvoltare 

din anul 1995, intitulat „Our Creative Diversity” [5], raport care reprezintă o al-

tă încercare de a aduce în discuție și dimensiunea culturală. După cum remarca 

și Thomas Hylland Eriksen, raportul părea a fi „un punct de plecare deosebit de 

fructuos pentru o discuție a dezbaterilor globale privind drepturile culturale și 

politice”, fiind “o contribuție autentică intelectuală domeniului” [6]. 

Adoptarea în anul 2001 de către UNESCO a Declarației Universale privind 

diversitatea culturală a însemnat de fapt valorizarea diversității culturale drept 

resursă deosebit de importantă a dezvoltării, democrației, științei și păcii. De alt-
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fel articolul 3 al Declarației stipulează că diversitatea culturală reprezintă una 

dintre rădăcinile dezvoltării, înțeleasă nu numai în termenii de creștere econo-

mică, dar, de asemenea, drept un mijloc pentru atingerea unei existențe intelec-

tuale, emoționale, morale și spirituale mai satisfăcătoare. Totodată, Declarația 

promovează ideea integrării principiilor sale în strategii de dezvoltare sectoriale 

[7].  

În anul 2001, adoptarea Agendei 21 pentru Cultură, comparabilă cu semni-

ficațiile a ceea ce a însemnat Agenda 21 pentru mediu din 1992, presupune va-

lorificarea politicilor culturale locale, în crearea cărora comunitatea, de rând cu 

guvernarea locală, integrează următoarele principii esențiale: diversitatea cultu-

rală, drepturile umane, dialogul intercultural, democrația participativă, sustena-

bilitatea și pacea [8]. Astfel, Agenda 21 pentru Cultură reprezintă un instrument 

de promovarea rolului culturii în crearea și implementarea politicilor locale. De 

altfel, după cum a fost menționat și anterior în tradiționalul triunghi al dezvoltă-

rii sustenabile – creșterea economică, echilibrul ecologic și incluziunea socială, 

cultura este inclusă ori deloc, ori considerată decât un element instrumental, tra-

nsversal. Promovarea Agendei 21 reprezintă în acest context un instrument de 

transformare a culturii în cel de-al patrulea pilon al dezvoltării sustenabile. Pent-

ru că, astfel după cum este arătat și în rapoartele UNESCO și ale altor organis-

me internaționale, creativitatea, cunoașterea, diversitatea și frumusețea expresii-

lor artistice / culturale sunt premise esențiale pentru dialogul pentru pace și pro-

gres, fiindintrinsec legate de dezvoltarea umană și libertate. 

În tendința și discursul public autohton privind obiectivele de dezvoltare 

socială, cu integrarea recentă și mult mai accentuată a caracterului sustenabil al 

acestui proces după adoptarea Agendei 3030 și a celor 17 obiective de dezvol-

tare durabilă, politicile culturale ocupă, și în acest caz, rolul unui instrument tra-

nsversal. Pentru o anumită categorie de actori sociali, acest lucru devine destul 

de evident în condițiile în care țara, fiind la un nivel slab de dezvoltare, își tra-

sează pe agendă, soluționarea celor mai stringente probleme sociale în vederea 

asigurării unui climat social favorabil de conviețuire, respectiv creșterii calității 

vieții. Cu toate acestea, sensibilizarea și conștientizarea privind contribuțiile cu-

lturii la dezvoltarea socială și economică, considerată parte integrantă a acestui 

proces, trebuie să fie indusă tuturor actorilor sociali participativi la procesul de 

dezvoltare [9]. De altfel, după cum este subliniat în nenumărate concluzii ale 

diverselor rapoarte privind implementarea Agendei 21 pentru Cultură, politicile 

culturale devin prea importante pentru societate încât să nu obțină același trata-

ment în raport cu alte sfere de guvernare și de intervenție – economia, echitatea 

socială și mediul. Pentru că, incontestabil, conceptele care articulează politicile 

culturale și care de fapt sunt valori intrinseci ale culturii – memorie identitară și 

socială, creativitate, diversitate, dialog, tradiție – sunt esențiale pentru om și so-

cietate încât să nu li se permită să aibă capacitatea de influențare a proceselor 
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principale care articulează viitorul societății noastre la nivel local, dar și interna-

țional [10]. Adeptul acestei paradigme, Jon Hawkes și alții, argumentează de al-

tfel, că anume vitalitatea și autenticitatea culturii, care își găsesc exprimare prin 

toate formele culturale ale unui popor, trebuie și potdeveni instrumente extrem 

de eficiente în „lumea nouă a sustenabilității”  

De remarcat, în contextul ideilor expuse, câteva aspecte importante care se 

pliază în mod perfect situației autohtone de dezvoltare a culturii, dar care trebu-

ie să se regăsească în continuare în mod permanent în discursul public cu referi-

re la tendințele dezvoltării. Reperele istorice și experiențele generațiilor trecute 

au demonstrat în numeroase rânduri valoarea și capacitatea culturii de a consoli-

da în mod unitar societatea. Continuarea acestui proces depinde în mare măsură 

de eforturile tuturor, îndreptate spre conservarea, diseminarea și cultivarea prin 

educație a creativității și formelor de exprimare cultură.  

De altfel, putem cu ușurință recunoaște că o cultură dezintegrată, lipsită de 

interesul de a-și asigura sustenabilitatea, păstrarea prin tradiție și acțiuni cultura-

le a caracterului unificator al acesteia, determină în mod evident anomalii în fu-

ncționarea întregului sistem social, amintind aici de caracterul structural al acți-

unii sociale și al sistemului social, în care, din punct de vedere funcționalist, cu-

ltura joacă un rol integrator. În aceeași ordine de idei, culturii trebuie să i se asi-

gure caracterul sustenabil. Ori, cum remarcă specialiștii, o societate sustenabilă 

depinde de sustenabilitatea culturii.  

Prin asigurarea dinamismului și vitalității culturii, se asigură în consecință 

sustenabilitatea culturii. Este vorba, în acest context, de câteva aspecte care tre-

buie și sunt, de altfel, integrate în politicile culturale autohtone în realizarea de-

zideratului de mai sus – susținerea inovației și a creativității, continuarea deme-

rsurilor de susținere a procesului de conservare, salvgardare și revitalizare a pa-

trimoniului cultural în toate formele sale și diseminarea cunoașterii culturale 

prin toate modalitățile posibile și accesibile publicului larg. Atât prin intermedi-

ul elaborării cadrului legal și normativ, a susținerii inițiativelor de acțiuni cultu-

rale locale, precum și lansarea altora în scopul prezervării unor manifestări de 

ordin cultural se contribuie la promovarea, educarea populației, respectiv dina-

mizarea întregului sector.  

În această ordine de idei, revenind la viziunea lui Hawkes, de notat că aces-

ta, făcând referire la vitalitate, subliniază că vitalitatea, dar și dinamismul cultu-

rii de fapt se regăsesc în mod primar în: interacțiunile umane, „izvoare ale cultu-

rii”, deci ale semnificațiilor și schimburilor de simboluri sociale mediate între 

oameni; în evenimentele publice consacrate culturii, menționând aici despre ne-

cesitatea de creare, dezvoltare și promovare a culturii nu doar prin intermediul 

spațiilor publice tradiționale – școală, centre culturale, instituții de cultură dar și 

prin altele precum: magazine, cafenele, stațiile de așteptare, străzi etc., adică 

spațiile care concentrează mulțimi de oameni. Nu în ultimul rând, caracteristica 
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vitalității este recunoscută și propagată prin înseși comportamentele umane prin 

care suntem cunoscuți, „acest proces public fără sfârșit fiind semnătura unei 

societăți” [11]. 

Ideile prezentate mai sus au conjugat, astfel două momente importante. Pe 

de o parte, trasarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă trebuie să integreze în 

mod unitar cultura de rând cu alte subsisteme sociale, iar pe de altă parte, de-

mersurile de susținere și creare a condițiilor pentru asigurarea sustenabilității 

culturii trebuie continuate. 
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The investigation comes to elucidate contributions of the public authorities 

on the development of national cultural heritage. 

The research is presented in the issue dealt with Moldovan legislation with 

concrete and effective implementation of policies in the field of protection of the 

cultural heritage. 

This paper reveals the cultural projects that contribute to the revitalization 

of historical monuments of architecture concerning knowledge and safeguard-

ing the cultural heritage values. 

The study points out the fundamental contribution of public authorities in 

order to educate the population on segment of promoting culture, increasing so-

cial cohesion and in the spirit of formation of own cultural identity based on 

knowledge of the national cultural heritage. 
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ge. 

 

Tezaurul cultural material şi spiritual reprezintă latura caracteristică a naţi-

unii, reflectă o dezvăluire a adevărului istoric şi exprimă nivelul de dezvoltare a 

societăţii. Identitatea şi originalitatea culturală este marcată la fiecare popor de 

moştenirea culturală. 

De-a lungul istoriei, deliberat sau inconştient, fără a refelcta mult asupra 

gravităţii consecinţelor, regimurile politicile au condus autorităţile adinistraţiei 

publice care au comis mai multe nedreptăţi în raport cu valorile patrimoniului 

cultural naţional. Impacul negativ asupra patrimoniului cultural naţional s-a pro-

dus ca şi consecinţă a cedarii, pierderii  obictelor de patrimoniu, vinderea, dist-

rugerea parţială sau iremediabilă a edificiilor istorice, de cult sau a monumente-

lor de artă. Indiferent de motive, în esenţă, autorităţile au realizat comanda poli-

tică de a denatura trecutul istoric, identitatea etnică, prin subminarea valorilor 
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fundamentale ale naţiunii, precum limba, tradiţiile, obiceiurile, etc. Aceste acţi-

uni au produs efecte asupra formării conştiinţei naţionale în rândul mai multor 

generaţii, private de posibilitatea familiarizării cu valorile autentice naţionale, 

bazate pe cunoaşterea patrimoniului cultural naţional şi, pornind de la aceasta, 

spre cunoaşterea altor culturi, prin care propria cultura să fie percepută mai pro-

fund faţă de cele străine. În prezent, singurul mod de a remedia greşelile prede-

cesorilor noştri este atitudinea sensibilă şi interesul sporit faţă de recuperarea, 

revitalizarea, păstrarea şi valorificarea bunurilor patrimoniului naţional cultural. 

Patrimoniul cultural național constituie tezaurul spiritual al naţiunii acumu-

lat de-a lungul veacurilor şi cuprinde „totalitatea valorilor şi bunurilor culturale” 

[1]. Cercetătoriul Ioan Opriş susţine că totalitatea bunurilor culturale mobile şi 

imobile care prezintă o valoare deosebită - determinată ca atare - şi sunt repre-

zentative pentru istoria unui popor, având virtutea să o desemneze pe aceasta, 

formează patrimoniul cultural naţional [2, p.22]. 

Patrimoniul cultural naţional constitue o componentă importantă a culturii 

universale, este o consecinţă directă a evoluţiilor socio-culturale şi chiar politi-

co-economice. Prin urmare, patrimoniul cultural asociat unei comunităţi, respe-

ctiv unei entităţi etnice, culturale sau chiar teritoriale, are o specificitate bine co-

nturată. În mod sintetic, acest patrimoniu cultural este definit ca moştenire cul-

turală. El este format dintr-o multitudine de componente, unele de tip imaterial, 

altele materiale, tangibile. Acestea din urmă sunt în principal monumentele şi 

vestigiile arheologice şi de arhitectură realizate de-a lungul timpului, diverse 

bunuri cu valoare culturală, precum şi bunuri cu valoare ştiinţifică sau tehnică 

deosebită. Unele dintre componentele patrimoniului cultural sunt proprietate pu-

blică, fiind administrate în beneficiul societăţii sau al unei comunităţi anume de 

către diverse instituţii publice, altele sunt în proprietate privată [3, p.7]. 

 În acelaşi timp, patrimoniul cultural este şi o modalitate de promovare a 

valorilor şi realizărilor  locale, a imaginii comunităţii în exterior.  

Orice stat își protejează într-un mod mai mult sau mai puţin delimitativ 

anumite bunuri indiferent de forma juridică de proprietate cărora li se atribuite – 

public sau privat. Protejarea patrimoniului trebuie să se facă indiferent de crite-

riile de clasificare a lui: patrimoniu cultural şi patrimoniu natural, mobil și imo-

bil, material și imaterial [4, p.9]. Aceste acțiuni înglobează un ansamblu de mă-

suri care au caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic, 

menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, 

asigurarea securităţii, întreţinerea, prepararea, restaurarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural naţional în vederea accesului democratic la cultură şi tra-

nsmiterii acestui patrimoniu generaţiilor viitoare [5]. 

În ţări dezvoltate din punct de vedere economic (precum Statele Unite ale 

Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Franţa, Suedia, Japonia şi 

Australia) gestionarea patrimoniului cultural este un model de eficienţă atât prin 
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prisma unor indicatori economici, dar şi al rolului pe care acesta îl are în educa-

rea populaţiei şi dezvoltarea societăţii respective prin creşterea coeziunii şi dez-

voltarea unor comunităţi mai puternice.  

Un exemplu vizibil al succesului poate servi atracţia cu totul deosebită pe 

care o reprezintă muzeele din statele respective, precum şi modul deosebit de 

valorificare a componentelor imobile (monumente istorice şi de arhitectură) ale 

patrimoniului cultural. Aceste succese nu se bazează, de multe ori, pe valoarea 

intrinsecă a patrimoniului de ţinut, ci pe modul de valorificare a acestuia, modul 

de promovare, pe rolul care i se acordă în cadrul unei anumite comunităţi. Deci 

se datorează unei viziuni de marketing realiste şi adecvate condiţiilor date. S-a 

ajuns la performanţe deosebite, atât prin prismă economică, cât şi a eficienţei 

educaţionale şi culturale, datorită acumulării de experienţă practică care a stat la 

baza construirii unor modele teoretice de gestionare [3, p.9].   

În altă ordine de idei, elucidăm că valorificarea patrimoniului cultural rep-

rezintă o semnificație distinctă, dovadă a dezvoltării sale istorice, de multe ori 

contribuind la înființarea valorilor culturii universale. Astfel, patrimoniul cultu-

ral reprezentă expresia valorilor atât a unei singure persoane, cât și a unei comu-

nităţi sau regiuni, care exprimă un interes public general, naţional. Acest interes 

public general se transferă în protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 

cultural şi este sursa legitimităţii acţiunii normative a autorităţilor publice, fie 

ele centrale sau locale, pe întreg teritoriul naţional. Vestigiile culturale dobândi-

te de la înaintaşii noştri certifică valoarea patrimonială ale acestora. Moştenirea 

culturală reprezintă „cea mai importantă legătură dintre trecutul şi prezentul fie-

cărei societăţi” [6, p.38-44]. „Atitudinea pe care o avem noi astăzi faţă de aceas-

tă moştenire ne poate asigura un viitor prosper sau incert” [7, p.5]. În aceeași or-

dine de idei, salvgardarea patrimoniului cultural trebuie să constituie o normă 

obligatorie pentru toţi cetăţenii comunităţii, membri ai căreia sunt parte. Repub-

lica Moldova nu face excepţie, fapt pentru care modalităţile de protejare a patri-

moniului au fost inserate în acte normative şi puse în sarcina atât a cetăţenilor 

cât şi autorităţilor publice de resort. 

Cercetarea problematicii vizate denotă că odată cu proclamarea independe-

nţei autorităţile Republicii Moldova au adoptat mai multe acte normative care 

vizau ocrotirea patrimoniului cultural. Baza legislativă care fundamentează pat-

rimoniul cultural naţional este reglementată de Constituţia Republicii Moldova. 

De asemenea, aspectele juridice în care este legiferat patrimoniul cultural sunt 

cuprinse în mai multe legi precum: Legea privind ocrotirea monumentelor, Le-

gea privind protejarea patrimoniului arheologic, Legea privind protejarea patri-

moniului cultural naţional mobil, Legea privind protejarea patrimoniului cultur-

al imaterial, ş.a. Prin adoptarea acestor legi autorităţile statului au intenţionat să 

cultive respectul cetăţenilor şi recunoaşterea valorilor de patrimoniu la nivel lo-

cal şi naţional. 
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Unele aspecte particulare privind patrimoniul cultural sunt menţionate în 

alte legi, precum Legea Culturii a Republicii Moldova, Legea Muzeelor, Legea 

privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Legea cu privire la activitatea 

arhitecturală, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvol-

tare a culturii „Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind implementarea 

acesteia, etc.  

De rînd cu cadrul normativ adoptat special în scopul protejării patrimoniu-

lui cultural naţionalr, acest domeniu interacţionează cu codurile naţionale: Co-

dul Civil, Codul Penal, Codul Vamal, Codul cu privire la contravenţiile admini-

strative, Codul Fiscal, precum şi aplică mai multe regulamente care implemen-

tează actele legislative. 

Pentru sprijinirea acţiunilor de salvgardare a patrimoniului Republica Mol-

dova a ratificat un şir de convenţii. Dintre cele mai importante menţionăm Con-

venţia europeană privind protejarea patrimoniului arheologic, Convenţia UNES-

CO privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural, Convenţia UNE-

SCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Convenţia UNESCO 

privind protecţia şi promovarea diversităţii de expresii culturale, Convenţia-cadru 

europeană privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, etc. În acest 

sens, autorităţile statului au încercat să armonizeze legislaţia naţională la conve-

nţiile internaţionale şi să le implementeze conform competenţelor autorităţilor 

executive. Chiar dacă legislaţia confirmă supremaţia tratatelor internaţionale la 

care Republica Moldova a aderat, această clauză, de regulă, nu este aplicată fiin-

dcă ratificarea actelor internaţionale este urmată de obligaţia statului de a-şi ajus-

ta legislaţia naţională - un lucru dificil de realizat. Astfel, constatăm că din cele 

11 convenţii din domeniul patrimoniului cultural semnate de Republica Moldo-

va, doar Convenţiei de la Valletta s-a regăsit în legea privind protejarea patrimo-

niului arheologic. Celelalte convenţii la nivel de acte normative naţionale rămân 

în fază de proiect şi intenţie. 

Menţionăm că deşi cadrul naţional legal pare a fi suficient de amplu şi com-

plex, acesta nu stimulează în deajuns administrarea corespunzătoare a patrimoni-

ului – la nivelul potenţialului acestuia – sau în unele situaţii chiar produce efecte 

de frânare a procesului de valorificare, fapt care denotă că legislaţia în vigoare nu 

este suficient de dezvoltată. La aceasta se adaugă atitudinea şi activitatea admini-

straţiei publice, insuficient şi prost implicată în acest domeniu.  

Salvgardarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional al Republicii 

Moldova se stabileşte de către Guvern în colaborare cu Parlamentul, în confor-

mitate cu legile Republicii Moldova. Împuternicirile privind întreţinerea, utiliza-

rea şi amplasarea obiectelor şi obiectivelor cu o valoare deosebită ale patrimo-

niului cultural naţional sunt stabilite, la propunerea Guvernului, de către Parla-

ment, în baza avizelor comisiilor independente de experţi, ținându-se cont de in-
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teresele integrităţii colecţiilor constituite istoriceşte, condiţiile lor de păstrare şi 

posibilităţile de acces la ele [1]. 

Parlamentul Republicii Moldova, în baza Legii privind ocrotirea monume-

ntelor, dezvoltă politica statului privind salvarea, protejarea şi conservarea mo-

numentelor ce constituie patrimoniu cultural şi natural, aprobă Registrul Naţio-

nal al Monumentelor, aprobă Programele de Stat şi fondurile, etc. Acesta are co-

mpetenţe de aprobare a programului de stat privind ocrotirea, conservarea şi res-

taurarea monumentelor; finanţarea acestui program şi acordarea de subvenţii ne-

rambursabile de la bugetul de stat [8]. 

Guvernul elaborează politici concrete şi eficiente în domeniul protejării pa-

trimoniului cultural, întocmeşte şi actualizează Registrul Naţional al Monumen-

telor. De asemenea, Executivul întocmeşte programul de stat privind ocrotirea, 

conservarea şi restaurarea monumentelor, precum şi finanţarea acestui program 

de la bugetul stat. 

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală de specialitate respon-

sabilă pentru executarea politicilor, strategiilor şi a normelor specifice în vede-

rea protejării patrimoniului cultural național. În conformitate cu legislația în vi-

goare, autoritatea publică vizată realizează diverse programe privind identifica-

rea, documentarea, cercetarea, protejarea, conservarea, restaurarea şi evaluarea, 

obiectelor de patrimoniu [8; 12]. De asemenea, elaborează și aprobă diverse re-

gulamente pe profil de patrimoniului cultural național, dosare, certificate de re-

cunoaștere a meritelor în domeniul dat, eliberează avize pentru documentaţia 

privind amplasarea şi realizarea monumentelor. Întocmește norme şi metodolo-

gii specifice, precum şi monitorizarea respectării prevederilor legale în dome-

niu.  

În procesul activități sale Ministerul Culturii  monitorizează modul de imp-

lementare a legislaţiei privind protejarea, conservarea, restaurarea şi valorifica-

rea patrimoniului arheologic. Inițiază diverse propuneri de perfecționare a cad-

rului legal național la tratatele internaţionale în domeniul protejării patrimoniu-

lui cultural, realizează cooperări internaţionale, proiecte şi programe comune cu 

alte state sau cu organisme internaţionale, vizând activităţile de protejare şi, du-

pă caz, de salvgardare a patrimoniului cultural din ţară. Asigură îndeplinirea an-

gajamentelor asumate prin convenţiile internaţionale referitoare la protejarea pa-

trimoniului arheologic la care Republica Moldova este parte [9]. 

Agenţia Naţională Arheologică reprezintă instituţia publică specializată, 

care contribuie la realizarea politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării 

patrimoniului și siturilor arheologice. 

Legislația în vigoare a Republicii Moldova obligă Ministerul Culturii să nu 

admită nimicirea, înstrăinarea patrimoniului cultural fără a fi iniţial avizate de 

acesta.  
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În contextul celor menționate elucidăm că statul garantează proprietatea și 

asigură, în conformitate cu cadrul normativ existent, protejarea bunurilor care 

fac parte din patrimoniul cultural al Republicii Moldova.  

În cadrul activității sale autorităţile administraţiei publice centrale şi cele 

locale au relații de colaborare și coordonare a activități pe anumite domenii. 

Acestea sunt responsabile, în condiţiile cadrului normativ existent, de activitatea 

de salvgardare a patrimoniului cultural național.  

Autorităţile administraţiei publice locale sunt exponentele legale ale comu-

nităţilor deţinătoare de patrimoniu. Ele sunt responsabile de acele obiecte de pa-

trimoniu cultural care se află pe teritoriul unității administrativ teritoriale unde 

acestea își desfășoară activitatea administrativă. 

În cadrul administraţiei publice locale de nivelul II activează direcţii pentru 

cultură, arhitectură şi mediu, practic, în fiecare raion şi municipalitate, care ela-

borează politici în acest domeniu [10, p.21]. În acest sens, consiliile raionale Di-

recţia municipală pentru cultură din Chişinău şi Direcţia municipală pentru cul-

tură din Bălţi supraveghează activitatea instituţiilor culturale locale. 

Obiectivele principale ale acestor Direcții sunt de a asigura condiţii necesa-

re pentru dezvoltarea artei populare şi meşteşugurilor tradiţionale, a activităţilor 

culturale şi de agrement, a realiza programe de conservare şi promovare a cultu-

rii şi artei în raioane municipalităţi prin organizarea diferitor evenimente cultu-

rale îndreptate spre conservarea şi promovarea artei populare, grupurilor de 

amatori, expoziţiilor de artă şi meşteşugărit şi de a prezenta către Ministerul Cu-

lturii şi către consiliul rational / municipal a raportului anual privind activitatea 

sa şi activitatea instituţiilor subordonate [11]. 

Conform legislației naționale în vigoare, consiliile raionale, municipale, 

orăşeneşti şi comunale contribuie la elaborarea programelor privind identifica-

rea, documentarea, ocrotirea, conservarea, transmiterea, promovarea, revitaliza-

rea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural de importanță locală. De ase-

menea, administraţiei publice locale îi este atribuită în competență întocmirea 

Registrului monumentelor de importanţă locală. Pentru îndeplinirea programe-

lor menționate, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să prevadă în 

bugetele anuale mijloace pentru finanţarea sau cofinanţarea activităţilor de salv-

gardare a elementelor patrimoniului cultural, acordarea de subvenţii nerambur-

sabile de la bugetele locale. Constatăm că în multe unități administrativ teritori-

ale din republică, din cauza bugetelor austere și a potențialului economic limitat 

de dezvoltare, această clauză nu se întrunește sau se realizează parțial. De aceea, 

autoritățile locale beneficiază în acest scop de transferuri cu destinaţie specială 

de la bugetul de stat, în condiţiile legii. 

În ultimii ani se atestă o implicare oarecum mai activă a autorităţilor admi-

nistraţiei publice locale în dezvoltarea turismului. În acest sesns cu suportul au-

torităţilor administraţiei publice centrale şi granturilor obţinute din proiectele 
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Uniunii Europene, autorităţile locale au reuşit să reconstruiască unele obiective 

de valoare istorică parte componentă a patrimoniului naţional. Printre acestea se 

pot enumera Cetatea Soroca – în cadrul Proiectului transfrontalier „Bijuterii 

Medievale”: Cetățile Hotin, Soroca și Suceava, realizat de Programul operațio-

nal comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, finanțat de 

Uniunea Europeană. Partenerii proiectului sunt Primăria Soroca (Republica Mo-

ldova), municipiul Suceava (România) și Rezervația de Stat de Istorie și Arhite-

ctură – Cetatea Hotin. Din cele trei milioane de euro, care este valoarea totală a 

proiectului, două milioane de euro i-au revenit Cetății Soroca;  

Un aport al autorităţilor locale realizat prin Fondul Național de Dezvoltare 

Regională a Republicii Moldova şi cu sprijinul Uniunii Europeane prin Proiec-

tul „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc 

Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi a muzeului Blesciunov”. Proiec-

tul este parte a Programului Operațional Comun România – Ucraina - Republica 

Moldova finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului Euro-

pean de Vecinătate şi Parteneriat. Acesta este implementat de Consiliul raional 

Hîncești în comun cu  cei doi parteneri externi: Primaria Solesti din Judeţul Va-

slui, Romania și Institutia Municipală Muzeul de colecții personale A.V.Blesci-

unov din Odesa, Ucraina. Valoarea totală a proiectului este de circa 2,5 milioa-

ne Euro, din care 90% reprezintă finanţare nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene. Urmare a realizării cu succes a Proiectului de reenovare a Complexu-

lui istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey, în anul 2016 compania care a ins-

talat iluminarea obiectivul turistic a câștigat unul din cele 12 premii prestigioase 

din cadrul „Excellence Awards 2016” la expozitia „Prolight + Sound‟‟ care se 

desfașoară anual la Frankfurt, Germania. Este vorba de premiul din domeniul 

iluminarii Arhitectorale. La acest concurs au participat distribuitori din 64 de 

țări.  

În prezent, în Republica Moldova se implementează şi alte proeicte de re-

construire a obiectivelor culturale (Proiectul COMUS; prin intermediul progra-

mului „CHOISE” a fost lansat Proiectul „Renașterea istoriei – includerea grotei 

duruitoarea veche în circuitul turistic european”, precum şi altele) care vor cont-

ribui la dezvoltarea turismului regional şi rural. Eforturile autorităţilor publice 

trebuie în continuare să fie depuse pentru dezvoltarea turismului în oraşele şi sa-

tele din Republica Moldova şi intensificarea străduinţelor pentru emanciparea 

serviciilor oferite, prin perfecţionarea personalului şi a managerilor, în condiţiile 

amplificării programelor de valorificaare superioară a patrimoniului cultural şi a 

peisajului natural din fiecare zonă. 

Dezvoltarea durabilă a turismului în Republica Moldova este indespensabil 

legată de îmbunătăţirea de către autorităţile administraţiei publice a infrastructu-

rii localităţilor în special rurale, precum şi a serviciilor publice. Infrastructura şi 

serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine deca-

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Hotin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
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lajul dintre zonele rurale şi zonele urbane în ţara noastră şi care, cu atât mai 

mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-eco-

nomice a zonelor rurale. 

În domeniul patrimoniului cultural imaterial autorităţile administraţiei pub-

lice locale asigură viabilitatea creaţiei tradiţionale a comunităţilor în formele ei 

autentice şi neschimbate, adoptă măsuri de recunoaştere din partea comunităţi-

lor din care fac parte a cetățenilor care păstrează și transmit elemente de patri-

moniu cultural imaterial publicului larg. În același timp, asigură protejarea for-

melor viabile ale expresiilor tradiţionale, susţin purtătorii de patrimoniu de pe 

teritoriul administrat, contribuie la revitalizarea elementelor dispărute, importa-

nte pentru identitatea comunităţii, precum și dezvoltă iniţiative comunitare pri-

vind protejarea şi revigorarea formelor de viaţă tradiţională, în special a elemen-

telor patrimoniului cultural imaterial, ce pot constitui o sursă de dezvoltare eco-

nomică şi socială la nivel local [12]. 

Ţinând cont de implortanţa socio-culturală şi a celei politico-economice, 

este necesar ca autorităţile administraţiei publice să-şi aducă aportul la cunoaş-

terea şi promovarea patrimoniul cultural naţional atât în rândul cetăţenilor auto-

htoni, cât şi în rândul străinilor (turişti aflaţi în Republica Moldova, emigranţi, 

membri ai corpului diplomatic, diverse organisme europene şi internaţionale). 

Pentru a se realiza acestă aspiraţie în mod eficient, este necesar să se înfăptuias-

că mai multe condiţii: studierea şi înţelegerea patrimoniului cultural deţinut, de-

zvoltarea continuă a patrimoniului prin încorporarea de noi valori cu importanţă 

culturală deosebită, conservarea şi protejarea corespunzătoare a elementelor co-

mponente, gestionarea patrimoniului, gestionarea publicului şi a celor interesaţi, 

crearea unui sistem de valorificare adecvată, cooperarea şi comunicarea cu dive-

rse comunităţi culturale dar şi cu agenţi economici sau organizaţii publice sau 

private nonprofit interesate de dezvoltare culturală în sens larg.  

În vederea protejării patrimoniului arheologic, autorităţile administraţiei 

publice locale dețin competențe în cooperarea cu organismele şi instituţiile pub-

lice cu responsabilităţi în domeniu pentru punerea în aplicare şi urmărirea respe-

ctării deciziilor acestora. Administraţia locală asigură protejarea patrimoniului 

arheologic rezultat ca urmare a cercetărilor arheologice sistematice sau preven-

tive şi a descoperirilor arheologice întâmplătoare aflate pe terenurile proprietate 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective. La fel, aceasta cuprinde 

în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de ame-

najare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheo-

logic, etc. [9]. Protecţia patrimoniului arheologic nu include doar în competen-

ţele autorităţilor publice ale statului sau ale arheologilor, acesta este parte a mo-

ştenirii culturale comune, iar protecţia acestuia este o obligaţie morală a întregu-

lui popor în vederea păstrării moştenirii culturale pentru generaţiile următoare.  
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În concluzie, determinăm că una din principalele probleme cu care se conf-

runtă admnistraţia publică în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului 

naţional cultural este insuficienţa de fonduri alocate în aceată direcţie şi legisla-

ţia imperfectă care încă nu permite autorităţilor administraţiei publice să se imp-

lice în mod autonom în procesele de revitalizare şi protejare a patrimoniului cul-

tural. La aceasta se adaugă atitudinea şi activitatea autorităţilor publice, insufici-

ent şi prost implicate în acest domeniu. Remedierea dificultăţilor poate fi soluţio-

nată prin crearea unui cadrul normativ adecvat şi modern, care să ofere posibili-

tăţi largi în organizarea unei infrastructuri şi a unor programe viabile de manage-

ment al patrimoniului cultural naţional. 

Valorificarea patrimoniului cultural de către autoritățile administrației pub-

lice nu poate avea decât o abordare cu perspectivă globală, cu impact deosebit 

asupra politicilor de dezvoltare a teritoriului Republicii Moldova. În acest sens, 

sunt necesare măsuri de reglementare juridică şi organizatorică, de schimbare a 

atitudinii individuale şi colective faţă de patrimoniul cultural, de promovare a 

interesului pentru salvgardare și conservare. 

Totodată, considerăm oportun ca autorităţile administraţiei publice centale 

de specialitate să includă în programele educaţionale un anumit număr de ore de 

instruire şi promovare a cuturii şi patrimoniului naţional, pornind de la principi-

ul enunţat de profesorul şi mezeograful Alexandru Tzigara-Samurcaş, potrivit 

căruia, „ a instrui şi, mai presus de toate, a educa însemnează a-l integra pe copil 

în neamul din care face parte” [13, p.8]. De asemenea, procesul educactiv ar pu-

tea avea loc şi prin adoptarea unui program naţional privind cunoaşterea valori-

lor patrimoniului cultural tradiţional, utilizând în acest scop colecţiile muzeelor 

de etnografie şi artă populară, pavilionare şi în aer iber, ca surse primordiale de 

cunoaştere experimentală. 

Competenţele autorităţilor administraţiei publice trebuie să ţină de implica-

rea în mai multe proiecte de cunoaştere şi promovare a patrimoniul cultural naţi-

onal atât în rândul cetăţenilor autohtoni, cât şi în rândul străinilor. Pentru a se 

realiza acestă aspiraţie în mod eficient, este necesar să se realizeze cooperarea şi 

comunicarea cu diverse comunităţi culturale, dar şi cu agenţi economici sau or-

ganizaţii publice sau private nonprofit interesate de dezvoltare culturală în sens 

larg.  
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Motivarea este vitala pentru orice munca daca dorim ca oamenii sa depuna 

efort in ceea ce fac si sa indeplineasca sarcinile de buna voie si cat pot de efici-

ent. 

Profesiunea de educator are un statut aparte, prin complexitatea si misiu-

nea pe care o are de indeplinit: formare unor personalitati autonome intgrabile 

social, cu capacitati de gandire critica si creativa si un profil moral autentic. 

,,Meseria de profesor este o mare si frumoasa profesiune, care nu seamana 

cu nici o alta, o meserie care nu se peraseste seara, odata cu hainele de lucru. 

O meserie aspra si pacuta, umila si mandra, exigenta si libera, o meserie in ca-

re mediocritatea nu e permisa, unde pregatirea exceptionala este abia satisfa-

catoare, o meserie care epuizeaza și invioreaza, ingrata și plina de farmec”. 

Cuvinte-cheie: educație, profesor, management, motivație, succes, cariera.  

 

Motivation is vital for any job if we want people to do efforts in what they 

do and perform tasks willingly and effectively as much as possible. The profes-

sion of educator has a special status, by its complexity and mission to fulfill: 

training of independent and social personalities, with critical and creative thin-

king skills and a genuine moral character. “Being a teacher is a great and bea-

utiful profession that is unlike any other, a job that does not end in the evening. 

A rough and pleasant profession, humble and proud, demanding and freedom 

loving, a job in which mediocrity is not permitted, where exceptional preparati-

on is barely satisfactory, a job that exhausts and invigorates, ungrateful and full 

of charm". 
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Prin excelenţă profesia didactică presupune permanenta formare şi dezvol-

tare a cadrului didactic astfel încît acesta să poată să îi poată oferi celui pe care 

îl învaţă o perspectivă comprehensivă asupra domeniului pe care îl predă. Cad-

rul didactic din orice specializare se angajează astfel într-un proces de formare 

care îi va dezvolta cariera periodic pănă la finalul acesteia. 

Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de perfecţionare este 

necesară pentru ca profesorul să poată să oferi o imagine asupra lumii ştiinţifice 

contemporane şi să îşi însuşească maniere eficiente de interacţiune cu elevii. 

Pe perioada carierei didactice unul din cele mai importante aspecte este me-

nţinerea motivaţiei pentru dezvoltarea profesională în cadrul carieri didactice 

deoarece tot mai mulţi profesori aleg să se reorienteze profesional. Faptul că 

menţinerea motivaţiei pentru cariera didactică a devenit o problemă în rîndul 

cadrelor didactice a fost evidenţiată prin studii de specialitate. La întrebarea da-

că doresc să îşi continue dezvoltarea profesională în cariera didactică mai mult 

de 50% din profesorii din Portugalia întrebaţi au afirmat că nu mai doresc acest 

lucru [4, p.28]. 

Situaţia nu este cu mult mai bună în Moldovaa, mulţi profesori dorind să se 

reorienteze profesional. Cadrele didactice rămîn în sistemul educaţional atîta 

timp cît au sunt motivaţi pentru a alege acest domeniu profesional. Bibliografia 

de specialitate prezintă modele şi strategii motivaţionale care reprezintă propu-

neri valoroase în activitatea de motivare pentru profesie a cadrelor didactice. 

 

Relaţia dintre dezvoltarea personală şi motivaţia pentru formare 

în cariera didactică 

La nivelul sistemului psihic uman motivaţia a fost adesea pusă în relaţie cu 

dimensiunea cognitivă. În cogniţia socială studierea relaţiilor de influenţă între 

structurile psihice a ocupat o mare parte a preocupărilor cercetărilor de speciali-

tate. După anii '80 orientarea principală este cea de factură cognitivistă iar con-

cepţia generală care se poate regăsi în majoritatea studiilor este că procesele psi-

hice sunt în general circulare, aşa cum se poate observa din următoarea schemă: 

Conform acestei abordări între motivaţie şi cogniţie există mereu o interac-

ţiune în sensul în care motivaţia direcţionează procesele cognitive, iar la rîndul 

ei, cogniţia constrînge motivaţia [4, p.56]. 

În încercarea de a avea o viziune comprehensivă asupra importanţei motiva-

ţiei în sistemul psihic uman şi a relaţiei acesteia cu alte structuri psihice trebuie 

menţionat că există abordări teoretice de actualitate care integrează factorii mo-

tivaţionali şi cognitivi pentru a explica judecăţile şi inferenţele sociale, exami-

nînd cum pot motivele să direcţioneze procesarea cognitivă astfel încît aceasta 
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să fie consistentă cu motivaţia. De aceea sistemul cognitiv este vehiculul sau 

aparatul prin care se realizează motivaţia [2, p.42]. 

O abordare interesantă a motivaţiei pentru carieră în domeniul didactic  din 

mai multe teorii cognitiv motivaţionale, autorii creionează un model integrativ 

al motivaţiei pentru profesie a cadrelor didactice, model prin care se încearcă 

depăşirea unor limitări ale modelelor existente. 

Modelul integrativ are ca dimensiuni teoretice de sprijin modelul neajutoră-

rii învăţate, reformularea atribuiri şi modelul aşteptare-valoare sau modelul dis-

crepanţei motivaţionale. 

Neajutorarea învăţată sau reformularea atribuiri [apud] se referă la faptul că 

indivizii care au trăit un eşec construiesc explicaţii cauzale care să explice eşe-

cul. 

În cazul profesorilor, neajutorarea învăţată se referă la faptul că anteceden-

tele situaţionale răspunzătoare de lipsa de satisfacţie a profesorilor includ stări 

în care obiective puternic valorizare sunt cuplate cu o aşteptare scăzută pentru 

realizarea lor. Baza reuşitei profesionale conform acestei perspective este repre-

zentată de valoarea percepută a obiectivelor. 

Aspectele cognitive ale modelului motivaţional se referă la conceptul de co-

nvingere ca principiu călăuzitor, orice dicton, credintă religioasă sau pasiune ca-

re poate da un sens vieţii. Convingerile sunt nişte filtre organizate, prestabilite, 

pentru modul în care percepem ceea ce ne înconjoară [2, p.42]. 

Motivaţia intrinsecă a profesorilor are de asemenea rădăcini în autodeter-

minare şi orientarea cadrelor didactice spre această profesie. Cu cît este mai ma-

re dorinţa personală să continue cariera în profesia didactică, cu atît va fi mai 

crescută motivaţia intrinsecă.  

Se poate menţiona că atunci cînd aleg cariera didactocă profesorii au o valo-

rizare ridicată a obiectivelor care şi le propun în formarea elevilor şi dezvoltarea 

carierei personale. Se poate spune că au aşteptări ridicate vis-a-vis de performa-

nţele pe care le vor realiza în activitatea cu elevii şi evoluţia lor personală. Inter-

acţinînd cu elevii vor înregistra atît succese cît şi eşecuri. 

Pornind de la premisa anterioară, autorii demonstrează faptul că primele 

probleme apar dacă atunci cînd au un eşec profesorii vor considera că acesta a 

depins strict de ei ca persoane, deci este vina lor şi atunci cînd au un succes vor 

considera că acesta se datorează unei conjuncturi favorabile. Analiza succeselor 

şi eşecurilor va determina profesorul să considere că răspunsul elevilor nu este 

dependent de nivelul dău de implicare în activitatea cu aceştia. În concluzie po-

sibilitatea de succes este scăzută şi aceasta se datorează şansei nu capacităţilor 

personale ale profesorului. Motivaţia intrinsecă a profesorului pentru cariera 

aleasă va scădea deoarece nu mai găseşte satisfacţie în programarea şi organiza-

rea activităţii cu elevii. Obiectivele pentru care iniţial profesorul a ales cariera 
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didactică nu mai sunt valorizate ca la început şi toate acestea au impact asupra 

motivaţiei carului didactic pentru profesie. 

Dobîndirea unui sentiment de control asupra traiectului dezvoltării persona-

le va se va asocia cu o diminuare a stresului legat de maniera de abordare a eve-

nimentelor, o mai bună evaluare a mediului extern şi o mai mare încredere în 

forţele proprii şi în capacitatea personală de a acţiona în propria viaţă. Senti-

menul puterii asumate se poate dobîndi prin schimbări succesive la nivelul 

convingerilor care conturează imaginea individului despre sine, despre lumea în 

care trăieşte şi despre interacţiunea celor două entităţi. 

Convingerile reprezintă imagini şi explicaţii prefabricate despre sine, reali-

tatea înconjurătoare şi despre relaţiile individului cu aceasta realitate. Sistemul 

de convingeri ghidează maniera individului de a se raporta la această lume, adi-

că sistemul de atitudini. 

Multe dintre acestea sunt legate de aspecte pozitive ale vieţii care sprijină 

adaptarea eficientă şi armonioasă a individului la mediu şi îi conferă o atitudine 

pozitivă faţă de sine şi de ceilalţi. 

O parte din aceste convingeri însă, sunt auto-limitative deoarece au fost în-

suşite în mod eronat în istoria experienţelor trecute ale individului. Aceste con-

vingeri s-au întipărit în memoria individului prin mesajele primite constant şi 

comportamentele observate de-a lungul anilor mai ales la părinţi, iar apoi aces-

tea au fost modelate de profesori, cultură, rude apropiate, prieteni, colegi, comu-

nitate şi în general de toate experienţele trăite. 

S-au identificat cinci categorii mari de convingeri autolimitative responsabi-

litatea de sine, autoevaluare de sine, orientare axiologică, atitudine pozitivă şi 

adaptare la schimbare. 

Aspectele negative ale convingerilor prezentate anterior înseamnă neasuma-

rea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse, adică găsirea întotdeauna a unui 

vinovat pentru rezultatele acţiunii pe care individul le realizează, o evaluare de 

sine nagativă centrată pe neajutorare, neîncredere totală în existenţa unui ajutor 

extern, centrare în primul rînd pe aspectele negative ale realităţii şi rezistenţă la 

orice schimbare. 

Ca şi în celelate domenii de activitate paradoxul forţei de muncă din învăţă-

mînt este următorul: ,,Nu avem profesori buni, pe de-o parte, iar pe cei care îi 

avem şi sunt performanţi nu ştim să îi preţuim”. 

Cum s-a ajuns în această situaţie? Factorii care au generat actuala stare de 

fapt au legătură în primul rînd cu sfera economică. Salariile mici din învăţămînt, 

comportamentul neadecvat al unor directori (manageri) sau inspectori, consu-

mul intelectual specific muncii la catedră asociat interesului redus faţă de studiu 

al elevilor, posibilităţile reduse de promovare în comparaţie cu domeniul privat 

determină migrarea absolvenţilor valoroşi ai învăţămîntului superior, dar şi al 
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cadrelor didactice cu experienţă spre alte domenii ale economiei, mai ales spre 

firmele particulare. 

Ce se poate face? La nivel central guvernanţii ar trebui să adopte o altă po-

ziţie faţă de salarizarea din învăţămînt, reparînd astfel greşelile făcute de guver-

nele postdecembriste care au favorizat salariaţii din alte sectoare bugetare. 

Acest lucru ar fi cu atît mai firesc cu cît partidele politice declară învăţămîntul 

prioritate naţională în fiecare campanie electorală. Nu putem nega faptul că în 

ultimii ani sistemul educaţional a beneficiat de sume consistente destinate, în 

primul rînd, reabilitărilor şi dotării tehnico-materiale însă ne întrebăm dacă şco-

lile moderne, bine dotate, pot avea rezultate fără profesori motivaţi, dedicaţi 

muncii lor? Răspunsul este fără echivoc, NU. 

La nivel local (unitate de învăţămînt) un rol important în motivarea cadrelor 

didactice poate să îl aibă directorul de unitate şcolară. În prezent managementul 

resurselor umane din sistemul educaţional revine Inspectoratului Şcolar Judeţe-

an care organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante, atribuţiile 

managerului de şcoală fiind limitate în acest segment. Prin introducerea descen-

tralizării, atribuţiile directorului de şcoală şi al consiliului de administraţie pe li-

nie de resurse umane vor creşte semnificativ în sensul apariţiei posibilităţiii de a 

face angajări directe. 

Dar să revenim la ,,director” denumit, mai nou, manager conform termino-

logiei anglo-saxone. Din momentul în care profesorul X a primit funcţia de con-

ducere a unităţii, el se află pe o scenă de teatru, cu spectatori. Unii spectatori 

sunt angajaţii şcolii, alţii sunt superiorii directorului, iar a treia categorie este 

chiar el, directorul de şcoală. Evident că fiecare categorie de spectatori are aş-

teptări. Managerul – aşteaptă să aibă succes, să ştie să ia decizia corectă în fie-

care situaţie, să impresioneze spectatorii cu abilităţile sale de lider. Superiorii 

lui aşteaptă de la el sa fie docil, să respecte indicaţiile venite de la centru, să nu 

le facă surprize (bune sau rele), să nu fie prea bun (fiindcă poate deveni un con-

curent pentru ei), dar nici prea slab (să nu le creeze lor probleme în plus). An-

gajaţii şcolii nu ştiu exact ce să aştepte de la director. Uniii ar dori să facă gre-

şeli ca să îşi demonstreze ca sunt mai buni decît el, iar alţii sunt conştienţi că un 

lider adevărat, eficient, cu abilităţi reale le poate face viaţa mai uşoară şi îşi pro-

pun să îl ajute sa reuşească. Cei mai severi critici vor fi angajaţii. Ei îi vor ana-

liza hainele, coafura, deciziile, comportamentul pe care îl discuta apoi cu colegii 

la o ţigară. Seara, acasă mai discută despre el cu partenerul de viaţă, prietenii 

sau cu rudele. Dacă directorul este iertător vor spune ca este „moale”. Dacă este 

ferm vor spune că este „al dracului”. Dacă se îmbracă elegant sau întîmplator îşi 

cumpără maşină (deşi decizia era luată înainte de investirea în funcţie) vor spu-

ne că „s-a ajuns”. Dacă ia o decizie genială vor spune că „a avut noroc”, iar de 

va lua o decizie proastă vor spune „eram sigur că nu este capabil să…” Un lucru 

este sigur. A a fi director nu este uşor, nu ştii ce să faci ca să iasă lucrurile bine 
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şi să mulţumeşti cît mai mulţi angajaţi (întotdeauna vor fi şi persoane nemulţu-

mite). 

Zicala conform căreia şeful are întotdeauna are dreptate şi este infailibil se 

dovedeşte în practică falsă. Directorii sunt şi ei oameni, în consecinţă sunt su-

puşi greşelilor, care se pot produce din cauza lipsei de experienţă, personalitatea 

proprie care determină stilul de management, setul de valori sau gradul de mo-

tivaţie. 

În rîndurile următoare prezentăm cele mai frecvente greşeli făcute de mana-

geri: 

Comunicare defectuoasă sau lipsa acesteia. Uneori directorul nu are o stra-

tegie clară asupra obiectivelor iar angajaţii sunt confuzi în ceea ce priveşte rolu-

rile lor. Deciziile luate pe baza unor presupuneri, în locul unor consultări cu cei 

implicaţi sau cele dictate de factorul emoţional vor favoriza o parte a angajaţilor 

şi îi vor defavoriza pe ceilalţi; 

Să caute să ţină linia de mijloc. Lipsa de fermitate în cazul adoptării unor 

decizii sau o atitudine contradictorie poate transforma un manager bun în unul 

mediocru; 

Să le facă pe plac salariaţilor. Este imposibil să îi mulţumească pe toţi anga-

jaţii, fiecare are caracterul lui şi fiecare are nenumărate măşti, cîte una pentru 

fiecare situaţie nouă. Într-un fel se comportă angajatul cînd discută o problemă 

cu directorul în particular, altfel cînd se discută în public şi altfel cînd discută cu 

colegii. Un manager bun nu îşi va trata subordonaţii în stil autoritar, dar nici în 

stilul „laissez faire” cînd riscă să devină prizonierul propriului birou; 

Să caute să fie directorul ideal. Imaginea salariaţilor despre directorul ideal 

este pe cît de complexă, pe atît de vagă şi cu aşteptări dintre cele mai diverse ca-

re sunt greu de identificat. Să nu încerce să dicrediteze fostul director deoarece 

acesta „bîntuie gîndurile angajaţilor” pentru o oarecare perioadă de timp. Unii 

directori au tendinţa de a schimba mult din ce a făcut „fostul”, inclusiv lucrurile 

bune [2, p.78]. 

Ce poate face un director pentru ca angajaţii şcolii să aibă o atitudine pozi-

tivă şi să muncească mai mult şi mai eficient? În primul rînd managerul trebuie 

să fie atent la imaginea sa fizica şi morală deoarece salariaţii care să îşi respecte 

şi să îşi aprecieze şeful întîlnim destul de rar (oficial mulţi angajaţi se declară 

mulţumiţi, însă în cadru particular îşi exprimă adevăratele opinii) la fel cum, 

destul de rar, întîlnim şefi care ştiu să se facă apreciaţi şi respectaţi de salariaţi 

fiindcă respectul şi aprecierea angajaţilor se cîştigă destul de greu. În al doilea 

rînd, directorul trebuie să fie bine pregătit profesional şi să aibă rezultate la cate-

dră care să facă din el un model de urmat pentru colegii săi.  

Cadrele didactice - şi nu numai - nu sunt încîntate să lucreze sub comanda 

unui manager care nu are personalitate, nu poate etala puterea exemplului şi 

distribuie sarcini pe care ar trebui să le îndeplinească el însuşi. Factorul motiva-



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

53 

tor este reprezentat de responsabilitate. Oamenilor le place să fie responsabili de 

ceva sau de cineva, întrucît le oferă un sentiment de utilitate şi importanţă a pro-

priei persoane. Cînd directorul de şcoală ne investeşte cu o responsabilitate, ma-

joritate facem eforturi ca acea îndatorire să fie dusă la bun sfîrşit cu cele mai bu-

ne rezultate. Cînd responsabilitatea aparţine altcuiva nivelul de implicare şi efo-

rtul depus scade semnificativ, iar în cazul în care responsabilitatea este a tuturor 

se ajunge pînă la indiferenţă. Directorul poate aloca anumite responsabilităţi ca-

drelor didactice, principala problemă care apare este faptul că nu există oameni 

de încredere (multe responsabilităţi nu sunt remunerate şi tot mai puţini profe-

sori sunt dispuşi să muncească pe nimic, în contextul în care comunismul a fost 

înlocuit de capitalismul sălbatic, primar). Însă, dacă nu acorzi responsabilităţi, 

nu ai cum să ştii exact care sunt oamenii pe care te poţi baza [4, p.56]. 

Un alt  factor al motivaţiei este reprezentat de recunoaştere. Atunci cînd 

unui profesor sau învăţător îi sunt recunoscute meritele pentru anumite activităţi 

didactice sau extraşcolare, respectivul are tendinţa de a le repeta din ce în ce 

mai bine. Dacă directorul laudă fără zgîrcenie lucrurile bine făcute, autorii aces-

tora se vor simţi bine şi îşi vor propune să obţină rezultate şi mai bune. Se pare 

că recunoaşterea este cea mai puternică formă de motivare şi cea mai ieftină. Nu 

costă nimic să lauzi profesorul la sfîrşitul unei activităţi deosebite şi să îi mulţu-

meşti pentru efortul depus. Acesta va pleca de la şcoală fericit, iar a doua zi va 

veni la şcoală cu mai mult chef de muncă. 

În afara laudelor, directorul şi Consiliul de administraţie al unităţii de în-

văţămînt poate acţiona - deocamdată limitat - şi pe plan financiar. Ne referim 

aici la acordarea anuală, în urma unui concurs de dosare, a salariul de merit care 

reprezintă 15% din salariul de încadrare. Personalul care a obţinut rezultate va-

loroase poate beneficia de premiul lunar de 2%, iar dacă şcoala realizează veni-

turi proprii, o parte din sumele încasate pot fi alocate pentru plata unor indem-

nizaţii sau premii speciale. Nu în ultimul rînd, directorul este cel care numeste 

profesorii diriginţi, pe baza performanţelor obţinute de cadrele didactice atît în 

munca la catedra, cît şi în activitatea extraşcolară. 

La factorii mentionaţi mai sus dl Hertzbeg adaugă avansarea în funcţie şi 

împlinirea profesională. Avansarea în functie în învăţămînt este limitată spre de-

osebire de companiile private, iar împlinirea profesională este o chestie persona-

lă pe care nu o pot oferi directorii, ci trebuie căutată de fiecare salariat în parte. 

Motivele pozitive sunt legate de lucruri care pot fi obţinute în urma desfă-

şurării procesului de muncă şi pentru care omul consideră că trebuie să muncea-

scă. Acestea sunt: salariul, alte beneficii economice, prestigiul social, aprecierea 

şi respectul celorlalţi. Atingerea obiectivelor propuse duce la obţinerea acestor 

elemente. 

Motivele negative se referă la aspectele care sancţionează individul dacă nu 

munceşte sau nu obţine rezultate satisfăcătoare. Acestea sunt: penalizări econo-
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mice, sancţiuni administrative, penalizări socio-profesionale (concedieri, retrog-

radări), critici din partea membrilor grupului de muncă şi a superiorilor, scăde-

rea prestigiului. 

În învăţămîntul în țara noastră, în condiţiile existenţei unor salarii conside-

rate mult sub limita normalului (în special în învăţămîntul preuniversitar sau la 

debutanţi), funcţionează la cote mai înalte motivaţia extrinsecă negativă; nu pe-

nalizarea economică este pe primul plan (avînd în vedere şi faptul că legea este 

destul de tolerantă în acest aspect), ci scăderea prestigiului sau pierderea unei 

poziţii superioare ierarhic. 

Motivele intrinseci sunt stimulentele care provin din însăşi activitatea de 

muncă – scop în sine. În acest caz, omul va munci din proprie conştiinţă sau din 

plăcere, fără a exista presiuni exterioare. 

Persoanele motivate intrinsec sunt persoanele care muncesc într-un anumit 

domeniu pentru că şi-au dorit acest lucru, cunoscînd din start posibilele dezava-

ntaje economice. 

Este ştiut faptul că motivaţia extrinsecă a stabilităţii financiare are o putere 

motivatoare destul de mare însă aceasta se poate corela cu motivaţii intrinseci 

de tipul autorealizare. 

În organizaţia şcolară, managerul trebuie să identifice angajaţii motivaţi 

intrinsec, să acţioneze în încurajarea şi promovarea lor, deoarece rezultatele vor 

fi mult mai bune decît cele ale angajaţilor motivaţi extrinsec. 

Pentru obţinerea de la elevi sau de la profesori un efort constant şi de bună 

calitate, precum şi performanţe deosebite, în primul rînd trebuie înlăturaţi fac-

torii care produc insatisfacţie. Abia apoi educatorul / directorul poate determina 

o creştere a efortului depus (deci şi a performanţelor), intervenind cu factori 

motivatori. 

Contrar opiniilor unor educatori, activitatea de învăţare este, prin ea însăşi, 

motivantă, dacă răspunde capacităţilor, nevoilor, intereselor şi experienţei edu-

cabilului. Este binecunoscut faptul că elevii obţin rezultate mai bune la discipli-

na care îi interesează şi pentru care dispun şi de capacităţile necesare. 

În ceea ce priveşte profesorii, luînd ca o premisă (nu întotdeauna adevărată) 

faptul că au ajuns la catedră pentru că au dorit şi le-a plăcut această meserie, se 

poate presupune că „munca în sine” le place şi îi interesează. De aceea, trebuie 

propuse şi oferite sarcini provocatoare care să permită colegilor să arate ce pot. 

Apoi, pe baza efortului depus, sunt obţinute rezultate care trebuie neapărat recu-

noscute; adesea un „bravo!” în faţa colegilor are un efect motivant mai mare 

decît o eventuală recompensă materială acordată şi nepopularizată. Recunoaşte-

rea meritată este cheia procesului motivaţional: pe de o parte prin acordare, este 

condiţia sine qua non a trecerii spre treptele superioare de motivaţie, iar pe de 

altă parte, prin neacordare, creează situaţii demotivante care duc fie la adoptarea 

conduitei „minimului efort”, fie la tentative de a obţine recunoaşterea pe alte 
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căi: opoziţie neconstructivă, activităţi politice sau sindicale şi, cel mai adesea, 

canalizarea energiilor în afara şcolii. 

Odată meritele recunoscute, profesorului trebuie să i se acorde responsabili-

tăţi sporite în domeniul în care a dovedit că vrea şi poate, prin delegarea cores-

punzătoare a autorităţii. Pentru a amplifica efectele pozitive, directorul ar trebui 

să asigure colegilor şi alte posibilităţi de (auto)formare prin stagii, cursuri, reu-

niuni, etc., cu forme şi tematici cît mai diverse şi adaptate nevoilor reale şi exp-

rimate.  

Pentru obţinerea unei motivaţii de nivel superior este necesar să se respecte 

succesiunea „paşilor”. Nu putem obţine rezultate deosebite decît dacă ne place 

ceea ce facem. După cum nu putem acorda responsabilităţi decît pe baza unor 

rezultate cunoscute şi recunoscute. „Saltul” peste etapele fireşti ale procesului 

motivaţional are efecte contrarii: lipsa oricărei satisfacţii în muncă şi complace-

rea în mediocritate. 

Menţinerea motivaţiei cadrelor didactice pentru profesie a devenit un dezi-

derat din ce în ce mai dificil datorită diversificării problemelor cu care aceştia se 

confruntă mai ales în relaţionarea cu elevii dar şi cu sistemul educaţional. 

Bibiografia de specialitate propune o serie de modele explicative ale scăde-

rii motivaţiei cadrelor didactice, modele care se constituie şi în veritabile manie-

re de intervenţie pentru creşterea motivaţiei cadrelor didactice. 

Aceste modele sisntetizează idei referitoare la neajutorarea învăţată, teoria 

aşteptare valoare, percepţia autoeficienţei şi teoria motivaţiei intrinseci.   

Abordări contemporane integrează aspecte legate de motivaţie şi cogniţie 

pentru a explica judecăţile şi reacţiile persoanelor. Atunci cînd va exista discre-

panţă între motivaţie şi cogniţie, tendinţa este de a modela cogniţia pentru a co-

respunde motivaţiei. 

Dimensiunea cogniţiei greu de schimbat este convingerea ca şi manieră de 

explicaţie familiară faţă de sine, faţă de realitatea înconjurătoare şi faţă de rela-

ţiile cu această realitate. 

Aspectele legate de motivaţie şi cogniţie se integrează foarte bine în dezvol-

tarea personală prin formarea convingerii puterii dobîndite la nivel psihologic 

(empowerment psihologic), care poate reprezenta o manieră de creştere a moti-

vaţiei pentru profesie la cadrele didactice. 
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This article explores various dimensions of the issue of transition to de-

mocracy in East Central Europe, focusing on the question of how past experien-

ces shape the process of modernization, political change and on the limits of de-

mocratization in the region.  

The first part reviews the relationship between the political crisis and pro-

cesses of democratization in the region, arguing that new analytical categories 

are needed to account for different dimensions of the current transition process. 

The second part proposes a new framework for analyzing the impact of demo-

cratization, modernization and globalization concept. This call into question the 

generalization of models developed in democratic societies to the post-commu-

nist context and provides the basis for an alternative understanding of the pro-

cess of globalization. 

 

Secolul al XXI-lea este definit printr-o serie de concepte specifice evoluţiei 

statelor şi societăţilor, de la stabilitate, pace şi bunăstare, la toleranţă, intercultu-

ralism şi integritate. Acestea sunt caracteristice dezvoltării, globalizării şi, desi-

gur, democraţiei, motorul bunăstării în sensul demonstrat în primul rând de ex-

emplul occidental. Realitatea avantajelor pe care le presupune democraţia a de-

venit, pe parcursul istoriei recente, dorinţa cea mai vizibilă a societăţilor şi po-

poarelor, chiar şi atunci când aceasta nu a corespuns cu linia oficială a statului 

respectiv.  

Obiectivul democratizării şi al modernizării în parte a apărut natural, în pa-

rte a fost influenţat – direct sau indirect – de implicarea unor actori externi, ac-

tori al cărui rol îl vom descrie în publicația curentă. Prezentul articol prezintă 

principalii factori şi procesele de transformare ale sistemelor politice din Europa 

Centrală şi de Est la sfîrşitul anilor 80, precum şi impactul acestora asupra for-

mării noilor sisteme politice din Ungaria, Polonia, Ucraina şi Federaţia Rusă. 
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Democratizarea, simplă şi exuberantă la început, devine exhaustivă, pe mă-

sură ce societatea evoluează spre o democraţie reală, stabilă şi impregnată în to-

ate aspectele şi transpunerile societale. Este momentul în care intervine necesi-

tatea unei modernităţi sub forma bazei de unde porneşte pregătirea întregului 

proces al democratizării, implicând o transformare graduală şi în detaliu. Popu-

laţia, cel mai important motor al întregului proces de transformare, s-a aflat în 

centrul evoluţiilor în întreaga perioadă, producând şi conducând spre schimba-

rea societăţii.Mişcările sociale au marcat atât începutul acestui val, cât şi punc-

tul culminant atins până astăzi, transpus în criza migraţionistă ce afectează as-

tăzi regiunile de origine, Europa, şi chiar întreaga lume. 

În Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Samuel Huntington definea 

modernizarea ca pe o manifestare a faptului că toate grupurile, deopotrivă vechi 

şi noi, devin mai conştiente de ele însele ca grupuri, de interesele şi necesităţile 

lor în relaţie cu alte grupuri [1]. Fiind cea mai importantă componentă a unei so-

cietăţi, populaţia afectează schimbarea şi este afectată de aceasta, iar atunci 

când popoarele, sau grupări componente ale acestora, devin conştiente de ele în-

sele şi se pun în mişcare, este cel mai bun semnal că modernizarea este pe cale 

să vină, într-un fel sau altul. 

Alexis de Tocqueville (1805-1859), autorul faimoasei lucrări „Despre de-

mocraţie în America” considera că modernizarea se realizează prin democrati-

zarea societăţii. Pornind de aici gînditorul ajunge la următoarele concluzii: pe 

termen lung democraţia este superioară oricărui alt sistem de organizare a statu-

lui, chiar dacă pe termen scurt viciile sistemului sunt foarte vizibile; statul dem-

ocratic asigură prosperitatea pentru întreaga societate, nu numai pentru anumite 

grupuri sociale; baza statului democratic o constituie principiul suveranităţii po-

porului; statele democratice nu sunt interesate să poarte război împotriva altor 

state democratice, etc. [2, p.21] 

Putem vorbi, în toată această perioadă, de o evoluţie lentă la nivelul state-

lor, care a dus treptat la transformarea societăţii şi a statelor, generând discre-

panţe majore la nivel societal, însă producând în egală măsură curente sociale 

diferite în funcţie de zonă, moment şi de categoria de vârstă. Pentru Europa, cu-

rentul modernizării a început să fie simţit de-a lungul anilor 2000 prin descope-

rirea de noi instrumente care să le permită să îşi capitalizeze întregul potenţial.  

Impactul modernizării este reprezentat de dinamica fără precedent pe care a 

cunoscut-o, spre exemplu, procesul de urbanizare, un model intern de migraţie. 

Urbanizarea a condus, pe de o parte, la o dezvoltare a oraşelor şi a economiei 

specifice mediului urban, însă a creat, în acelaşi timp, noi discrepanţe la nivel 

social, perpetuând sărăcia şi subdezvoltarea într-un mediu comun cu bogăţia şi 

avansul industrial.  

Dincolo de procesul de urbanizare, continentul european, a cunoscut o veri-

tabilă explozie în planul mijloacelor de comunicare. Odată cu avansul tehnolo-
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gic şi răspândirea acestuia, specifice epocii şi globalizării, mijloacele de infor-

mare în masă au cunoscut o dezvoltare care a ajuns să determine tot mai mult 

psihologia mulţimilor. La acestea s-a adăugat influenţa tot mai puternică a 

ONG-urilor, deopotrivă locale şi occidentale.  

Impactul modernizării s-a manifestat în viaţa culturală şi socială a europe-

nilor prin extinderea instrucţiei şcolare, în consecinţă prin alfabetizare, prin 

crearea unei culturi omogene, care să fie liantul societăţii de masă ce îşi făcuse 

apariţia în urma exploziei demografice şi a urbanizării. Explozia demografică, 

urbanizarea şi societatea de masă au fost expresia în plan social a modernizării 

economice şi politice europene din veacul al XIX-lea, care s-a manifestat prin 

revoluţia industrială, respectiv prin afirmarea ideologiei liberale ori a ideii de-

mocratice. În secolul al XX-lea procesul de modernizare a continuat. Acesta se 

desfăşoară accelerat în condiţiile create de globalizare.  

Globalizarea este un fenomen controversat, dar obiectiv. Datorită globali-

zării sunt puse în legătură zone ale globului aflate la mare distanţă unele de alte-

le. De exemplu, activităţi economice sunt transferate în arii în care forţa de mu-

ncă este mai ieftină, ceea ce provoacă mutaţii sociale profunde înstructura ocu-

paţională din acea zonă. Existenţa unor resurse naturale într-o anumită parte a 

pământului transferă în acel loc resurse financiare şischimbă modul de viaţă tra-

diţional; se schimbă funcţiile tradiţionale ale statului. 

Astfel, tranziţiile politice şi economice de după 1989 au adus studiile est-

europene în centrul cercetărilor din ştiinţele politice, istorice și sociale. Timp de 

decenii, această perioadă a fost marginalizată, poate din cauză că se concentra 

asupra tendinţelor instituţionale şi asupra evoluţiilor specifice politicii şi socie-

tăţilor comuniste, actualmente însă s-au dezvoltat noi abordări analitice, contex-

tuale, precum şi anumite interese empirice specifice. Această schimbare a fost 

consolidată de apariţia în Europa de Est a democraţiei procedurale şi a instituţii-

lor de piaţă, elemente centrale în cercetarea specifică politicii comparate.  

Prăbuşirea sistemului comunist şi dezintegrarea URSS au zguduit toate 

continentele. Europa şi, odată cu ea, lumea în ansamblul său, au căpătat o nouă 

configuraţie. Căderea comunismului a deblocat energii reprimate, a nivelat alte-

rnative pe scară planetară şi a permis să se gîndească altfel despre lume, aceasta 

începînd a fi percepută ca un întreg inseparabil. Experienţele regiunii după 1989 

ridică astfel un număr de întrebări şi probleme esenţiale pentru analiza politică 

istoric-instituţională. Dominaţia sistemului bipolar asupra lumii începuse deja să 

fie contestată, dar anii îndelungaţi de război rece îşi puseseră pecetea nu doar 

asupra relaţiilor Est-Vest, ci a întregului ansamblu al relaţiilor internaţionale [3, 

p.21]. Partidele comuniste din Estul Europei nu au fost partide politice în sensul 

occidental al cuvântului, ci aparate destinate să conducă statul şi să ţină sub con-

trol societatea; ele nu au reprezentat interesele unei anume secţiuni a populaţiei, 

ci le-au impus. Lucrul acesta era recunoscut de constituţiile est-europene, care 
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atribuiau partidului relevant rolul conducător. Rol care presupunea subjugarea 

de către partid a statului şi societăţii .  

Argumentul acestui articol este că moştenirile din perioada comunistă au 

influenţat cel mai mult direcţiile specifice ale democratizării, modernizării şi ale 

reformei şi tipurile de transformări din regiune în primul deceniu postcomunist. 

În consecinţă, considerăm că o abordare istorico-instituţionalistă oferă un set 

unic de instrumente analitice şi metodologice pentru a înţelege această „mare 

transformare" şi că modurile de analiză la nivel macro sunt mai adecvate pentru 

clarificarea traiectoriilor iniţiale şi a rezultatelor apărute în urma transformărilor 

comuniste decît alte concepţii rivale utilizate de analiştii dezvoltării politice şi 

economice din regiune. 

Prăbușirea comunismului la sfîrşitul anilor 90 a fost determinată de desco-

mpunerea sistemului care sfida orice speranţă de redresare. În această perioadă 

economia statelor a început să decadă într-un ritm extrem de rapid.Cauzele exte-

rioare care au precipitat prăbuşirea din 1989 a „lagărului socialist" pot fi consi-

derate următoarele: 

1) sprijinul Papei Ioan-Paul al II-lea şi cel al SUA acordate revoltei polone-

zilor din 1980, acţiunilor sindicatului „Solidaritatea", ceea ce a permis acestei 

organizaţii interzise de lege să existe pînă în 1989, în ciuda legii marţiale din 

decembrie 1981; 

2) măsurile luate de guvernul american pentru a-i împiedica pe sovietici să 

cucerească cu forţa puterea; 

3) programul Reaganian al „războiului stelelor" (iniţiativa de apărare stra-

tegică) care a „înnebunit", pur şi simplu, conducerea sovietică şi i-a sporit senti-

mentul de inferioritate.  

Regimurile comuniste din Europa Centrală şi de Est au reprezentat un sis-

tem complex de presiuni bazat pe o imagine abstractă asupra lumii şi impus prin 

diverse mijloace de control. Combinînd controlul pozitiv (iluzia ideologică) şi 

controlul negativ (constrîngerea, violenţa, supravegherea îndeaproape), societa-

tea participă la procesul propriei sale remodelări. În acest sens totalitarismul 

presupune o formă de interacţiune între regimul politic şi substratul social.       

În acest sens, principalele probleme sunt legate de mai multe fenomene şi 

anume:  

a. fragilitatea încrederii în sine a naţiunilor est-europene şi ameninţarea or-

goliilor identitare într-o zonă căreia desăvîrşirea idealului naţional i-a fost inter-

zisă de regimul totalitar de tip comunist; 

b. fragilitatea societăţii civile lipsa unei clase de mijloc puternice ceea ce, 

pe fondul libertăţii recîştigate, a dat posibilitatea unui surogat de clasă mijlocie 

formată din potentaţi locali, să câştige influenţă asupra guvernelor naţionale şi 

să-şi promoveze interesele private/de grup pe seama avutului public. Acesta, pu-

tem menționa că este în esență mecanismul corupţiei sistemice care domină es-
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tul european subminînd statul de drept, pervertind înţelesul drepturilor omului şi 

blocînd funcţionarea instituţiilor democratice. 

În ceea ce priveşte desăvîrşirea idealului naţional şi lipsa încrederii în sine 

a naţiunilor central şi est-europene, trebuie de spus că, pe perioada Războiului 

Rece, impunerea principiilor internaţionalismului socialist ca suport ideologic 

pentru dominaţia sovietică, precum şi supercentralismul autoritarist ca formă de 

organizare a societăţii, au interzis exprimarea oricărei aspiraţii naţionale (atît la 

nivelul majorităţii cît şi la cel al minorităţilor) în ţările din blocul comunismului 

real. Spre deosebire de tranziţiile timpurii la democraţie, rolul factorilor interna-

ţionali în cazurile din estul Europei este unul mult mai important.  

Trebuie însă să precizăm că procesele de tranziţie şi modernizare se află în-

că în desfăşurare şi ar fi imprudent să generalizăm exemplul experienţelor tim-

purii. Este încă posibil, şi chiar probabil, după cum afirma Katherine Verdery 

(1996), ca „aceste transformări să genereze o varietate de forme, dintre care do-

ar unele să aproximeze economiile de piaţă capitaliste din Vest. Transformările 

din majoritatea lumii postcomuniste au progresat pînă acum în direcţia democ-

raţiei liberale şi a economiei de piaţă liberă” [4, p.21]. Tiparele acestor transfor-

mări sugerează o serie de concluzii preliminare. Anul 1989 nu a găsit toate țările 

foste comuniste la același nivel de dezvoltare economică și socială și nici la ace-

lași nivel de structurare a unor alternative politico-economice la regimul parti-

dului unic. 

Sistemele politice în Europa de Sud-Est, ca proces democratic, constituie 

rezultatul raportului dintre resursele de insecuritate locale, regionale, zonale și 

chiar continentale. Acestea pot să apară sub forma riscurilor, ameninţărilor, pe-

ricolelor, sfidărilor si agresiunilor neconvenţionale, ce se manifesta în toate di-

mensiunile (politica, economica, militară, culturala, juridica, spirituala) şi inte-

resele statelor, regiunilor, zonei europene.  

Pentru democratizarea fiecărui stat şi realizarea securităţii colective în regi-

unile și în zona sud-est europeană, la început rolul cel mai important l-a repreze-

ntat necesitatea formării noilor sisteme politice. In acest sens mai sunt încă mul-

te de făcut și de perfecţionat la nivelul statului, puterii sistemelor și regimurilor 

politice pentru instaurarea valorilor europene, precum pluripartidismul și demo-

craţia și elaborarea de strategii, planuri și programe în folosul întăririi ordinii 

constituţionale, respectării drepturilor omului și dezvoltării societăţii civile. Du-

pă anul 1989, în majoritatea statelor comuniste din Europa populaţia a reuşit, în 

general prin mijloace paşnice, să înlăture regimurile politice comuniste în Unga-

ria, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, etc.  

Impactul pluralismului politic asupra procesului de democratizare a purtat 

un caracter absolut. Încă de la sfîrșitul anului 1989, în România spre exemplu, 

au fost reinființate vechile partide politice (Partidul Naţional Țărănesc, Partidul 

Național Liberal, Partidul Social Democrat), iar ulterior s-au constituit partide și 
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formațiuni politice noi - Frontul Salvării Naționale, Partidul Unității Naţionale 

Romane, Uniunea Democratică a Maghiarilor Români, etc.  

România: În continuare vom analiza modul de formare a sistemului politic 

în România după prăbușirea lagărului socialist, în analogie cu alte state membre 

ale acestuia. Spre deosebire de alte ţări ale blocului socialist, comunismul în Ro-

mânia a fost înlăturat printr-o luptă violentă deschisă. Lipsa unei opoziţii reale 

în interiorul Partidului Comunist a făcut ca în România să nu poată avea loc o 

tranziţie paşnică de la comunism la democraţie. Simptomatică pentru lipsa de 

realism cu care Nicolae Ceauşescu acţiona în sistemul relaţiilor internaţionale a 

fost şi poziţia adoptată în cadrul ţărilor socialiste. La mijlocul anului 1989 la co-

nsfătuirea statelor participante la Tratatul de la Varşovia, liderul comunist de la 

Bucureşti a condamnat alunecarea „rapidă a socialismului din toate ţările euro-

pene pe panta prăbuşirii şi a cerut măsuri urgente pentru salvarea lui în Polo-

nia". 

Debutul procesului de schimbare politică, economică şi socială în 1989 a 

imprimat, în funcţie de caracteristicile naţionale şi ale comunismului ceauşist şi 

de prăbuşirea violentă a regimului şi sistemului politic, un caracter preponderent 

instituţional perioadei de început a tranziţiei. Scopurile declarate țineau de reve-

nire la democraţie, bazată pe sistemul pluripartidist şi economia de piaţă, pe re-

integrarea României în spaţiul politic şi cultural european.   

Pluralismul a fost însoţit de dispersarea forţelor politice. Primele alegeri 

parlamentare şi prezidenţiale (mai 1990 şi septembrie 1992) au fost organizate 

în mod libere, dar s-au desfășurat într-un climat de tensiune, solidaritatea socia-

lă şi etnică era una manifestă în timpul revoluţiei din decembrie 1989. Evoluţia 

instituţiilor politice româneşti în procesul de formare a noilor instituții şi a influ-

enţelor exercitate de diferite centre de putere, a reprezentat un compromis între 

principalele tendinţe ce vizau poziţiile grupurilor politice din cadrul Frontului 

Salvării Naţionale (FSN). Schimbarea structurală a modelat atît construcţia şi 

funcţionarea instituţiilor politice, cît şi practica politică.  

Menționăm că metamorfoza subită a sistemului politic din România, nu a 

primit receptivitatea maselor, precum tocmai se aștepta noua clasă politică: În 

ecuația acestei schimbări, imprevizibile, paradoxale, chiar incomprehensibile în 

raport direct cu rezultatele electorale, o importanță hotărîtoare au avut-o și feno-

menele sociale care au singularizat România în anii „90-91. Nemultumirile față 

de mentinerea vechilor structuri din Era Ceaușistă, s-au manifestat prin ample 

demonstrații  stradale ale minierelor.  

În septembrie 1991, guvernul Petre Roman este forțat de circumstanțe să 

demisioneze atunci cînd minerii s-au întors in București pentru a cere majorarea 

salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. In perioada imediat următoare, 

Parlamentul supune referendumului o noua Constituție democratică, aceasta fi-

ind aprobată în decembrie 1991. Ignorînd complet tradiția constituțională româ-
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nească, deși aceasta tradiție fusese verificată pe parcursul a mai mult de 7 dece-

nii, „Constituția din 1991” nu produce absolut nici un articol din Constituțiunea 

din 29 martie 1923. In schimb reproduce texte întregi din Constituția franceză 

din 4 octombrie 1958, și se inspiră, în special cu privire la prerogativele Preșe-

dintelui României, din Constituția Republicii Socialiste România din 21 august 

1965. 

Preşedintele. Conform Constiuției României din 1991, instituţia preşedinte-

lui este definită, după modelul francez, în care şeful statului deţine o poziţie im-

portantă. Modificările efectuate în 2003, au dus la prelungirea mandatului de la 

4 la 5 ani. Articolul 90 al Constituţiei se mărgineşte să prevadă că „Preşedintele 

Republicii emite decrete, care se publică în Monitorul Oficial al României". 

Mandatul preşedintelui este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurămîn-

tului, în timpul mandatului el nu poate fi membru al unui partid sau îndeplini 

nici o altă funcţie publică ori privată. În cazul săvîrşirii unor fapte grave, prin 

care se încalcă prevederile Constituţiei, preşedintele poate fi suspendat din fun-

cţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună, cu votul majorităţii 

deputaţilor şi al senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Camera 

Deputaţilor şi Senatul, în şedinţa comună, cu votul a cel puţin două treimi din 

numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedinte-

lui României pentru înalta trădare. Preşedintele României nu are o posibilitate 

reală de dizolvare a parlamentului, prevederile art.89, al.1 prevăzînd condiţiona-

rea dizolvării parlamentului de respingerea de către acesta de două ori în 60 de 

zile a votului de încredere pentru formarea Guvernului, ceea ce face posibilă co-

mparaţia cu Ungaria. Influenţa preşedintelui României vine din poziţia sa în ra-

port cu principalii actori politici, cu partidele.  

Preşedintele României poate participa la şedinţele guvernului care au ca 

obiect probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asi-

gurarea ordinii publice.  

Preşedintele nu îl poate revoca pe prim-ministrul, acesta pierde calitatea de 

prim-ministru numai în urma unei moţiuni de cenzură, când este demis întregul 

guvern. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul 

total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică guvernului, ea urmînd a se dez-

bate la trei zile de la data cînd a fost prezentată în şedinţa comună a celor două 

camere.  

Parlamentul României este bicameral, cuprinzînd Camera Deputaţilor şi 

Senatul. Reprezentanţii poporului sunt aleşi în parlament pe baza votului unive-

rsal, egal, direct, secret şi liber consimţit, pe un mandat de 4 ani. Convocat de 

Preşedintele României, în cel mult 20 de zile de la alegeri Parlamentul îşi desfă-

şoară primele activităţi separat în fiecare cameră. Camerele se pronunţă printr-

un singur vot asupra listei parlamentarilor propuşi pentru validare şi prin vot se-

parat pentru fiecare deputat sau senator propus să i se invalideze mandatul: vali-
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darea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorităţii parlamentarilor 

prezenţi. 

Constituţia dă drept de iniţiativă legislativă: guvernului; deputaţilor şi sena-

torilor; cetăţenilor, dacă sunt cel puţin 250 000 de semnături cu drept de vot şi 

provin din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau 

în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 10 000 de semnături 

în sprijinul iniţiativei respective. 

Guvernul are drept nelimitat de iniţiativă, Preşedintele României nu dispu-

ne de această prerogativă, iar deputaţii şi senatorii pot exercita acest drept. Pre-

rogativa promulgării legii aparţine Preşedintelui României şi are loc după adop-

tarea de către Camera Deputaţilor şi Senat a iniţiativei legislative sau a proiectu-

lui de lege redactat în text identic. Preşedintele României are dreptul, înainte de 

a promulga legea, să ceară parlamentului o singură dată reexaminarea ei în ter-

men de 20 de zile de la primirea spre promulgare: după reexaminare, preşedin-

tele este obligat să o promulge în termen de 10 zile de la primire. Așadar, Preşe-

dintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în 

urma consultării partidului care deţine majoritatea în Parlament. Mandatul guve-

rnului poate înceta înainte de data validării alegerilor parlamentare, ca urmare a 

demiterii sale. 

 Guvernul este demis în următoarele situaţii: în urma adoptării unei moţiuni 

de cenzură sau în urma pierderii de către primul-ministru a calităţii de membru 

al guvernului. 

Potrivit Constituţiei membrii guvernului pot propune, proiecte de hotărîri, 

de ordonanţe şi proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului de iniţiativă le-

gislativă. Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţa comună, pot retrage încrede-

rea acordată guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură cu votul majori-

tăţii deputaţilor şi senatorilor. 

Alegerile generale din România au loc la fiecare patru ani, cînd se aleg me-

mbrii parlamentului din Camera Deputaţilor şi Senat, în acelaşi timp, au loc ale-

gerile pentru consiliul judeţean şi consiliul municipal, dar care sunt devansate 

cu trei-patru luni. Electoratul are dreptul la un vot pentru camera deputaţilor şi 

un vot pentru Senat.  

Candidaţii pentru ambele camere sunt aleşi în districtele electorale în baza 

reprezentării proporţionale. În toamna lui 2003 o serie de modificări au fost 

aduse Constituţiei României între care şi decuplarea alegerilor prezidenţiale de 

cele parlamentare. Intenţia vădită a acestei reforme era de a atenua tendinţa de 

prezidenţializare a sistemului politic românesc. Evenimentele politice din jurul 

scrutinului pentru cel mai înalt post al Statului român din noiembrie-decembrie 

2009 arată că, în practică, obiectivul reformei este departe de a fi îndeplinit.  

În acest context menționăm că în perioada 1991-2003 principalul factor ca-

re a dus la finalizarea procesului de reformă constituţională din 2003 a fost inte-
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grarea țării în Uniunea Europeană. În ciuda faptului că modificarea obligatorie a 

Constituţiei în pragul integrării în UE a fost considerată o oportunitate istorică 

de a corecta o serie de neajunsuri ale formei adoptate în 1991, reforma constitu-

ţională din 2003 nu a reuşit să rezolve tensiunile fundamentale generate de func-

ţionarea instituţiilor centrale [5, p.41]. De altfel, evoluţiile care au dus la suspe-

ndarea preşedintelui, urmată de referendumul din 19 mai 2007, şi menţinerea 

unui guvern ultraminoritar pentru aproape jumătate din ciclul electoral 2004-

2008 subliniază potenţialele blocaje instituţionale pe care le poate genera Cons-

tituţia României în actuala formă. Pe parcursul timpului sitemul politic româ-

nesc format după 1989 poate fi caracterizat prin diverse tentative de modificare 

a acestuia [6, p.48]. Un exemplu în acest sens reprezintă referendumurile desfă-

șurate în România: cel din 2003 privind modificarea constituției, cel din 2007 

privind schimbarea sistemului de vot, și referendumul din 2009 care a eșuat. 

Acesta din urmă avea ca scop modificarea de esență a sistemului politic româ-

nesc, în urma căruia România trebuia să adopte modelul parlamentar monoca-

meral. 

Reintroducerea după anul 2000 a temelor privind reforma clasei politice şi 

a instituţiilor fundamentale a părut să beneficieze de oportunitatea născută de 

reforma constituţională necesară pentru aderarea la UE. De exemplu, în iunie 

2002, 57% dintre români auziseră despre discuţiile privind modificarea Consti-

tuţiei, iar dintre cei care erau în cunoştinţă de cauză, 65% credeau că această 

modificare este necesară. Odată cu deschiderea negocierilor, necesitatea modifi-

cării Constituţiei a devenit o condiţie sine qua non pentru aderarea la UE. 

Această situaţie a fost provocată de faptul că orice modificare a competen-

ţelor sau a modalităţii de numire sau demitere a unei autorităţi publice implică şi 

o modificare a reglementărilor constituţionale ce privesc celelalte autorităţi pub-

lice. Punctual, cele mai importante propuneri au fost:  

 - forma de guvernămînt - preferinţele oponenţilor au fost împărţite între 

susţinerea actualei forme, considerată a fi „republica semi-prezidenţială”, şi alte 

forme de republică - republică parlamentară  şi republica prezidenţială şi chiar 

monarhia constituţională.  

- renunţarea la sistemul parlamentar bicameral sau menţinerea sistemului 

parlamentar bicameral cu departajarea atribuţiilor celor două Camere;  

- consacrarea expresă a principiului separaţiei puterilor în stat şi delimita-

rea mai corectă a atribuţiilor Guvernului faţă de cele ale Parlamentului (existînd 

propuneri în favoarea eliminării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului şi 

alegerea Primului Ministru direct de către electorat);  

- garantarea constituţională explicită a dreptului la proprietate.  

În concluzie, menționăm că după reforma constitutională din 2003, s-a im-

pus o limitare a suveranităţii naţionale, prin recunoaşterea dreptului instituţiilor 

Uniunii Europene de a adopta acte normative obligatorii pentru statele membre. 
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Parlamentul României nu mai este astfel unica autoritate legiuitoare. Instituirea 

supremaţiei dreptului comunitar în raport cu dreptul intern, a presupus modifi-

carea art.11 din legea fundamentală, în sensul recunoaşterii unei poziţii supraor-

donate a dreptului internaţional faţă de legile interne. 

Demararea procesului de tranziţie democratică a statelor din Europa Cent-

rală şi Orientală necesita în regim de urgenţă reducerea distanţei dintre cetăţean 

şi puterea politică, atît la nivel naţional, cît şi la nivel local. Era vorba, în fapt, 

de introducerea, sau mai degrabă de reintroducerea ideii de democraţie în socie-

tăţile marcate profund de experienţa colectivistă de tip sovietic sau chiar de tip 

totalitar. Dacă miza acestui proces pare să fi fost percepută în mod clar de către 

toţi actorii interni şi externi ai tranziţiei, realizarea sa s-a dovedit a fi mult mai 

complexă şi mult mai delicată decît îşi imaginau sau voiau să spună cei mai mai 

mulţi dintre ei. Post-comunismul exprima atunci, cel puţin pentru cetăţeni, toate 

speranţele de schimbare, nu numai la nivelul politicii ci şi în viaţa cotidiană. În 

fapt, existau însă prea multe iluzii în aceste mari speranţe, pe care realitatea a 

reuşit, cel puţin în parte, să le spulbere destul de rapid. 

În societăţile din Europa Centrală şi de Est, tranziţia postcomunistă s-a îns-

cris într-un context societal specific, ale cărui consecinţe nu au încetat să-şi pro-

ducă efectele pentru mult timp de acum încolo. Trecerea de la comunism la noul 

tip de societate, pe care cei mai mulţi analişti occidentali o caracterizează cu o 

sintagmă, cel puţin inadecvată, ”trecerea de la comunism la post-comunism”, a 

determinat trei mutaţii decisive prin prisma raportării lor la politic, care au creat 

condiţii favorabile creării unei stări de transformare a sistemelor politice. Ele 

sunt analizate în acest context prin prisma efectelor lor asupra societăţii politice: 

impactul tulburărilor radicale din anii 1990 asupra conştiinţei colective a popu-

laţiilor şi semnificaţia schimbării modelului referenţial în aceste societăţi [7, 

p.8]. 

Dezvoltată încă din 1989 de către statele din Europa Centrală şi de Est, ide-

ea de „a reveni în Europa”, caracterizează, atît din perspectivă istorică cît şi filo-

zofică, prima fază a relaţiilor dintre cele două Europe. Ea le permite acestora să-

şi afirme în mod ferm apartenenţa deplină şi totală la Europa şi civilizaţia euro-

peană, fapt ce reflectă dorinţa lor de a se identifica din punct de vedere istoric 

cu cultura europeană. Pe de altă parte, această idee exprimă şi sentimentul pro-

fund al unei nedreptăţi istorice făcute la adresa acestor state, aceea de a fi fost 

uitate, dacă nu victime ale istoriei europene, în momentul împărţirii de la Yalta 

între aliaţi şi sovietici şi care solicita, în consecinţă, repararea acestui prejudiciu 

de către Occident. Trebuie subliniat că acest sentiment de nedreptate a generat 

un decalaj semnificativ de percepţie între cele două Europe, în ceea ce priveşte 

procesul de aderare a statelor post-comuniste la UE. 

Odată ce a devenit clar că ordinea politică existentă nu mai poate continua 

în aceste ţări, toţi oponenţii regimului comunist s-au confruntat cu o problemă 
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comună şi imediată: ce era de făcut cu moştenirea juridică abundentă din era to-

talitară, în special constituţiile ficţionale presupuse a enunţa regulile fundamen-

tale ale vieţii politice?  

Procesul reformei şi revoluţiei s-a manifestat mai întâi în Polonia şi Unga-

ria. În Polonia, mişcarea a fost promovată de forţe din afara sistemului, în timp 

ce în Ungaria, chiar dacă protestele populare nu erau nici pe departe absente, 

partidul însuşi a fost acela care a instituit cele mai multe dintre schimbările radi-

cale [8]. Partidul maghiar avea să joace, de asemenea, un rol însemnat în desta-

bilizarea statului est-german şi deschiderea Zidului Berlinului, eveniment care a 

simbolizat eşecul socialismului est-european şi a precipitat căderea guvernelor 

şi partidelor socialiste rămase. 

Polonia: Schimbările de personal de la sfîrşitul anului 1988 au uşurat sarci-

na partidului comunist de a comunica direct cu Solidaritatea. Pe 18 ianuarie 

1989 comitetul central, la îndemnul lui Jaruzelski, a acceptat să reînceapă nego-

cierile cu privire la relegalizarea sindicatului. Iniţierea discuţiilor în jurul mesei 

rotunde a modificat imediat atmosfera la Varşovia, iar guvernul a putut declara 

oficial că Uniunea Sovietică era considerată răspunzătoare pentru masacrele de 

la Katyn. Era doar una dintre schimbările de atitudine pe care aveau să le înregi-

streze autorităţile din Polonia şi din alte ţări comuniste. Solidaritatea urma să re-

intre în legalitate, aveau să fie aplicate reforme economice ample şi, cel mai en-

tuziasmant dintre toate, se adăugau întroducerea unui organism legislativ bica-

meral şi repunerea în drepturi a Bisericii Romano-Catolice poloneze. Chestiuni-

le constituţionale însă s-au dovedit mai greu de soluţionat. Era, mai întîi, proble-

ma preşedinţiei. Fusese un fapt de la sine înţeles că Jaruzelski avea să rămână 

şef al statului, pentru ca îndepărtarea lui să nu provoace tensiuni în armată sau 

în Uniunea Sovietică. 

În noul seim, nici unui lider comunist nu i se putea garanta majoritatea. În 

cele din urmă, deputaţii Solidarităţii au căzut de acord asupra cîtorva absenţe di-

screte, iar Jaruzelski a fost ales preşedinte cu o majoritate de un vot. A rămas 

şef al statului şi comandant al armatei, dar pentru toată lumea era limpede cui îi 

datora aceste poziţii. Într-un gest care simboliza separarea partidului de stat, el a 

demisionat ulterior din comitetul central, biroul politic şi de la conducerea parti-

dului. Pe 29 decembrie 1989, parlamentul a aprobat amendamentele constituţio-

nale prin care se abolea rolul conducător al partidului, statul primea noul nume 

de Republica Polonia şi erau readoptate vechiul drapel şi stema dinainte de răz-

boi. Polonia încetase să mai fie un stat socialist; marxism-leninismul fusese aru-

ncat la gunoi, iar partidul însuşi era pe cale de dispariţie.  

După încheierea războiului, Polonia devine un stat comunist, îmbrăţişînd 

viziunea Moscovei, dar cu un guvern mai tolerant şi mai progresist. Haosul cre-

at, a condus la formarea unui sindicat independent numit „Solidaritatea” ce avea 

să se transforme cu timpul într-o forţă politică, astfel încât avea să fie principa-
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lul beneficiar în urma primelor alegeri parlamentare şi prezidenţiale libere post-

comuniste din anul 1990 [9, p.23]. Cu ajutorul „terapiei de şoc” de la începutul 

anilor ‟90,  Polonia îşi transforma economia într-una din cele mai solide din Eu-

ropa Centrală. Cu toate acestea, Polonia se confruntă în continuare cu anumite 

carenţe ce necesită o rezolvare, printre care se enumera: o rată mare a şomaju-

lui, o infrastructură nedezvoltată şi învechită sau o clasă rurală săracă. Solidari-

tatea suferă în alegerile din 2001 o mare înfrângere găsindu-se în imposibilitatea 

de a avea un deputat ales în camera inferioară a Parlamentului şi cu noi lideri ai 

sindicatului insistând asupra  ideii reducerii rolului politic. 

Astfel, Constituția Poloniei a fost adoptată de către Adunarea Naţională la 

2 aprilie 1997, promulgată în urma referendumului popular din 25 mai 1997 şi 

producînd efecte din 17 octombrie 1997. Sistemul juridic al acesteia este bazat 

pe Sistemul Continental (Napoleonian) al legii civile şi a Sistemului Juridic fo-

losit în perioada comunistă – adepţi ai teoriei întroducerii schimbărilor în trepte 

în procesul democratizării; un control judecătoresc limitat în ceea ce priveşte 

actele legislative, însă deciziile Curţii Constituţionale sunt finale; deciziile Cur-

ţii pot fi contestate la Curtea Europeană de Justiţie de la Strasbourg. Polonia 

aderă în 1999 la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi în anul 

2004 la Uniunea Europeană. Actualmente, sistemul de vot este unul universal, 

liber exprimat, de la 18 ani împliniţi minim. Preşedinte este ales Bronislaw Ko-

morowski din 6 august 2010, Prim Ministru Donald Tusk (din 16 noiembrie 

2007); Vice-Prim Ministru Waldemar Pawlak (din 16 noiembrie 2007). Cabine-

tul este format din Consiliu de Miniştrii responsabili Primului Ministru cît şi 

Seimului (camera inferioară a Parlamentului); Primul Ministru propune o listă 

nominală de miniştrii, Preşedintele îi numeşte, iar Seimul îi aprobă ca şi Consi-

liu de Miniştrii. Preşedintele Poloniei este ales pentru un mandat de 5 ani cu po-

sibilitate de realegere pentru încă un mandat; ultimele alegeri consumate: 20 iu-

nie 2010 (următoarele alegeri prevăzute: 2015); Primul Ministru împreună cu 

viceprim-miniştrii sunt numiţi de către Preşedinte şi mai apoi necesită confirma-

rea Seimului. 

Parlamentul Poloniei este unul bicameral, format din două camere – came-

ra superioară sau Senatul (100 de locuri; membrii sunt aleşi cu o majoritate de 

voturi la nivelul provinciilor, pentru a servi mandate de 4 ani) şi o cameră infe-

rioară sau Sejmul (460 de locuri; membrii fiind aleşi prin intermediul unui com-

plex sistem de reprezentare proporţională pentru a servii un mandat de 4 ani); ti-

tlul de Adunare Naţională sau “Zgromadzenie Narodowe” fiind utilizat doar în 

acele ocazii rare cînd cele două camere se întîlnesc în şedinţă comună. 

Deşi Polonia avea un mecanism bine dezvoltat de cenzură preventivă, ver-

siunea oficială a patriotismului a fost atacată de un patriotism creştin tot mai in-

fluent şi mai clar articular, susţinut de Biserica Catolică. Spre deosebire de toate 

celelalte ţări socialiste, revoluţia culturală din Polonia a precedat-o cu câţiva ani 
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pe cea politică, ele devenind mai apoi strîns legate. După cum am arătat în altă 

parte (1994), „revoluţia" poloneză era un fenomen cultural-politic de proporţii 

masive. Polonia, ale cărei discuţii la masa rotundă furnizaseră metodologia pen-

tru dezmembrarea dominaţiei comuniste în Europa Răsăriteană, a avansat cons-

tant către crearea unei societăţi deschise, democratice.  

La începutul anilor 90 însă, principala necesitate constituţională era defini-

rea relaţiilor dintre preşedinte şi parlament, iar ”constituţia mica” făcea ceva 

paşi în această direcţie, fără însă a pune capăt disputelor dintre cele două facţi-

uni politice principale. Tensiunile dintre ele au crescut după alegerile din septe-

mbrie 1993, care au adus la putere Alianţa Democratică de Stânga (SLD), în co-

mbinaţie cu vechiul Partid (procomunist) Ţărănesc, din rândurile căruia prove-

nea şi primul-ministru Waldemar Pawlak. Preşedintele şi parlamentul au dus un 

război neîntrerupt în 1994 şi 1995, în care Walesa folosea adesea un vocabular 

care amintea de Pilsudski. Cele două subiecte în dispută erau teama, în mare 

măsură nejustificată, a lui Walesa că noua administraţie voia să dea timpul îna-

poi şi puterea pe mîna miniştrilor. Partidele politice în acest timp se regrupau şi 

se reformau în acelaşi fel în care o făcuseră şi cu şaptezeci de ani înainte, dar 

publicul, preocupat de asprimea noilor condiţii sociale şi economice, devenea 

tot mai apatic [10, p.13]. 

Menționăm că în 1990, guvernul lui Mazowiecki a pus în aplicare peste ci-

ncizeci de legi de restructurare a poliţiei, sistemului judiciar, mass media şi au-

torităţilor locale. Suporterii vechiului regim nu au manifestat o opoziţie prea pu-

ternică. în ianuarie 1990, PZPR s-a autodizolvat, reapărând ca Democraţia Soci-

ală a Republicii Poloneze (SDPR) şi apoi ca forţa principală a Alianţei Democ-

rate de Stînga (SLD). Admiţând că îşi depăşise termenul ca preşedinte, Jaruzels-

ki a cerut seimului să îi scurteze perioada petrecută în funcţie. Adunarea a acep-

tat, iar el a demisionat în decembrie 1990.  

Ungaria: La începutul anilor 90, parlamentul maghiar a adoptat legi care 

garantau dreptul la liberă asociere şi adunare. În februarie au urmat cele care pe-

rmiteau existenţa unui sistem multipartit şi, pe 20 februarie, comitetul central al 

Partidului Socialist Muncitoresc Maghiar a votat abandonarea rolului conducă-

tor. Pe parcurs au fost dezmembrate toate celulele de partid formate la locurile 

de muncă, o dată cu miliţiile muncitoreşti, conduse de comunişti. Toate acestea 

dădeau substanţă votului din parlament: partidul nu mai deţinea rolul conducă-

tor. Pe măsură ce puterea partidului se dilua, noi instituţii şi mecanisme erau 

pregătite pentru a o înlocui. Masa rotundă îşi încheiase discuţiile la mijlocul lui 

septembrie, trasând calea către un sistem electoral nou şi complet deschis, aboli-

rea consiliului prezidenţial, alegerea preşedintelui prin vot direct, înfiinţarea un-

ei curţi constituţionale şi schimbarea numelui ţării în Republica Ungaria. Aceas-

tă ultimă recomandare a fost transformată în fapt de către adunarea naţională din 
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23 octombrie 1989, exact la treizeci şi trei de ani după ziua în care studenţii din 

Budapesta îşi începuseră marşul istoric către statuia lui Stalin. 

Asemenea Poloniei şi Cehiei, Ungaria a devenit după 1989 recipientul unei 

cantităţi semnificative de investiţii străine, ca rezultat al publicităţii făcute în ju-

rul ideii de ţară ieşită printre primele din comunism şi foarte apropiată de pieţele 

vestice. 

Marginalizarea naţionaliştilor a influenţat şi politica externă a Ungariei. 

Date fiind minorităţile maghiare numeroase din România, Slovacia şi Iugosla-

via, ne-am fi putut aştepta ca politica externă maghiară de după 1989 să se con-

centreze asupra statutului acestor grupuri. După o scurtă orientare de acest tip în 

Guvernul Antall (la care s-a renunţat rapid), politica externă maghiară a fost în 

mod substanţial ghidată de scopul general al integrării europene, mergînd până 

la asumarea riscului unor represalii împotriva etnicilor maghiari din Vojvodina 

în timpul susţinerii ezitante de către Ungaria a campaniei din Kosovo în 1999. 

Pe scurt, indiferent dacă forţele democratice sau capitaliste erau deja prezente în 

ţările postcomuniste din Europa Centrală în 1989, ele au fost avantajate în mod 

incalculabil de poziţia geografică pe continentul european şi de perspectiva inte-

grării în instituţiile vestice. În Ungaria, partidele au încercat să coopteze intelec-

tualitatea şi tehnocraţii administrativi, în special la sfîrșitul anilor '80. A oferit 

acestor grupuri stimulente considerabile pentru ca ele să se alăture partidului, 

întrucît expertiza lor era foarte utilă pentru formularea şi implementarea politici-

lor de reformă ale partidului. Totodată, se evită consolidarea de durată a elitelor 

într-o anumită poziţie şi se creează o competiţie pentru poziţiile superioare. Ast-

fel, partidele au cultivat diferite niveluri de pragmatism, experienţă şi flexibilita-

te în rîndul elitelor de nivel mediu. 

Pentru partidele din Ungaria, Polonia, Slovacia, lipsite de iluzii referitoare 

la vechile structuri şi apeluri, democraţia a însemnat competiţie electorală. Deja 

provocaţi de societate, liderii acestor partide au înţeles că se confruntau cu o co-

mpetiţie considerabilă ca actori politici şi că în condiţiile de după 1989 această 

competiţie era neîngrădită. Alegerile dezastruoase din iunie 1989 au risipit orice 

îndoială a partidului polonez referitoare la sprijinul său public. Pe scurt, deşi au 

renunţat la putere fără tragere de inimă, elitele de partid ştiau că vor fi nevoite 

să concureze şi că apelul la continuarea fostului regim sau a politicilor anterioa-

re le-ar dezavantaja. 

Prin urmare, după zece ani de la căderea regimului comunist, Ungaria a ră-

mas unică între vecinii săi prin aceea că a fost guvernată de o constituţie formu-

lată în mare parte de foştii oponenţi ai democraţiei liberale. Mai mult, sinteza 

constituţională din 1989-1990 nu a fost niciodată ratificată prin referendum, du-

pă cum stipulează „Legea referendumurilor" pentru orice document constituţio-

nal care nu are caracter provizoriu.  
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Deşi au existat încercări repetate atît simbolice, cit şi concrete de a schimba 

această situaţie, apelurile la reînnoirea constituţională pare să fi dispărut pe mă-

sură ce democraţia maghiară a intrat în secolul XXI. Există încă voci proemine-

nte pe scena politică maghiară - printre care se numără membri importanţi ai Pa-

rtidului Socialist Maghiar şi preşedintele Curţii Constituţionale, Lâzlo Solyom - 

care au afirmat public că urmărirea unei legi noi a devenit absolut inutilă . După 

aceştia, constituţia actuală „funcţionează" atunci cînd este inspirată de prece-

dent, iar precedentul s-a acumulat în cursul existenţei democratice, postcomuni-

ste, a Ungariei. După cum se ştie, actuala structură instituţională din Ungaria 

conferă o responsabilitate uriaşă Curţii Constituţionale, pentru a decide asupra 

constituţionalităţii în situaţiile ambigue. Din cîte se pare, Curtea Constituţională 

a Ungariei este pregătită să accepte această provocare. 

După cum o arată cazul Ungariei contemporane, atunci cînd apar forme or-

ganizaţionale complementare pentru a stabiliza viaţa socială şi politică, democ-

raţiile neexperimentate pot începe procesele de transformare chiar şi în absenţa 

mult-aşteptatelor constituţii noi [11, p.19]. Curtea Constituţională a Ungariei pa-

re să fi îndeplinit acest rol: în absenţa activismului ei stabilizator, care a cîştigat 

respectul populaţiei, dezvoltarea democratică maghiară ar fi putut lua o altă trai-

ectorie. Atunci cînd un sistem politic democratic nou, indiferent de calea urmată 

pînă în prezent, pare a oferi o viaţă mai bună majorităţii populaţiei, vocile care îi 

cer schimbarea se estompează.  

Problemele constituţionale nerezolvate pot contribui la forma luată de con-

solidarea democratică în anumite state şi pot avea chiar un caracter constitutiv. 

Întrebarea esenţială se referă desigur la durabilitatea unui astfel de sistem, atun-

ci când prosperitatea se diminuează sau când sistemul internaţional din care face 

parte un anumit stat trece prin schimbări majore. Ungaria a ieşit liniştit şi paşnic 

de sub imperiul totalitarismului, în 1989, iar la începutul noului deceniu s-a tre-

zit într-un fel de vid, comuniştii fiind complet discreditaţi, dar nimeni altcineva 

neavând un mandat pentru a guverna şi a aplica reformele pe care toată lumea le 

ştia necesare. Partidele din opoziţie care au reuşit să se organizeze, mai cu sea-

mă Alianţa Tinerilor Democraţi (FIDESz), au înregistrat rezultate încurajatoare 

în mai multe sondaje de opinie. Dar tot foştii comunişti din Partidul Socialist 

Maghiar au obţinut cele mai bune rezultate în alegerile preliminare. 

Astfel Ungaria, unul dintre pionierii schimbărilor de la începutul anilor '90, 

se mişca foarte încet la începutul deceniului care urma. Cu toate acestea, şi cu 

toate că sărăcia ameninţa atîţia cetăţeni maghiari, ţara se bucura de încrederea 

occidentului, urmînd să atragă, în numai cîţiva ani, jumătate din totalul investiţi-

ilor făcute în Europa Răsăriteană.  

Analizînd sistemul legislative, în Ungaria, odată la 4 ani sunt alegeri parla-

mentare. Primul ministru este desemnat de Preşedinte. Prim-ministru numeşte 

miniştrii, şi desemnează Guvernul. Parlamentul Ungar are o singură cameră, fo-
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rmată din 386 de membri. Sistemul electoral este unul dintre cele mai complica-

te sisteme din lume, 176 de membrii sunt aleşi în pe circumscripţie unică, 152 

prin reprezentare proporţională în circumscripţii multiple, iar 58 sunt aleşi pent-

ru realizarea reprezentanţei proporţionale. În circumscripţiile de membru propu-

nerile a cel putin 750 de votanţi, autentificaţi prin semnatură, sunt ceruţi pentru 

nominalizare.  

În circumscripţiile regionale partidele pot face nominalizări pentru listele 

regionale. O listă regională poate fi concepută de un partid care a nominalizat 

deja un număr de candidaţi conform cu anexa acestui Act în cadrul circumscrip-

ţiilor unice din constituirea regională, dar cel puţin în două circumscripţii. O lis-

tă naţională poate fi stabilită de un partid care are liste în cel puţin 7 circumscri-

pţii regionale. Un candidat într-o circumscripţie va deveni membru al parlamen-

tului în prima rundă a alegerilor, dacă obţine mai mult de jumatate din voturile 

validate, voturi ale unui număr mai mare de jumatate al votanţilor din circumsc-

ripţia respectivă. Fiecare votant poate să îşi stabilească votul pentru propriul ca-

ndidat. Dacă în timpul primei runde electorale mai mult de jumătate din numă-

rul votanţilor dintr-o circumscripţie nu votează, atunci se organizează o a două 

rundă. 

Forma de stat a Ungariei este republică (în maghiară: köztársaság). În urma 

modificărilor Constituției de la sfîrșitul anilor 1990, Ungaria a devenit o repub-

lică parlamentară. Constituţia maghiară a fost modificată de mai multe ori, pri-

ma oară în anul 1949 schimbarea cea mai mare a fost în 1989 și a intrat în vigo-

are în 23 octombrie 1989. Preşedintele este ales odată la 5 ani, funcţia preşedin-

tului este reprezentativă (simbolică), dar el desemnează premierul şi este autori-

tatea supremă a armatei. 

Potrivit noii Constituţii, Ungaria a devenit din „republică populară“ o repu-

blică în care principiile separării clasice a puterilor şi ale democraţiei politice s-

au impus pe deplin. În orice democrație europeană, legea fundamentală a proc-

lamat pluripartidismul şi a anulat posibilitatea ca un partid unic să exercite auto-

ritatea publică. Organul suprem de putere al statului şi de reprezentare populară 

a devenit, din nou, parlamentul. Consiliul Prezidenţial a fost desfiinţat şi în lo-

cul acestuia a fost înfiinţat postul de preşedinte al republicii. Referitor la atribu-

ţiile preşedintelui, revizuirea Constituţiei a luat în considerare prevederile legii 

din 1946, limitîndu-le, astfel, în mod pronunţat. 

Conform legii electorale intrate în vigoare la 30 octombrie 1989, dintre cei 

386 de deputaţi, 176 trebuiau să fie aleşi direct în colegii individuale. 152 dintre 

ei au ajuns în parlament în baza voturilor date pe cele 20 de liste de partid terito-

riale (judeţene) şi 58 de pe listele de partid pe ţară, prin sistemul de compensare 

fundamentat pe voturile reziduale provenite din colegiile individuale şi de pe li-

stele de partid din teritoriu.  
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În acest fel, legea a acordat două voturi fiecărui alegător: unul pe care îl 

putea acorda candidaţilor din colegiul individual de care aparţinea domiciliul 

său, celălalt pe listele teritoriale ale partidelor. Pentru ca un partid să intre în pa-

rlament, trebuia să obţină pe listele teritoriale cel puţin 4% din voturile pe ţară. 

Legea lega dreptul de vot de numai două condiţii fundamentale: cetăţenia mag-

hiară şi împlinirea vârstei de 18 ani. Parlamentul a adoptat la 18 aprilie 2011 o 

nouă Constituţie ultra-conservatoare, cu 262 de voturi pentru, 44 împotrivă şi o 

abţinere, potrivit rezultatului oficial al votului. Noua constituţie, care poartă ma-

rca premierului conservator Viktor Orban, va modifica profund sistemul politic 

al Ungariei. 

În această ordine de idei, amintim că secretarul general al ONU, Ban Ki-

moon, aflat în vizită la Budapesta, i-a cerut lui Viktor Orban să accepte „sfatul” 

altor organisme precum ONU şi Consiliul Europei, amintind „îngrijorările inter-

naţionale”. Astfel, noua Constituţie a fost semnată de preşedintele maghiar Pal 

Schmitt, un apropiat al lui Viktor Orban, urmînd să intre în vigoare de la 1 ianu-

arie 2012. 

Opoziţia cataloghează schimbarea drept un „puci” constituţional. Noua Co-

nstituţie are la bază un proiect ultraconservator al premierului Viktor Orban, cu 

referiri la Dumnezeu şi la familia tradiţională. În preambulul său, plin de formu-

le care ţin de un patos istoric, creştin şi naţionalist, noua Constituţie promite să 

ocrotească "unitatea spirituală şi intelectuală" a naţiunii maghiare, "ruptă în mai 

multe părţi în timpul furtunilor istoriei" [12]. Opoziţia consideră însă că această 

Constituţie încalcă libertăţile fundamentale şi constituie în special un mijloc pe-

ntru ca premierul să consolideze puterea sa şi a partidului său. În concluzie, pu-

tem afirma că fostul spaţiu socialist poate fi caracterizat printr-o evoluţie distin-

ctă a fiecărui stat în formarea sistemelor politice. În acest spaţiu putem întîlni 

diferite sisteme, de la sistemele semiprezidenţiale - cazul României, la sisteme 

parlamentare - în Ungaria şi Polonia. 

Menţionăm că ceea ce este specific acestor state, este că în aceste ţări, fun-

damentul juridic în jurul căruia s-au constituit noile sisteme politice au avut un 

caracter diferit. Astfel în Polonia actualul sistem politic s-a format ca urmare a 

reformelor intreprinse la începutul anilor 80. Din momentul ieşirii din sistemul 

socialist în 1989, reformele poloneze au continuat să se dezvolte, totodată păst-

rîndu-şi caracteristicile originale. Analizînd sistemul politic din Ungaria, consta-

tăm că acesta poate fi caracterizat ca unul care  s-a constituit în baza Constituţiei 

Socialiste a Ungariei din 1972, dar care pe parcurs a suferit mai multe modifi-

cări. În ceea ce priveşte actualul sistem politic românesc, observăm că acesta s-a 

constituit în baza modelului francez. Astfel, Constituţia din 1991 a României a 

fost elaborată în baza Constituţiei Franceze.     

  Această stare de lucruri ne face să remarcăm că sistemele politice în ţările 

foste membre ale lagărului socialist au avut la bază fundamente diferite. Cu toa-
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te acestea există şi anumite similitudini şi deosebiri. În toate aceste ţări după 

1989, au fost instaurate regimuri democratice, a fost abolit “rolul conducător şi 

îndrumător a partidului comunist” şi s-a introdus pluripartidismul. O particulari-

tate a acestor state a fost determinată de faptul că reformele democratice au fost 

realizate de cei care au făcut parte din nomenclatura comunistă. Ceea ce ţine de 

forma de guvernare a sistemului politic, sistemul românesc are mai multe simili-

tudini cu sistemul polonez, ambele state avînd parlament bicameral, stat unitar, 

şi un preşedinte ales prin vot direct. Tot la subiectul atribuţiile preşedintelui exi-

stă unele deosebiri, motiv din care în Polonia cu toate că preşedintele este ales 

prin vot direct, aceasta rămîne a fi o republică parlamentară. 

Ameninţată de apariţia regimurilor totalitare, democraţia se dovedeşte a fi 

ceamai viguroasă formă de organizare a societăţii, în ciuda imperfecţiunilor sa-

le. Eaa asigurat o lungă creştere economică, prosperitatea cetăţenilor, protecţia 

drepturilor şi libertăţilor omului, o lungă perioadă de pace. La aceste realizări au 

contribuit mai mulţi factori ca, de exemplu, faptul că există o capacitate de re-

înnoire manifestată prin alternanţa la putere a oamenilor şi a ideilor dată de co-

mpetiţia dintre partide.  

Este necesar, însă, ca sistemul democratic să seperfecţioneze şi să se mode-

rnizeze continuu datorită necesităţii adaptării la schimbările sociale şi la ameni-

nţările la care este supusă societatea prin: terorism, criza dematerii prime şi sur-

se de energie, pericolul unei catastrofe ecologice (deexemplu, încălzirea globa-

lă), pericolul unui nou conflict generalizat. 

Una dintre ipotezele explicative ale evoluţiei democraţiei în Europa cent-

ral-răsăriteană, ancorată în teoria determinismului cultural a lui Ronald Ingle-

hart, este aceea că modernizarea şi transformările realizate în ultimele două de-

cenii, au avut ca efect creşterea orientărilor de tip individualist, iar partidele de 

stânga nu au găsit răspunsurile corecte pentru a răspunde la aceste schimbări in-

tra-societale [13].  

Numeroase studii empirice realizate la nivel naţional ori regional au evide-

nţiat transformările din cadrul culturii politice a naţiunilor postcomuniste din 

Europa Centrală şi de Răsărit. Sub aspect doctrinar, stânga din Europa Centrală 

şi de Răsărit este mai apropiată de social-democraţie decât de socialism, din cel 

puţin două raţiuni. Prima este legată de influenţa social-democraţilor germani, 

care au constituit principalul partener occidental al partidelor din regiune. Al 

doilea motiv este de tip psihologic: în cadrul procesului de social-democratizare 

al partidelor de stânga din spaţiul postcomunist, acestea au avut tendinţa natura-

lă de a se apăra de acuzaţia de „neo-comunism” apropiindu-se de centrul politic.  

În opinia noastră nu există soluţii imediate şi exclusive pentru a clarifica 

raporturile sau mai bine zis impactul avut de democraţie asupra modernizării. 

Trebuie spus că nu orice pas democratic trebuie respins de partidele de stânga. 
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Lupta social-democraţiei cu valorile timpului, în Europa postcomunistă es-

te în mod secundar, pentru moment, o bătălie împotriva partidelor de dreapta, ce 

ar trebui să fie o clarificare în chiar interiorul partidelor de stânga. Revigorarea 

social-democraţiei din statele recent intrate în Uniunea Europeană necesită un al 

doilea val al social-democratizării, mult mai dificil de realizat decât cel desfăşu-

rat în anii `90, şi anume modernizarea şi globalizarea [14, p.39]. Dacă în anii 

`90 fostele partide comuniste, sau cele născute în cadrul revoluţiei anticomuni-

ste (cazul României), au cunoscut un proces de sincronizare cu social-democra-

ţia occidentală preponderent la nivel ideologic, atunci eşecurile electorale din 

ultimii ani ar trebui să fie un element favorizant pentru această clarificare intra-

partidistă, fie prin părăsirea partidelor de stânga de către social-democraţii hi-

per-individualişti, fie prin convertirea lor la valorile colectivismului democratic 

sau ale gobalizării. 

Așadar, în concluzie menţionăm, că relația între democrație, modernizare și 

globalizare în statele Europei Centrale și de Est este determinată de evoluția 

acestor state, a structurilor lor politice, economice, sociale și culturale de-a lun-

gul timpului. Experienţa acumulată de statele respective, care parcurg o cale de 

transformări deloc uşoară, demonstrează suficient de elocvent faptul că, calea 

Republicii Moldova trebuie să fie una de modernizare europeană. 
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(2001-2009) 
 

Dumitru LAZUR 

Republica Moldova, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 

Jurnalism și Științe ale Comunicării, Departamentul Teoria și Practica Jurnalis-

mului 

Lector 

 

The local practices and state policies in applying the media standards of 

the Council of Europe (2001-2009). The Republic of Moldova in the period 

2001-2009 had made discontinue efforts to align the national legislation to the 

Council of Europe standards. The state policies in applying the media stan-

dards of the Council of Europe had been often criticized by international organ-

ization, civil society and mass media. The intervention of the Council of Europe 

and other international organizations as well as active involvement of civil so-

ciety in drafting media policies had prevented and attenuated the antidemocrat-

ic sideslips. 

 

Victoria categorică a Partidului Comuniştilor la alegerile parlamentare anti-

cipate din 25 februarie 2001, politica externă „pe placul Moscovei” promovată 

de preşedintele Vladimir Voronin la început de mandat şi reforme antidemocra-

tice iniţiate după 2001 au atras atenţia Consiliului Europei. În perioada 2001-

2009, Adunarea Parlamentară a monitorizat înde-aproape modul în care Repub-

lica Moldova respectă obligaţiunile şi angajamentele asumate la aderare la Con-

siliul Europei. Timp de opt ani, APCE a adoptat şase rezoluţii în privinţa Repu-

blicii Moldova, analizând detaliat cauzele şi efectele stagnării reformelor în do-

meniile-cheie, implicit mass-media. 

Pe de altă parte, autorităţile Republicii Moldova în dialog cu Consiliul Eu-

ropei în perioada 2001-2003 au mimat deschiderea pentru implementarea refor-

melor democratice. După alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 

2001, câștigate detașat de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, guver-

nul format de prim-ministrul Vasile Tarlev și-a propus să realizeze Programului 

de activitate al Guvernului pe anii 2001-2005 „Renaşterea economiei – renaşte-

rea ţării”. Dacă în domeniul social și economic cabinetul de miniştri a descris în 

detalii prioritățile sale, atunci în relația cu Consiliul Europei s-a limitat la pere-

frazarea obiectivului inclus în programul de activitate al Guvernului Braghiș – 

“participarea mai activă a Republicii Moldova în activitatea Organizaţiei Naţiu-

nilor Unite, OSCE, a Consiliului Europei” [1]. 
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Pe 27-31 ianuarie 2002, co-raportorii APCE au vizitat pentru prima dată 

Republica Moldova, fiind alarmaţi de tensionarea situaţiei politice în ţară în co-

ntextul amplificării protestelor anti-guvernamentale organizate de Partidul Po-

pular Creştin Democrat. Cu câteva zile mai devereme, la 23 ianuarie 2002, Gu-

vernul a adoptat Hotărârea nr.52 cu privire la eficientizarea cooperării dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Europei [2], care a fost folosită ca 

probă pentru a demonstra co-raportorilor deschiderea autorităţilor pentru respec-

tarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de Republica Moldova la aderare la 

Consiliul Europei.  

Guvernul, prin Hotărârea nr.52, a atenționat ministerele şi departamentele 

asupra necesităţii sporirii gradului de cooperare cu Consiliul Europei şi coordo-

nării obligatorii cu Ministerul Afacerilor Externe a tuturor activităţilor ce ţin de 

cooperare. În plus, cabinetul de miniștri a obligat Ministerul Justiţiei să pregăte-

ască şi să remită, în termen de 15 zile, Ministerului Afacerilor Externe, contri-

buţiile Republicii Moldova la procesul de monitorizare iniţiat de Comitetul de 

Miniştri al Consiliului Europei la capitole eficacitatea căilor jurisdicţionale de 

recurs și combaterea discriminării, în particular, lupta împotriva intoleranţei şi 

rasismului.  

În 2004 relaţiile dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă au devenit te-

nsionate după refuzul de a semna Memorandumul Kozak. Preşedintele Vladimir 

Voronin a schimbat cursul politicii externe, orientându-se, cel puţin formal, căt-

re Uniunea Europeană. În plus, partidul de guvernământ era preocupat de asigu-

rarea condiţiilor necesare, atât pe plan intern cât şi extern, în vederea câştigării 

alegerilor parlamentare din martie 2005, precum şi a realegerii lui Vladimir Vo-

ronin în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Autorităţile prezentau Co-

nsiliul Europei în societatea moldovenească drept „anticamera” Uniunii Europe-

ne [3, p.58]. În noul context geopolitic în relaţia cu Consiliul Europei Republica 

Moldova şi-a asumat deschis ajustarea legislaţiei naţionale la standardele Consi-

liului Europei, inclusiv în domeniul mass-media.  

La 29 iunie 2004, Guvernul, prin Hotărârea nr.733, a aprobat Planul de ac-

tivitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2004. Potrivit documentului, Mi-

nisterul Justiției urma să elaboreze un act normativ care ar stabili procedura de 

prezentare a proiectelor actelor normative în vederea expertizării de către Consi-

liul Europei şi procedura de implementare a expertizelor Consiliului Europei 

[4].  

Mecanismul în cauză a fost stabilit prin Hotărârea Parlamentului nr.377 din 

18 noiembrie 2004 cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre ex-

pertizare la Consiliul Europei şi de implementare a recomandărilor acestuia. Pa-

rlamentul a abilitat Ministerul Justiţiei cu funcţia de coordonator al procesului 

de examinare şi de implementare în legislaţia naţională supusă expertizei a reco-

mandărilor date de experţii Consiliului Europei [5]. În plus, deputații au aprobat 
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Regulamentul cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre experti-

zare la Consiliul Europei şi de implementare a recomandărilor acestuia. 

Regulamentul prevede că după ce examinează recomandările experţilor, 

autorităţile responsabile de examinarea şi de implementarea recomandărilor for-

mulează, în termen de 20 de zile din data recepţionării recomandărilor traduse, 

concluzii argumentate, care trebuie să conţină: acceptarea sau inacceptarea ar-

gumentată a recomandărilor experţilor; oportunitatea modificării proiectelor de 

legi respective. În cazul unor substanţiale divergenţe de opinii sau al inacceptă-

rii recomandărilor experţilor, în alte cazuri necesare, se organizează reuniuni bi-

laterale la care participă experţi naţionali şi experţii respectivi ai Consiliului Eu-

ropei.  

La 22 februarie 2005, a intrat în vigoare Planul de Acțiuni Uniunea Euro-

peană – Republica Moldova (Plan nr.2005) – un document politic care stabilea 

obiectivele strategice ale cooperării dintre Republica Moldova şi Uniunea Euro-

peană [6]. La subcapitolul „Asigurarea respectării libertăţii de expresie” sunt in-

clude două obiective, ambele făcând referire la recomandările Consiliului Euro-

pei: 

• Asigurarea relaţiei transparente între autorităţi şi instituţiile media în con-

formitate cu recomandările Consiliului Europei; ajutor financiar din partea sta-

tului pentru mass-media acordat în baza criteriilor stricte şi obiective aplicate 

egal pentru toată mass-media; 

• Elaborarea şi implementarea unui cadru legal adecvat ce garantează liber-

tatea expresiei şi a mass-mediei, în conformitate cu standardele europene şi în 

baza recomandărilor Consiliului Europei. 

Obiectivele trasate în document sunt generale şi nu fac referire la acţiuni 

specifice. În următorii doi ani Guvernul și Parlamentul au adoptat un șir de ho-

tărâri și legi care, în opinia autorităților de stat, au contribuit la atingerea obiec-

tivelor stipulate în Planul de Acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova.    

În contextul primului obiectiv, în iunie 2005 Guvernul a decis să lichideze 

întreprinderile de stat “Nezavisimoya Moldova” și “Moldova Suverană”. Scopul 

– îndeplinirea obligaţiunilor statului de prevenire şi limitare a activităţii mono-

poliste în domeniul mijloacelor de informare în masă de stat. După publicarea 

hotărârilor respective de Guvern în „Monitorul Oficial”, subtitlul „Fondator: 

Guvernul Republicii Moldova” de pe primele pagini ale publicaţiilor deetatizate 

a fost înlocuit cu „Cotidian naţional independent”. Cu toate acestea, politica edi-

torială a ziarelor independente „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova” 

nu a suferit vreo schimbare majoră, ambele axându-se în continuare pe reflecta-

rea activităţii conducerii Republicii Moldova, a preşedintelui Vladimir Vorornin 

în primul rând. De notat că deetatizarea s-a făcut în mod netransparent, fără a se 

anunţa o licitaţie pentru vinderea publicaţiilor. 
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Cu referire la al doilea obiectiv, în iulie 2006 Parlamentul a adoptat un nou 

Cod al Audiovizualului și, în plus, a completat articolul 16 din Codul civil, fi-

xând criterii mai transparente la stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru 

prejudiciul moral în cazul litigiilor privind apărarea onoarei, demnităţii şi repu-

taţiei profesionale. La aceste documente ne vom referi mai jos. 

Guvernul Tarlev-2, investit la 19 aprilie 2005, în Programul de activitate pe 

anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, și-a propus un obi-

ectiv mai specific comparativ cu anul 2001 în relația cu Consiliul Europei. Ad 

litteram: expertizarea proiectelor actelor normative elaborate în comun cu orga-

nele Consiliului Europei şi ajustarea acestora conform recomandărilor formulate 

de experţi. 

În noiembrie 2005, Parlamentul, în premieră, a reacţionat prompt la critici-

le şi recomandările Adunării Parlamentare expuse în Rezoluţia 1465 (2005) cu 

privire la Funcţionarea instituţiilor democratice în Moldova adoptată la 4 octo-

mbrie 2005. Parlamentul a adoptat Hotărârea nr.284 cu privire la aprobarea Pro-

gramului calendaristic al acţiunilor legislative în conformitate cu Rezoluţia şi 

Recomandările Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor state-

lor membre ale Consiliului Europei. 

În domeniul mass-media, Adunarea Parlamentară, prin Rezoluţia 1465 

(2005), a cerut autorităţilor din Republica Moldova să fortifice garanţiile nece-

sare şi acţiunile practice pentru respectarea libertăţii de exprimare aşa cum este 

definită de Articolul 10 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omu-

lui şi a libertăţilor fundamentale şi în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Euro-

pene a Drepturilor Omului, în special: 

• Să amendeze legislaţia cu privire la serviciul public al audiovizualului 

(naţional şi local) şi sectorul audiovizualului în general; 

• Să continue transformarea companiei Teleradio-Moldova într-un radio-

difuzor public veritabil, aşa cum este definit în Recomandarea Adunării Parla-

mentarea 1641 (2004) cu privire la radiodifuzorul public; 

• Să amendeze legile care vizează defăimarea pentru a se asigura că ame-

nzile impuse sunt rezonabile în cuantum. 

• Drept răspuns, în Programului calendaristic adoptat de Parlament la 11 

noiembrie 2005, au fost prevăzute două acţiuni prioritare: 

• Definitivarea proiectelor de legi pentru modificarea şi completarea Le-

gii audiovizualului şi Legii cu privire la instituţia publică naţională a audiovizu-

alului Compania „Teleradio-Moldova”. Parlamentul şi-a propus să realizeze 

aceste acţiuni până în iulie 2006. 

• Crearea grupului de lucru pentru examinarea oportunităţii revizuirii le-

gislaţiei privind defăimarea în vederea asigurării cuantumul rezonabil al amen-

zilor aplicate. Parlamentul şi-a propus să creeze un grup de lucru pentru elabo-

rarea unui proiect de lege în acest sens până în iulie 2006.  
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Pentru a demonstra Consiliului Europei bunele sale intenţii în onorarea an-

gajamentelor asumate în domeniul mass-media, în termenii stabiliţi de Planul 

calendaristic, la 27 iulie 2006, Parlamentul a adoptat un nou Cod al Audiovizua-

lului. Codul a intrat în vigoare la 18 august 2006, abrogând Legea audiovizualu-

lui nr.603-XIII din 3 octombrie 1995 şi Legea nr.1320-XIV din 26 iulie 2002 cu 

privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova”.  

Olivia Pîrțac consideră că Codul Audiovizualului reprezintă rezultatul unui 

proces lung de lupte cu tentă politică, dezbateri, în ultimele implicându-se activ 

societatea civilă din Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale. ”Suntem 

nevoiţi să constatăm că la etapa actuală, ţinând cont de informaţia imensă acu-

mulată (expertize, experienţă, studii), Codul audiovizualului este o lege slăbuţă, 

cu multe prevederi confuze, care nu face faţă celor mai bune practici în dome-

niu. Cel mai trist lucru este faptul că acest Cod arată astfel nu pentru că aşa l-am 

merita, adică pentru că ne-ar lipsi experţi calificaţi, capabili să redacteze o lege 

bună, ci pentru că el a fost elaborat şi adoptat ca un act politic, dar nu din cele 

mai bune intenţii pentru populaţia acestei ţări” [7, p.20]. 

În următoarele șase luni, ONG-urile de media şi din domeniul drepturilor 

omului, sub egida Asociației Presei Electronice, au monitorizat modul în care 

noua legislaţie audiovizuală este implementată în practică. Experții au ajuns la 

concluzia că în linii mari, formal litera legii a fost respectată, dar nu şi spiritul ei 

şi a recomandărilor Consiliului Europei. Totuși, primele șase luni de implemen-

tare a Codului Audiovizualului denotă că noile prevederi sunt aplicate cu încăl-

cări grave de natură să afecteze dezvoltarea domeniului. De exemplu, CCA a 

fost constituit în lipsa transparenţei, în lipsa unor criterii clare, credibile şi trans-

parente, cu depăşirea termenului prevăzut în Codul audiovizualului; procedura 

de selectare şi desemnare a membrilor CO – în lipsa criteriilor clare şi credibile. 

Maniera în care a fost înfăptuită reorganizarea posturilor audiovizuale munici-

pale Antena C şi Euro-TV a prejudiciat drepturile publicului la informare [8, 

p.56]. 

La 26 iulie 2006, Parlamentul, prin Legea nr.262, a completat articolul 16 

din Codul civil cu următorul text: „Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul 

moral trebuie sa fie rezonabil şi să se determine ţinându-se cont de: a) caracterul 

informaţiilor răspândite; b) sfera de răspândire a informaţiilor; c) impactul so-

cial asupra persoanei; d) gravitatea şi întinderea suferinţelor psihice sau fizice 

cauzate persoanei vătămate; e) proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor 

şi gradul în care reputaţia a fost lezată; f) gradul de vinovăţie al autorului preju-

diciului; g) măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei 

vătămate; h) publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pronunţarea 

hotărîrii judecătoreşti; i) alte circumstanţe relevante pentru cazul dat” [9]. 
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Trei luni mai târziu, Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat o hotârâre 

cu privire la aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei 

profesionale a persoanelor fizice şi juridice. Plenul explică judecătorilor că, în 

fiecare caz separat, cuantumul despăgubirii pentru dauna morală cauzată persoa-

nei se determină în dependenţă de caracterul şi conţinutul publicaţiei, informaţi-

ilor expuse (dacă conţinea atacuri vehemente în adresa cetăţeanului), de sfera şi 

gradul de răspîndire a lor (într-o ediţie raională, republicană sau într-un cerc res-

trîns de persoane), de gradul suferinţelor morale, precum şi de alte circumstanţe 

ce merită atenţie în legătură cu răspîndirea informaţiilor [10, p.16]. 

Vladislav Gribincea consideră că aparent compensaţiile acordate reclaman-

ţilor în cauzele de defăimare sunt acordate arbitrar, fără o justificare adecvată. 

CEDO examinează dacă o sancţiune sau compensaţie este proporţională, mai 

ales, în baza motivării din actul prin care a fost impusă sancţiunea sau a fost dis-

pusă plata compensaţiei. În cazul lipsei unei asemenea motivări, sau dacă justi-

ficarea este insuficientă, Curtea constată violarea Convenţiei.  

Doi ani mai târziu, la 30 martie 2007, Guvernul a adoptat Dispoziţia nr.41 

care conține câteva acțiuni menite să contrubui la respectarea angajamentelor 

asumate şi implementarea în legislaţia naţională a recomandărilor experţilor Co-

nsiliului Europei. Documentul prevede că iniţiativele legislative ale Guvernului, 

expertizate de Consiliul Europei, vor fi prezentate Parlamentului, în mod obliga-

toriu, împreună cu expertizele traduse în limba moldovenească şi tabelul de di-

vergenţe pe marginea propunerilor experţilor Consiliului Europei [11]. Ministe-

rele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţiile responsabile, în comun 

cu Ministerul Justiţiei, vor asigura prezentarea în Guvern a proiectelor de legi 

însoţite de expertiza respectivă, tradusă în limba moldovenească, şi tabelul de 

divergenţe. 

La 4 februarie 2008, Guvernul a aprobat prin Hotărârea nr.89 raportul de 

activitate a Ministerului Justiţiei în anul 2007. În document este relevat faptul că 

„o atenţie sporită s-a acordat ajustării cadrului normativ naţional la standardele 

europene, inclusiv în contextul realizării adecvate a Programului calendaristic al 

acţiunilor legislative în conformitate cu Rezoluţia şi Recomandările Comisiei 

pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor statelor-membre ale Consiliu-

lui Europei, adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr.284-XVI din 11 noiembrie 

2005 şi implementării conforme a Planului de acţiuni Republica Moldova – Un-

iunea Europeană” [12]. În acest context, a continuat coordonarea procesului de 

transmitere a proiectelor de legi spre expertizare Consiliului Europei şi de imp-

lementare a recomandărilor experţilor acestuia. În plus, prin Hotărîrea Guvernu-

lui nr.190 din 21 februarie 2007 a fost creat Centrul de armonizare a legislaţiei. 

În document se mai spune că în pofida colaborării fructuoase cu Consiliul 

Europei, Ministerul Justiţiei se confruntă cu problema prezentării de către auto-

rităţile responsabile de implementarea recomandărilor Consiliului Europei a in-
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formaţiei incomplete sau cu depăşirea termenului, ceea ce generează dificultăţi 

la onorarea obligaţiei de informare a Consiliului Europei. Cu toate acestea, Gu-

vernul a cerut Ministerului Justiției să examineze şi să asigure implementarea 

consecventă şi în termene optime a recomandărilor experţilor Consiliului Euro-

pei referitor la proiectele de acte legislative în domeniul său de activitate. 

În martie 2008, Guvernul Tarlev-2 a fost demis, fiind înlocuit de guvernul 

condus de prim-ministrul Zinaida Grecianîi. Programul de activitate al Guver-

nului Republicii Moldova pentru anii 2008-2009 „Progres și integritate” conține 

prevederi mult mai exacte, specificând că libertatea mass-media este o prioritate 

a Guvernului. „În scopul atingerii obiectivelor pe termen mediu, Guvernul Re-

publicii Moldova îşi va axa activitatea imediată pe trei direcţii de bază: 1. liber-

tatea mass-media; 2. dialogul activ cu societatea civilă; 3. independenţa justiţiei. 

În aceste direcţii va continua implementarea consecventă a Strategiei Naţionale 

de Dezvoltare şi a standardelor Consiliului Europei”. 

Cu toate aceste, Guvernul Grecianîi nu a adoptat nicio hotărâre care viza 

direct libertatea de exprimare. Adevărul este că cabinetul de miniștri a avut un 

mandat scurt (un an și două luni) și o agendă politică încărcată în ajunul alegeri-

lor parlamentare din 5 aprilie 2009.  

Anul 2009 a fost un an de cotitură în viaţa politică din Republica Moldova, 

marcat prin sfârșitul hegemoniei Partidului Comuniștilor, care guvernat țara 

timp de opt ani. După alegerile anticipate din iulie 2009, guvernarea țării a fost 

preluată de Alianța pentru Integrare Europeană, o coaliție de partide democrati-

ce și pro-europene.  
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The article is devoted to the problems of preservation of the information 

space of Republic of Moldova, to strengthening of its influence in the modern 

society, and also to elucidation of national interests in information sphere. The 

media activity, according to the author, places the information as the main fa-

ctor of modern geopolitical dynamics. The paper examines the transformation 

of the Moldovan informational space under the influence of the external geopo-

litical interests, manifested, in particular by the Russian Federation. 
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Stabilitatea social-politică și economică din țară în mare parte este determi-

nată de relațiile pe care le are Republica Moldova cu Federația Rusă, ca unul 

din cei mai mari actori politici regionali și internaționali. Un rol mare în această 

privință revine și statelor  învecinate - României și Ucrainei. Fiecare din aceste 

țări au anumite interese strategice în țara noastră și în regiune, pe care încearcă 

să le promoveze atât pe cale diplomatică, politică, economică, dar și prin inter-

mediul mass-mediei, înfluențînd și impunând pe această cale schimbări în câm-

pul informațional național. 

Urmând definițiile consacrate, vom înțelege prin strategie politică (majo-

ră) „linia de acțiune elaborată de forța politică ce deține puterea în stat, menită 

să promoveze interesele majore ale națiunii pe plan intern și mai ales pe plan in-

ternațional” [1, p.240], iar prin câmp informațional, pornind de la conceptul ști-

ințific al câmpului, elaborat de Pierre Bourdieu, ca „spaţiu social structurat, un 

câmp de forţe - există dominanţi şi dominaţi, există raporturi constante, perma-

nente de inegalitate ce se exercită în interiorul acestui spaţiu, care e, totodată, şi 

un câmp de lupte, ce urmăresc transformarea sau menţinerea acestui câmp de 

forţe” [2, p.66], un spațiu social bine închegat, care se distinge prin specificita-

tea resurselor informaționale, a fluxurilor, tehnologiilor, neceșităților, interese-

lor, dispozițiilor și atitudinilor. Subiecții de bază ai lui  sunt mijloacele de infor-

mare în masă și publicul lor. De aici, câmpul informațional reprezintă un set sta-

bil de relații și raporturi sociale, în care informația de masă acționează ca o re-
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sursă socio-politică, iar jurnalistica și / sau mass-media ca instituție socială și 

politică. Fără analiza concretă a câmpului informațional, fără elaborarea unui 

prognostic de dezvoltare a lui, la ora actuală este anevoios de determinat princi-

piile de funcționare a societății moderne. 

De menționat, în acest context, eventualul raport dintre noțiunile de câmp 

informațional și spațiu informațional. În sens larg, sintagma spațiu informațio-

nal poate fi utilizată ca echivalent al terminului de câmp. Însă interpretarea con-

ceptului de spațiu informațional este mult mai exstinsă ca volum, cât și conți-

nut. Spațiul informațional este o formă specială / specifică a spațiului social, în 

care activitatea de comunicare este văzută ca proces. Subiecți ai spațiului infor-

mațional sunt absolut toate instituțiile  politice/ sociale și obștești, dar și fiecare 

individ. În acest context, după noi, câmpul informațional nu este altceva decât o 

varietate a spațiului informațional, cuprins în anumiți parametri istorici, geogra-

fici, politici, economici, naționali și culturali, unde la o anumită perioadă de 

timp se manifestă mai mulți subiecți, care sunt implicați în producția, prelucra-

rea, stocarea și distribuirea de informații adresate unui public larg / maselor. 

Înaintând pe făgașul democratizării, Republica Moldova se confruntă des 

cu cataclisme de ordin social-economic și financiar, cu interese și dispoziții de 

ordin interetnic și de separatism în raioanele de Est și de Sud ale țării, procese 

influențate în mare parte și de „intervenții informaționale”, provenite din Fede-

rația Rusă și țările învecinate, care au interese geostrategice în acest spațiu regi-

onal. 

Sub influența factorilor amintiți mai sus, dar și a altor evenimente și feno-

mene interne și externe, politica, iar de rând cu ea și geopolitica, apar circumsta-

nțele în care dezvoltarea activă a proceselor comunicaționale și informaționale 

determină, îndefinitiv, rolul social-politic al mass-mediei ca producător de bază 

și distribuitor de informație. Când afirmăm, în modtradițional, că presa este „pu-

terea a patra”, nu facem altceva decât să subliniem legătura specifică a mass-

mediei cu sfera politică [3, p.59]. În prezent, (geo)politica este de neconceput 

fără  mijloacele de influențare a minții oamenilor și a stării de spirit în societate, 

deoarece acestea sunt „întruchiparea și instrumentul ei cel mai puternic” [4, 

p.3]. Ca și toate sferele de activitate vitală a țării, domeniul mass-media este în 

continuă evoluție și schimbare. Sub influența mass-mediei naționale, dar și a ce-

lei internaționale, apar modificări atât cantitative, cât și calitative ale câmpului 

informațional. Ale acelui câmp care se aseamănă ades cu un câmp de luptă în 

care au loc evenimente și fenomene dintre cele mai neașteptate, multe dintre ele 

desfășurându-se contrar intereselor de securitate națională, conducând la bulver-

sarea opiniei publice și la tensionarea relațiilor Republicii Moldova cu țările în-

vecinate și, în mod special, cu Rusia, care promovează față de Moldova o politi-

că a „vecinătății apropiate”. 
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Geopolitica Rusiei a fost întotdeauna focalizată pe „vecinătatea apropiată”, 

un spaţiu cu multiple semnificaţii istorice şi culturale pentru ruşi. Și în prezent 

„Rusia consider că fostele republici sovietice ar fi profund instabile intern, ex-

puse influenţelor din exterior, aflate în confruntarea între ele, cu propriul sepa-

ratism sau cu Rusia însăşi. Din acest punct de vedere, marea dilemă a Rusiei es-

te cum să evite crearea unei vecinătăți ostile în jurul său (sau oricărui fel de „co-

rdon sanitar”) din fostele state sovietice şi să împiedice transformarea lor în sfe-

re de influenţă economic şi politică si, posibil, de prezenţa militară a altor mari 

puteri şi alianţe regionale şi globale” [5, p.3].  

În virtutea factorilor geostraregici și a politicilor promovate de către statele 

mari în regiunea de Sud-Est a Europei, Republica Moldova rămâne unul din ce-

le mai mici state nu numai în raport cu Federația Rusă, dar și cu cele două state 

învecinate. Respectiv, politica pe care o au / o pot avea acestea față de țara noa-

stră este una pe potrivă. Or, conceptul fundamental în studiul relaţiilor dintre 

state reprezintă acela de putere. Iar puterea „este înţeleasă drept capacitate de a 

influenţa, capacitate ce derivă din existenţa şi valorificarea unor resurse de pute-

re” [6, p.11].  

Vorbind de politica statelor mari în raport cu cele mici, și echilibrul de pu-

tere care ar urma să existe între state într-o anumită regiune, cercetătorul C.Mo-

stofei atrage atenția asupra faptului că echilibrul de putere, dacă nu se realizează 

în urma unui conflict armat, se poate obţine doar în urma unui proces de durată 

ce va cuprinde mai multe etape. Obligativitatea existenţei lor, succedarea ori si-

multaneitatea, precum şi ordinea parcurgerii acestora nu constituie un imperativ. 

Acestea ar putea fi: a) creşterea potenţialelor militare naţionale proprii şi ale 

aliaţilor fermi / luarea de măsuri ce conduc la diminuarea potenţialelor militare 

naţionale ale statelor considerate ca posibili advesari; b) atragerea de noi memb-

ri în alianţa politico-militară al cărui lider este (crearea alianţelor, în cazul abse-

nţei acestora) / diminuarea cantitativă şi calitativă (destructurarea) alianţei adve-

rse; c) modificarea spectrului geopolitic al zonei de interes prin destructurarea 

statală a ţărilor din regiune / refacerea, chiar şi parţială şi sub alte forme, a struc-

turilor statale anterioare [7, pp.24-25]. În linii mari, tocmai de pe aceste poziții 

abordează Rusia politica „vecinătații  apropiate” cu țara noastră.  

Înteresele (geo)strategice ale Rusiei în regiunea de Sud-Est a Europei sunt 

dictate de prioritățile ei geopolitice, odată cu înaintarea spre hotarele sale a UE 

și NATO, pe perimetrul: Țările baltice - Marea Neagră și mai departe spre Cau-

caz. Astfel, la o întrunire care a avut loc la Moscova în 2005, reprezentantul ad-

ministrației de la Kremlin, întrebându-se: ce vrea Rusia de la Moldova? a răs-

puns: „vrem o democrație stabilă și conservarea suveranității statelor suverane, 

apărarea drepturilor minorităților în acest spațiu, pe Arcul: Transcarpatia, Buco-

vina, Moldova, Transnistria, Găgăuzia, Basarabia de Sud, Crimeea și, mai depa-

rte”. Adică în spațiul care acum se află între România, Turcia și Ucraina [8]. 
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Anume din aceste considerente Rusia este pregătită pentru a-și apăra interesele 

vitale, prevăzând în aces scop în noua sa doctrină „dreptul” de a se amesteca în 

afacerile interne ale altor state independente, așa cum se întâmplă din 1991 în  

cele cinci raioane ale Republicii Moldova din stânga Nistrului, unde Rusia își 

manifestă pronunțat interesele. Este evidentă și pătrunderea Rusieiîn câmpul in-

formațional al Republicii Moldova: de acum în 2009, 20 de staţii TV și 10 staţii 

radio emiteau în 24 de ore peste 368 de ore în limba rusă, prin aceste canale me-

diatice urmărind, după cum rezultă din conținuturile audiovizuale, deturnarea 

Republicii Moldova de la drumul european în favoarea Uniunii Vamale / Euroa-

siatice și păstrarea CSI ca punte de trecere la o politică expansionistă şi de refa-

cere a vechiului Imperiu Rus sau a așa-numitei URSS-2. Potrivit  mai multor so-

ndaje realizate în Republica Moldova, în ultimii ani, postul principal de televizi-

une al Rusiei (retransmis la Chișinău de „Prime TV”), care are în Moldova aco-

perire naţională, este sursa media cu cea mai mare credibiliate (peste 70% din 

respondenți, cu 30% mai mult, decât „Moldova-1”). Drept urmare, politicienii 

cei mai populari din Republica Moldova, conform datelor sondajelor, se dove-

dește a fi V.Putin, președintele Rusiei [9, p.98; 10].  

Impactul posturilor de televiziune ruseşti, dealtfel ca și a presei scrise cu 

subredacții ale instituțiilor media din Moscova la Chișinău, este atât de mare 

asupra câmpului informaţional al Republicii Moldova, că cetățenii noștri de vâr-

stă medie, dar mai cu seamă oamenii de vârsta a treia, nu sesizează pericolul in-

tervenției informaționale. Drept mărturie în acest sens este și publicarea, în coti-

dianul moscovit „Независимая газета”, a unei scrisori deschise, semnate de 

500 de veterani de la noi, adresate conducerii Rusiei şi postului „Первый ка-

нал”, în care aceștia aduceau acuzații canalului „Prime TV” pentru faptul că din 

produsul autentic rus, pe post ar fi puse doar 40% [11].  

Deschis sau voalat, Rusia încearcă să se opună înaintării Republicii Moldo-

va pe drumul european, încercând pe toate căile să folosească nu numai mașină-

ria sa propagandistică bine țintită în acest scop, dar și pârghiile economice, pen-

tru a controla politica ei externă. În 2003, când conducerea Republicii Moldova 

a renunțat la „planul Kozak” de federalizare a țării, Moscova a introdus un em-

bargou la exportul vinului moldovenesc în Rusia. Ca rezultat al acestei politici 

discriminatorii, Republica Moldova pierdea anual peste 250 mln. de dolari. Ul-

terior, tot pentru „nesupunere” Rusia a instituit și alte embargouri: la fructe, le-

gume, carne. Pe parcursul a 25 de ani de la obținerea statalității de către țara no-

astră era firesc să se producă o consolidare a câmpului informațional, dar și azi 

vulnerabilitățile acestuia periclitează procesul de modernizare a țării.  

Câmpul informațional autohton în proces de devenire din primii ani de in-

dependență, a fost marcat de evenimentele de la Nistru, fiind de cele mai multe 

ori dominat de mass-media rusească, uneori chiar înfrânt. În anii care au urmat, 

câmpul informațional a fost influențat masiv și de alte evenimente și fenomene 
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care au constituit subiectul unor dispute controversate în mass-media de la noi – 

problema statutului limbii ruse în Republica Moldova și predarea istoriei în șco-

ală. Aceste două probleme majore, nu fără concursul mass-mediei Federației 

Ruse și a celei de limbă rusă de la noi au fost politizate excesiv, bulversând și 

divizând opinia publică. Sciziunea pe principii etnice pro și contra statutului li-

mbii ruse a trecut din mediul dezbaterilor în stradă în mass-media, continuând și 

azi, în contextul ideii de realizare a Unirii Republicii Moldova cu România, pro-

movată activ de unele formațiuni social-politice, lideri politici din cele două țări 

și prin multe ziare, posturi tv și radio de pe ambele maluri ale Prutului. Desigur, 

ideea nu este una nouă: în dependență de contextul evenimentelor, de la caz la 

caz, această opțiune revine pe agenda politică a mass-mediei de la noi și din Ro-

mânia, ca apoi să provoace dispute între sursele media „unioniste” și „pro-ruse”. 

Astfel, în cadrul unei dezbateri publice „Sfârșitul iluziilor. Republica Moldova 

între România și Rusia”, organizată de Fundația Universitară a Mării Negre în 

colaborarea cu ziarul „Adevărul” și revista „Foreign Policy România”, la 29 ap-

rilie 2015, la care au participat oameni de știință, analiști politici și  jurnaliști de 

la Bucureşti şi de la Chişinău, Dan Dungaciu menționa că există în Republica 

Moldova, ca urmare a evoluţiilor politice, trei tipuri de discurs: primul discurs 

„ţine de integrarea europeană a Republicii Moldova. Acest tip de discurs, indi-

ferent cât de bine poate să sune, ajunge să fie tot mai puţin credibil în ochii po-

pulaţiei şi nu doar”. Al doilea tip de discurs „ţine de insistenţa cu care se vorbe-

şte sau se sugerează că dacă Moldova ratează integrarea în UE, ar trebui să se 

orienteze spre alt tip de proiect, cel al reintegrării regiunii transnistrene”, iar al 

treilea tip de discurs „vizează un concept numit „unire inteligentă” a Republicii 

Moldova cu România” [12].     

România și Ucraina au și ele interese strategice în acest spațiu regional, in-

fluențând și transformând câmpul informațional al țării noastre. Ucraina, chiar 

dacă încă nu și-a revenit după șocul pierderii Crimeii, fiind concomitent măci-

nată de războiul din Donețk și din Lugansk, de alte probleme interne, este aten-

tă, în contextul politicii sale externe, față de Republica Moldova, și de Transnis-

tria, promovând prin canalele sale mediatice propriile sale interese. „Conserva-

rea Moldovei ca stat de sine stătător este unul din interesele strategice de poli-

tică externă pentru Ucraina”, lansa în paginile presei un obiectiv care „trebuie 

apărat prin orice mijloace” politicianul Serghei Tighipko, remarcând: „Ucraina 

trebuie să dezvolte colaborarea cu autoritățile Moldovei, dar, totodată, trebuie să 

se opună categoric oricărei tentative de încorporare a acestei țări în componența 

României” [13]. Astfel, Kievul, cu sprijinul  mass-mediei, încearcă să modeleze 

diferite situații, convenabile Ucrainei, pentru a orienta formarea opiniei publice. 

Una din problemele disputate în mass-media din Ucraina și la noi a fost și 

rămâne cea legată de Transnistria. La ora actuală, Ucraina este unul dintre cei 

mai importanţi actori implicați în soluţionarea conflictului transnistrean. Deloc 
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întâmplător acest fapt, deoarece, rezultând din specificitatea confruntării dintre 

Rusia și Ucraina şi luând în considerare prezenţa ilegală a trupelor ruse pe seg-

mentul corespunzător al frontierei de sud-vest a Ucrainei, Transnistria devine 

zonă de interes strategic. Însă modul de abordare a problemei de către mass-me-

dia din Ucraina demonstrează că țara vecină nu are o poziție tranșantă în acest 

sens. Pentru a depăși starea de debusolare, mass-media din țara vecină urmează, 

în opinia noastră, să se determine, care, îndefinitiv, rămân a fi interesele strate-

gice ale Ucrainei.  

În legătură cu interesele României în Republica Moldova, una din proble-

mele sensibile, cu rezonanță în mass-media de pe ambele maluri ale Prutului es-

te cea a reîntregirii celor două state. Alte subiecte, mediatizate pe larg țin de po-

litica activă dusă de România privind susținerea aderării Republicii Moldova la 

UE, stabilirea unor relații de bună vecinătate în cadrul mai multor acorduri și 

parteneriate, regionale și europene, la care este parte și Republica Moldova. 

Aceste probleme, aflate permanent pe agenda mass-mediei din cele două state, 

având și adepți, dar și contestatari, lasă și ele urme în spațiul informațional, inf-

luențând și modul de a gândi „geopolitic” al maselor.  

În consecință, sub influența acțiunilor politice și propagandistice ale țărilor-

actori în regiunea de Sud-Est a Europei, din care face parte și Republica Moldo-

va, câmpul informațional este supus unor mari schimbări de ordin structural și 

comportamental. La etapa inițială a proceselor de democratizare a Republicii 

Moldova câmpul informațional s-a dezintegrat. Construit apoi pe ruinele trecu-

tului, acesta continuă să fie dominat de presa de limbă rusă și de canalele audio-

vizuale dirijate de la Moscova sau de interpuși. 

Este adevărat că asupra câmpului informațional exercită influență nu numai 

factorii externi, impuși de actorii geopolitici regionali / „tradiționali”, dar și 

mulți factori interni care se manifestă în mediul social-politic al țării. Evenimen-

tele social-politice, economice și culturale, fiind mediatizate, contribuie la for-

marea unor curente de opinii care de multe ori au impact important asupra evo-

luției proceselor politico-mediatice. Rolul decisiv în aceste împrejurări revine 

acelor mass-media care reușesc să perceapă și să înnțeleagă mai bine interesele 

și doleanțele maselor, să țină seama de gradul de cultură al populației și de mo-

dul cum aceștia sunt înformați și de celelalte canale media din teritoriu. 

Starea câmpului informațional, după noi, reflectă nu numai orientările și 

acțiunile subiecților lui, dar, în același timp, oferă posibilitate să fie întreprinse 

măsurile pentru a contracara elementele nedorite din structura sa. Rezultând din 

analiza practică a lucrurilor, putem afirma că în ultimul timp câmpul informațio-

nal devine tot mai dependent de situația social-politică și ecomomică din țară, 

dar, pe de altă parte, și el, la rândul său, dictează orientarea și caracterul acestor 

schimbări.    

 



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

91 

Bibliografie 

1. Tămaș S. Dicționar politic. - București: Casa de edituri și presă „Șansa”, 

1996. 
2. Bourdieu P. Despre televiziune. - Bucureşti: Editura Art, 2007. 
3. Moraru V. Mass media vs politica. - Chișinău: CEP USM, 2001. 

4. Керашев А.Т. СМИ и политика. Средства массовой информации Севе-

рного Кавказа и современные проблемы совершенствования межнаци-

онального сотрудничества. - Майкоп: Меоты, 1999. 

5. Țâcu O. Rusia şi integritatea teritorială în spaţiul post-sovietic: realitate no-

uă, paradigmă veche. // Buletin de Politică Externă al Moldovei, 2014, 

nr.78.  

6. Frunzeti T. Echilibrul amenințării și echilibrul de putere. // Echilibrul de pu-

tere și mediul de securitate. Vol.1. - București: Edirura Universității Națio-

nale de Apărare „Carol I”, 2011, pp.11-25. 

7. Mostofei C. Securitatea statelor mici din Sud-Estul Europei. // Revista de 

Filosofie, Sociologie și Științe Politice (AȘM), 2010, nr 3, pp.20-27. 

8. Чего хочет Россия от Молдовы? // Дельта-Днестр, 10 iunie 2005. [On-

line]: https://forum.md/ru/823878 (Accesat 16.10.2016). 

9. Barometrul de opinie publică. Aprilie 2013. - Chișinău: IPP, 2013. 

10. Mândrășescu V. Vladimir Putin, cel mai popular politician în Moldova. // 

Vocea Rusiei, 30 aprilie 2013. [On-line]: 

http://romanian.ruvr.ru/2013_04_30/Vladimir-Putin-este-cel-mai-popular-

politician-in-Republica-Moldova/(Accesat 10.10.2016). 

11. Открытое письмо. // „Независимая газета” (Moscova), 30 septembrie 

2010. 

12. RM, la răscruce între România şi Rusia: „Moldova a eşuat, iluziile s-au sfâ-

rşit, iar UE numai vrea să fie generoasă”. Fundația Universitarăa Mării Neg-

re. 01.05.2015. [On-line]: http://fumn.eu/rm-la-rascruce-intre-romania-si-

rusia-moldova-a-esuat-iluziile-s-au-sfarsit-iar-ue-nu-mai-vrea-sa-fie-

generoasa (Accesat 16.10.2016).  

13. Patrichi V. Conservarea Moldovei ca stat - interes strategic al Ucrainei. Mo-

ldova.org. 07.10.2009. [On-line]: (Accesat 17.10.2016). 

 

Prezentat la redactie  

la 24 octombrie 2016 

  

https://forum.md/ru/823878
http://romanian.ruvr.ru/2013_04_30/Vladimir-Putin-este-cel-mai-popular-politician-in-Republica-Moldova/
http://romanian.ruvr.ru/2013_04_30/Vladimir-Putin-este-cel-mai-popular-politician-in-Republica-Moldova/
http://fumn.eu/rm-la-rascruce-intre-romania-si-rusia-moldova-a-esuat-iluziile-s-au-sfarsit-iar-ue-nu-mai-vrea-sa-fie-generoasa/
http://fumn.eu/rm-la-rascruce-intre-romania-si-rusia-moldova-a-esuat-iluziile-s-au-sfarsit-iar-ue-nu-mai-vrea-sa-fie-generoasa/
http://fumn.eu/rm-la-rascruce-intre-romania-si-rusia-moldova-a-esuat-iluziile-s-au-sfarsit-iar-ue-nu-mai-vrea-sa-fie-generoasa/


MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

92 

GENERAŢII SECUNDE DE MIGRAŢIE: IMPLICAŢII POLITICE 

ŞI SOCIALE. CAZUL CETĂŢENILOR MOLDOVENI DIN 

ITALIA 
 

Victor MORARU 
Republica Moldova Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe 

Sociale și Economice 

Coordonator, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar 

 

Ecaterina DELEU 
Republica Moldova Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de 

Cercetări Juridice şi Politice 

Doctorandă 

 

Some important phenomena have been documented, after about 25 years of 

emigration of Moldovan citizens in European countries, USA, Canada and the 

Russian Federation. During this period abroad they were born and raised 

children of Moldovan migrants – the new generation of immigrants. Many of 

them have already reached the 18, obtained citizenship of the country of resi-

dence, without renouncing at the citizenship of parents, and votes in the elec-

toral processes in Moldova. Some of them are members of migrant associations 

founded abroad by Moldovan citizens. The objective of the study is to highlight 

the social and political implications of phenomenon of seconds generation, the 

impact of new generations of migrants on political institutions and processes in 

Moldova, in the context of new trends in migration processes aimed the Moldo-

van citizens. The analysis intended to emphasize the extent to which communi-

ties of Moldovan citizens, especially in Italy, affects / influence the policies of 

the country of origin, political behavior of state authorities, but also the elec-

toral process. To realize an interdisciplinary approach, the quantitative analy-

sis with qualitative study will be colloborated. 

Keywords: political implications, second generation of immigrants, active 

citizenship, voting process, political process, state authorities. 

 

Dincolo de a fi un fenomen social, cultural etc., migraţia este şi un feno-

men politic. Accesul la cetăţenia ţării gazdă a copiilor migranţilor, menţinerea 

cetăţeniei duble şi a relaţiilor de comunicare cu ţara de origine, cetăţenia activă 

şi participarea la vot a generaţiilor secunde în cadrul proceselor electorale, rolul 

lor esenţial în contextul formării diasporei, în impulsionarea relaţiilor politice 

internaţionale şi a cadrului de politici, integrarea migraţiei în strategiile de dez-

voltare - sunt aspecte care vizează plenar instituţiile şi procesele politice conte-

mporane. Odată cu sporirea prezenţei în alte ţări a comunităţilor cetăţenilor mol-
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doveni, odată cu stabilizarea aflării lor peste hotare, creşterea şi formarea gene-

raţiilor secunde de migraţie, sunt atestate mai multe aspecte politice, socio-eco-

nomice şi culturale care nu pot fi neglijate. Dimpotrivă, ansamblul lor reprezintă 

un teren de cercetare în continuă ascendenţă.  

Experţii în domeniu converg în consemnarea faptului că „migraţia are un 

caracter sistemic şi global pentru societatea contemporană, cu implicaţii politi-

ce, sociale, economice” [1, pp.5-6]. În cazul primelor generaţii de emigranţi din 

Republica Moldova, aspectele politice au fost analizate din diferite perspective 

de experţii naţionali. Obiectivul studiului nostru este de a reliefa implicaţiile po-

litice şi sociale ale fenomenului generaţiilor secunde de migraţie, cu referire la 

comunităţile cetăţenilor moldoveni stabiliţi în Italia, în contextul noilor tendinţe 

ale proceselor migraţionale.  

Au fost stabilite trei etape principale în procesul de colectare a datelor ne-

cesare cercetării ştiinţifice: 1) acumularea / sistematizarea datelor deja existente, 

2) analiza datelor statistice din Italia, furnizate de Centrul de Studii şi Cercetări 

IDOS din Italia, 3) administrarea chestionarelor, realizarea interviurilor în pro-

funzime cu experţi naţionali şi internaţionali, a interviurilor semi-structurate cu 

lideri ai comunităţilor de migranţi, interviuri individuale aprofundate cu nume-

roşi părinţi migranţi şi copiii lor, născuţi peste hotare sau ajunşi acolo în urma 

reîntregirii familiei, cu tineri migranţi care au plecat peste hotare la diferite eta-

pe de vârstă. O altă modalitate de colectare a datelor calitative a reprezentat ap-

licarea metodei focus-grupurilor şi a studiului de caz.      

Suportul cercetării se bazează, în mare parte, pe legislaţia naţională şi cea 

internaţională (inclusiv cea italiană) în domeniul migraţiei (1990-2016) [2], ra-

poarte şi statistici oficiale (europene şi internaţionale) din Republica Moldova 

(Biroul Naţional de Statistică, Biroul Migraţie şi Azil, Poliţia de Frontieră, Cen-

trul de Cercetări Demografice) şi Italia (Institutul Naţional de Statistică ISTAT, 

Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale, Ministerul Educaţiei MIUR, Ministerul 

de Interne etc.), acte oficiale şi proiecte realizate în Republica Moldova de către 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, PNUD, Banca Mondială, UNICEF, 

NEXUS Moldova, Centrul de Investigaţii şi Consultanţă SocioPolis etc.  

 

Factorii economici şi instabilitatea politică reprezintă cauzele determinante 

ale migraţiei externe 

Potrivit datelor Centrului de Cercetări Demografice (CCD), numărul cetă-

ţenilor moldoveni care emigrează pentru o perioadă de lungă durată (mai mult 

de 12 luni) este de circa 45-50 mii de persoane pe an, majoritatea din ei fiind ti-

neri. „După obținerea independenței și trecerea la economia de piaţă, Republica 

Moldova a parcurs numeroase crize economice, precum: criza din anii ‟90 cu 

hiperinflația din 1991-1992, perioada de depresie din 1993-1996 și default-ul 

din 1998-1999. Creșterea economică din anii 2000-2005 a contribuit la stabilita-



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

94 

tea socioeconomică relativă, însă indicatorii principali rămâneau la un nivel scă-

zut, iar criza financiară din 2009 și criza economică de la sfârșitul anului 2014 

au afectat din nou condițiile de viață ale populației. De fapt, Republica Moldo-

va, după anii ‟90, se află într-o permanentă situație economică stresantă. Aceste 

șocuri economice au implicații importante pentru societate la general, și pentru 

fiecare persoană în mod individual, având impact și asupra proceselor demogra-

fice”, se arată în Barometrul demografic Impactul crizelor economice asupra 

proceselor demografice, lansat de CCD în parteneriat cu fondul ONU pentru 

Populație în Republica Moldova, la 11 iulie 2016, cu ocazia Zilei Mondiale a 

Populației [3]. Potrivit autorilor studiului, în Republica Moldova emigrația a 

fost determinată în special de factori economici (un rol important revenind şi in-

stabilităţii politice): lipsa locurilor de muncă, nivelul redus al salarizării, costuri-

le înalte la bunuri și servicii, nivelul scăzut de trai. „Situația socio-economică 

nestabilă din țară contribuie la sporirea numărului persoanelor implicate în mig-

rația internațională care, în timp, a cuprins tot mai multe persoane din grupele 

de vârstă tinere”, afirmă autorii studiului [3, pp.3-4].  

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS) [4, p.80], în perioada 

2006-2016 populaţia stabilă a Republicii Moldova s-a redus de la 3.589.900 pe-

rsoane până la 3.553.100 sau o scădere cu circa 36.800. Cea mai mare variaţie 

(o scădere de circa 27 mii de persoane) a fost notată în perioada 2006-2009. În 

aceeaşi perioadă de referinţă se menţine, conform datelor BNS, sporul natural 

negativ al populaţiei Republicii Moldova (raportul dintre numărul de nou-năs-

cuţi şi cel al deceselor). Numărul nou-născuţilor s-a menţinut la nivelul 37-40 

de mii pe an, iar cel al deceselor – 38-43 de mii [4, p.81]. 

 

Impactul migraţiei asupra copiilor cetăţenilor moldoveni 

Cauzele care au afectat numărul populaţiei (şi, implicit, al copiilor), în vizi-

unea experților, sunt: scăderea natalităţii în ultimii 20 de ani, sporul negativ co-

nstant al populaţiei, cât şi migraţia. Se constată impactul major al migraţiei asu-

pra scăderii numărului de copii din grădiniţe / şcoli / instituţii de învăţământ su-

perior din Republica Moldova. 

Diferite categorii de minori sunt afectate de procesele migraţionale – cei 

rămaşi acasă fără grija părinţilor, având unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă 

peste hotare, cei care emigrează împreună cu familia, dar şi cei care aleg să par-

curgă calea spre alte ţări singuri, neînsoţiţi de părinţi sau de vreun adult care să 

fie responsabil legal de soarta lor. Contează, în acest context, și categoria copii-

lor născuţi peste hotare sau plecaţi în alte ţări pentru reîntregirea familiei, care 

revin în Republica Moldova, unde întâmpină mari dificultăţi în procesul de rein-

tegrare. Conform datelor unui studiu naţional [5], circa 15 la sută dintre copiii 

din Republica Moldova (peste 105 mii) aveau unul sau ambii părinţi plecaţi pe-

ste hotare. În cazul a circa 30 de mii de copii mama avea experienţă migraţio-
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nistă, în cazul a peste 53 de mii – tata, iar în cazul a 21.625 de copii – ambii pă-

rinţi. Potrivit datelor UNICEF Moldova, aproximativ 7 mii de copii au rămas si-

nguri la sfârșitul anului 2015 în urma migrației părinților (unul sau ambii pă-

rinți), cu 2.324 de cazuri noi înregistrate. Această tendinţă este în continuă creş-

tere: în aceeaşi perioadă a anului 2014 au fost înregistrate 1.491 noi cazuri. În 

conformitatea cu datele înregistrate de Poliţia de Frontieră, circa 109 mii de co-

pii ai cetăţenilor moldoveni se aflau peste hotare la 1 ianuarie 2016 (peste 22 

mii de copii se aflau peste hotare de 1-3 luni, 45.410 - de la trei luni până la un 

an, iar 40.797 - mai mult de un an. Circa 75 la sută din copiii cetăţenilor moldo-

veni aflaţi în alte ţări aveau un termen de şedere de cel puţin un an). 

În ultimii ani se atestă o creştere a numărului copiilor cetăţenilor moldove-

ni care se află peste hotare de mai bine de trei ani. Este evident că în cazul aces-

tor copii este vorba nu doar de proiecte de integrare de lungă durată, ci de integ-

rare definitivă în ţara gazdă şi o perspectivă redusă de revenire în Republica 

Moldova. Pentru ţara de origine a migranţilor, aceasta înseamnă pierderi demo-

grafice, sociale, economice, bugetare etc. În ultimii ani, un număr considerabil 

de copii pleacă peste hotare pentru a se stabili împreună cu părinţii lor. Potrivit 

datelor Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, în anul 2014, din cei 

aproximativ 4 mii de cetăţeni moldoveni care au intrat pe teritoriul Italiei (noii 

veniţi, care au obţinut permise de şedere), 1.314 sau 33,5 la sută aveau vârsta de 

până la 17 ani. Alţi 1.081 sau 27,6 la sută aveau 18-29 ani. După cum relevă da-

tele Ministerului de Interne din Italia, motivul eliberării permiselor de şedere a 

fost, în prevalenţă (62,3 la sută), cel familial, de reîntregire a familiei. Aceleaşi 

aspecte sunt relevabile în perioada 2012-2013. În 2013, din cei 6.250 de cetăţeni 

moldoveni nou-veniţi în Italia, 1.266 sau 20,3 la sută aveau mai puţin de 17 ani, 

iar ponderea celor de 18-29 ani era de 34,4 la sută. În 2012, printre cei peste 8 

mii de concetăţeni nou-veniţi în Italia, 2.035 sau 23,1 la sută încă nu împliniseră 

18 ani, în timp ce ponderea celor de 18-29 ani a constituit 35,1 la sută [6]. Ten-

dinţele generale denotă încercările migranţilor aflaţi la muncă peste hotare de a-

şi reîntregi familiile, incidenţa motivelor familiale la eliberarea permiselor de 

şedere fiind net superioară (peste 60 la sută) celor de muncă, studii etc.   

 

Evoluţia creşterii numărului copiilor moldoveni în Italia 

Potrivit datelor oficiale din Italia, furnizate de Centrul de Studii şi Cercetări 

IDOS, la 1 ianuarie 2016 în Italia erau înregistraţi 142.266 cetăţeni moldoveni, 

care constituiau 2,8 la sută din numărul total de străini în peninsulă. Între princi-

palele cauze ale fluctuaţiei negative a prezenţei rezidenţilor moldoveni se numă-

ră sporirea migraţiei circulare ca urmare a liberalizării regimului de vize (înce-

pând cu luna aprilie 2014), creşterea numărului celor care au obţinut cetăţenia 

italiană şi paşapoarte eliberate de alte ţări (Bulgaria, România, Ţările Baltice 

etc.), pe fundalul unei migraţii mai puţin explozive a cetăţenilor moldoveni în 
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Italia, în perioada 2014-2015. Se atestă o reorientare a migranţilor spre alte ţari 

de destinaţie. În ultimii ani, este notabilă tendinţa migranţilor moldoveni stabi-

liţi legal în Italia, Spania sau Portugalia de a (re)emigra în alte ţări (europene – 

Germania, Belgia, Irlanda, Marea Britanie sau de pe continentul american – Ca-

nada şi SUA). Împreună cu aceştia, pleacă în (re)emigraţie şi copiii lor, pentru 

a-şi însoţi părinţii. 

Numărul total al elevilor moldoveni în Italia a fost, în anul 2015, de peste 

25 de mii [7, p.439] – cel mai mult în raport cu alte comunităţi ale noastre din 

alte ţări europene, din SUA sau Canada. De precizat că este vorba doar de copiii 

migranţilor care deţin cetăţenia Republicii Moldova. În statisticile oficiale ale 

Ministerului Educaţiei din Italia, copiii migranţilor moldoveni care au cetăţenia 

altor ţări - România, Ţările Baltice, Bulgaria, Turcia – sunt înscrişi ca şi cetăţeni 

ai ţărilor respective.  

Spre deosebire de procesul de emigraţie în Italia a părinţilor (cetăţeni mol-

doveni), care a înregistrat de-a lungul anilor câteva faze explozive de creştere, 

numărul elevilor din şcolile italiene a crescut temperat, constant, cu circa două 

mii de persoane pe an, în perioada 2003-2012. Începând cu anul 2013, ritmul 

creşterii a scăzut în intensitate, fiind de 300-400 persoane pe an. La fel ca în ca-

zul părinţilor migranţi, acest indicator reflectă în primul rând accesul la cetăţe-

nia ţării gazdă, în condiţiile în care tot mai mulţi tineri originari din Moldova 

care au 10 ani de şedere legală în Italia au solicitat şi au obţinut cetăţenia Italiei. 

Primele date oficiale ale Ministerului Educaţiei din Italia privind prezenţa 

elevilor cu cetăţenia Republicii Moldova au fost disponibile pentru anul de stu-

dii 1998/1999 [8, p.35]. În acel an au fost înscrişi 39 de elevi – 6 la grădiniţă, 25 

în clasele primare, 7 în clasele medii şi doar unul în clasele superioare. În 

1999/2000, numărul a crescut de circa 3 ori, până la 110 elevi – 12 în grădiniţe, 

67 în clasele primare, 24 în cele medii şi deja 7 – în clasele superioare [9, p.36]. 

Acelaşi nivel de creştere a fost atestat în anul de studii 2000-2001 [10, p.69], fo-

arte redus în grădiniţe (14 copii), mai accentuat în clasele primare (156), clasele 

medii (80) şi superioare (40), numărul total al elevilor cu cetăţenia Republicii 

Moldova fiind de 290 persoane. În anul următor numărul a sporit de mai bine de 

două ori, ajungând la 618 copii – 51 în grădiniţe, 303 în şcoala primară (s-a du-

blat), numărul celor din clasele medii şi superioare rămânând practic acelaşi – 

81 şi, respectiv, 40 de persoane [11, p.42]. Ritmul de creştere s-a menţinut şi în 

anul de învăţământ 2002-2003, fiind înscrişi deja 1.300 de elevi, cu o creştere 

importantă la toate categoriile de vârstă – 88 la grădiniţă, 649 în şcoala primară 

(de două ori mai mult), 349 în clasele medii (de 4 ori mai mult) şi 214 (de 5 ori 

mai mult) în cele superioare [12]. 

În anul de studii 2003/2004, anul marii regularizări a aflării cetăţenilor stră-

ini în Italia, când peste 30 de mii de cetăţeni moldoveni au obţinut „acte în regu-

lă”, a crescut semnificativ (până la 3.133) şi numărul elevilor moldoveni din 
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şcolile din peninsulă: erau deja 310 în grădiniţe (de aproximativ 4 ori mai mult), 

1.488 (de două ori mai mult) în clasele primare, 839 (o creştere de peste două 

ori) în clasele medii şi 496 (de două ori) în cele superioare [13, p.45]. Când ce-

tăţenii moldoveni au reuşit să întrunească cerinţele impuse de legislaţia italiană 

pentru procedura legală de reîntregire a familiei, în 2004/2005, numărul elevilor 

din şcoli a crescut până la 6.025: 561 în grădiniţe, 2.699 în clasele primare, 

1.590 în cele medii şi 1.175 în cele superioare [14, p.66]. În perioada 2005-

2015, numărul copiilor din grădiniţele din Italia, cu cetăţenia Republicii Moldo-

va, a crescut de la 643 până la 4.291 (de 7 ori), în clasele primare – de la 3.190 

până la 7.253 (mai bine de 2 ori), în clasele medii – de la 2.185 până la 4.928 

(de 2 ori mai mult) şi în clasele superioare – de la 2.250 până la 8.928 (de 4 ori 

mai mult) [15]. 

 

Tabelul 1. Numărul copiilor cetăţenilor moldoveni înscrişi în instituţiile de 

învăţământ din Italia, 1998-2015 
Anul de 

studii 

Grădiniţă Clase 

primare 

Clase 

medii 

Clase 

superioare 

TOTAL 

1998/1999 6 25 7 1 39 

1999/2000 12 67 24 7 110 

2000/2001 14 156 80 40 290 

2001/2002 51 303 81 40 618 

2002/2003 88 649 349 214 1 300 

2003/2004 310 1 488 839 496 3 133 

2004/2005 561 2 699 1 590 1 175 6 025 

2005/2006 643 3 190 2 185 2 250 8 268 

2006/2007 796 3 435 2 862 3 254 10 347 

2007/2008 1 134 3 711 3 399 4 299 12 543 

2008/2009* - - - - - 

2009/2010* - - - - - 

2010/2011 2 678 5 408 5 095 7 399 20 580 

2011/2012 3 324 6 371 5 125 8 283 23 103 

2012/2013 3 885 6 541 5 121  8 649 24 196 

2013/2014 4 083 6 822 4 909 8 775 24 589 

2014/2015 4 291 7 253 4 928 8 928 24 865 

*datele privind numarul de elevi din anii de studii 2008/2009 şi 2009/2010 nu sunt 

incluse 

Sursa: autori, analiza datelor oficiale ale Ministerului Educaţiei (MIUR) din Italia  

 

Numărul studenţilor în Italia cu cetăţenia Republicii Moldova este în creş-

tere. În anul de studii 2010/2011 erau 1.604 studenţi universitari (locul VIII în 

topul primelor 10 ţări cu cel mai mare număr de studenţi în peninsulă). În 

2014/2015, numărul acestora a crescut până la 2 241 persoane (locul V). Datele 
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din 2014/2015 indică asupra distribuirii după universităţi: cei mai mulţi studenţi 

învaţă la Universitatea din Padova (239 persoane sau 10,7 la sută), la Universi-

tatea Sapienza din Roma (198 sau 8,8 la sută), la Verona (160 sau 7,1 la sută), 

Bologna (158 sau 7,1 la sută), Torino (143 sau 6,4 la sută) etc. [16, p.60]. 

 

Accesul la cetăţenia ţării gazdă 

Convenția europeană cu privire la cetățenie a fost semnată la Strasbourg la 

6 noiembrie 1997 și a intrat în vigoare la 1 martie 2000. Acest document inclu-

de principiile și regulile fundamentale de acordare a cetățeniei, inclusiv nedisc-

riminarea şi respectarea drepturilor rezidenţilor în statele membre [17]. Obţine-

rea cetăţeniei ţării de reşedinţă este un factor important pentru migranţii din pri-

ma generaţie, dar şi pentru cei din generaţiile secunde, născuţi în aceste ţări. În 

ambele cazuri, obţinerea cetăţeniei este considerată un instrument suplimentar 

de promovare a şanselor egale [18, pp.110-112].   

Studiul comparativ privind prezenţa cetăţenilor moldoveni în Italia, Spania 

şi Portugalia (în baza datelor Eurostat) reflectă modul în care politicile migraţi-

oniste diferite au influenţat asupra legalizării aflării cetăţenilor moldoveni. Poli-

ticile adoptate în Portugalia au încurajat obţinerea de către imigranţi a cetăţeniei 

ţării gazdă, în timp ce Italia a preferat să legalizeze aflarea cetăţenilor străini 

prin intermediul mai multor acte normative: aşa-numitele sanatorii, decrete-lege 

cu stabilirea unor anumite cote pentru diferite ţări etc. Efectele politicilor apro-

bate în Portugalia au devenit vizibile în decursul a 2-3 ani – prezenţa numerică a 

cetăţenilor moldoveni a scăzut odată cu obţinerea de către imigranţi a cetăţeniei 

ţării de reşedinţă. Prin urmare, politicile în domeniu au un impact direct asupra 

prezenţei numerice a imigranţilor – ei sunt înregistraţi în actele locale ca cetă-

ţeni ai ţării de reşedinţă, chiar dacă, aşa cum este în cazul Italiei şi Portugaliei, 

imigranţii nu sunt obligaţi să renunţe la cetăţenia ţării de origine.  

Obţinerea cetăţeniei ţării gazdă este un semnal al integrării migranţilor şi al 

depăşirii etapei de urgenţă. Gradul cetăţeniei active a migranţilor ajunge să fie 

mai înalt – prin participarea la procesele electorale, implicarea în procesul de 

adaptare în şcoli / societate a copiilor, în activităţile asociaţiilor cetăţenilor mol-

doveni etc.       

În Italia, cadrul legal privind acordarea cetăţeniei este asigurat prin imple-

mentarea Legii nr.91 din 5 februarie 1992, care prevede trei modalităţi de obţin-

ere a cetăţeniei – prin naturalizare (după cel puţin 10 ani de aflare neîntreruptă 

pe teritoriul ţării), prin căsătorie (pentru cetăţenii străini care locuiesc pe terito-

riul Italiei cel puţin doi ani după căsătorie, termen redus la un an în cazul naşte-

rii unui copil), prin dobândirea cetăţeniei la împlinirea a 18 ani, pentru cei năs-

cuţi pe teritoriul Italiei, care au locuit legal până la vârsta de 18 ani şi depun ce-

rerea de obţinere a cetăţeniei în termen de un an (până la împlinirea vârstei de 

19 ani) [19, pp.201-203]. 
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Recensământul din 2011 din Italia indică 484.624 cetăţeni extracomunitari 

care au obţinut cetăţenia italiană. Chiar dacă Republica Moldova are o istorie 

recentă de migraţie, un număr considerabil de cetăţeni moldoveni au obţinut ce-

tăţenia Italiei, în raport cu alte comunităţi. În perioada 2003-2007, circa 879 mi-

granţi moldoveni au obţinut cetăţenia Italiei [20, p.13], majoritatea covârşitoare 

– 878 – în urma căsătoriei cu cetăţeni italieni. Doar un migrant moldovean a de-

venit cetăţean italian prin naturalizare, după cel puţin 10 ani de aflare legală în 

Italia. În 2008 circa 683 de cetăţeni moldoveni au obţinut cetăţenia Italiei, în 

2009 – 550, în 2010 – 703, iar în 2011 – 471. În anul 2012, potrivit datelor Mi-

nisterului de Interne din Italia, din numărul total de 42.601 străini care au obţin-

ut cetăţenia, 1016 erau imigraţi moldoveni sau 2,4 la sută din total. Ponderea fe-

meilor în numărul celor care au obţinut cetăţenia este majoră, o consecinţă a fa-

ptului că fluxul migraţional din Republica Moldova spre Italia a fost preponde-

rent feminin (67-68 la sută). Dintre cei care au obţinut în 2012 cetăţenia Italiei, 

42 sunt bărbaţi (4,1 la sută), iar 974 - femei (95,9 la sută). Motivele de obţinere 

a cetăţeniei sunt naturalizarea (51,5 la sută) şi căsătoria (48,5 la sută). În 2013, 

alţi 1.118 migranţi originari din Republica Moldova au devenit cetăţeni italieni.  

În anul 2014, în Italia, 93.500 cetăţeni străini au obţinut cetăţenia acestei 

ţări, dintre ei 4.276 fiind cetăţeni moldoveni sau 4,6 la sută. O trăsătură relevan-

tă a acestor date rezidă în creşterea majoră, de până la 73,3 la sută a numărului 

cazurilor de obţinere a cetăţeniei prin naturalizare, adică după cel puţin 10 ani 

de şedere legală pe teritoriul Italiei. Dintre cei 4.276, 705 migranţi moldoveni 

au obţinut cetăţenia Italiei în urma căsătoriei mixte, 501 – ca urmare a 10 ani de 

reşedinţă continuă (naturalizare), iar 3070 tineri cetăţeni moldoveni născuţi în 

Italia au dobândit cetăţenia la împlinirea vârstei de 18 ani.  

De regulă, datele privind acordarea cetăţeniei sunt prezentate de Ministerul 

de Interne al Italiei fără a include numărul celor care au solicitat cetăţenia la îm-

plinirea a 18 ani. Deci, în anul 2014, circa 1.206 migranţi moldoveni din Italia 

au obţinut cetăţenia prin naturalizare sau în urma căsătoriei. În total, putem vor-

bi de un număr de 6.626 cetăţeni moldoveni care au obţinut cetăţenia Italiei în 

perioada 2003-2014, prin naturalizare şi căsătorie. Aici nu sunt incluşi tinerii 

care au solicitat la împlinirea a 18 ani dobândirea cetăţeniei după cel puţin 10 

ani de aflare legală pe teritoriul Italiei.    

 

Tabelul 2. Cetăţeni moldoveni care au obţinut cetăţenia Italiei prin natura-

lizare şi căsătorie, 2003-2014 
2003-

2007 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

879 683 550 703 471 1.016 1.118 1.206 6.626 

Sursa: Italia Lavoro, analiza datelor Ministerului Italian de Interne  
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În condiţiile în care tot mai mulţi migranţi originari din Republica Moldova 

întrunesc condiţia legală de aflare timp de 10 ani pe teritoriul ţării, se estimează 

o continuă creştere a numărului cazurilor de obţinere a cetăţeniei în Italia, prin 

naturalizare. Procedura de acordare a cetăţeniei este considerată mai restrictivă 

în raport cu alte ţări şi, totodată, mai dificilă. În Italia, de regulă este depăşit ter-

menul stabilit de 730 de zile pentru a primi un răspuns la cererea de solicitare a 

cetăţeniei. În medie, acest termen este de 2-4 ani.  

Acordul cu privire la migraţia forţei de muncă şi protocolul de implemen-

tare a acestuia (semnate la Roma, la 5 iulie 2011), încheiat între Guvernul de la 

Chişinău şi cel de la Roma cu privire la colaborarea dintre Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova şi Ministerul Muncii şi 

Politicilor Sociale din Italia privind atenuarea efectelor negative ale migraţiei 

asupra copiilor [21] contribuie la abordarea comună a unor probleme care vizea-

ză cetăţenii moldoveni prezenţi în Italia.  

 

Participarea cetăţenilor moldoveni în activitatea asociaţiilor de migranţi 

Accesul la cetăţenie, pe piaţa muncii, participarea activă la viaţa socială din 

ţara gazdă, inclusiv prin intermediul asociaţiilor de migranţi, prinactivităţi de 

voluntariat, sportive etc. sunt indicatori importanți privind gradul de integrare a 

tinerilor migranţi. În ultimii 5 ani au fost înregistrate, în Italia, câteva cazuri de 

participare la alegerile locale din peninsulă a femeilor migrante originare din 

Republica Moldova, lideri ai asociaţiilor de cetăţeni moldoveni.  

În prezent, este în creştere rolul de protagonişti ai cetăţenilor moldoveni af-

laţi peste hotare, în campaniile electorale, nu doar în contextul activităţilor de 

promovare socio-culturală. Conform studiului de cartografiere a asociaţiilor de 

imigraţi, realizat de Centrul IDOS la solicitarea Ministerului Muncii din Italia, 

în Italia sunt circa 72 de asociaţii active ale migranţilor moldoveni sau 3,4 la su-

tă din numărul total de peste două mii de asociaţii (locul VI). În perioada 2000-

2009 au fost fondate peste o treime din asociaţiile de imigraţi moldoveni. Direc-

ţiile principale de activitate includ aspecte privind medierea interculturală, stu-

dierea şi promovarea limbii materne, generaţiile secunde etc. În anul 2008 au 

fost înregistrate primele încercări de consolidare a comunităţilor din Italia, prin 

crearea unui Consiliu Coordonator al asociaţiilor migranţilor moldoveni din Ita-

lia.  

 

Părinţi migranţi şi copiii lor în Italia 

Pentru a stabili particularităţile procesului de integrare în Italia a minorilor 

moldoveni a fost realizat un studiu (în perioada februarie – iunie 2015), în par-

teneriat cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, la care au participat 100 de 

tineri migranţi moldoveni de 18-23 ani ajunși în peninsulă fiind minori. Studiul 
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a fost completat de un sondaj cu părinţi migranţi care au copii născuţi în Italia 

sau veniţi în peninsulă pentru reîntregirea familiei.  

Dintre tinerii migranţi, 57 la sută sunt femei şi 43 la sută – bărbaţi; 58 la 

sută din ei au 18-20 ani, iar 42 la sută – 21-23 ani. Dintre respondenţi, 39 la sută 

au studii superioare, 36 la sută - studii medii şi 25 la sută – medii speciale. Cea 

mai mare parte din tineri (51) a indicat vârsta de 6-10 ani la care mama / tata a 

plecat peste hotare, 32 fiind mai mari de 10 ani, în timp ce 17 din ei nu aveau 

decât 1-5 ani.     

În ceea ce privește perioada de aflare peste hotare, 29 din ei au indicat 2-3 

ani, 48 - 4-9 ani şi 23 – peste 10 ani. Cea mai mare problemă pe care au înfrun-

tat-o în primele luni de aflare în Italia a fost necunoaşterea limbii italiene (61 la 

sută). Tinerii s-au confruntat cu probleme de integrare în noua şcoală / societate 

(35 la sută), legate de acceptarea faptului că erau departe de bunici, alte rude (15 

la sută), de readaptare cu mama (14 la sută). Majoritatea au rămas în ţara de ori-

gine cu bunicii (67 la sută), unii cu rudele (25 la sută), 6 la sută cu tata şi doar 2 

la sută cu mama. Deşi mulţi au intenţia să rămână pe un termen lung în Italia 

sau pentru totdeauna (65 la sută), totuşi este mare numărul celor tentaţi să emi-

greze într-o altă ţară (peste 23 la sută).  

Puţini sunt tinerii care intenţionează să revină în Moldova, doar 8 la sută, 

în timp ce numărul celor decişi să nu o facă este mult mai mare. Întrebaţi ce ar 

trebui să facă Guvernul de la Chişinău pentru a atrage tinerii migranţi, ei au me-

nţionat câteva opţiuni: să ofere salarii mai mari, să sprijine tinerii migranţi prin 

programe şi proiecte concrete, să reducă birocraţia, corupţia etc. În acelaşi con-

text, întrebaţi dacă ar dori să deschidă o afacere în Moldova, cei mai mulţi au 

răspuns negativ, doar 10 la sută din tinerii migranţi au această intenţie, câţiva fi-

ind indecişi. Cât priveşte problemele pe care le vor întâmpina în Moldova în ca-

zul în care vor iniţia o afacere, majoritatea au indicat: la înregistrarea întreprin-

derii şi contractarea unor credite. Majoritatea a menţionat un spectru larg de 

probleme pe care cred că le vor înfrunta în ţara de origine: angajarea în câmpul 

muncii şi integrarea în societate, înscrierea la liceu / la Universitate, găsirea  

unui loc de muncă, problemele din societate.  

În cazul părinţilor migranţi,cei mai mulţi au reprezentat regiunile Lazio, 

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana. Cei mai mulţi din ei (12) se află 

în Italia de 12-14 ani, de 15-17 ani (9), de 6-11 ani (5) şi de 3-5 ani (4). Unul 

din părinţii chestionaţi se află în Italia de 18 ani. Majoritatea respondenţilor (28) 

a indicat că familia lor se află în Republica Moldova şi în Italia, cu referire la 

părinţii şi alte rude rămase în ţara de baştină. Dintre părinţii migranţi, 16 au vâr-

sta de 18-35 ani, iar 15 au 35-55 ani. Majoritatea sunt femei. Dintre respondenţi, 

27 au studii superioare, iar 4 au studii medii speciale.     

În total, în cazul celor 31 de părinţi migranţi chestionaţi, menționăm un nu-

măr de 44 de copii, dintre care 12 născuţi în Italia (8 părinţi au câte un copil nă-
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scut în peninsulă, iar 4 – câte doi copii). În unele cazuri, în familii unde erau 1-2 

copii născuţi în Republica Moldova şi plecaţi peste hotare pentru reîntregirea fa-

milie is-a mai născut un copil, în Italia. Din cei 44 de copii, cei mai mulţi sunt 

înscrişi la grădiniţă (13), în clasele primare (9), în clasele gimnaziale (6) şi Insti-

tutul Tehnic (6), la liceu (5) şi Universitate (5). Majoritatea au comunicat că 

vorbesc în familie în română şi italiană (18) sau prevalent în română (11), ace-

laşi lucru fiind valabil şi în discuţiile cu copiii, doar 2 părinţi au indicat limba 

italiană (cazulcăsătoriilort mixte). Dintre părinţii chestionaţi, 14 au solicitat ce-

tăţenia Italiei, 26 au afirmat că copiii lor vor dori să obţină cetăţenia acestei ţări. 

Părinţii migranţi nu-şi fac iluzii în privinţa obţinerii în Italia a unui loc de mu-

ncă conform pregătirii lor profesionale: 13 au indicat că au şanse reduse, iar 11 

au spus că nu au şanse.Doar 4 au menţionat că au şanse mari. În cazul copiilor, 

comparaţia rezultă pozitivă: 19 părinţi cred că au şanse mari să obţină un loc de 

muncă în conformitate cu pregătirea profesională, iar 9 – şanse reduse. În cazul 

unei eventuale angajări pe piaţa muncii din Republica Moldova, gradul de reti-

cenţă este mult mai mare: 21 afirmă că au şanse reduse şi 3 - nu au şanse. În ca-

zul copiilor lor – 13 afirmă că au şanse reduse, iar 10 – că nu au şanse.  

La evaluarea gradului de intenţie, majoritatea părinţilor migranţi (19) au 

spus că au intenţia de a rămâne pe termen lung în Italia, alţi 12 având intenţia de 

a re-emigra în alte ţări, doar 4 au spus că ar dori să revină în Republica Moldo-

va.  

 

Minori migranţi moldoveni aflaţi în dificultate: activizarea elaborării cadru-

lui normativ necesar şi a politicilor statului 

Prezenţa comunităţilor cetăţenilor moldoveni peste hotare a înregistrat mai 

multe beneficii, de-a lungul anilor: activizarea dialogului politic al Republicii 

Moldova cu ţările gazdă ale migranţilor moldoveni, urgentarea deschiderii la 

Chişinău a unor ambasade şi consulate ale ţărilor respective (de ex., Ambasada 

Italiei, în ianuarie 2009), dezvoltarea relaţiilor economice şi culturale, dar şi im-

pulsionarea elaborării / modificării cadrului legislativ şi de politici. Creşterea 

numărului copiilor şi vârstnicilor rămaşi singuri în urma migraţiei, prezenţa în 

alte ţări a minorilor moldoveni neînsoţiţi, a victimelor traficului de persoane etc. 

a determinat elaborarea în Republica Moldova a cadrului legislativ necesar pri-

vind copiii şi bătrânii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, vizând minorii neînso-

ţiţi, repatrierea şi integrarea victimelor traficului de fiinţe umane etc.  

Prevederile generale sunt indicate în Strategia naţională în domeniul mig-

raţiei şi azilului (2011-2020), aprobată prin hotărârea Guvernului nr.655 din 

08.09.2011 [22]. Alte referinţe generale privind copiii şi bătrânii rămaşi fără în-

grijire (inclusiv în urma migraţiei) se regăsesc în Strategia Naţională de Dezvol-

tare Moldova 2020 aprobată de Parlament prin Legea nr.166 din 11.07.2012, 

modificată repetat în 2014, dar şi în alte câteva legi şi hotărâri de Guvern care 
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au tangenţe cu managementul migraţiei. În Planul de Acţiuni 2014-2020 privind 

implementarea Strategiei privind protecţia copilului a fost notat un obiectiv 

specific (nr.1.4.), cu privire la reducerea efectelor negative ale migraţiei părinţi-

lor asupra copiilor rămaşi în ţară [23].  

Reglementările de bază cu privire la minorii moldoveni neînsoţiţi aflaţi pe-

ste hotare sunt incluse în Regulamentul privind procedura de repatriere a copii-

lor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de mig-

ranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi. Documentul a fost aprobat prin hotărârea 

Guvernului nr.948 din 07.08.2008. Pentru prima oară este menţionată şi o defi-

niţie a termenului,copil neînsoţit fiind considerată „persoana sub 18 ani, care a 

fost găsită fără însoţitor pe teritoriul unui stat străin”. Documentul reglementea-

ză procedura de repatriere a victimelor traficului de persoane, „a copiilor neîn-

soţiţi de părinţi sau de reprezentanţi legali aflaţi pe teritoriul statelor străine” şi a 

victimelor traficului ilegal de migranţi [24]. Alte prevederi importante se conţin 

în Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în si-

tuaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. În lege sunt menţionate câteva 

noţiuni de bază precum: autoritatea centrală pentru protecţia copilului 

(MMPSF), autoritatea tutelară locală (primarii din sate şi oraşe), autoritatea tu-

telară teritorială (secţiile / direcţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei), 

copil aflat în situaţie de risc, reprezentant legal al copilului, echipă multidiscip-

linară, plan individual de asistenţă etc. Primele prevederi legale privind comba-

terea traficului de persoane se conţin în Strategia Sistemului naţional de referire 

pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 

fiinţe umane şi a Planului de Acţiuni pentru anii 2009-2011 privind implementa-

rea strategiei, aprobată de Parlament prin hotărârea nr.257 din 05.12.2008.  

Fenomenul minorilor moldoveni neînsoţiţi reprezintă unul din aspectele 

abordate la nivelul relaţiilor politice de colaborare între Republica Moldova şi 

Italia, fiind implicate, în special, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Mu-

ncii şi Protecţiei Sociale şi Familiei. În perioada 2011-2013, în Italia şi Republi-

ca Moldova a fost implementat Proiectul privind atenuarea efectelor negative 

ale migraţiei asupra minorilor şi familiilor din Moldova, finanţat de Comisia 

Europeană, care a prevăzut acţiuni de suport pentru reducerea impactului social 

negativ al fluxurilor migraţionale, în special prin intermediul instituţiilor locale.  

Pe lângă monitorizarea strictă a cazurilor minorilor moldoveni neînsoţiţi, 

victime ale traficului de fiinţe umane, aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, este in-

dispensabilă colaborarea politică bilaterală dintre ţara de origine şi cea de desti-

naţie ,,orientată spre adoptarea celor mai bune strategii din perspectiva interesul 

superior al copilului, implementarea unor politici de prevenire, aplicarea unor 

intervenţii inovative, perfecţionarea cadrului normativ, cu alocarea resurselor fi-

nanciare necesare. Prezenţa peste hotare a minorilor moldoveni aflaţi în dificul-

tate solicită implicare politică, colaborare bilaterală şi participare colectivă la 
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elucidarea fiecărui caz în parte, împreună cu o abordare a fenomenului în albia 

respectării drepturilor copilului şi a adoptării unei atitudini umane”. 

 

Reversul migrației: copii reveniţi în patrie și politicile de integrare a acestora 

în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova 

Reîntoarcerea unor migranţi moldoveni şi a copiilor lor în Republica Mol-

dova, prezenţa în grădiniţele şi şcolile noastre a copiilor moldoveni născuţi pes-

te hotare este o nouă problemă care cere soluţii din partea autorităţilor statului, 

în special a Ministerului Educaţiei. Integrarea în sistemul educaţional a copiilor 

migranţilor reveniţi în ţara de origine reprezintă reversul migraţiei externe. În 

ultimii ani, în contextul racordării legislaţiei Republicii Moldova la cea europe-

ană au fost incluse mai multe prevederi legate de reintegrarea lucrătorilor mig-

ranţi şi a copiilor acestora, în vederea stimulării şi facilitării procesului de reve-

nire de peste hotare a cetăţenilor moldoveni. Lacunele existente vizează colabo-

rarea instituţională, lipsa stabilirii unor acţiuni concrete de implementare a pre-

vederilor legislative, lipsa accesului la informaţii privind procedurile de înscrie-

re în şcoli / grădiniţe, lipsa datelor privind situaţia şi specificul procesului de re-

integrare a copiilor reveniţi din străinătate. În Strategia naţională în domeni-

ul migraţiei şi azilului (2011-2020) [25] se menţionează existenţa unor prob-

leme de acomodare şi de reintegrare pentru cei care revin de peste hotare. Între 

obiectivele prioritare sunt prevăzute consolidarea cadrului legal şi adoptarea 

măsurilor privind reintegrarea cetăţenilor moldoveni, una din acţiunile stipulate 

fiind elaborarea programelor speciale de reintegrare a categoriilor vulnerabile, 

cum ar fi: copii minori, femei singure, persoane cu dizabilităţi etc.  

Planul de Acţiuni pentru anii 2014-2016 al Guvernului Republicii Moldova 

privind susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare [26] prevede 

expres crearea unei Baze de date a migranţilor reîntorşi. Documentul mai pre-

vede facilitarea integrării pe piaţa muncii a migranţilor reîntorşi, includerea per-

soanelor reîntoarse în programe de promovare ocupaţională. Cât priveşte reinte-

grarea tinerilor migranţi care doresc sa revină în sistemul de învăţământ, Planul 

în cauză stipula expres dezvoltarea unui cadru administrativ pentru facilitarea 

accesului la sistemul educaţional: perfectarea mecanismului de recunoaştere a 

actelor şi perioadelor de studii în vederea continuării studiilor în învăţământul 

secundar general şi vocaţional (aici procedurile urmau a fi simplificate), precum 

şi flexibilizarea programelor de învăţământ formal şi centrarea lor pe beneficiar 

(urma să fie elaborat actul normativ necesar).  

Cadrul legislativ privind colaborarea cu Diaspora a fost completat prin ap-

robarea Strategiei naţionale Diaspora-2025 şi a Planului de Acţiuni pentru anii 

2016-2018 privind implementarea acesteia (Hotărârea Guvernului nr.200 din 

26.02.2016) [27]. Obiectivele Documentelor respective vizeazădezvoltarea unui 

cadru sustenabil și comprehensiv de colaborare între instituțiile statului și dias-
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pora; asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii; mobilizarea, va-

lorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei; implicarea directă și 

indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova 

etc.  

Cele menționate mai sus se prezintă, astfel, ca argumente în favoarea faptu-

lui că prezenţa peste hotare a generaţiilor secunde de migraţie are un impact di-

rect asupra evoluţiei / dezvoltării relaţiilor politice bilaterale ale Republicii Mol-

dova cu ţările de reşedinţă ale migranţilor moldoveni. Este un aspect al migraţi-

ei externe din Republica Moldova care contribuie la impulsionarea elaborării / 

modificării cadrului legislativ şi a cadrului de politici. Noile generaţii devin noii 

protagonişti ai procesului de integrare, dar şi de colaborare cu ţara de origine, 

activismul lor reprezentândun exemplu de cetăţenie activă şi de participare la 

viaţa publică, social-politică și economică. 
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In this article are considered theoretical and practical aspects of current 

political transitions and transformations. The author will analyze the similari-

ties and differences between the transitions to democracy in various regions of 

the world, such as Central and Eastern Europe, Southern Europe, Latin Ameri-

ca, some Asian regions. 

In the article, it pays great attention to the systemic features of post-com-

munist transition and transformation. Thus, the common features are generali-

zed and systemic distinct democratization in central and eastern European 

area, but also in the former Soviet area. A special place belongs practices accu-

mulated in Moldova. 

Keywords: transitions, the transition to democracy, democratic transfor-

mation, transitions and transformations systemic post-communist transition, de-

mocratization, consolidation of democracy. 

 
Abordarea tranziției ca fenomen sociopolitic, precum și a ceea ce numim 

transformare politică, necesită a ține cont de stările lor valorificate în timp, adi-

că de tranzițiile și transformările istorice, dar și de stările loractuale, adică de 

tranzițiile (transformările) curente, îndevenire. Fără a supraaprecia rolul factoru-

lui istoric în evoluția societății contemporane, acesta se regăsește în felul său în 

toate domeniile vieții sociale actuale, exprimîndu-și semnificația valorică prin 

renumitul enunț al gînditorului antic Herodot „Historia est magistra vitaie”. Or, 

istoricul tranziției poate fi înțeles la justa valoare prin confruntarea lui cu actua-

lul tranziției. Doar prin valorificarea acestuia din urmă e posibil a cunoaște în 

ultima instanță semnificațiile sistemice, de ansamblu ale tranziției politice. 

Tranzițiile actuale spre deosebire de tranzițiile istorice, care de obicei le 

asociem cu fenomenul modernizării, se desfășoară preponderent sub semnul de-

mocratizării. Privite prin prisma dimensiunii de timp ele cuprind ultimele 2-3 

decenii ale secolului XX, iarîn unele țări au pondere pînă în prezent. Luate ca 

spațiu de manifestare, tranzițiile actuale se desfășoară în țările raportate la „va-

lul al treilea al democratizării”: tranziția în America de Sud (reforme orientate 
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spre economia de piață, în Cili - începutul anilor 70, Mexic – anii 80, Argentina, 

Brazilia – anii 90 ai secolului XX ș.a.), tranziția postcomunistă asiatică (China – 

sfîrșitul anilor 70, Vietnam – sfîrșitul anilor 80 ai secolului XX), tranziția spre 

democrație sud-europeană (Spania, Portugalia – anii 70 ai secolului XX), tranzi-

ția postcomunistă est-europeană (fostele țări socialiste din Europa Centrală și de 

Est - anii 80-90 ai secolului XX), tranziția post-sovietică (fostele republici sovi-

etice – anii 90 ai secolului XX pînă în prezent, excepție țările Baltice în care ob-

iectivele tranziției democratice deja sau realizat).  

Noțiunea de tranziție actuală are un caracter complex, vizează limitele și 

direcția unor transformări radicale, profunde a întregului sistem social. În raport 

cu tranziția istorică cea actuală este mai extinsă și cuprinzătoare ca spațiu de 

manifestare, ca formă și conținut sociopolitic, mai diversă și profundă ca factor 

de includere în albia socialului, mai relevantă și de durată ca conexiune între di-

ferite fenomene și procese sociale. 

Paradigma tranziție actuală are acumulate multe elemente noi necunoscute 

tranziției istorice. De exemplu, fenomenele: tranziție postcomunistă, terapie de 

șoc, tranziție impusă, tranziție de pact, tranziție democratică, democrație auto-

ritară ș.a. Toate acestea oferă paradigmei tranziție actuală nu doar complexi-

tate, polivalență, ci și caracter controversat, în unele cazuri chiar semnificație 

multi-paradoxală. Cu cît conținutul tranziției actuale se diversifică, cu atît el de-

vine mai complicat, mai anevoios în realizarea obiectivelor preconizate, în core-

larea acestora cu mijloacele și tehnologiile utilizate. 

Nucleul tranziției actuale, calitatea ei valorică de conținut, este transforma-

rea democratică, adică democratizarea ca proces, care apare și evoluează drept 

condiție imanentă a transformărilor politice, iar odată cu influențele acesteia – 

condiție a transformărilor sociale în ansamblu. Doar prin intermediul și cu con-

cursul paradigmei transformare democratică poate fi apreciată la justa valoare 

semnificația paradigmei tranziție democratică. Transformarea democratică, în 

funcție de condițiile interne și externe ale țării, accelerează sau dimpotrivă sto-

pează realizarea obiectivelor tranziției democratice. Ambele paradigme se com-

pletează reciproc, alcătuind un întreg care reflectă schimbările și acumulările 

cantitative și calitative actuale de valori din cadrul sistemului politic, dar și din 

alte sisteme sociale, inclusiv mixte, supuse influențelor celui politic. 

Desigur, în diferite spații ale mapamondului, tranzițiile și transformările 

actuale au ceva comun. Principalul ține de aplicarea în procesul reformării soci-

opolitice a elementului democratic, adică peste tot în spațiul celui de „al treilea 

val al democrației” aceste tranziții și transformăriau ca obiectiv democratizarea 

sistemului politic. Totodată, fiecare model al tranzițiilor actuale poate să uneas-

că în sine elemente dihotomice: revoluționare și evoluționiste, acorduri și împo-

triviri ale diferitor segmente a elitei naționale privind începutul și parcursul tra-

nsformărilor democratice ș.a. 
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Însă, între țări sunt și deosebiri substanțiale. Acestea țin în special de gra-

dul extinderii și includerii elementului tranzitoriu în lumea socialului. Atare ele-

ment s-a extins în unele țări (spațiul ex-socialist) asupra tuturor sferelor sociale, 

pe cînd în altele (Spania, Portugalia) a cuprins preponderent sfera politică, cea 

economică avînd deja unele mecanisme de piață din regimul anterior, iar în al 

treilea (Mexic, Argentina, Brazilia ș.a.) s-a axat mai mult pe reformarea econo-

mică de piață. În acestea din urmă are loc democratizarea sistemului politic, dar 

fără o transformare esențială a structurii sociopolitice. Astfel de tranziție se aso-

ciază mai mult cu modernizarea socioeconomică, socioculturală, îmbinată în ul-

tima instanță cu elementul democratic al sistemului politic. 

O altă deosebire între tranzițiile actuale constă în dependența lor de diferiți 

factori: interni și/sau externi, obiectivi și/sau subiectivi. Dacă în țările Americii 

de Sud tranziția se desfășura în special sub influența factorilor interni (implicări 

active ale forțelor politice din țară, partidelor, liderilor politici, maselor), atunci 

în țările Europei Centrale și de Est, precum și în spațiul european post-sovietic, 

inclusiv în Republica Moldova, transformările sociopolitice, economice etc. se 

află mai mult șub influența factorilor externi – țărilor mari, organismelor inter-

naționale. Totuși, aceste influențe nu trebuie supraapreciate. Practica transfor-

mărilor atît din primul grup de țări, cît și din cel de al doilea demonstrează ade-

sea o împletire, inclusiv paradoxală, a factorilor nominalizați. Mai mult ca atît, 

structura sociopolitică a unei sau altei țări devine atît de complicată încît ne ofe-

ră sub influența unor factori neașteptați noi schimbări sociale, pozitive sau nega-

tive, care de asemeni se înscriu în perimetrul tranziției. 

Actualmente, cele mai relevante la capitolul democratizare și consolidare 

democratică sunt transformările sistemice postcomuniste. Însăși noțiunile de tra-

nziție (transformare) postcomunistă și de tranziție (transformare) sistemică post-

comunistă se folosesc mai frecvent în literatura de specialitate de la mijlocul 

anilor 90 a sec.XX [1; 11; 12; 13]. În Republica Moldova aceste noțiuni devin 

des utilizate pe parcursul primului deceniu al sec.XXI pînă în prezent [2; 14; 15; 

16; 17]. 

Ținînd cont de totalitatea de opinii despre tranzițiile și transformările post-

comuniste venim cu unele caracteristici ale acestora, determinate de triada tre-

cut – present - viitor. Astfel de tranziții, transformări în fostele țări comuniste au 

unele trăsături comune, dar și elemente ce particularizează mersul democratiză-

rii, realizarea strategiilor utilizate. 

La trăsăturile comune a acestor țări raportăm: 

- Caracterul sistemic al tranziției și transformării postcomuniste. Trăsătură 

cheie care rezultă din natura regimului vechi - totalitar și din cea a regimului 

nou – posttotalitar. Doar cunoscînd natura totalitarismului din fostele țări socia-

liste europene, percepem în ultima instanță post-totalitarismul, de aici, trecerea 

de la primul spre cel de al doilea regim și, respectiv, caracterul sistemic al trans-
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formării postcomuniste. Atare caracter este determinat de pozițiile statuluipe ca-

re acesta le-a avut în regimul vechi, de etatizarea de atunci atuturor sferelor vie-

ții sociale.  

Astfel, transformarea postcomunistă din țările Europei Centrale și de Est, 

precum și din fostele republici sovietice trebuia iminent începută ca proces co-

mplex, sistemic de de-totalitarizare a socialului în sens larg, a modului de gîndi-

re și comportament al indivizilor, a acțiunilor și relațiilor sociale etc. În acest 

sens postcomunismul evoluînd în calitate de posttotalitarism se deosebește subs-

tanțial de post-autoritarism, propriu fostelor țări autoritare, astăzi în tranziție  

spre democrație. Tranziția și transformările post-autoritare din spațiile acestor 

țări nu au caracter sistemic, ele cuprind variabile tranzitorii particulare, în speci-

al legate de transformări în sistemul politic. De aceea, în tranzițiile și transfor-

mările post-totalitare, adică în post-comunismul sistemic est-european nu e rați-

onal de utilizat în mod obligatoriu experiența tranziției post-autoritare. Aceasta 

însă nu înseamnă dezicerea de a prelua unele practici avansate ale reformelor 

democratice din spațiul post-autoritar în spațiul post-totalitar. Cu atît mai mult 

dacă ele se ajustează la tranziția post-comunistă ținînd cont de specificul local. 

De exemplu, experiența Spaniei privind consensul forțelor politice din țară la ni-

vel național de realizare a obiectivelor democratice este utilă pentru majoritatea 

statelor post-comuniste. 

- Dilema simultaneității reformării sociale [3, p.45-46; 18]. Adică, drept 

consecință a totalitarismului socialist este apariția în post-totalitarism a dilemei 

concomitenței reformelor politice, economice, sociale, culturale. Anume obiec-

tivul detotalitarizării vieții sociale în ansamblu, a modului de gîndire și de viață 

a generat începutul concomitent al reformelor în toate sferele, pentru a reduce în 

limite rațional posibile influența statului asupra societății. Desigur, acel control 

absolut al statului de altă dată asupra economiei, raporturilor sociale, culturii și 

societății a avut urmări grave în post-comunism, fiindcă noile structuri ale pute-

rii sau înfruntat cu o sarcină istorică neîntîlnită pînă atunci – de a aplica feno-

menul simultaneității în depășirea moștenirii instituționale, economice, sociale 

și psihologice a regimului totalitar. Trebuiau depășite multe fenomene care au 

adus regimurile vechi la marginea progresului – îndeosebi nivelul înalt al egali-

tarismului economic și social, sistemul de privilegii în luarea deciziilor la nivel 

de putere, gradul înalt de manipulare a populației, de paternalism etc. Aceste 

structuri, la începuturi, nu aveau experiența necesară în realizarea sarcinii respe-

ctive, dar nici nu dispuneau de oportunități de a prelua astfel de experiență din 

exterior. Ea ca atare nici nu exista, fiindcă pînă atunci nu erau efectuate tranziții 

similare, de tipul celei post-comuniste. 

În astfel de condiții, la sfîrșitul anilor 80 - începutul anilor 90 rețetele de 

schimbare a sistemelor socialiste socio-economic și politic cu proprietatea pri-

vată, economia de piață și democratizarea vieții politice ca proces veneau în ță-



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

112 

rile Europei Centrale și de Est din societatea vestică. E drept că idei apropiate 

erau și în țările socialiste odată cu perestroika gorbaciovistă. Numai că acestea 

nu urmăreau schimbarea completă a sistemului socialist cu cel capitalist, ele 

erau axate pe „perfecționarea” socialismului, pe un „socialism cu înfățișare 

umană”, care să cuprindă toate sferele sociale cu scopul de a ridica nivelul de 

viață al populației, a apăra drepturile și libertățile omului, a realiza democratiza-

rea sistemului politic. Deci, din punctul de vedere al orientării valorice, ideile 

respective conțineau un anumit element al tranziției sistemice. 

După căderea Uniunii Sovietice și a sistemului socialist statele din spațiul 

central și est-european, prin schimbările la nivel de orînduire politică și socio-

economică, au dus la finalizarea dezvoltării socialiste. Sau dezis de sistemul 

economic de comandă, economia planificată de stat, de sistemul unipartit, alegî-

ndu-se calea stabilirii proprietății private, economiei de piață, pluralismului po-

litic. Toate acestea însemnau deja începutul tranziției sistemice spre democrație. 

În documentele de stat treptat apare și noțiunea de capitalism, însă fără a se ac-

centua întoarcerea la capitalism, la semnificația practică și teoretică a acestuia. 

- Dezacordul manifest între proiectele și programele socioeconomice, so-

ciopolitice, socioculturale elaborate, pe de o parte, și implementarea lor, pe de 

altă parte. Dificultățile transformărilor în sistemul economic, efectul „tunel” al 

reformelor economice, modelarea cu abateri serioase de către factorul politic a 

politicii economice, sau a politicii sociale, erau fenomene frecvente ale transfor-

mărilor sistemice post-comuniste. Totodată, acestora, la începuturi, le era carac-

teristică o disproporție evidentă între reforma constituțională, politică, reforma 

economică și construcția societății civile, adică între democratizarea politică și 

modernizarea socioeconomică, ca factor cheie al tranziției democratice. 

Problemele apărute în cadrul tranziției sistemice, indiferent de țară, aveau 

la etapa tranzitorie inițială un caracter dublu. Unu, nicăeri nu se reușea a depăși 

la timp problemele rămase drept moștenire post-totalitarismului european de la 

regimul totalitar: nivelul de viață scăzut, deficitul de democrație, de stat de 

drept. Doi, apariția de noi probleme deja ale tranziției sistemice: căderea bruscă 

a producției sociale, creșterea diferențierii și inechității sociale, șomajului, cri-

minalității, reducerea salariului, a posibilităților de satisfacție a necesităților în 

domeniul învățămîntului, sănătății etc.  

Aceste fenomene sociale negative sunt remarcate deja pe parcursul anilor 

90 - începutul anilor 2000 în unele publicații științifice din Rusia, Moldova și 

alte țări din spațiul ex-socialist. Concluzia care se face în ele este, că aproape în 

toate țările post-socialiste, de rînd cu unele succese în formarea instituțiilor de-

mocraticeși transformarea economiei planificate în economie de piață, se înregi-

strează scăderea nivelului de viață și creșterea sărăciei [4]. 

Astfel, paradoxurile principale la acea perioadă, dar și pe parcursul primu-

lui deceniu al anilor 2000 țin de disproporția între politic și economic, politic și 
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social, politic și cultural, dar și între sarcinile preconizate și traducerea lor în vi-

ață. Desigur, dificultățile ce apăreau erau determinate mai mult de factorul poli-

tic, care nu-și îndeplinea îndeajuns funcția de reglementare în raport cu alte sfe-

re. Acesta era democratic ca formă și mai puțin democratic ca conținut. 

- Îmbinarea complexă a democratizării cu fenomenul modernizării ca tră-

sătură cheie a transformărilor sistemice post-comuniste. Atare trăsătură o urmă-

rim și în alte spații ale tranzițiilor actuale. Însă în țările Europei Centrale și de 

Est ea are un caracter mai relevant, izvorăște din simultaneitatea transformărilor 

sociale, din natura lor radicală. Relația democratizare - modernizare este în țări-

le respective una multivalentă, care nu se reduce doar la economie sau social ca 

în cele din Europa de Sud sau America de Sud. În spațiul central și est-european 

această relație se extinde asupra tuturor sferelor. Aici avem în vizor relația de-

mocratizare - modernizare economică, democratizare - modernizare socială, de-

mocratizare - modernizare culturală. Plus la aceasta, relația democratizare – mo-

dernizare se realizează concomitent și în sfera politică, se desfășoară prin inter-

conexări în interiorul politicii și între politic și nonpolitic, devenind în ultima in-

stanță un tot întreg. De gradul de maturitate a acestei relații în sfera politică de-

pinde situația ei și în alte sfere. De exemplu, problemele apărute vis-a-vis de 

scăderea nivelului de viață și creșterea sărăciei în majoritatea țărilor ex-socialis-

te sunt în mare parte rezultatul unei relații deformate între democratizare și mo-

dernizare în sfera politică. 

Totuși, nu e cazul de supraapreciat rolul politicului în asigurarea unui ra-

port rațional între democratizare și modernizare. Alte sfere ale vieții sociale la 

fel pot să dispună de capacități de autodezvoltare, automodernizare, doar că 

mult mai relevante în condițiile unei stabilități politice. 

- Crearea păturilor mijlocii, ca izvor al transformărilor sistemice post-co-

muniste. Privită în sens larg această trăsătură vizează calea spre stabilizarea de-

mocratizării politice, reformării socioeconomice, progresului social în ansamb-

lu. Doar odată cu crearea unei pături care să dispună de proprietate, cu formarea 

unor unități economice și sociale a acesteia poate apărea clasa de mijloc. Pe ea 

se țin toate societățile democratice.  

De aceea, crearea unei clase de mijloc în societățile în tranziție spre demo-

crațieeste o sarcină de primă importanță. În primul rînd, această clasă poate să 

contribuie la realizarea mai eficientă a reformelor economice și sociale, fiindcă 

este motivată și cointeresată în acest proces. În al doilea rînd, mentalitatea clasei 

de mijloc suportă modificări serioase spre modernizare, ceea ce e importantă 

implicarea ei pe primele roluri ale transformărilor sistemice. În al treilea rînd, 

această clasă devine mobilul stabilității politice, întrucît ea susține cele mai ca-

pabile forțe politice (la alegeri, la referendum), care să asigure cu adevărat reali-

zarea obiectivelor tranziției sistemice. În al patrulea rînd, succesul democratiză-

rii post-comuniste este determinat de clasa de mijloc și în plan pragmatic. Prac-
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tica țărilor din Europa Centrală și de Est deja a demonstrat în ultimii ani că de-

mocrația de aici reușește să se consolideze și este asigurată datorită includerii ei 

în câmpul economiei de piață, care avansează prin intermediul unor segmente 

sociale largi ce formează clasa mijlocie [3, c.46]. 

- Dependența tranziției sistemice postcomuniste de factorul militar, de or-

ganele sistemului securității naționale, chemate să asigure securitatea statului și 

societății în sens larg – militar, economic, social, informațional, teritorial etc. 

Desigur, rolul armatei și a organelor de securitate în apărarea țării și respectiv în 

realizarea transformărilor democratice este unul deosebit, însă privit în limitele 

interesului național, pentru a corespunde acestuia. În acest sens la diferite etape 

ale tranziției serviciile secrete se impun în calitate de pilon al aparatului puterii 

de stat pentru o cale mai sigură de valorificare a democrației. Practica unor țări 

care deja au realizat tranziția sistemică, de exemplua Poloniei, ne demonstrează 

rolul special al armatei (odată cu introducerea în 1989 a situației militare în țară) 

de garant principal al puterii de stat. Forțele armate, organele securității de stat 

își îndeplinesc strict funcțiile lor de apărător principal al drepturilor și libertăți-

lor cetățeanului, al democrației ca regim și ca valoare general-umană. 

- Complexitatea raportului dintre fenomenul continuității și cel al disconti-

nuității transformărilor sistemice post-comuniste. Această trăsătură vizează tra-

nziția în dimensiuni de timp, de tipul trecut – present - viitor. Astfel, timpul de-

vine etalonul de măsurare și apreciere a transformărilor democratice. Ambele 

variabile, prin limitele lor specifice, sunt strîns legate În acest context este bi-

nevenită următoarea opinie a lui A.Toffler despre timp și schimbare: „Fără timp 

schimbarea (transformarea - V.S.), n-are nici un sens. Iar fără schimbare (trans-

formare – V.S.) timpul s-ar opri pe loc” [5, p.18]. În cazul nostru timpul leagă 

trecutul și prezentul ca perioade de acumulare și implementare a anumitor expe-

riențe vis-a-vis de caracterul și evoluția transformării sistemice și, totodată, face 

legătura trecutului și prezentului cu viitorul ca dimensiune cronometrică de pro-

iect ce finalizează tranziția.  

Prin conexiunile dintre trecut, prezent și viitor și se valorifică fenomenul 

continuității la capitolul tranziție democratică și transformări democratice. Atare 

fenomen în condițiile tranziției sistemice postcomuniste este unul pe cît de com-

plex pe atît de contradictoriu. El este axat pe două câmpuri ale tranziției: al acu-

mulării de experiențe transformatoare și al creării de noi experiențe. Doar prin 

legătura organică al acestor două câmpuri poate fi asigurată continuitatea trans-

formărilor sistemice. Adică, în vizorul tranziției post-comuniste se impune legă-

tura între tradiție ca element ce se acumulează de la o etapă la alta a tranziției și 

inovație ca element ce particularizează tranziția. Această legătură, după cum de-

notă practica țărilor central și est-europene, este una controversată, se desfășoa-

ră nu doar prin continuitate valorică, ascensiuni valorice, ci și prin discontinui-
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tate (în perioade de criză sociopolitică, de conflict între puteri, guvernare și opo-

ziție etc.), și chiar prin devalorizarea transformărilor. 

- Gradulînalt de voluntarism posttotalitar, considerat drept fenomen larg 

răspîndit în câmpultransformărilor sistemice post-comuniste. În comparație cu 

voluntarismul din regimul totalitar voluntarismul post-totalitar are acumulate 

noi elemente. În primul rînd, realizarea reformelor democratice de la bun înce-

put depindea întru totul de voința politică a noii puteri și a maselor, fapt care nu 

a fost conștientizat îndeajuns la începuturile tranziției nici de unii, nici de alții. 

În al doilea rînd, paradoxul principal al voluntarismului unor structuri ale puterii 

ținea de tendințele lor antidemocratice în activitate și în relații, legate de tărăgă-

narea și devalorizarea reformelor, de reanimarea elementului vechi în forme noi, 

democratice. Cît privește voluntarismul maselor, acestaera unul neobișnuit. Mai 

întîi masele au fost acelea care au manifestat voința de a susține la începtul ani-

lor 90 reformele. Mai mult, unele reforme erau inițiate de mase. Dar nu peste 

multă vreme, odată cu implementarea reformelor, cu caracterul lor dur, aceleași 

mase deja se pronunțau împotriva lor, le declarau antidemocratice. 

Există și anumite particularități în desfășurarea transformărilor sistemice 

post-comuniste. Ele rezultă din vectorul dezvoltării fiecărei țări în parte, din co-

nfigurația transformărilor respective. În cele ce urmează propunem spre analiză 

unele particularități, în opinia noastră mai principale. 

a) Politicile economice și sociale de susținere și realizare a transformărilor 

au specificul lor în tranziția postcomunistă a țărilor din spațiul central și est-eu-

ropean și în cea postsovietică a noilor state independente. Deosebirea ține în 

special de capacitățile diferite la capitolul elaborării și implementării acestor po-

litici.  

Dacă în primul grup de țări, în pofida dificultăților interne și externe, există 

o legătură relativ strînsă între elaborarea și implementarea ambelor politici, 

atunci în spațiul ex-sovietic (excepție țările Baltice) de la țară la țară politicile 

respective se disting mai mult prin rupturi între economic și social, dar și între 

procesul deelaborare și cel de implementare a lor în parte. Discrepanțele acesto-

ra din urmă se regăsesc în niveluri de viață reduse, în creșterea sărăciei în masă 

și per capita. Fără o economie de piață avansată în ex-sovietic nici nu poate fi 

un social avansat. 

Paradoxul constă în faptul că în noile state independente există un deficit 

puternic de capitalism modern caracteristic țărilor înalt dezvoltate (acesta care 

există în țările de tipul Republicii Moldova este unul sălbatic). Aici nu s-a reușit 

aplicarea principiilor unei piețe funcționale de tip capitalist cu oportunități soci-

ale reale. Calea parcursă pînă acum s-a axat mai mult pe trecerea la un capita-

lism tradițional, cu elemente ale acumulării inițiale de capital, care provoacă 

multiple probleme sociale. 
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Ținînd cont de specificul local sunt necesare capacități reale de utilizare ra-

țională a unor experiențe mai potrivite pentru condițiile ex-sovieticului, care să 

conexeze ambele politici prin intermediul a două suporturi, devenite relevante 

în societatea vestică. Unu, piață și concurență, antreprenoriat și proprietate pri-

vată, productivitate și profit, individualism și proprietate. Doi, intervenționismul 

socio-democratic, cu elementele sale constituente ce formează fenomenul soli-

darității: drepturile sociale, protecția socială, extinderea efectului dezvoltării so-

ciale asupra maselor, folosirea mai eficientă a democrației în politicile sociale, 

asigurarea unei legături strînse între putere și sindicate. Doar prin asigurarea un-

ei legături organice între aceste două suporturi putem judeca în cele din urmă 

despre transformări sistemice consistente. Astăzi, în țările de tipul Republicii 

Moldova, prin crearea și conexarea suporturilor respective, se va reuși depășirea 

unei contradicții principale a tranziției postcomuniste: între cerințele creșterii 

productivității muncii și cerințele soluționării problemelor sociale, creșterii cali-

tății vieții. 

b) Calea spre democrație a statelor ex-socialiste, chiar și la aproape două 

decenii și jumătate de la căderea comunismului, rămîne a fi una marcată de go-

luri (mari sau mici) la capitolul dezvoltării instituțiilor democratice (îndeosebi 

organismelor societății civile), aplicării și promovării principiilor democrației, 

asigurării drepturilor și libertăților omuluila nivelul normelor internaționale etc. 

Or, țările Europei Centrale și de Est au înregistrat pe parcurs mai multe reali-

zări: să valorifice lecțiile democratizării (cu un anumit specific local de la țară la 

țară), să facă față obiectivelor de consolidare a democrației, prin perfecționarea 

activității și relațiilor instituțiilor democratice (raporturilor dintre societatea ci-

vilă și societatea politică), condițiilor de funcționare a democrației maximaliste. 

În noile state independente, dimpotrivă, sub influența factorului subiectiv, de-

mocratizarea ca proces a bătut pasul pe loc, s-a aflat într-o permanentă tărăgă-

nare. 

Această situație în al doilea grup de țări a fost generată în mare măsură de 

slăbiciunea elementelor structurale a societății civile, a tradițiilor democratice în 

istoria acestor țări. În afară de republicile Baltice celelalte state ex-sovietice pra-

ctic nu au o societate civilă avansată, nu au avut din punct de vedere istoric tra-

diții democratice, fapt ce complică viabilitatea instituțiilor care se vor a fi demo-

cratice, stabilitatea lor în câmpul transformărilor sistemice. Luate în context na-

țional instituțiile democratice din aceste state sunt democratice mai mult ca for-

mă și mai puțin ca conținut. Atare adevăr corespunde ideilor lui A. de Tocque-

ville despre democrație, care menționa, că în noile forme democratice europene 

(din Franța de după Marea revoluție burgheză – V.S.) ce apar odată cu trecerea 

de la regimul vechi la cel democratic se reproduce element de conținut a institu-

țiilor vechi, unele reguli, obiceiuri, mecanisme autoritare de conducere [6, 

p.165]. 
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Astfel de instituții (democratice ca formă și autoritare ca conținut), după 

cum arată practica țărilor respective, încep să realizeze nu doar funcții imanente, 

clasice, ci și latente, axate pemăsuri ce produc abateri de la cursul democratic. 

Practică care formează noi sisteme relaționale, noi regimuri politice, cu caracter 

mixt, numite în literatura de specialitate regimuri „hibrid”, democrații delegate-

ve, democrații neliberale, democrații autoritare etc. [7, p.127-128]. In regimurile 

respective apare fenomenul „democrații fără democrați” [8, p.156-162], cînd de-

stinul democrației este în mînile celor ce nu împărtășesc valorile democrației. 

Despre realitatea acestui fenomen paradoxal remarca încă în anul 1970 tranzito-

logul occidental D.Rustow. În publicația sa științifică „Tranziții spre demo-

crație” el menționează despre posibilitatea edificării democrației de către perso-

ane care după convigeri nu sunt democrați [9, p.337-363]. 

Pe parcursul tranziției și transformărilor sistemice fenomenul dat este cha-

racteristic pentru majoritatea noilor state independente. Democratizarea ca pro-

ces a fost supusă aici intereselor oligarhice. Desigur, în unele mai dominată, în 

altele mai puțin dominată, însă peste tot cu o tentă puternică a democrației auto-

ritare. Îndeosebi fenomenul „democrații fără democrați” se împletește cu facto-

rul oligarchic în Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova, Azerbaidjan, re-

publicile ex-sovietice din Asia Mijlocie. 

c) O altă particularitate a transformărilor sistemice postcomuniste ține de 

raportul dintre democratizare și modernizarea politică. Acesta este unul cu ma-

nifestări specifice în diferite țări ale arealului post-comunist. În cele din Europa 

Centrală și de Est elita politică a manifestat capacități și voință politică de a îm-

bina adecvat democratizarea și modernizarea, de a le supune strict obiectivelor 

sistemice ale tranziției, fapt ce le-a reușit să definitiveze deja tranziția și să se 

axeze pe consolidarea democrației. Iar în noile state independente există discre-

panțe între instituționalizarea formelor democratice și modernizarea activității 

instiutuțiilor politice. Aici relația democratizare – modernizare, chiar de la bun 

început, n-a avut un suport necesar. În primul rînd, nu a fost suficient, în limite 

civilizate, gradul liberalizării vieții sociale, fără de care e puțin posibilă o relație 

avansată între democratizare și modernizare. În al doilea rînd, voința politică de 

aici n-a fost una benefică pentru a asigura evoluția democratizării și 

modernizării ca un tot întreg. 

Totodată, modernizarea politică în spațiul postcomunist nu are o răspîndire 

uniformă și omogenă. În primul grup de țări dorința de modernizare a venit atît 

din partea societății politice, cît și a celei civile, adică din toate mediile și cele 

„de sus” și cele „de jos”. În cel de al doilea grup democratizarea și moderniza-

rea au fost impuse de sus, deseori de o mentalitate și un comportament care nu 

fac față rigorilor democratice. 

d) Transformările sistemice din spațiul postcomunist sunt determinate și de 

specificul raportului dintre continuitatea și discontinuitatea valorică din cadrul  
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lor, dintre tradiție și inovație. Dacă în spațiul central și est-european acest rapor-

teste unul relativ stabil, supus unor îmbinări adecvate între necesitățile de trans-

formări sistemice și factorul continuității, atunci în fostele republici sovietice 

(excepție țările Baltice) există o dominare frecventă acontinuității elementului 

negativ șia discontinuității elementului pozitiv. Reușita transformărilor din cent-

rul și estul Europei este condiționată în special de identificarea unei soluții rațio-

nale în îmbinarea tradiției și inovației. Iar minusurile transformărilor în grupul 

al doilea de țări rezultă îndeosebi din combinarea arbitrară a tradiției și inovați-

ei, ceea ce în ultima instanță dă naștere unor coliziuni atît de tradiție, cît și de 

inovație. 

e) Un impact deosebit asupra transformărilor sistemice postcomuniste îl are 

fenomenul identității. Acestuia îi revine rolul său specificîn diferite țări și la di-

ferite etape ale tranziției. El are un caracter încordat la etapa inițială a tranziției, 

cînd se proiectează trecerea de la unele structuri sociopolitice, statute sociale la 

altele, dar și pe parcursul tranziției cînd populația trebuie să se socializeze sau 

să se resocializeze în noul mediu social al tranziției. Aceste și alte circumstanțe 

necesită de la actorii tranziției capacități și eforturi susținute de a se găsi pe sine, 

de a-și organiza sensul său într-un mod cît mai eficient pentru comunitate și pe-

ntru propriul său microcosmos. 

Practica transformărilor sistemice din țările Europei Centrale și de Est de-

monstrează că fenomenul identității de aici nu a provocat mari probleme. Popu-

lația, în majoritatea segmentelor sale sociale, și-a definit (iar unele și-au redifi-

nit) relativ rapid, fără abateri serioase, noua identitate socială și politică, adaptî-

ndu-se la procesul reformator. 

O situație mai complicată s-a creat în raportul dintre fenomenul identității 

și cel al transformărilor sistemice în noile state independente. Dacă în post-co-

munismul central și est-european fenomenul identității evolua în mod firesc, 

prin acumulări valorice a noului și îmbinarea acestuia cu tradiția, atunci în spați-

ul ex-sovietic fenomenul dat capătă forma identității împotrivite, impusă de sus, 

de actorii politici dominanți, ce dețin puterea. Aceștia în mare măsură au deve-

nit o frînă în definirea liberă de către cetățeni a identității proprii în sens larg.  

Democratizarea și modernizarea ca procese au fost tărăgănate în țările de 

tipul Republicii Moldova anume sub influența crizei identității în sens larg: so-

ciale, politice, culturale, naționale. Criza identității acasă, în propria țară, a dat 

naștere unui proces imens al migrației. Reprezentanții multor segmente sociale, 

îndeosebi a tineretului, au emigrat în alte țări neavînd oportunitățile necesare de 

a se regăsi pe sine, de aș-i defini statutul său social acasă. Deși migrația are și 

aspectele sale pozitive (familiarizarea migranților cu noi moduri de viață și de 

trai în societățile cu democrații consolidate), ea în raport cu transformările sis-

temice din Republica Moldova a avut și continuă să aibă un impact de destabili-

zare. 
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Concluzii 

Așadar, tranzițiile actuale sunt diverse ca formă și conținut. Ele, în absoluta 

majoritate, se desfășoară sub semnul democratizării, dar corelat cu cel al moder-

nizării, acoperind în totalitate câmpul și evoluția sociopolitică actuală a celui de 

al „treilea val al democratizării”. Aceste tranziții se disting în primul rînd, prin-

tr-un înalt grad de extindere, prezența lor fiind în multe țări ce constituie diferite 

regiuni ale mapamondului: Europa de Sud, America de Sud și Africa, Europa 

Centrală și de Est, Balcanii, spațiul ex-sovietic, Asia. În al doilea rînd, tranzițiile 

actuale au o capacitate sporită de a pătrunde în sistemele anterior închise și de a 

influența substanțial procesele și fenomenele regionale și locale în direcția de-

mocratizării și respectiv constituirii și dezvoltării sistemelor deschise. În al trei-

lea rînd, tranzițiile actuale, prin intermediul extinderii și pătrunderii, acumulea-

ză treptat capacități de îmbinare a diferitor fenomene, procese sociale, contribu-

ind astfel la constituirea de noi valori, la modernizarea societății în ansamblu. 

Tranzițiile actuale au semnificații teoretice și practice aparte, ca etape rela-

tiv autonome, de transformare și evoluție a societății de la o stare calitativă la 

alta. Anume, transformarea luată ca proces evolutiv al societății de la o stare la 

alta este punctul cheie de comparație a diferitelor tranziții actuale, care permite 

cunoașterea asemănărilor și deosebirilor de sens între ele. Transformarea întruc-

hipează calitatea tranzițiilor actuale, fie în dimensiuni complete sau parțiale, im-

punîndu-se drept nucleu al acestora. Adică, drept element-forte, esențial ce con-

diționează trecerea de la un regim la altul, de la o etapă, fază, treaptă la alta, de 

la un sistem de valori la altul. 

Conform condițiilor obiective și subiective de natură socială, transformări-

le actuale pot accelerasau, dimpotrivă, modera și chiar încetini desfășurarea tra-

nzițiilor. Acest adevăr este confirmat de practica unor tranziții actuale de zeci de 

ani (exemplu, tranziția postsovietică). Anume, caracterul transformărilor, capa-

citățile lor de extindere, pătrundere și îmbinare în câmpul socialului determină 

în ultima instanță durata tranzițiilor actuale, dimensiunile lor de conținut – tran-

ziții complete sau parțiale, economice sau politice, identitare sau valorice, siste-

mice sau non-sistemice, etc. 

Deși diferitele tranziții și transformări actuale au locul și rolul lor specific 

de formă și de sens în procesul sociopolitic, ele se află în anumite corelații, de-

terminate de unele asemănări, dar și deosebiri. În primul rînd, tranzițiile actuale, 

inclusiv sistemice de natură postcomunistă, dispun de capacități de asigurare a 

continuității valorice (proceselor și fenomenelor sociopolitice, economice, cul-

turale etc) de la modern la contemporan, la postmodern. Adică, de acumulare a 

tradițiilor în sferele respective de la o etapă la alta pînă în prezent. În al doilea 

rînd, tranzițiile actuale se manifestă și prin factorul inovației, în sens că postmo-

dernul nu doar acumulează valorile trecutului, ci și creează noi valori necesare 
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atît pentru prezent, cît și pentru viitor. În acest sens tranzițiile actuale se disting 

prin anumite sinteze între tradiție și inovație, ca necesitate de asigurare a conti-

nuității. 

Asemănările parțiale între tranzițiile actuale le deducem și din conținutul 

lor propriu-zis. Raporturile de corespundere relativă între ele sunt determinate 

de factorii democratizării și modernizării. 

Desigur, aceste și alte asemănări între tranzițiile actuale au rostul lor, dar 

care nu trebuie supraapreciat. Raporturile între ele presupun și anumite deosebi-

ri.  

Unu, deși obiectul tranzițiilor actuale este democratizarea propriu-zisă, co-

mpletată pe parcurs de modernizare, aceasta din urmă chiar de la începuturi de-

vine dominantă în statele postautoritare. Aici transformările sunt axate pe aspec-

te noi ale postmodernului – tehnologic, social, informațional, cultural etc. Cît 

privește statele posttotalitare în ele transformările încep cu democratizarea vieții 

politice. 

Doi, subiecții democratizării și modernizării se deosebesc în tranzițiile ac-

tuale ale diferitor regiuni. Acest fapt este confirmat de gradul diferit de diversi-

ficare a subiecților, dar și de creșterea calitativă a lor în Europa de Sud și Euro-

pa Centrală si de Est, sau în țările europene și cele asiatice, sud-americane. E 

vorba nu doar de instituții de stat, partide, mișcări, ci și de organizații ale socie-

tății civile. Acestea din urmă în Europa Centrală și de Est sunt astăzi actor im-

portant atît al democratizării, cît și al modernizării și postmodernizării. 

Trei, gradul și câmpul de cuprindere al socialului în tranzițiile actuale se 

deosebește de la regiune la regiune, de la țară la țară. E vorba de câmpul social 

luat ca un întreg, cu subcâmpurile sale: economic, social în sens propriu, politic, 

cultural. 

Patru, în rîndul tranzițiilor actuale cele mai complexe sunt tranzițiile siste-

mice postcomuniste. Ele au cuprins spațiul ex-socialist în ansamblu, cu manifes-

tări speciale în țările Europei Centrale și de Est, dar și în republicile ex-sovieti-

ce. Sunt primele și unicele pînă ce tranziții sistemicedin istoria contemporană. 

Prin potențialul lor transformator acestea sunt de natură nu doar complexă, ci și 

contradictorie, axate pe reforme cardinale în toate sferele vieții sociale. Pivotul 

tranzițiilor sistemice postcomuniste este democratizarea politică, prin care se 

creează condițiile necesare în vederea de-totalitarizării întregului organism so-

cial și modernizării acestuia. În cadrul acestor tranziții democratizarea și moder-

nizarea sunt alfa și omega progresului social în direcția definitivării transformă-

rilor democratice și trecerii la etapa consolidării democrației.      

Cinci, între tranzițiile postcomuniste sunt diferențe regionale mari la capi-

tolul experiență tranzitorie. Astfel, cercetătorul în domeniul democratizării 

J.Crugel identifică trei tipare principale ale postcomunismului: „democrații sta-

bile, chiar dacă limitate, în unele părți din Europa Centrală și de Est, susținute 
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printr-o dezvoltare economică accidentată; democratizare instabilă și contestată 

în Rusia și în celelalte teritorii ale fostei Uniuni Sovietice (excepție țările Balti-

ce – V.S.), unde deteritorializarea statului și agravarea sărăciei, aceasta din ur-

mă mai ales în Rusia, subminează șansele adîncirii democratizării pe termen 

scurt; „naționalismul la conducere”, adică subordonarea democratizării din Bal-

cani de către elite, care sunt capabile să manipuleze tensiunile naționaliste și et-

nice” [10, p.210]. Această delimitare, justă în opinia noastră la timpul ei, este 

astăzi una relativă, supusă unor modificări ce vizează consolidarea democrației 

din primul grup de țări, dar și evoluția spre democrație a unor țări din cel de al 

doilea și al treilea grup. 

Șase, în pofida dificultăților democratizării din noile state independente 

(moștenirea statului comunist, slăbiciunea societății civile în raport cu societatea 

politică și cu statul, gradul înalt al corupției, oligarhizarea puternică a relațiilor 

economice, sociopolitice, discrepanțele din cadrul asistenței externe dintre prog-

ramele privind relațiile de piață și cele axate pe drepturile civile și politice ș.a.) 

în unele din ele sau înregistrat pași concreți spre democrație. E vorba de Repub-

lica Moldova, Georgia, Ucraina unde reformele unei tranziții sistemice, deși înt-

r-o oarecare măsură fragmentate, au fost recunoscute și susținute de către struc-

turile Uniunii Europene. Drept confirmare servesc activitățile de pregătire, para-

fare, semnare și ratificare a Acordului de Asociere și Acordului de Liber 

Schimb Republica Moldova – Uniunea Europeană, dar și a acordului între părți 

privind regimul liberalizat de vize pentru cetățenii moldoveni. 
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The relational organizing and journalistic behaviour in the process of crea-

tion  are caused by the immediate and unpredictable character of the events, the 

necessity of large access to information and it’s quick receiving, etc. Also, this 

organizing includes a prioritar contact with the sources of information. Thus, 

specifying of the relational frame and understanding of the professional behavi-

our are important especially when the value judgments of journalists don’t derive 

directly from normative principles, but represents a collection of assumed obliga-

tions towards some social groups. 

 

Capacitatea de a stabili contacte informaţionale este o competență importan-

tă în jurnalism, or, caracterul pluridimensional al realității cotidiene impune o 

abordare complexă atât din perspectiva diverșilor actori sociali, politici, econo-

mici care acționează concomitent și tranzacțional, cât și din perspectiva instituții-

lor care coordonează evoluția diverselor procese, evenimente, fenomene contem-

porane și realizează managementul acestora. Mass-media tratează evenimentele 

cotidiene din mai multe perspective, valorificând diverse aspecte ale lor, iar sur-

sele de informare tradiţional folosite la realizarea materialelor de presă sunt varia-

te și întotdeauna se află în legătură directă sau tangențială cu subiectul de reflec-

tare.  

Pentru a-și realiza pe deplin scopul propus, jurnaliștii trebuie să-şi creeze o 

reţea foarte diversă de surse de informare. Sursele pot fi de diferite tipuri, între 

care: oficiale şi neoficiale, primare şi secundare, directe şi indirecte, interne şi ex-

terne, fizice şi umane, confidenţiale, anonime etc., iar tehnicile de relaționare pe 

care le stabilesc jurnaliștii cu acestea diferă în funcţie de tipul lor. Diversitatea su-

rselor, importanța lor pentru scriitura de presă, soliditatea și credibilitatea infor-

mației pe care o furnizează, gradul lor de implicare și interesele pe care le manife-

stă în raport cu problema mediatizată – toate conturează modele diferite de com-

portament jurnalistic. Pentru fiecare dintre categoriile de surse expuse mai sus ju-

rnaliştii adoptă diverse tipuri de comportament, tratamentul informaţiei primite fi-

ind şi el unul diferit, mai ales din perspectiva gradului de credibilitate a acesteia. 

În jurnalism nu există o metodă generală de colectare a informaţiilor, or, do-

cumentarea, observaţia directă, intervievarea – etape ale procesului de colectare a 
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informațiilor – diferă de la caz la caz şi depind de tipul evenimentului reflectat, 

precum şi de pregătirea generală, iniţierea în problemă, stilul şi capacitatea profe-

sională a jurnalistului. Metodele de documentare sunt diferite şi se raportează, în 

primul rând, la forma de expresie și la tipul de material realizat, precum şi la pa-

rametrul temporal al evenimentului. În cazul unui eveniment neașteptat, întâmplă-

tor, documentarea se face în ritm rapid, jurnalistul utilizând, în temei, sursele-re-

zerve. Evenimentele „fierbinţi” necesită o operativitate sporită de reflectare şi nu 

lasă timp pentru o documentare fundamentală. Insuficienţa documentării îl face 

pe jurnalist să fie mai activ, mai insistent în timpul desfăşurării nemijlocite a eve-

nimentului şi să exploateze din plin metodele observației directe şi a intervievării, 

aplicate la faţa locului. 

Organizarea relaţională se efectuează conform schemei clasice de definire a 

ţintelor. Sursele-ţintă ale jurnaliştilor pot fi:  

- indivizii sociali și grupurile sociale care sunt actorii primi sau cei secunzi 

ai evenimentului sau fenomenului; 

- factorii de decizie responsabili pentru adoptarea hotărârilor, legilor, pent-

ru elaborarea politicelor, strategiilor, planurilor de acțiuni social-politice și econo-

mice etc.;  

- administrația publică centrală sau locală responsabilă de executarea deci-

ziilor și de realizarea politicelor, programelor, proiectelor naționale; 

- reprezentanții  societății civile; 

- experții naționali și internaționali. 

Relația jurnalist – sursă de informare se bazează pe încrederea reciprocă înt-

re acești actori. Încrederea sursei în corectitudinea jurnalistului se formează în 

timp, dar constituie o condiție a succesului acestuia. „Încetul cu încetul, sursele 

vor învăța să aibă încredere în tine”, de aceea „obiceiul de a suna sau a face vizite 

în mod regulat, atunci când acest lucru este posibil, este o practică prețioasă, ca și 

aceea de a nu deranja fără rost” [1, p.82]. Relațiile pe care le stabilesc jurnaliștii 

în procesul de abordare a realității impun diverse tipuri de comportamente profe-

sionale, care sunt direct proporționale cu tipul de surse contactate. Din această pe-

rspectivă, relațiile jurnaliștilor cu sursele pot fi divizate simbolic în: relații oficia-

le și neoficiale.  

Sursele neoficiale solicită jurnalistului un comportament mai lejer, relațiile 

dinte acești doi actori purtând un caracter neoficial, informal, spontan și adesea 

paternalist. Aceste relații generează asemenea atitudini comportamental-profesio-

nale, deoarece sursele neoficiale sunt vulnerabile și în raport cu factorii de deci-

zie, și cu semenii lor, și cu grupul social din care fac parte, precum și cu alte gru-

puri comunitare care coexistă în același areal. Modelul de comportament paterna-

list presupune, pe de o parte, abordarea problemei mediatizate din perspectiva și 

prin prisma trăirilor sentimentelor omului simplu, iar, pe de altă parte, protejarea, 

în caz de necesitate, a personajelor materialelor jurnalistice. Protecția presupune 



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

125 

evitarea publicării informațiilor factologice, veridice, care pot dăuna în mod sem-

nificativ vieții personajului și a celor apropiați lui – familiei, rudelor, prietenilor, 

colegilor etc. Din aceste considerente, în materialele care reflectă, de exemplu, 

problema criminalității prin prisma unei persoane concrete, numele real al prota-

gonistului este înlocuit cu un nume fictiv. O atenție sporită necesită modul de 

abordare a acestor probleme până în momentul deciziei instanțelor de judecată, 

or, catalogarea personajului sau punerea lui într-o lumină negativă poate dăuna, 

pe de o parte, reputației acestuia și familiei lui, iar, pe de altă parte, poate forma o 

anumită atitudine socială și opinie publică care, la rândul ei, poate influența deci-

zia finală a instanței de judecată.  

Jurnaliștii susțin și încurajează comunicarea surselor neoficiale prin caracte-

rul deschis al acţiunilor lor, declinându-şi calitatea profesională şi menţionând din 

start scopul, aşteptările lor și tema materialului pe care îl pregătesc. În virtutea fa-

ptului că psihicul persoanelor afectate de o problemă este foarte fragil, jurnaliştii 

le tratează cu acurateţe și inițiază discuția pe un ton înţelegător şi corect, din start 

explicându-le faptul că informaţiile solicitate sunt foarte importante pentru soluţi-

onarea problemelor cu care ele se confruntă şi că acestea vor fi puse în circuit 

spre binele întregii societăţi. În anumite cazuri, jurnalistul este obligat să preîntâ-

mpine sursele despre riscurile la care se pot expune în cazul în care îşi dezvăluie 

identitatea, or, există multe situaţii când cei care şi-au făcut publice viziunile so-

ciale sau opțiunile politice au fost ostracizaţi şi au suferit repercusiuni sociale în 

colectivitățile din care fac parte.  

Uneori, din anumite motive, de cele mai multe ori întemeiate (frica să nu fie 

etichetate, marginalizate, excluse din comunitate, învinuite sau dispreţuite de so-

cietate etc.), acest tip de surse refuză să comunice cu jurnaliștii. Respectarea deci-

ziei sursei de a furniza sau nu informații este o condiție de principiu în jurnalis-

mul social. Dreptul la intimitate şi confidenţialitate îl are oricare subiect din acea-

stă categorie, de aceea stabilirea și punerea de comun acord cu intervievații a mo-

dului în care va decurge discuția, „on the record/off the record”, este foarte impo-

rtantă.  

Informaţia oferită în condiţii de confidenţialitate nu trebuie retransmisă, iar 

jurnalistul este obligat să păstreze în taină identitatea ei – principiu stipulat în toa-

te codurile deontologie internaționale, naționale sau locale. Sh.Wheeler susține că 

păstrarea confidențialității și a secretului este o regulă generală care poate fi încă-

lcată doar dacă jurnalistul este gata să suporte consecințele – pierderea sursei. „Pe 

termen scurt poți obține un articol, dar, pe termen lung, vei pierde încrederea și 

ajutorul unei surse. Și chiar dacă nu ți se pare important când lucrezi la un ziar 

mare și nu crezi că ai putea să te întâlnești din nou cu acea persoană, pentru un ju-

rnalist din presa locală, unde cercul de contacte este cu mult mai redus, un astfel 

de comportament este echivalent cu o condamnare la moarte. În plus, este un co-

mportament neprofesionist” [1, p.87]. 
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Sursele confidenţiale joacă un rol important în procesul documentării, or, 

ele, de obicei, oferă aşa-numita „informaţie ascunsă”, pe care sursele oficiale o 

deţin, dar nu se grăbesc s-o facă publică. Cu toate acestea, pentru evitarea riscului 

de a pune în circuit informații false sau trunchiate, verificarea informaţiei din sur-

sele confidenţiale este obligatorie. 

La fel de importante se prezintă a fi relațiile pe care le stabilesc jurnaliștii cu 

sursele care se încadrează în categoria celor oficiale. Activitățile profesionale ale 

jurnaliștilor în raport cu anumite evenimente, gen: briefinguri, conferințe de pre-

să, prezentări oficiale de proiecte, programe, produse etc. implică comunicarea 

oficială și intervievarea oficialităților de diferite niveluri – de la secretarii de pre-

să până la președinții de guvern și de țară. Desigur, relaționarea în cadrul activită-

ților oficiale este influențată de anumite norme și reglementări, uneori extrem de 

rigide, privind ținuta vestimentară, limbajul, poziționarea în raport cu oficialita-

tea, modalitatea de formulare a întrebărilor sau unghiul de fotografiere a factori-

lor de decizie. De menționat faptul că noțiunea de „loc pentru presă” în cadrul ce-

remoniilor oficiale există aproape peste tot în lume.  

Instituțiile puterii și factorii de decizie au o valoare incontestabilă pentru jur-

naliști, or, calitatea materialelor în care sunt reflectate variate aspecte ale realității 

depinde, într-o oarecare măsură, de deschiderea acestora pentru reprezentații 

mass-mediei și de disponibilitatea lor de a furniza informații de calitate care core-

spund situaţiei reale din domeniu. Jurnaliștii îşi concentrează atenţia pe progra-

mele, proiectele pe care oficialitățile le concep pentru ameliorarea situaţiilor şi pe 

acțiunile concrete pe care ei le întreprind pentru implementarea proiectelor și so-

luţionarea problemelor sociale. Relaţiile pe care le stabilesc jurnaliştii cu factorii 

de decizie sunt de natură obiectivă, or, ele sunt absolut necesare pentru procesul 

de creaţie. Cu toate acestea, relaţia dintre jurnalişti şi factorii de decizie are un ca-

racter divers și chiar ambiguu.  

Între mass-media și sursele oficiale, indiferent de tipul de organizare socială 

în care acești doi actori coabitează, există tensiuni conceptuale generate de înțele-

gerea diferită a noțiunii de informație publică și a efectelor pe care le produce 

aceasta asupra sănătății organismului social. În principiu, modelul democratic, 

bazându-se pe investiţia de încredere, presupune faptul că instituţiile statului sunt 

obligate să lucreze transparent, garantând jurnaliștilor liberul acces la informaţiile 

de interes public. Liberul acces al jurnaliștilor la informaţiile de interes public nu 

este un simplu principiu constituţional, detașat ori detaşabil din sistemul compor-

tamental general al statului, or, acesta determină, la nivelul legilor țării, un com-

portament coerent și unitar al instituţiilor sociale față de cetăţean fie el reprezen-

tat de sine însuși, fie reprezentat de mass-media. Ideea că aceşti doi actori sunt 

adversari şi nu pot avea încredere unul în altul nu are niciun temei. Strategia de 

alianţă este de un real folos atât jurnalistului, cât şi factorilor de decizie, pentru că 

primul obţine toată informaţia solicitată, câştigând astfel timp, or, el nu va trebui 
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să caute alte surse şi posibilităţi de documentare, ci doar va verifica informațiile 

primite, iar cel de-al doilea obţine încrederea din partea presei, reducând presiuni-

le mediatice. Th.Libaert susţine că jurnaliştii care îşi cunosc interlocutorul vor 

avea mai puţin reflexul de îndoială sistemică sau chiar de folosire emoţională a 

evenimentului [2, p.41]. Comportamentul jurnalistic în raport cu factorii de deci-

zie are un caracter permanent, insistent și reiese din activitățile de bază pe care ju-

rnaliștii le realizează în raport cu aceștia: cele de monitorizare și de evaluare a ac-

țiunilor.  

Relaţia jurnalist – factori de decizie este influențată de reacţia standardizată a 

oficialităţilor şi de reflexul acestora de a-și justifica orice acțiune şi de a liniști 

publicul. În acest scop, factorii de decizie, de obicei, evită să expună situaţia rea-

lă, furnizând doar acele date care, în nici un fel, nu pot afecta imaginea lor, în pa-

rticular, şi a instituţiei pe care o reprezintă, în general. Sursele din această catego-

rie nu refuză niciodată în mod direct să ofere jurnaliștilor informaţii, ba, din cont-

ra, caută cât mai multe prilejuri de a îi contacta, dar informațiile factologice furni-

zate de ei nu întotdeauna sunt de calitate, or, deseori nu corespund realităţii. De 

obicei, aceştia îşi pregătesc din timp materialul, „curăţându-l” şi redactându-l în 

conformitate cu interesele lor de moment, prin aceasta încercând să sustragă aten-

ţia jurnaliştilor de la aspectele negative reale ale situaţiei şi să-i manipuleze, în 

scopul evitării unor reacţii potenţiale nedorite ale societăţii, generate de efectele 

materialelor jurnalistice. Acest lucru impune un comportament jurnalistic preca-

ut-insistent, care presupune, pe de o parte, insistența jurnaliștilor de a obține toată 

informația pe care trebuie s-o cunoască societatea în raport cu problema socială 

mediatizată, pe de altă parte, verificarea permanentă a informației obținute. „În 

relațiile pe care le menține cu autoritățile publice (…) în timpul îndeplinirii înda-

toririlor sale profesionale, jurnalistul trebuie să evite orice raport care ar putea să-

i afecteze independența sau imparțialitatea” [3]. 

 Merită să pomenim aici şi despre cadrul relaţional al jurnaliştilor cu purtăto-

rii de cuvânt şi responsabilii pentru relaţiile cu publicul – persoane împuternicite 

cu drepturi de a furniza informaţii despre activitățile instituțiilor puterii și a facto-

rilor de decizie. Aceștia sunt surse importante în procesul de mediatizare a realită-

ții, or, anume ei, în numele instituţiei pe care o reprezintă, fac publice informaţiile 

pe care le solicită presa. Comunicatorii, la fel ca factorii de decizie, tind să linişte-

ască agitaţia şi tulburările şi să-şi justifice acţiunile, de aceea jurnaliștii adoptă 

același tip de comportament jurnalistic – precaut-insistent. 

Relaţiile colegiale între jurnalişti şi comunicatori sunt o raritate, pentru că 

primul reflex al comunicatorilor este de a evita difuzarea informaţiei despre starea 

reală a lucrurilor, iar jurnaliştii, conştienţi de interesele comunicatorilor, caută să 

găsească surse de alternativă, capabile să infirme sau să confirme informaţiile ofi-

ciale. Refuzul comunicatorilor de a furniza toată gama de informații determină 

jurnaliștii să opereze cu informaţii din alte surse, şi, deseori, cu atitudini autorefe-
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renţiale. Verificarea informației oficiale se face prin încrucișarea ei cu informații-

le parvenite din surse de alternativă, deseori neoficiale, informale. Coliziunea din-

tre informația oficială și cea neoficială este în măsură să scoată la suprafață ade-

vărul, dar tocmai acest moment deranjează cel mai mult sursele oficiale și poate 

genera conflicte între jurnaliști și comunicatori, între jurnaliști și factorii de deci-

zie. Confruntarea între jurnalist și intervievat, care are drept scop provocarea inte-

rlocutorului pentru a obține informația pe care acesta o deține, dar evită să o facă 

publică, justifică întrebările neașteptate de o manieră combatantă în raport cu su-

rsele oficiale. Aşadar, din moment ce relaţiile surselor din această categorie cu 

mass-media poartă un caracter interesat, verificarea informaţiei survenite de la ele 

este absolut obligatorie.  

Relaţia jurnalist – experți (ultimii pot face parte atât din categoria surselor 

oficiale, cât și din categoria celor neoficiale) impune o altă relație comportamen-

tală și comunicațională. Tipul de comportament pe care îl adoptă jurnaliștii în ra-

port cu experții, în categoria cărora se includ, de obicei, persoanele publice sau 

profesioniştii în domeniu, este comportamentul jurnalistic neutru. Experții sunt 

antrenaţi în materialele de presă graţie competenţelor lor profesionale și au legiti-

mitatea de a interveni în situaţii ambigue și de forță majoră. Informaţiile factolo-

gice furnizate de către experți pot servi drept argument într-o analiză de presă, 

punct de pornire pentru unele investigații ample de presă sau sursă de alternativă, 

necesară pentru verificarea informațiilor furnizate de către factorii de decizie sau 

purtătorii de cuvânt etc. Opiniile şi comentariile lor asigură fiabilitatea informaţi-

ei şi creşterea credibilităţii materialelor jurnalistice. Cu toate acestea, experții in-

terni care fac parte din diverse instituții de stat pot fi condiționați să furnizeze un 

anumit tip de informație care ar confirma cele afirmate de factorii de decizie. Ex-

perții care fac parte din ONG-urile autohtone pot avea și ei anumite interese în ra-

port cu problema abordată (de exemplu, de a obține finanțare sau de a spori finan-

țarea pe acest domeniu), fapt care, de asemenea, poate influența calitatea experti-

zei realizate. Mai credibile se prezintă a fi expertizele externe, realizate de institu-

țiile externe și companiile internaționale.  

Caracterul relațional al acțiunii sociale reiese din interacțiunea între compor-

tamentul jurnalistic și conduitele altor actori care devin obiectul acțiunii lui profe-

sionale, iar tacticile de relaționare cu sursele necesare pentru mediatizarea realită-

ții sociale sunt foarte diferite. Astfel, sursele oficiale pot fi şi trebuie tratate altfel 

decât cele neoficiale. Or, dacă sursele neoficiale trebuie descătuşate şi predispuse 

spre discuţie, cele oficiale pot fi contactate fără prea mare pregătire psihologică, 

pentru că misiunea lor tocmai este de a furniza informaţia solicitată.  

Natura comportamentului jurnalistic depinde nu doar de tipurile de surse, ci 

și de caracteristicile individual-psihologice ale jurnalistului, pe de o parte, și ale 

interlocutorului, pe de altă parte: de starea lor psihică, de atitudinea și interacțiu-

nea acestora, de specificul situației de moment etc. Uneori, din lipsă de timp sau 
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din alte motive, jurnaliștii nu reușesc să-și adapteze comportamentul la situațiile 

noi, din care cauză pot apărea neînțelegeri sau obstacole în relațiile pe care le sta-

bilesc cu sursele. Cadrul relațional în jurnalismul social are un caracter potențial-

conflictual datorită varietății și diversității surselor ca pondere, statut social, cara-

cter, temperament, consistență informațională etc. Acest lucru solicită jurnaliștilor 

adaptarea la situație și adoptarea rapidă și spontană a diverselor modele de com-

portament, fapt care reduce flexibilitatea comportamentală a acestora.  

Jurnaliștii care abordează problemele sociale, pentru a cuprinde cât mai mul-

te laturi ale acestora, trebuie să examineze un număr maximal posibil de surse, in-

diferent de tipul sau statutul acestora. Cadrul relațional jurnalist – surse de infor-

mare îi solicită jurnalistului să adopte un comportament corect și din punct de ve-

dere moral, și din punct de vedere deontologic. Acesta din urmă se axează pe ob-

ligația jurnalistului: 

- de a solicita permisiunea / autorizaţia persoanei vizate sau a reprezentan-

ţilor săi legali pentru colectarea informaţiilor despre viaţa privată a acesteia. Ex-

cepţie sunt cazurile când informaţia despre viaţa privată este de interes public sau 

când aceasta afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice; 

- de a preîntâmpina interlocutorul – cetăţean simplu sau persoană publică – 

asupra efectuării înregistrărilor. Investigaţiile de presă sunt excepţii în acest con-

text, dar ele implică riscuri;  

- de a efectua înregistrări (video, foto) în locurile publice fără acordul per-

soanelor prinse în obiectiv, or, aflarea persoanei în locurile publice și discursurile 

publice ale ei nu pot fi atribuite la domeniul vieţii private a acesteia. În consecin-

ţă, nu este necesară o permisiune expresă; 

- de a nu efectua filmări (video, foto) de casă sau/și în casele, proprietăţile 

persoanelor private fără consimţământul acestora. Excepţie sunt cazurile când in-

formaţia despre viaţa privată este de interes public sau când aceasta afectează ca-

pacitatea de exercitare a funcţiei publice;  

- de a filma persoanele cu funcţie de răspundere şi funcţionarii publici în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu fără acordul lor.  

Sarcina jurnalistului este să informeze publicul despre realitatea înconjurăto-

are, iar realitatea nu este altceva decât o totalitate de nuanţe ale adevărului. Cu cât 

mai multe aspecte ale problemei vor fi reflectate prin detalii generale şi particu-

lare, date statistice, citate ale actorilor implicaţi în subiect, observaţii generale ale 

jurnalistului, concluzii ale experţilor, cu atât mai autentic şi mai credibil va fi pro-

dusul jurnalistic finit. Jurnaliştii își dezvoltă o linie suficient de intimă cu sursele, 

pentru a genera încredere şi a obţine informaţii şi, în acelaşi timp, suficient de de-

taşată, în măsură să le permită să fie obiectivi, chiar şi atunci când adevărul nu 

flatează sursele.  

Varietatea semantică, structurală, pragmatică a evenimentelor și fenomenelor 

social-politice contemporane solicită jurnalistului mobilitate și flexibilitate com-
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portamentală maximală, îndeosebi atunci când mediatizarea se desfășoară în con-

diţii excepţionale, când comportamentul mass-mediei, în general, şi al jurnalişti-

lor, în particular, comportă grave modificări psihologice, sociale, profesionale 

etc. Starea de lucruri respectivă impune jurnaliştii şi instituţiile mediatice să stabi-

lească diverse relații şi să adopte diferite linii comportamentale adecvate momen-

tului şi situaţiei. Astfel, jurnaliștii creează, dar, totodată, şi se creează. Creaţia îi 

determină să stabilească relații, să elaboreze proiecte, să ia decizii și să aleagă di-

verse modele de comportament pentru a conferi sens acţiunii lor profesionale. 
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The article is dedicated to the 25th anniversary of the most large repatria-

tion of the Jewish population of the Moldavian Soviet Socialist Republic and the 

Republic of Moldova in the early 90-s of the XX century and creation large Rus-

sian-speaking community - peoples from Moldova at Israel. Provided some 

facts from the history of the emigration of Jews from Bessarabia to Palestine in 

the late XIX - early XX centuries and beyond. The author considers the main di-

rections of activity of the Bessarabian Jews House (Beit Bessarabia), and the 

Association of immigrants from Moldova "Izvoraş" (founded in 2005), acting as 

an important factor of rapprochement and interaction of Jewish communities 

operating in the major cities in Israel. It tells about people who contributed in 

the preservation and multiplication of the spiritual and cultural connections 

with the "homeland" in the development of economy, science, culture and art of 

"Promised Land." Among these people from Moldova - famous politicians and 

public figures, scientists, writers, journalists and publishers, musicians and art-

ists, representatives of other professions. 

Keywords: Moldavian Soviet Socialist Republic, the Republic of Moldova, 

the State of Israel, repatriation, "Beit Bessarabia", association "Izvoraş". 

 

Минуло двадцать пять лет со времени массового исхода граждан ев-

рейской национальности из бывших республик СССР. По некоторым дан-

ным, помимо США, Канады, Германии и других европейских стран, толь-

ко в Израиль репатриировалось около 1.200 тысяч человек. Согласно раз-

личным источникам в 1980-х - начале 1990-х годов из Молдавской ССР 

(впоследствии из Республики Молдова) на «Землю Обетованную» выехало 

от восьмидесяти до ста тысяч граждан. Считается, что этому способство-

вало ухудшение социально-экономических условий жизни и рост антисе-

митизма. В посольстве Республики Молдова в Израиле полагают, что око-

ло двухсот тысяч  израильских граждан так или иначе имеют отношение к 

Молдове – через своих супругов, родителей, бабушек и дедушек, или в 

связи с тем, что были рождены в Молдове  (Бессарабии) [8].  
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Исторически Бессарабию и Палестину связывают глубокие корни. Из 

архивных источников, хранящихся в Национальном архиве Республики 

Молдова, видно, что еще в середине ХIХ столетия по бессарабским горо-

дам и местечкам странствовали «гонцы» из разных благотворительных и 

религиозных еврейских обществ, которые зазывали местных соплеменни-

ков поселиться на древней родине. Из переселившихся в Палестину бесса-

рабских евреев некоторые оставили заметный след в истории края. Наибо-

лее яркая личность из этой когорты людей – Меир Дизенгоф (первона-

чально Меер Янкелевич, впоследствии Мирон Яковлевич Дизенгоф), ро-

дившийся в 1861 году в селе Екимовцы, Оргеевского уезда Бессарабской 

губернии. В 1905 году он связал свою жизнь с Палестиной. Меир Дизен-

гоф является не только одним из основателей Тель-Авива и первым мэром 

поселения, быстро ставшего одним из крупнейших городов Израиля, но и 

первым архитектурным и хозяйственным «отцом» будущего европейского 

города: в 1911-1922 годах он возглавлял службу городского планирования. 

Мэром города он оставался более двенадцати лет. В память о Меире Дизе-

нгофе названа центральная улица Тель-Авива, торгово-развлекательный 

«Дизенгоф-центр», а также Меир-парк. Существует премия его имени в 

области изобразительного искусства (М.Дизенгоф являлся собирателем 

картин и призывал художников дарить их в картинную галерею) [9].  

В 1907-1910 годах долг врачевателя так необходимого для соплемен-

ников в Палестине исполнил видный сионистский и общественный дея-

тель, уроженец Кишинева, доктор медицины Яков Мордкович Бернштейн-

Коган (1859-1929). Он работал врачом в Нижней Галилее и Петах-Тикве, 

стал первым окружным врачом еврейских колоний в крае, стал одним из 

основателей Объединения врачей Земли Израиля. В последующие годы 

его примеру последовали и другие выходцы из Бессарабии. В Израиле 

чтут сионистского деятеля, активиста еврейского поселенческого движе-

ния, уроженца Калараша (1886 г.) Исраэля Гилади (настоящее имя – Исрул 

Шмилевич Бутельбройт). Основанный им кибуц (1916 г.) носит его имя – 

Кфар-Гилади. Уроженец Кишинева (1923 г.) Меир Зореа (Меер Зародеж-

ский) стал видным военачальником, участником войн Израиля за незави-

симость. В его честь названа одна из улиц северной столицы – Хайфы.   

Из государственных, политических и общественных деятелей с «бес-

сарабскими корнями», внесших в разное время и продолжающих вносить 

заметный вклад в развитие израильского общества, его экономику, науку и 

культуру, справедливо назвать имена таких земляков, как доктор геогра-

фических наук, профессор Вольф (Зеэв) Вильнаи (уроженец Кишинева) и 

его сын Матан Вильнаи (генерал Армии обороны Израиля, бывший депу-

тат Кнессета, министр культуры, науки и спорта, заместитель министра 

обороны); Одед Еран (Эран) (бывший посол Израиля в Европейском Сою-
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зе, экс-посол в Иордании, глава Центра стратегических исследований при 

Тель-Авивском университете; Рая Джаглом – известная активистка веду-

щей женской организации; Ронен Плот (уроженец г.Бельцы) – экс-гене-

ральный директор Кнессета, ныне глава муниципалитета г.Нацарет-Илит 

(Назарет); Натали Портман (уроженка Иерусалима) – американская актри-

са театра и кино (родители-репатрианты из Кишинева) и многие другие.  

Видной фигурой из репатриантов начала 1940-х годов, несомненно, 

является уроженец Кишинева Исаак Абрамович Корн (ивритизированное 

– Ицхок Корен) (1911-1994) – израильский общественный и политический 

деятель, писатель, историк-краевед. Он стал основателем Всемирной Фе-

дерации бессарабских евреев (с центром в Буэнос-Айресе) (1941 г.), объе-

динения выходцев-евреев из Бессарабии в Израиле, а также бессарабского 

культурного центра «Бейт Бессарабия» (Дом бессарабских евреев) в Тель-

Авиве, которым руководил до последних дней и которому по праву прис-

воено его имя. Ицхок Корн является автором многих трудов по истории 

бессарабского еврейства и еврейской культуры, увидевших свет на иврите, 

идише и испанском.  

Как и другие репатрианты из бывших советских республик 1990-х го-

дов, выходцы из МССР - граждане еврейской национальности, преодоле-

вали понятные с переселением в другую страну общие трудности, связан-

ные с освоением государственного языка иврит (большинство владело 

языком идиш), профессиональной адаптацией и культурной интеграцией в 

израильское общество. Расселившись в разных частях страны, выходцы из 

МССР стали объединяться в землячества и сообщества. Процесс адапта-

ции к израильской действительности одновременно сопровождался насущ-

ной необходимостью сохранения богатого наследия бессарабского еврейс-

тва и национальных традиций страны исхода.  

В 1990-е годы массовой репатриации, положительную роль по консо-

лидации выходцев из Молдовы и их адаптации к израильской действи-

тельности выполняли упомянутые выше Всемирная федерация бессараб-

ских евреев и Дом бессарабских евреев («Бейт Бессарабия»), начавший 

свою деятельность в Тель-Авиве еще в 1971 году и ставший по существу 

своеобразным культурным центром. Здесь собрана богатая библиотека, 

действуют разнообразные выставки, существует архив редких документов, 

связанный с историей бессарабского еврейства, располагаются лекцион-

ные залы и аудитории. «Бейт Бессарабия» стал местом деловых контактов 

и для израильских бизнесменов, которые заинтересованы в установлении 

и развитии экономической и коммерческой деятельности с коллегами из 

Молдовы. 

Активная работа Всемирной Федерации бессарабских евреев (прези-

дент – доктор Дани Корен, являющийся с 1994 года одновременно и пред-
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седателем товарищества «Дом бессарабского еврейства» (Бейт Бессара-

бия), продолжается и в последние годы. Традиционными стали ежегодные 

– весной и осенью – встречи земляков, представителей еврейских общин 

разных городов Израиля, которые, кроме радости общения, характеризу-

ются дружеским застольем, концертом любимых еврейских и молдавских 

мелодий, традиционными угощениями молдавской и еврейской кухни. Ве-

сенний сбор выходцев из Молдовы состоялся в мае 2016 года. Надежной 

площадкой для таких встреч стал ресторан с символическим названием 

«Белый аист» в городе Ришон ле-Цион, где собираются представители мо-

лдавских землячеств из Ашдода, Ашкелона, Бат-Яма, Беэр-Шевы, Лода, 

Нетании, Реховота, Ришон ле-Циона, Тель-Авива, Хайфы и других горо-

дов и населенных мест Израиля. Осенняя встреча успешно прошла там же 

18 ноября 2016 года. Об обоюдной важности таких встреч, несомненно, 

свидетельствует факт участия в них, как правило, посла Республики Мол-

дова в Израиле и ответственных сотрудников посольства. В прежние годы 

распространенными стали также встречи земляков из молдавских городов 

– Бельцы, Единцы, Кишинева и др. Эта традиция, правда, гораздо реже, но 

сохраняется и в настоящее время (например, бывшие жители г.Бельцы и 

не только провели встречу 29 октября 2016 года в тель-авивском парке Га-

ней Иешуа). Новый импульс более тесному общению выходцев из Молдо-

вы придаст проект «Бессарабские встречи», инициированный землячест-

вом из Ашдода и поддержанный другими общинами. 

Однако надо признать, что одним из наиболее значимых событий в 

жизни еврейских общин стало ежегодное празднование «Мэрцишора». В 

эти дни земляки собираются в ресторанах, вспоминают знакомые молдавс-

кие и еврейские мелодии, слушают песни в исполнении приглашенных ар-

тистов, в том числе из Молдовы (Ленуца Бургилэ, Ион Суручану и др.), 

наслаждаются шедеврами еврейской и молдавской кухни. 7 марта 2017 го-

да, в рамках «Мэрцишора», по предложению местной общины выходцев 

из Молдовы, большой праздничный концерт состоится в Ашкелоне. Ев-

рейские землячества считают за честь проведение «Мэрцишора» именно в 

своем городе. Носителей языка идиш радуют возобновившиеся концерты 

идишской песни, а также продолжающиеся спектакли Театра «Идиш-

шпиль».  

Важным консолидирующим фактором, стимулирующим творческий 

потенциал выходцев из Бессарабии и Молдовы, является учреждение (с 

1964 года) и вручение ежегодной премии имени видного бессарабско-из-

раильского поэта, литератора и переводчика, уроженца города Бельцы 

Якова Фихмана (1881-1958 гг.). За вклад в развитие еврейской (на идиш) и 

израильской культуры, а также укрепление наследия бессарабского еврей-

ства только за последние годы лауреатами премии стали: художники  – 
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Вольф Бульба, Петр Глузберг, Михаил Горбань, Мирьям Гамбург; писате-

ли и литераторы – Эфраим Баух, Моисей Лемстер, Давид Хахам, Лазарь 

Любарский, Борис Сандлер; композиторы, аранжировщики, музыканты и 

певцы – Эмиль Кройтор, Самсон Камельмахер, Саня Кройтор, Илья Бер-

шадский, Михаил Машкауцан. Солидной мотивацией для творчества зем-

ляков является издание их книг, брошюр и исследований. При содействии 

Дома бессарабских евреев увидели свет – работа Ицхака Корна «Облик бе-

ссарабского еврейства» (1978 г., 2002 г., на идиш и русском языках), про-

изведения Эфраима Бауха (в частности, его отдельные романы), книги зе-

мляков из Молдовы – Давида Хахама «Не забудем Холокост в Бессарабии 

и Транснистрии в 1941-1944 годах» (2011 г.), Моисея Лемстера «Разре-

шить нельзя, отказать: еврейские «отказники» Молдавии 1980-х годов» 

(2011 г.), Ефима Айзенберга «Еврейский смех: цимес нашего двора» (2012 

г., художник – иллюстратор – Вольф Бульба), Лазаря Любарского «Еврей-

ские события и мотивы в творчестве знаменитостей» (2015 г.) и др.  

Для поощрения и мотивации земляков, их участия в волонтерском 

движении, активизации работы внутри молдавских землячеств, проведе-

нии культурно-массовых мероприятий, поддержании и укреплении друже-

ских связей с гражданами и организациями Молдовы Всемирной федера-

цией и Домом бессарабских евреев в 2016 году учреждена премия имени 

Ицхака Корна. Первыми и достойными ее лауреатами стали руководители 

наиболее активных городских общин и подвижники-общественники – Ми-

ла Беккер, Аркадий Бровер, Бина Голубочански, Александр Гринберг, По-

лина Каминер, Самсон Кемельмахер, Дора Кессельман, Яков Коган, Роза-

лия Крохмаль, Роман Полищук, Иосиф Ройтман, Александр Ситняковский 

и другие.  

Популяризации творчества талантливых земляков-художников слу-

жат выставки, организованные при содействии Дома бессарабских евреев. 

Жители Израиля познакомились с работами Вольфа Бульбы, Антонины и 

Виталия Гришчуков и др. В центральных музеях страны экспонируются 

живописные работы выходцев из Бессарабии и Молдовы, в тель-авивском 

районе Неве Цадек действует музей художника и скульптора Нахума Гут-

мана (1898-1980 гг.), создателя современной эмблемы Тель-Авива, уроже-

нца местечка Теленешты (ныне районный центр Республики Молдова). 

Среди других мероприятий Всемирной федерации и Дома бессарабских 

евреев заслуживает внимание проведение памятных дней и поездок, связа-

нных с Катастрофой европейского еврейства: организация посещения На-

ционального Центра Памяти – «Яд Вашем» в Иерусалиме, чествование уз-

ников гетто и концлагерей, оказание информационной помощи молдавс-

ким землячествам и бизнесменам-выходцам из Молдовы по налаживанию 

деловых контактов и реализации совместных проектов с коллегами страны 
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исхода, а также поддержание связей с еврейскими общинами Молдовы, 

Румынии и Германии. Налажена экскурсионная деятельность, посещение 

исторических, памятных и курортных мест, как в Израиле, так и за рубе-

жом. Весьма продуктивной в этой связи является организаторская деятель-

ность исполнительного директора Дома бессарабских евреев, уроженца 

Теленешт – Льва Вайнбойма, который является фактическим менеджером 

и бизнес-консультантом молдавской диаспоры.   

Важным звеном культурно-духовного взаимодействия еврейских об-

щин Молдовы и Израиля, одновременно консолидирующим деятельность 

и общение местных землячеств непосредственно на «Земле Обетованной» 

является действующее с 2005 года Объединение выходцев из Молдовы 

«Извораш». У истоков его создания стояли: поэт, прозаик и переводчик, 

уроженец Бендер Эфраим (Ефрем) Баух (председатель), Аркадий Бровер 

(исполнительный директор), Ася Халфин (заместитель директора), Мила 

Беккер, нынешний глава еврейской общины Ашкелона (финансовый дире-

ктор). Нужно особо отметить согласованное, дополняющее друг друга, 

взаимодействие Объединения выходцев из Молдовы с Всемирной федера-

цией и Домом бессарабских евреев («Бейт Бессарабия»). Эти организации, 

вкупе с Объединением «Извораш», в свою очередь координируют свою 

деятельность с Посольством Республики Молдова в Израиле, которое 

стремится сохранять с бывшими соотечественниками теплые, устойчивые 

и стабильные отношения, развивать и умножать экономические и культур-

ные связи. Со своей стороны, молдавской диаспоре в Израиле далеко не 

безразлично, в каком направлении идет развитие Республики Молдова. 

Таким образом, удовлетворяется взаимный интерес. 

Разумеется, главным вопросом всякой репатриации является способ-

ность репатриантов найти себя в новых условиях, полнее реализовать свои 

профессиональные умения и таланты. С помощью специально созданного 

государством структуры – министерства алии (репатриации)  и абсорбции 

и подведомственных организаций – выходцы из Молдовы, как и репатриа-

нты из других стран, получили возможность обучаться государственному 

языку – ивриту в специальных школах (ульпанах), подтвердить (не без 

трудностей) профессиональную квалификацию и трудоустроиться. Выход-

цы из Молдовы высоко ценятся в Израиле как высококвалифицированные 

специалисты. Они трудятся в разных областях экономики страны, в хай-

теке (высокие технологии), в общественном секторе, в сфере культуры и 

искусства. Некоторые из них достигли впечатляющих результатов, и в на-

стоящее время они широко известны, как в Израиле, так и за рубежом.  

Влиятельным и популярным государственным и политическим деяте-

лем Государства Израиль стал уроженец Кишинева Авигдор Либерман. 

Репатриировавшийся в 1978 году в двадцатилетнем возрасте вместе с ро-
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дителями, он благодаря целеустремленности, упорству и твердости харак-

тера, прошел трудный путь от простого рабочего в аэропорту имени Бен-

Гуриона до нынешнего министра обороны. Позади служба в армии, годы 

учебы в университете, первые шаги в предпринимательстве и политике, 

основание партии репатриантов «Наш дом Израиль», лидером которой он 

является до настоящего времени, продолжительная депутатская деятель-

ность в Кнессете, посты министра национальной инфраструктуры (2001-

2002 гг.), вице-премьера, министра транспорта (2003-2004 гг.), вице-пре-

мьера, министра стратегического планирования (2005-2006 гг.), вице-пре-

мьера, министра иностранных дел (2009-2015 гг.), наконец, министра обо-

роны Израиля (с 1 июня 2016 г.) [1]. Граждане Израиля высоко оценили 

личный вклад Авигдора Либермана за достижение окончательного, закре-

пленного на законодательном уровне, соглашения (в мае 2016 года) о вы-

делении из правительственного бюджета 1,9 миллиарда шекелей на прове-

дение пенсионной реформы и дополнительной ассигнации около 700 мил-

лионов шекелей на решение проблемы социального жилья. Данное согла-

шение удалось достигнуть во многом благодаря предложению Авигдора 

Либермана создать в Кнессете межпартийную (русскоязычную) Коалицию 

в защиту интересов репатриантов, состоящую из русскоязычных депута-

тов разных партий.  

Из других важных результатов, достигнутых возглавляемой Авигдо-

ром Либерманом партии НДИ во время пребывания во власти – это вклю-

чение представителей русскоязычной общины во все эшелоны управления 

государством; реализация концепции многовекторной внешней политики; 

заслуживающее внимания предложение о решении палестинского конфли-

кта на основе принципа «обмена территориями и населением». В социаль-

ной сфере и в области экономики – это удвоение суммы выходного посо-

бия для солдат, завершивших воинскую службу; привязка корзины абсор-

бции к индексу цен; реализация проекта создания опреснительных стан-

ций и формирование системы очистки сточных вод; реализация проекта 

строительства целого ряда дорог и др. [2].  

Посещение Авигдором Либерманом Молдовы, последовательно в 

2003, 2006, 2011, 2012 и 2015 годах, связаны не только с личной привязан-

ностью к «малой родине», но и с укреплением взаимовыгодного торгово-

экономического и культурного сотрудничества между Республикой Мол-

дова и Государством Израиль. Продолжает действовать заключенное с 

2012 года по инициативе нашего земляка соглашение между странами о 

выделении рабочих мест молдавским строителям, а также разрешение 

гражданам Молдовы оказывать патронажную помощь престарелым изра-

ильтянам. Важным шагом в сфере укрепления экономического и научного 

сельскохозяйственного сотрудничества, стало подписание в ноябре 2014 
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года в Кишиневе Протокола о намерениях по строительству в Молдове ла-

боратории молекулярной биологии генетически модифицированных орга-

низмов, реализация которого позволит Республике Молдова успешно ре-

шать задачи развития и контроля за качеством своего сельскохозяйствен-

ного экспорта путем достижения уровня стандартов Европейского Союза. 

Еще одним свидетельством особых дружеских отношений между двумя 

странами стало долгожданное решение правительства Государства Изра-

иль от 21 сентября 2014 года об отмене визового режима для граждан Рес-

публики Молдова (Авигдор Либерман в этот период занимал должность 

министра иностранных дел). Разумеется, настойчивую работу в этом, как, 

впрочем, и в других вопросах проделали руководство Республики Молдо-

ва и работники молдавского Посольства. 

Поистине “исторический» прорыв связан с именем нынешнего вице-

спикера Кнессета (парламента) Израиля, уроженки Бельц – Тали Плосков. 

Она одна из тех, как, впрочем, и Авигдор Либерман, кому удалось своим 

упорством и способностями, как здесь принято говорить, пробить «стекля-

нный потолок». Учащаяся средней школы №7 в Бельцах и выпускница ме-

стного государственного педагогического института (ныне Бельцкий госу-

дарственный университет имени Алеку Руссо), психолог по специальнос-

ти и работник городской системы образования, Тали Плосков, репатрии-

ровавшись с семьей в Израиль в 1991 году, по ее словам, практически с 

нуля, начала свою трудовую деятельность на новой родине. Семья посели-

лась в городе названном «южной жемчужиной» – Араде. Тали Плосков ос-

воила государственный язык – иврит, «подтянула» английский. Вначале 

она работала медсестрой, служащей в отеле, затем перешла работать в 

банк, где с 1994 по 2010 год была заведующей отделом.  

Будучи прирожденным лидером, Тали Плосков в начале 2000-х годов 

стала заниматься политической и общественной деятельностью: была изб-

рана депутатом городского совета от партии «Наш дом Израиль» и зани-

мала должность заместителя мэра в ставшем родным для ее семьи городе 

Араде (в нем около половины жителей – репатрианты из бывшего СССР). 

В 2010 году, при поддержке партии, она выиграла сложные выборы на 

пост мэра этого города, став первой в истории Израиля русскоязычной ре-

патрианткой начала 1990-х и одной из немногих женщин на этом посту. 

Она многое сделала для выхода города из кризисного состояния, улучше-

ния его инфраструктуры, трудоустройства, укрепления личной и общест-

венной безопасности его граждан. При этом она неоднократно обращалась 

непосредственно к премьер-министру страны за поддержкой. Тали Плос-

ков поддержала инициативу породнения Арада с оставшимся навсегда для 

нее родным городом Бельцы, где в августе 2014 года подписала Соглаше-

ние о намерениях по установлению сотрудничества [4].  
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Накануне парламентских выборов, состоявшихся в марте 2015 года, 

Тали Плосков инициировала свою отставку с поста мэра и была избрана 

депутатом Кнессета (парламента) 20-го созыва по списку партии «Кулану» 

(«Вместе») и стала вице-спикером Кнессета. Она является членом комис-

сии законодательного органа по экономике и исполняющей обязанности в 

финансовой комиссии, а также утверждена сопредседателем парламентс-

кой группы дружбы «Израиль-Молдова» и руководителем парламентской 

группы дружбы «Израиль-Армения». Не удивительно, что в качестве ви-

це-спикера Кнессета Тали Плосков часто возглавляет израильские делега-

ции на разных международных форумах и мероприятиях. Она инициатор 

многих интересных проектов в рамках организационной деятельности са-

мого Кнессета. 

Однако, не понаслышке зная проблемы простых людей, тех, кто нуж-

дается в помощи и поддержке, она, будучи депутатом, считает своей прио-

ритетной задачей законодательно и практически находить пути решения 

насущных вопросов, касающихся всех граждан Израиля, а не только репа-

триантов. Она активно подключилась к решению проблемы реформирова-

ния существующей системы пенсионного обеспечения, в частности, репат-

риантов, прибывших в страну в возрасте сорок плюс. При выходе на пен-

сию эта категория людей неизбежно пополняет ряды граждан, живущих в 

черте бедности. В октябре 2015 года в комиссии Кнессета по труду, соци-

альному обеспечению и здравоохранению было принято решение о созда-

нии профильной подкомиссии по «статуту пожилых людей», руководство 

которой осуществляла Тали Плосков. Ранее она возглавила парламентс-

кую подкомиссию по решению пенсионного вопроса. После этого она про-

вела рабочую встречу с членами инициативной группы Форума русскоя-

зычных израильтян (ФРИ), чтобы обсудить вопрос и наладить сотрудниче-

ство для предотвращения надвигающейся «финансовой катастрофы», ко-

торая заботит ее и лидера партии «Кулану», действующего министра фи-

нансов Моше Кахлона. Кроме того, Тали Плосков входит в состав группы 

русскоязычных депутатов Кнессета, которые по инициативе гражданского 

общества продвигают решение проблемы социального жилья для нуждаю-

щихся и увеличения социальных субсидий на его съем пожилыми людьми. 

Тали Плосков вошла в межпартийную Коалицию в защиту интересов ре-

патриантов для решения вопроса о пенсиях, инициированную Авигдором 

Либерманом.   

Активная деятельность Объединения выходцев из Молдовы «Изво-

раш», о котором упомянуто выше, в немалой степени связана с именем его 

главы Аркадием Бровером. Конечно же, руководство не ограничивается 

только проведением ежегодного праздника «Мэрцишор». Приходится ре-

шать насущные организационные и структурные вопросы, представлять 
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интересы Объединения выходцев на встречах с официальными структура-

ми, искать удобные площадки для взаимодействия. До отъезда в Израиль 

(1990 г.) Аркадий Бровер трудился в кишиневском проектном институте 

«Гидроплодоовощпром». В настоящее время он работает в муниципалите-

те г.Ашдода, возглавляя отдел инфраструктуры. Город этот гордится своей 

благоустроенностью и комфортом для проживания его жителей. Видимо, 

поэтому приезжая в Кишинев, он с особым профессиональным вниманием 

следит за происходящими в молдавской столице инфраструктурными из-

менениями, чего греха таить, переживая за перекосы в этой сфере. Он лю-

бит приезжать по его словам, в «чистый и зеленый Кишинев осенью, когда 

стоит хорошая погода». «В этот период чувствуешь себя, - признается 

он, - вернувшимся в детство». По его мнению, большинство представите-

лей из молдавской диаспоры живо интересуются тем, что происходит на 

их «малой родине», ощущают свою причастность к ней и желают процве-

тания и благополучия краю. Аркадий Бровер – непременный участник 

проводящихся в Кишиневе Конгрессов молдавских диаспор, является чле-

ном Координационного совета выходцев из Республики Молдова, прожи-

вающих за рубежом, чьи решения своевременно доносит до земляков, на-

ряду с другими активистами представляет выходцев из Молдовы на по-

сольских приемах и других официальных встречах [10].  

Одним из зачинателей масштабного ветеранского движения в Израиле 

по праву считается Абрам-Михаэль Меерович Гринзайд. Родился он в бес-

сарабском местечке Згурица тогдашнего Сорокского уезда (1926 г.). В 

1943-1945 годах участвовал в боевых действиях на 3-м Прибалтийском и 

1-м Украинских фронтах. За боевые заслуги награжден орденами Отечест-

венной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и «За освобождение Праги». После войны работал дирек-

тором сельской школы, Сорокского педучилища, заместителем директора 

кишиневского торгово-экономического техникума. После репатриации 

(1990 г.) занимался общественной деятельностью в рядах Всеизраильского 

объединения выходцев из СССР-СНГ, являлся депутатом двух созывов 

муниципалитета города Реховота, председателем окружного комитета Со-

юза ветеранов войны. В 2005 году избран председателем Всеизраильского 

Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма, в рядах 

которого были и выходцы из Молдовы.  

Приоритетным направлением в деятельности Союза ветеранов 

А.М.Гринзайд и его единомышленники  определили увековечение памяти 

героев войны, «удовлетворение моральных, духовных и социальных инте-

ресов членов организаций». За последние годы в разных населенных пунк-

тах страны сооружены более пятидесяти памятников и создано около шес-

тидесяти школьных музеев боевой славы. По инициативе Союза ветеранов 
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принят Закон о ветеранах, определяющий ряд льгот для них (значительные 

скидки при покупке лекарств, оплата коммунальных и транспортных услуг 

и в ряде случаев санитарно-курортного лечения) и выделение средств ве-

теранским организациям для проведения мероприятий оборонно-патрио-

тического характера за счет государства и муниципалитетов. Законода-

тельно закреплено празднование дня Победы – 9 мая. Это тем более уди-

вительно, что до 1990 года в Израиле не было такого слова «ветеран» и ни-

кто не знал, что такое 9 мая, такого праздника не существовало. Значи-

тельным оборонно-патриотическим событием в Израиле стало открытие в 

2015 году в музейном комплексе Латруна Музея еврейского воина 2-й ми-

ровой войны, экспозиция которого повествует о героизме еврейского на-

рода. Будущим поколениям есть чем гордиться. Важно, что Союз ветера-

нов взял под свое надежное «крыло» и узников гетто, блокадников и беже-

нцев. Во всех этих достижениях видна опытная и твердая рука председате-

ля Союза ветеранов 2-й мировой войны А.М.Гринзайда, отметившего в 

марте 2016 года свое славное 90-летие [15].  

Среди репатриантов-ученых из Молдовы разных специальностей наи-

большая удача сопутствовала, как правило, представителям естественных, 

точных и экономических наук, и в определенной степени инженерам раз-

личного профиля. Гораздо менее востребованными оставались представи-

тели социальных (общественных) наук. Доктора физико-математических 

наук, радиофизика и климатолога Леонида Абрамовича Диневича в Мол-

дове по праву называли человеком, который «делает погоду» в прямом, а 

не в переносном смысле. С 1965 по 1992 годы он возглавлял военизирова-

нную службу по активным воздействиям на гидрометеорологические про-

цессы «Молдгидромета», располагавшейся на станции Корнешты. Проще 

говоря, служба занималась защитой сельскохозяйственных культур от гра-

добития, извлечением осадков из облаков разных типов и т.п. Для Молдо-

вы эта проблема была и остается очень важной. Генерал Л.А.Диневич нео-

днократно избирался депутатом районного и кишиневского Советов депу-

татов трудящихся (1989-1991 гг.), являлся лауреатом премии Совета мини-

стров МССР (1985 г.). 

После репатриации он стал научным сотрудником Тель-Авивского 

университета и как радиофизик начал заниматься разработкой алгоритмов 

и методики распознавания радиоэхо птиц для обеспечения безопасности 

полетов боевой авиации, а также исследованиями в области осуществле-

ния радиолокационного контроля за сезонной миграцией птиц. Для этого 

им разработана конструкция радиолокационной станции МРЛ-5.  

Успешно реализуют на исторической родине свой научный потенциал 

выпускники химического факультета Кишиневского (ныне Молдавского) 

государственного университета. Уроженец Кишинева (1946 г.) доктор хи-
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мических наук, профессор Моисей (Моше) Белинский  много лет прорабо-

тал в лаборатории неорганической химии Института химии АНМ. Защи-

тил кандидатскую и докторскую диссертации. После репатриации (1990 г.) 

приступил к работе в Школе химии факультета естественных наук Тель-

Авивского университета. Область его научных интересов – теоретические 

исследования многоядерных металлических центров в биологических сис-

темах. Результаты его работы вносят важный вклад в понимание электрон-

ной структуры магнетизма, переноса электронов и спектроскопии биоло-

гических систем и их синтетических моделей. Профессор М.Белинский 

подтвердил существование зависимости между развитием химических на-

ук и уровнем смежных дисциплин, особенно физики и математики, а так-

же влиянием самой химии на другие естественные науки. Большую общес-

твенную работу ведет М.Белинский в рамках Союза ученых-репатриантов. 

Он – председатель совета Ассоциации ученых-репатриантов университе-

тов Израиля, вице-президент Союза ученых-репатриантов Израиля, член 

комиссии по реализации проекта КАМЕА (представитель ученых-репатри-

антов).   

Востребованными в научной, образовательной и производственной 

сфере оказались доктора химических наук, выходцы из Молдовы – Наум 

Китросский (уроженец Бельц), Берта Иосефзон-Куявская и Александр  

Вайсман (оба – уроженцы  Кишинева) и другие выпускники химического 

факультета Кишиневского государственного университета, родившиеся 

вне Молдовы (А.Гольдман, С.Ставров) [14].  

«Вы не представляете, какую генную инженерию природа вытворяет 

каждую минуту!» – эта фраза одного из ведущих генетиков Израиля Аб-

рама Бенционовича Короля стала программной для многих его коллег по 

научным изысканиям. Репатриировавшийся в 1991 году уроженец Киши-

нева, получил поддержку в деле организации лаборатории математической 

и популяционной генетики в Институте эволюции Хайфского университе-

та. Сюда он прибыл многоопытным исследователем: позади была защита 

кандидатской и докторской диссертаций, организация и руководство лабо-

раторией генетической рекомбинации в Институте экологической генети-

ки Академии наук Молдавской ССР (с 1983 года), профессорское звание 

(1991 г.). А.Б.Король являлся лауреатом государственной премии Молда-

вии по науке и технологиям (1985 г.).  

Исследовательская работа в области генетики вышла на новый уро-

вень и приобрела прикладной характер с назначением полного профессора 

Хайфского университета А.Б.Короля директором Института эволюции 

Хайфского университета (2008 г.). Одно из ведущих направлений научных 

изысканий, получивших международное признание, – исследование био-

логического разнообразия, генетики, геномики диких сородичей  культур-
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ных растений – прародителей культурной пшеницы и культурного ячменя. 

Во многом благодаря переходу древнего человека от собирательства к вы-

ращиванию этих растений привело к созданию человеческой цивилизации. 

В этом направлении институт взаимодействует с несколькими междунаро-

дными консорциумами. Сотрудники института во главе с директором яв-

ляются желанными авторами на страницах авторитетнейшего журнала Sci-

ence. Совместно с американскими учеными был картирован (нанесен на 

карту контуров ареала) ген высокого содержания белка в зерне. Этот ген 

извлечен, секвенирован (определена первичная структура), картирован и 

запатентован. Это открытие гарантирует возможность повышения содер-

жания белка в пшенице на 10-18 процентов, что позволит получить допол-

нительно шесть миллионов тонн белка, что в условиях назревающего де-

фицита продовольствия не так уж мало даже в мировом масштабе. 

Личный вклад А.Б.Короля в исследование генетики, генной инжене-

рии, экологической генетики трудно переоценить. Он – автор пяти моног-

рафий, около двухсот научных статей (большая часть из них опубликована 

в западных журналах). Им подготовлено двадцать шесть докторантов, осу-

ществлено руководство тринадцатью постдокторантами. А.Б.Король явля-

ется лауреатом нескольких премий за вклад в отечественную и мировую 

науку [18].  

По-настоящему действующим «молдавским и израильским» физиком, 

химиком, математиком является член-корреспондент Академии наук Мол-

довы (Отделение точных наук) (1995 г.), репатриировавшийся на истори-

ческую родину доктор физико-математических наук (1975 г.), профессор 

Борис Самойлович Цукерблат. Много лет он трудился в лаборатории неор-

ганической химии Института химии АНМ (заведующий – академик 

А.В.Аблов), являлся соавтором нескольких монографий. В сотрудничестве 

с другими исследователями им были выявлены, сформулированы и реше-

ны проблемы в области изучения вибронных  взаимодействий в молекулах 

и кристаллах, магнитного взаимодействия в металлических кластерах и 

т.д. Будучи профессором физико-математического факультета Молдавско-

го университета, он одновременно руководил группой исследователей мо-

лекулярного магнетизма в Институте химии Академии наук Молдовы. С 

2002 года является профессором химического факультета Университета 

имени Бен-Гуриона в Негеве (г. Беэр-Шева). Научная сфера деятельности 

– физика твердого тела, квантовая химия. Результатом исследований пос-

ледних лет явились изданные монографии в Лондоне и Нью-Йорке (2006 

г.). Отдельные научные статьи Б.С.Цукерблата включены в список самых 

цитируемых работ по версии Thomson Scientific (ISI) Essential Science Indi-

cators. Талантливый исследователь продолжает сотрудничество с учеными 

Молдовы, Германии и Франции по смежным научным направлениям [17]. 
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Супруга Б.С.Цукерблата доктор истории Клара Жигня (урожденная Бер-

бер) известна как исследователь истории стран Балканского региона, пог-

ромам 1903 и 1905 годов в Кишиневе. В 1992-2002 годах являлась веду-

щим научным сотрудником в Отделе истории и культуры евреев Молдо-

вы. 

Об этом человеке, чья внутренняя сущность и избранная профессия 

тесно связана с вековой привязанностью жителей молдавской земли к ви-

ноградарству и виноделию, хочется сказать особо. Аркадий Папикян, вы-

пускник технологического факультета Кишиневского политехнического 

института по специальности «Технология виноделия» (1977 г.), работал на 

ряде винзаводов Молдавии и Крыма, являлся научным сотрудником. За-

щитил докторскую диссертацию по энологии (наука о виноделии) в Ялти-

нском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия 

«Магарач». 

После репатриации в начале 1991 года в Израиль, буквально несколь-

ко месяцев спустя, он был принят на работу виноделом на завод «Кармель 

Мизрахи». С сезона 1997 года Аркадий Папикян приглашается на долж-

ность главного винодела крупного предприятия «Дальтон». Через несколь-

ко лет по качеству вина эта фирма зарекомендовала себя одной из лучших 

в стране. Освоившись с особенностями израильского виноделия и набрав-

шись практического опыта, в начале 2000-х годов доктор энологии Арка-

дий Папикян открывает компанию по консультированию владельцев и 

специалистов винных заводов («винных бутиков») по технологии произво-

дства вин, строительству и развитию винзаводов и предприятий крепких 

напитков, став первым в стране профессиональным виноделом-консульта-

нтом, и дав тем самым толчок дальнейшему развитию этой специальности. 

В 2009 году он приглашается на работу в качестве винодела на возро-

ждающуюся винодельню «Амфора», а вскоре становится главным виноде-

лом. Спустя несколько лет «Амфора» становится одной из ведущих вино-

дельческих компаний в стране. Производящееся только здесь самое доро-

гое из предлагаемых «Амфорой» серия вин «Unica» ориентирована на ми-

ровой рынок и имеет надежных потребителей. По инициативе доктора 

энологии к консультированию привлекается («учиться никогда не позд-

но») один из ведущих в мире специалистов по виноделию француз Ми-

шель Роллан, с которым ежегодно совершаются инспекционные поездки 

по виноградникам: повышению качества винограда специалисты придают 

решающее значение в производстве вин. Французский специалист участ-

вует и в дегустации вин, производящихся в «Амфоре». В 2016 году Арка-

дий Папикян покидает должность главного винодела и становится совла-

дельцем развивающейся компании. Наряду с этим он продолжает консуль-
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тировать более десятка ведущих израильских виноделен («Дальтон», «Ту-

лип», «Эмек Элла», «Саслов» и др.). 

Свой богатый опыт знания истории израильского виноделия, владе-

ния современной технологией производства высококачественных вин и их 

профессиональной оценки, Аркадий Папикян использует при проведении 

публичных дегустаций израильских вин за границей, где практически он 

незаменим. Именно он способствовал продвижению многих израильских 

вин на мировой рынок. Доктор энологии отлично ориентируется в особен-

ностях виноделия стран Запада и Восточной Европы, в том числе и Мол-

довы.  

Заслуги Аркадия Папикяна в продвижении израильского виноделия 

трудно переоценить. Наряду с консультированием по вину, он уделяет 

внимание прикладным исследованиям, преподавательской деятельности и 

популяризации знаний о вине и винограде. Он принял непосредственное 

участие в основании более шестидесяти винзаводов в стране, является ав-

тором и соавтором многих типов вин и других напитков, удостоенных бо-

лее чем 280 медалей различного достоинства на национальных и междуна-

родных конкурсах. В 2009 году Аркадий Папикян был назван «Человеком 

года» израильского виноделия по версии журнала «Wine & Gourmet», а че-

рез два года был удостоен кубка и диплома за вклад в развитие израильс-

кого виноделия на международном конкурсе вин «TERRAVINO – 2011». 

Разноплановая деятельность большого знатока виноделия, доктора эноло-

гии Аркадия Папикяна во многом способствовала тому, что в Израиле по-

явился совершенно новый и стремительно развивающийся вид туризма – 

«винотурс» («vinotours).  

Одной из знаковых  фигур  в творческой и общественной жизни сов-

ременного Израиля является поэт, писатель и переводчик Эфраим (Ефрем) 

Баух. Для выходцев из Молдовы, бывший соотечественник, уроженец Ти-

гины (Бендер) (1934 г.) известен как автор поэтических сборников, увиде-

вших свет еще в советской Молдавии – «Грани», «Ночные трамваи», 

«Красный вечер» и «Метаморфозы». Эфраим Баух заведовал отделами 

культуры в газетах «Вечерний Кишинев» и «Молодежь Молдавии». С 

1977 года живет в Израиле. Спустя более четверти века можно с уверенно-

стью сказать, что почитатели творчества Эфраима Бауха открывают для 

себя нового Бауха. Его первая книга, изданная в России – роман «Пустыня 

внемлет Богу», вышла в авторитетнейшей серии «Мастера современной 

прозы». Как и остальные шесть романов – «Кин и Орман», (первоначаль-

ное название – «Остальное – молчание»), «Камень Мория», «Лестница Иа-

кова», «Оклик», «Солнце самоубийц» и «Завеса» входят в семилогию 

«Сны о жизни». В 2009 году эссеистика писателя была собрана в в книге 

«Иск Истории». Эфраим Баух известен и как переводчик произведений со-
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ветских поэтов (Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Б.Ахмадуллиной, Б.Пас-

тернака, Евг.Рейна и др.), а также ряда каббалистических книг. Эфраим 

Баух – лауреат нескольких государственной премий по литературе. Произ-

ведения Эфраима Бауха переведены на английский, французский, испанс-

кий, арабский, румынский, польский и другие языки. Если долголетнее 

пребывание его на посту председателя Союза русскоязычных писателей 

Израиля (с 1985 года), можно считать само собой разумеющимся, то изб-

рание его главой Федерации Союзов писателей Израиля (1994 г.) является 

откровением. Это первый случай в истории Израиля, когда выходец из бы-

вшего СССР удостаивается такой высокой чести [16].  

Представляется, что духовные и культурные связи репатриантов из 

Молдовы со страной исхода вот уже четверть века остаются тесными во 

многом благодаря тому, что в рядах молдавских выходцев оказалось нема-

лое число действующих деятелей культуры и искусства – художников, му-

зыкантов, певцов на языке идиш, театральных деятелей, научных работни-

ков, журналистов. Они быстрее, чем представители, например, производс-

твенных профессий, сумели адаптироваться к новым условиям жизни в  

Израиле.   

Дочь классика бессарабской и молдавской живописи Макса (Моисея) 

Гамбурда (1903-1954 гг.), уроженка Кишинева Мириам Гамбурд, живущая 

в Израиле с 1977 года, известна как ведущий художник, рисовальщик, 

скульптор и исследователь. Она – признанный эксперт-куратор  экспози-

ций страны и выставок израильских художников за границей. Творения 

Мириам Гамбург экспонируются на персональных выставках во многих 

музеях искусств и галереях страны, в Союзе художников Израиля в Тель-

Авиве, в галерее Зеро в Барселоне (Испания) и в других художественных 

центрах. Знаковыми событиями в художественной жизни страны стали 

вышедший в свет альбом рисунков и эссе «Грех прекрасен содержанием» 

и персональная выставка в Музее искусства города Рамат Ган – «Ложная 

правда» (2014 г.). Мириам Гамбурд известна и как беллетрист: ее эссе и 

рассказы публикуются в журналах на русском языке и иврите.   

 Связь Мириам Гамбурд с «малой родиной» выражается непосредст-

венно в ее исследовательской деятельности, сконцентрированной на изу-

чении творчества своих родителей – коренных кишиневцев – отца-живо-

писца Моисея (Макса) Гамбурда и матери – Евгении Яковлевны Гамбурд 

(1913-1956 гг.) – талантливой художницы по костюмам и сценографа де-

бютного фильма режиссера Сергея Параджанова «Андриеш», поставлен-

ного по одноименной сказке Емилиана Букова. В сотрудничестве с Нацио-

нальным художественным музеем Молдовы она издала альбом-моногра-

фию о своих родителях. В 2015 году в Национальном художественном му-
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зее Молдовы состоялась персональная выставка Мириам Гамбурд под де-

визом «Время собирать камни», тепло встреченная земляками. 

Поистине волшебная кисть художника Вольфа Бульбы, выпускника 

Республиканского художественного училища в Кишиневе, зачаровывает 

всех, кто знакомится с его картинами и иллюстрациями. Его произведения 

всегда яркие и неожиданные по своему решению. Я имел счастье познако-

миться с его искусством на персональной выставке в галерее «Брынкуш» в 

2006 году в Кишиневе. Вольф Бульба впервые организовал выставку в ро-

дном городе после репатриации в 1990 году. Тогда за его плечами был со-

лидный творческий багаж: участие в крупных выставках в Москве, Минс-

ке, Ленинграде, а также в Болгарии, Швеции и Германии, иллюстрации к 

произведениям Ф.Достоевского («Братья Карамазовы»), М.Булгакова, 

В.Шекспира, Л.Кэрролла и Э.Гофмана, преподавание графики и рисования 

в местной школе искусств.  

По прибытию в Израиль персональные выставки Вольфа Бульбы про-

шли в Тель-Авиве (1992 г., 2009 г.) и Ришон ле-Ционе (1994 г.), городе, 

где он живет ныне. Здесь же, с 1994 года он руководит получившей боль-

шую популярность художественной студией «Вольф», слушатели которой 

не только освоили азы мастерства, но многие из них уже успешно закон-

чили Академию художеств и прикладных искусств «Бецалель» в Иеруса-

лиме, став профессиональными художниками. Вольф Бульба не порывает 

тесных связей с Молдовой, периодически выполняя заказы кишиневских 

издательств. Справедливо считается, что, как художник, иллюстратор книг 

и личность, Вольф (Владимир) Бульба «стал не только заметным явлением 

в культуре страны, но сумел существенным образом оказать на нее влия-

ние, изменить художественное восприятие мира израильтян» [7].  

Выходцы из Молдовы, видимо, правы, когда связывают живучесть 

молдавских культурных традиций с наличием в своей среде репатриантов-

представителей творческих специальностей – музыкантов, актеров, певцов 

и композиторов, чей профессионализм проявился еще в Молдове, а в Из-

раиле получил дальнейшее развитие. Во всем блеске раскрылся талант са-

мобытного скрипача-виртуоза Сани (Александра) Кройтора, родившегося 

в семье известного композитора и аккордеониста Эмиля Кройтора, часто 

концертирующего с сыном. Зажигательной скрипке в руках скрипача-вир-

туоза рукоплескали в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Рос-

сии, Финляндии, Франции. Ведущая американская газета «Daily News» на-

звала его «Израильским Паганини». Его всегда яркое и зажигательное ис-

полнение окрыляет душу, способствует полету фантазии.  

Известные израильские музыкальные коллективы наперебой пригла-

шают Саню Кройтора выступать в совместных концертах, а шоумены – на 

радио и телевидение. В общей сложности его зажигательная скрипка зву-
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чит в более двухстах альбомах самых разных израильских и зарубежных 

исполнителей. Самостоятельную сольную карьеру Саня Кройтор начал в 

2003 году, когда собрал свою группу музыкантов «Acoustic Drive» и запи-

сал первый диск. «Золотая скрипка» звучит в дни еврейских праздников в 

разных городах Израиля, в родной Молдове. Звучала она и на Хануку-2013 

в Кремлевском дворце в Москве. Оригинальные композиции Сани Крой-

тора талантливо соединяют старое и новое, классику и современность – 

джаз и эстрадную лирику, фольклор и электронную музыку. Все это, наря-

ду с качественным звучанием и манерой исполнения, отличающейся яр-

ким артистизмом, дает зрителям и слушателям колоссальный эмоциональ-

ный заряд. 

Заметным исполнителем еврейских народных песен на идиш и компо-

зитором зарекомендовал себя уроженец Калараша и бывший кишиневец 

Самсон Камельмахер. Он – активный участник созданного в городе Ашке-

лоне театра еврейской песни «Идише Лид». Ни одна встреча выходцев из 

Молдовы не обходится без музыкального и песенного сопровождения ан-

самбля под управлением этого поистине народного музыканта. Из музыка-

нтов-выходцев из Молдовы продолжает плодотворно трудиться уроженец 

Калараша, автор любимых народом песен и романсов композитор Михаил 

Машкауцан. Первые шаги как автор музыки он начал во время обучения в 

Молдавском государственном институте искусств в Кишиневе. Однако по-

настоящему его композиторский талант раскрылся на израильской земле. 

Уже в 1995 году он порадовал ценителей музыки выпуском нотного сбор-

ника «Музыка для двоих», в который вошли мелодии разных жанров – от 

танго до фокстрота и джазовых инструментальных пьес. В 1999 году вы-

шли сразу два компакт-диска, песни из которых до сих пор звучат на рус-

скоязычных радиоканалах. М.Машкауцан частый гость на радио и телеви-

дении. Он желанный участник многих фестивалей, проводимых как в Из-

раиле, так и за границей. Его романсы на стихи Анны Ахматовой, Марины 

Цветаевой, Елены Котт и на свои собственные слова с успехом исполняют 

такие известные певцы, как Нани Брегвадзе, Леонид Серебренников, Анна 

Резникова, Лариса Луста, Наталья Минор и другие исполнители. Попу-

лярными у любителей музыки стали его диски «Невидимая нить» и «До-

мой», увидевшие свет в последние годы. От находящегося в расцвете тво-

рческих сил Михаила Машкауцана поклонники ждут новых музыкальных 

радостей / сюрпризов. 

Израильской «Лайзой Миннелли» и «современной Анной Маньяни» на-

зывают актрису и певицу Брониславу Казанцеву. Она – талантливая «пою-

щая актриса» и «играющая певица». Уроженка Калараша, Слава со 

школьных лет приобщилась к самодеятельному драматическому творчест-

ву, закончила местную музыкальную школу, затем кишиневское музы-
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кальное училище имени Штефана Няги (1977 г.), наконец, Ленинградский 

государственный институт театра, музыки и кинематеографии (ныне – 

ГАТИ) по профессии «актер драматического театра со специализацией – 

актер музыкальной студии, театра». В составе «Ленконцерта», лениградс-

кого Театра миниатюр она активно выступала с собственными программа-

ми на разных сценических площадках Ленинграда и страны. 

Ее редкие способности оказались очень востребованными и на Земле 

Обетованной. Данный ей от природы мощный и красивый голос, велико-

лепная внешность и актерский талант, усиливаются ревностным отноше-

нием к сценическому материалу, призванному способствовать наиболее 

логичному и точному отражению сыгранного на сцене образу героя и глу-

бокому раскрытию содержания исполняемой песни. В первые годы пребы-

вания в Израиле Б.Казанцева выступала в главных ролях ряда мюзиклов 

(«Весь мир – кабаре», «Король эмигрирует») в спектакле «Эдит Пиаф», яв-

лялась ведущей актрисой театра-варьете-кабаре «Альдематрон». Бронис-

лава Казанцева поистине человек-оркестр. С конца 1990-х она выступала с 

сольными концертными программами, исполняла главные роли в теат-

ральных постановках («Владимир, или Прерванный полет» и др.) и конце-

ртно-театрализованных представлениях («Между нами, девочками» и др.), 

была ведущей и редактором рубрики «Афишная тумба» на канале RTVi, 

снималась в израильских иврито- и русскоязычных сериалах, являлась ав-

тором сценариев концертно-театрализованных представлений и текстов 

песен, была ведущей  концертов, являлась постоянной участницей теле- и 

радиопрограмм, выступала в спектаклях за границей. Она представляла 

Израиль на празднованиях Дня независимости за рубежом, в том числе и в 

Молдове. В последние годы она сыграла несколько главных ролей в мюзи-

клах видного израильского пианиста и композитора Юрия Поволоцкого 

«Признание, или Пенелопа в раю» (2009 г.), «Возвращение к любви» (2012 

г.). Кроме того, она солистка джаз-клезмер-бэнда под управлением Ю.По-

волоцкого. Бронислава Казанцева – лауреат премии международного фес-

тиваля имени В.Высоцкого в Польше (2010 г.), а также лауреат двух спе-

циальных премий международного фестиваля-конкурса актерской песни 

«Соломенная шляпка» в Перми (Россия). Творческий взлет блистательной 

Брониславы Казанцевой продолжается [6].  

В Израиле трудится немало журналистов и издателей, выходцев из 

Молдовы. Заметный след наши земляки оставили и в истории ведущей ру-

сскоязычной газеты Израиля «Вести». Созданная в 1992 году (в составе 

концерна «Едиот ахронот») она быстро завоевала популярность у русскоя-

зычных репатриантов из бывших республик СССР, призвав под свои зна-

мена лучших из лучших журналистов. Среди них была и Анна Садагурс-

кая, известная как соредактор книги «Бендеры», увидевшей свет в Киши-
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неве  (издательство «Тимпул», 1979 г.). На протяжении десятка лет «Вес-

ти» оставались наиболее читабельной из русскоязычных газет страны. Для 

расширения тематики газета широко использовала выпуск еженедельных 

приложений, приложений конца недели (по четвергам), а также ежемесяч-

ных журналов («Шарм», «Мир путешествий», «Дело вкуса», «Оптима»), 

пользующихся большим успехом у читателей. С неожиданным увольнени-

ем (1999 г.) одного из создателей «Вестей», главного редактора Эдуарда 

Кузнецова в газете происходила быстрая смена главных редакторов, ее по 

различным причинам покинула не худшая часть журналистов. Все это 

привело к снижению качества материалов и соответственно к падению 

престижа печатного органа. Над газетой нависла угроза закрытия. В этот 

трудный для «Вестей» момент газету взяли в свои руки ведущие сотрудни-

ки – Анна Садагурская и Марк Зайчик, попеременно – по недельному гра-

фику –  они редактировали газету.  

В 2002 году главным редактором все еще крупнейшей русскоязычной 

газеты в Израиле «Вести» был назначен Лев Балцан, уроженец Кишинева. 

В Молдавии сына видного молдавского поэта Иосифа Балцана знали как 

Леонида Балцана – соредактора газеты Еврейской общины Молдовы «Наш 

голос». В 1993 году, репатриировавшись на «Землю Обетованную», он ос-

новал и возглавил частное издательство «Иврус», специализирующегося 

на выпуске словарей, справочной литературы, географических карт и пу-

теводителей на русском языке. Опыт журналиста и издателя пригодилось 

ему для стабилизации «Вестей». Газета продолжала выходить в несколько 

измененном формате. Главным редактором газеты он оставался до своего 

увольнения с должности в 2005 году. Исполняющим обязанности главного 

редактора в течении почти двух лет являлся один из сотрудников газеты. 

В 2007 году газету «Вести», на этот раз уже главным редактором, воз-

главила наша землячка Анна Садагурская. Она руководила редакцией га-

зеты до 2014 года. Довольно длительный срок ее пребывания в высокой 

должности свидетельствует о том, что под ее руководством «Вести» суме-

ли сохранить все лучшее, что было накоплено творческим коллективом 

редакции в предыдущие годы. Несколько изменился лишь формат издания 

газеты. «Вести» и сегодня остаются ведущей «русской» газетой страны. 

Нелишне добавить, что в приложении «Вестей» – «Окна» (литературно-

художественное приложение) весьма успешно трудился Ян Топоровский, 

чье профессиональное становление как журналиста состоялось в кишинев-

ской прессе. Что же касается Льва Балцана, то он, сосредоточившись на 

делах издательства «Иврус», где он является генеральным директором и 

главным редактором, тщательно следит за непростой ситуацией, склады-

вающейся на «русском» книжном рынке, изучает тенденции спроса на раз-

личные виды литературы, встречается с читателями, выявляет их интере-
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сы, расширяет связи с авторами – прозаиками, учеными, литературоведа-

ми и политиками. Все это способствует минимизации от возможных мате-

риальных потерь, расширению «ассортимента» издаваемой литературы, а 

также поиску новых талантливых авторов [12]. Лев Балцан пользуется лю-

бой возможностью, чтобы побывать в Кишиневе – «Я давно уже живу в 

другой стране за тремя морями… Та страна встретила меня, как родно-

го, и стала родной, но не приезжать в Кишинев я не могу. И забыть о 

Кишиневе не могу. И не забуду…» [3, с.9].  

Из двух плодотворных и по-своему насыщенных начал сложилась 

творческая жизнь уроженки из Кишинева Юлии Систер. Выпускница хи-

мического факультета Кишиневского (Молдавского) университета (1959 

г.) успешно защитила диссертацию (1967 г.) и на протяжении четверти ве-

ка трудилась в Институте химии Академии наук МССР, где работала над 

широким спектром научных задач: занималась экологическими проблема-

ми, исследованиями суспензий и анализом новых органических соедине-

ний, полярографией и хромополярографией. В течение двадцати лет явля-

лась консультантом по использованию метода полярографии в биологии 

на кафедре физиологии животных и человека Кишиневского (Молдавско-

го) университета. После репатриации в Израиль (1990 г.) она продолжала 

заниматься наукой – работала старшим научным сотрудником кафедры 

неорганической и аналитической химии Еврейского университета в Иеру-

салиме, затем в Тель-Авивском университете. Юлия Систер является авто-

ром и соавтором более двухсот научных работ. 

Одновременно с работой в области химии Юлия Систер стала прояв-

лять интерес к малоисследованной сфере – изучению проблем русско-ев-

рейской культуры. Она становится внештатным автором, а затем редакто-

ром Краткой еврейской энциклопедии (КЕЭ). Тематика ее статей охватила 

широкий круг исторической науки. В Доме ученых и специалистов Рехо-

вота, а также в НИИ имени Х.Вейцмана с ее подачи и при ее непосредст-

венном участии были организованы лекции, семинары и научные конфе-

ренции. Выход в свет в 1992 году первого тома серии книг «Евреи в куль-

туре Русского Зарубежья» (составитель П.Пархомовский, под общей реда-

кцией П.Пархомовского и Л.Юниверга) при участии Юлии Систер и под 

эгидой неофициального научно-исследовательского центра «Русское ев-

рейство в зарубежье» (официально оформлен в 1997 году), послужило на-

чалом новому перспективному направлению в иудаике, внесшему важный 

вклад в науку о еврействе. С 1992 по настоящее время научно-исследова-

тельским центром «Русское еврейство в зарубежье» (РЕВЗ) осуществлен 

выпуск более двадцати томов. В книгах многие сведения о персоналиях-

евреях европейского и мирового уровня публикуются впервые. Благодаря 

плодотворной издательской, просветительской и организаторской деятель-
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ности выпуски НИЦ-а получили международное признание. В настоящее 

время Юлия Систер является генеральным директором научно-исследова-

тельского центра «Евреи России в Зарубежье и Израиле» [14]. 

Галина Маламант, родом из Бельц, обладательница дипломов двух 

высших учебных заведений – Бельцкого педагогического института им. 

А.Руссо и Молдавского государственного института искусств, работала 

диктором на радио, в местном Дворце культуры, а последние десять лет до 

репатриации в Израиль – на телевидении. В настоящее время является из-

вестной израильской журналистской, трудится штатным сотрудником га-

зеты «Новости недели». Популярностью пользуются ее очерки и репорта-

жи об уголовных делах, интервью с местными и приезжими «звездами», 

авторские программы на телевидении, блог «Мой Израиль». На основе 

опубликованных в печати материалов изданы ее книги: «Собственной пер-

соной» (интервью) и «Тюремный роман» (документальные очерки и репо-

ртажи, связанные с уголовными делами). Добавим, что Галина Маламант 

не упускает случая публиковать разнообразные материалы о трудовых ми-

грантах из Молдовы и земляках, о встречах с официальными лицами. В 

частности, в середине сентября 2016 года она интервьюировала посла Рес-

публики Молдова в Израиле госпожу Габриэлу Морару по случаю Дня не-

зависимости [5].  

Выходцы из Молдовы преуспели и во многих других областях изра-

ильской производственной, общественной и культурной жизни: наш зем-

ляк, выпускник Кишиневского сельскохозяйственного института Борис 

Бордман прошел трудовой путь от рядового инженера до государственно-

го референта по механизации и технологиям министерства сельского хо-

зяйства и развитию сельской местности Израиля, является инициатором 

ряда совместных молдо-израильских инновационных проектов в области 

сельскохозяйственного производства; уроженец Теленешт Менахем Вайн-

бойм восемнадцать лет возглавлял коллектив школы ОРТ в г.Ришон ле-

Ционе, ежегодно, уже семнадцать лет издает газету «На Теленештской 

улице»; поэт Моисей Лемстер, проживающий в г.Зихрон-Якове, ведет кру-

жок языка идиш, является организатором периодических встреч с бывши-

ми жителями г.Единцы; бывшая журналистка «Вечернего Кишинева» Нел-

ли Спивак является старшим менеджером известной международной фир-

мы, производящей оздоровительные продукты на растительной основе; 

уроженец Теленешт – Ной Ротару исследует катастрофу евреев родного 

местечка и района в годы войны, пишет статьи и издает книги на эту тему; 

известный музыкант и продюсер Илья Бершадский инициировал создание 

в социальной сети интерактивной группы под названием «Кишиневцы!»; 

сын известного молдавского футболиста и тренера Бориса Ситняковского 

– общественный деятель и руководитель концертно-продюсерского центра 
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«Liga-S», бывший кишиневец Александр Ситняковский готовит ряд меро-

приятий, посвященных двадцати пятилетию установления дипломатичес-

ких отношений между Республикой Молдовой и Государством Израиль (в 

начале 2017 года); Иосиф Ройтман (уроженец Теленешт) – президент изра-

ильской Ассоциации развития спорта вот уже без малого четверть века за-

ботится о развитии массового спорта, пропагандирует здоровый образ жи-

зни и еженедельно информирует граждан по радио о достижениях сооте-

чественников в национальных и международных спортивных соревнова-

ниях; геодезист-строитель Золик Ватмахтер из Кишинева свое свободное 

время посвящает истории становления и развития молдавского футбола и 

активно взаимодействует со спортивными журналистами из Молдовы. В 

принципе, каждый из них, как и многие сотни и тысячи других выходцев 

из Молдовы, занятых во многих сферах производства, науки и культуры 

заслуживает отдельного разговора, но формат статьи, к сожалению, не по-

зволяет этого сделать. 

Выходцы из Молдовы с удовлетворением узнали о предложении пра-

вительства республики (май 2016 г.) ежегодно отмечать Дни диаспоры (ка-

ждое третье воскресенье августа). В постановлении отмечается, что меро-

приятия будут проводиться под патронатом правительства «на националь-

ном и локальном уровнях». Местные власти  «будут обязаны обеспечить 

достойное проведение мероприятий». Финансовые средства, согласно по-

становлению, будут выделяться как из бюджета, так и из внешних источ-

ников. Кроме того, постановлено, что Конгрессы молдавской диаспоры 

будут проходить один раз в два года. Основными направлениями для об-

суждения станут вопросы усиления роли диаспоры в экономическом и со-

циальном развитии страны, а также активизации механизмов взаимодей-

ствия между диаспорой, правительством и неправительственными органи-

зациями [11]. Представляется, что принятые меры позволят сделать дея-

тельность молдавской диаспоры за рубежом более целеустремленной и 

эффективной. 
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The foundation of the interstate relations is established on the normative 

base of the cooperation between states which includes the relevant documents 

concerning the areas of cooperation and the totality of clauses regulating the 

principles of cooperation. The bilateral political-legal framework between the 

Republic of Moldova and the French Republic constitutes 14 bilateral docu-

ments regulating the following areas of cooperation: commercial-economic, te-

chnical-scientific, the defense, the reciprocal protection of the investments, the 

agriculture and the rural development, international road transports of goods, e 

tc. The main treaties and agreements signed between France and Republic of 

Moldova are: the Protocol on the establishment of diplomatic relations frame-

work between the Republic of Moldova and the French Republic; the Protocol 

of cooperation between the Ministries of Foreign Affairs of the Republic of Mo-

ldova and the French Republic; the Treaty of friendship, understanding and co-

operation; the Agreement on cultural, scientific and technical cooperation; the 

Agreement on encouragement and mutual protection of investments; the Proto-

col on understanding between the Ministry of  Agriculture and Food of Republic 

of Moldova and the Ministry of Agriculture and Fisheries of the French Repub-

lic in the field of agriculture and rural development; the Agreement of double 

non-taxing and of the fight against the fiscal evasion; the Agreement of cooper-

ation in the field of the cultural patrimony. 

Keywords: political-legal framework, protocol, treaty, agreement, part-

ners, Moldovan-French relations, official visits, European integrationist pro-

cess, French investments, Francophony. 

Relațiile interstatale ale Republicii Moldova pe plan internaţional încep să 

se profileze odată cu desprinderea acesteia de la fosta URSS, în împrejurările 

loviturilor mişcărilor de eliberare naţională, desfăşurate în toate republicile uni-

onale. Declaraţia de independenţă din 1991 semnifică nu doar separarea de Mo-
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scova, ci şi recunoaşterea Republicii Moldova ca subiect al realizării externe pe 

arena internaţională. Recunoaşterea şi afirmarea Republicii Moldova ca stat, in-

tegrarea sa în circuitul internaţional în calitate de actor cu drepturi depline, este 

rezultatul unor eforturi reale pe plan extern a ţării noastre. Republica Moldova a 

fost recunoscută de peste 180 de state ale lumii, inclusiv și de către Republica 

Franceză.  

În contextul analizei relațiilor moldo-franceze, este de menționat faptul că, 

fundamentul raporturilor interstatale este constituit în baza normativă a colabo-

rării dintre state care cuprinde documentele relevante privind domeniile de coo-

perare şi totalitatea clauzelor care reglementează principiile colaborării, instru-

mentele instituţionale, prevederile de fond/angajamentele reciproce, garanţiile 

orientate spre dezvoltarea colaborării. Pornind de la raționamentele că dialogul 

politic bilateral însumează evoluţiile inclusiv de reglementare între partenerii 

implicaţi, Republica Moldova, conform articolului 19 (Capitolul III Executarea 

tratatelor internaţionale) a Legii privind tratatele internaţionale, îşi asumă conş-

tiincios angajamentele ce decurg din orice tratat interguvernamental [12]. 

Astfel, relațiile moldo-franceze au fost consemnate din punct de vedere ju-

ridic la 12 martie 1992, la Paris prin semnarea Protocolului privind stabilirea re-

laţiilor diplomatice între Republica Franceză şi Republica Moldova. Semnarea 

la 29 ianuarie 1993 la Paris a Protocolului de cooperare între ministerele aface-

rilor externe ale Republicii Moldova și a Republicii Franceze constituie un alt 

pas în fortificarea bazei politico-juridice a relațiilor moldo-franceze. Dorind să 

contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie între popoarele celor două state 

şi la stabilirea unei cooperări strânse între ele, părțile au convenit asupra efectu-

ării consultărilor privind relaţiile interstatale, realizarea acordurilor bilaterale, 

precum şi a problemelor internaţionale de interes comun. Obiectul acestor con-

sultări îl vor constitui problemele referitoare la organizarea şi aprofundarea coo-

perării bilaterale în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural, con-

sular şi umanitar; în domeniul privind probleme în materie de securitate şi coo-

perare în Europa, în special în cadrul CSCE, etc. Analizând prevederele Proto-

colului, poate fi reliefată importanța acestuia pentru Republica Moldova în cali-

tate de subiect al dreptului internațional. Astfel, prin intermediul acestui Proto-

col s-a decis că miniştrii de externe ale ambelor state să se întruniască cel puţin 

o dată pe an, iar consultările între experţii părților semnatare să se organizeze cu 

regularitate. În acest scop, vor putea fi create grupuri de lucru, iar în caz de ne-

cesitate, vor fi efectuate consultări în cadrul organizaţiilor şi forurilor internaţio-

nale. Totodată, misiunile diplomatice ale celor două state în state terţe, precum 

şi misiunile lor permanente pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organi-

zaţii internaţionale din care fac parte îşi vor intensifica contactele şi vor efectua  

schimb de informaţii, în caz de necesitate [11]. 
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Analizând cadrul politico-juridic al cooperării moldo-franceze, la baza ace-

stuia se află documentul semnat la 29 ianuarie 1993 şi intrat în vigoare la 1 de-

cembrie 1995 - Tratatul de prietenie, înţelegere şi cooperare între Republica 

Moldova şi Republica Franceză [10]. Tratatul marchează raporturile tradiţionale 

de prietenie, apropiere culturală şi civilizaţională între poporul francez şi cel 

moldovenesc. Astfel, analizând prevederele Tratatului, este de observat faptul 

că, dialogul bilateral derivă din necesitatea de a consolida solidaritatea europea-

nă printr-o apropiere între state fondată pe respectul valorilor universale ale li-

bertăţii, democraţiei şi solidarităţii cât şi pe respectul drepturilor omului. Prin 

acest Tratat, Republica Franceză și Republica Moldova se angajează să dezvolte 

relații de încredere și de cooperare în toate domeniile. Cooperarea politică, eco-

nomică și culturală, atât pe plan bilateral cât și pe plan multilateral, va avea la 

bază acțiuni ce vor genera o evoluție spre o comunitate europeană democratică 

și spre un stat de drept. Acest document conține primele idei de susținere din 

partea Franței a procesului integraționist european al Republicii Moldova. Re-

publica Franceză, conform prevederilor Tratatului, se angajează să favorizeze 

dezvoltarea și aprofundarea relațiilor între Republica Moldova și Comunitățile 

europene. În acest scop, Franța sprijină deschiderea dialogului dintre Republica 

Moldova și Comunitățile europene. Aderarea Republicii Moldova la Consiliul 

Europei este considerată de Franța ca și un factor important pentru integrarea sa 

la Uniunea Europeană. 

Conform articolului 3 al Tratatul de înţelegere, prietenie şi cooperare între 

Republica Moldova şi Republica Franceză, între cele două părți au loc, în mod 

regulat, consultări cu privire la relațiile bilaterale și la problemele internaționale 

de interes comun, în special cu privire la subiectele de securitate și de cooperare 

în Europa. Același tratat reglementează întâlnirile de rang înalt dintre cele două 

state care participă la dezvoltarea relațiilor moldo-franceze. 

Odată cu stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări au avut loc nu-

meroase vizite și schimburi de grad înalt care au continuat să îmbogățească și să 

aprofundeze relațiile lor politice. Astfel, la 28-30 ianuarie 1993 a avut loc prima  

vizită oficială în Republica Franceză a dlui Mircea Snegur, primul Preşedinte al 

Republicii Moldova. Acest eveniment a fost urmat la data de  28 iunie 1995 de 

o vizită de lucru în Republica Franceză a dlui Petru Lucinschi Preşedintele Par-

lamentului Republicii Moldova. Ca urmare a vizitei la Paris a președintelui mol-

dav Dl. Petru Lucinschi în septembrie 1997, Președintele Republicii Franceze, 

Dl. Jacques Chirac, vizitează Republica Moldova în septembrie 1998. După 

cum se menționează în Ziarul de Iași, în cursul intrevederilor pe care le-a avut 

cu Lucinschi, șeful statului francez a afirmat "atașamentul Franței față de inde-

pendența și integritatea teritorială a Republicii Moldova", precum și "sprijinul 

pe care-l va acorda tranziției economice și reformelor din această țară". Totoda-

tă, președintele francez și-a reafirmat dorința de a vedea Republica Moldova 
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"găsindu-și locul în arhitectura europeană", în conformitate cu acordul de coo-

perare cu Uniunea Europeană, semnat în 1994. Președintele francez Chirac, în 

cadrul vizitei în Republica Moldova a mai avut o întrevedere cu un grup de ti-

neri vorbitori de limba franceză, prilej cu care a salutat apartenența Republicii 

Moldova la "familia" statelor francofone. Republica Moldova s-a alăturat state-

lor francofone în noiembrie 1997, în cursul ultimului summit al Francofoniei, ce 

a avut loc la Hanoi [6]. 

Un alt pas care apropie Republica Moldova de Republica Franceză este vi-

zita din decembrie 1998 și din iunie 2001 a ministrului delegat pentru Coopera-

re și Francofonie, Charles Josselin. Începând cu anul  1999, relațiile moldo-fran-

ceze sunt dinamizate de vizitile autorităților moldave, dintre care vizita din sep-

tembrie, a Primului ministru în exercițiu pe atunci Ion Sturza. O delegație a Par-

lamentului moldav condusă de către Președintele Dumitru Diacov, a efectuat o 

vizită la Paris în iunie 2000. Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova 

Nicolae Dudău a fost primit de către Secretarul general în octombrie 2001. În 

octombrie 2002 a avut loc întâlnirea dintre cei doi Președinți Jacques Chirac și 

Vladimir Voronin în ajunul Summitului Francofoniei la Beirut. O altă vizită ca-

re fortifică cooperarea moldo-franceză este cea a Ministrului Agriculturii al Re-

publicii Moldova din septembrie 2005. În cadrul discuțiilor cu omologul său 

francez au fost scoase în relevanță aspecte ale cooperării moldo-franceze în do-

meniul agrar. Aspectele cooperării moldo-franceze au fost subiectul discuțiilor 

în cadrul vizitei doamnei Brigitte Girardin, ministrul delegat pentru Cooperare, 

Dezvoltare și Francofonie la Chișinău din 21 martie 2006. Nu mai puțină impor-

tanță în dezvoltarea relațiilor moldo-franceze o are și vizita la 30 octombrie 

2006 a Vice-prim ministrului și ministru al Afacerilor externe al Republicii Mo-

ldova Andrei Stratan.  

La invitația Președintelui Parlamentului moldav, Dl. Marian Lupu, o dele-

gație a grupului de prietenie Franța-Moldova a Asambleei Naționale, condusă 

de către președintele său, Deputatul Dl. Loic Bouvard, a vizitat Chișinăul între 

13 și 16 februarie 2007. Delegația era compusă din Deputații D-nii Richard Ma-

llie, Jean-Michel Ferrand, François Loncle, Jean-Yves Deniaud, René Bouin, și 

Dna Geneviève Gaillard. 

În aprilie 2007, Președintele Senatului francez, Dl. Christian Poncelet, la 

invitația Președintelui Parlamentului, Dl. Marian Lupu pleacă în Republica Mo-

ldova. Însoțit de către Senatorul Dna. Josette Durrieu, Președintă a Grupului de 

prietenie Franța - Moldova în Senat, acesta a fost printre altele primit de către 

Președintele Republicii Moldova, Dl. Vladimir Voronin și Primul ministru, Dl. 

Vasile Tarlev. 

Dna Rama Yade, secretar de Stat, însărcinat cu Afaceri externe și Drepturi-

le Omului, a efectuat la 1 și 2 august 2007 o vizită de lucru în Republica Mol-

dova. Aceasta era însoțită de Dna Josette Durrieu, senator al Hautes-Pyrénées, 



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

159 

președintă a grupului de prietenie Franța-Moldova la Senat, și de Dl. Richard 

Mallie, deputat al Bouches-du-Rhône, vice-președinte al grupului de prietenie 

Franța - Moldova la Asambleea națională. În cadrul acestei prime deplasări bila-

terale, Dna Rama Yade s-a deplasat cu Primul ministru, Dl. Vasile Tarlev, pre-

cum și cu Vice-Prim Ministrul și ministrul Afacerilor Externe și al Integrării 

Europene, Dl. Andrei Stratan. Aceasta s-a întâlnit de asemenea cu miniștrii mol-

davi ai Justiției, Sănătății, Protecției Sociale, a familiei și copilului, vice-minist-

rul Reintegrării, precum și cu Dna Maria Postoico, Vice-Președinte al Parlamen-

tului. 

Un anumit număr de întâlniri au avut loc la Bruxelles la finele anului 2007 

și începutul 2008, între Dl. Jean-Pierre Jouyet, Secretar de Stat însărcinat cu 

probleme europene și Ministrul moldav al Afacerilor externe, Dl. Andrei Stra-

tan. În fine, Dl. Valeri Ostalep, Vice-Ministrul moldav al Afacerilor externe și 

integrării europene, a fost primit la Paris în repetate rânduri începând cu finele 

anului 2007 și ultima oară la 23 mai 2008, în cadrul consultărilor legate de înt-

rebările europene și francofone.  

Un pas important în relațiile moldo-franceze îl constituie vizita din 31 ia-

nuarie 2008 a lui Marian Lupu, Președintele parlamentului Republicii Moldova. 

Întâlnirea era esențialmente consacrată dezvoltării relațiilor între Uniunea Euro-

peană și Republica Moldova în perspectiva președinției franceze a Consiliului 

Uniunii Europene. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană a fost 

marcată de intrarea în vigoare a acordului de facilitare și readmitere a regimului 

de vize. Dnii. Jouyet și Lupu au evocat la fel și întrebarea Transnistriei și mai 

ales contribuția adusă de Uniunea Europeană. Dl. Marian Lupu a fost de aseme-

nea primit în timpul sejurului său în Franța de către Dl. Christian Poncelet, Pre-

ședinte al Senatului, precum și de către Dl. Bernard Accoyer, Președinte al Asa-

mbleei Naționale. Acesta a fost în cele din urmă întâlnit de șefii de întreprinderi 

francezi în cadrul unui mic-dejun organizat de către MEDEF. 

Drept răspuns la vizita oficialilor moldoveni, Dl. Jean-Pierre Jouyet, secre-

tar de Stat însărcinat cu Afaceri europene, a vizitat Moldova pe 6 octombrie 

2008. La Chișinău, secretarul de Stat a evocat cu interlocutorii săi dezvoltarea 

relațiilor între Uniunea europeană și Moldova și evoluția conflictului transnist-

rean. Dl. Jean-Pierre Jouyet era însoțit de către Dl. Frédéric Reiss, deputat al re-

giunii Bas-Rhin, Vice-Președinte al grupului Franța-Moldova la Asambleea Na-

țională. Președinta acestui grup de prietenie, Dna Claude Greff, deputat, a vizi-

tat Moldova cu câteva zile înainte, la 17 septembrie, reprezentând Președintele 

Asambleei Naționale franceze, pentru lansarea primei asocieri moldave IEVP 

consacrate organizării lucrului parlamentar. Această asociere a fost câștigată de 

către un consorțium ce reunea Asambleea Națională și Senatul francez, Parla-

mentul ungar și France Coopération Internationale (FCI), operator al ministeru-

lui francez al Afacerilor externe și europene. Dl. Jouyet l-a întâlnit în timpul pri-
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mei sale vizite în Moldova pe Președintele Republicii, Dl. Vladimir Voronin, 

Președintele Parlamentului moldav, Dl. Marian Lupu, Primul Ministru, Dna Zi-

naida Greceanii, Vice-Prim Ministru, Ministrul Economiei și Comerțului, Dl. 

Igor Dodon și în sfârșit Dl. Andrei Stratan, Vice-Prim Ministru și Ministru al 

Afacerilor externe și al Integrării europene. 

Vizita din 11-12 noiembrie 2009 a Dlui Pierre Lellouche, secretar de Stat 

însărcinat cu Afaceri europene este prima vizită a unui membru al guvernului 

francez de la alegerile din aprilie și iulie 2009 și de la schimbările politice pe 

care le-a cunoscut Moldova. În cadrul vizitei sale în Republica Moldova, Dl. Pi-

erre Lellouche a ținut să stabilească, imediat, contacte politice bilaterale cu noua 

echipă de la putere. Acesta era însoțit de Dna Claude Greff, deputat al Indre-et-

Loire și Președintă a Grupului de prietenie Franța-Moldova la Asambleea Națio-

nală. Dl. Lellouche a avut întrevederi cu Dl. Mihai Ghimpu, președinte al Parla-

mentului și președinte al Republicii prin interimat, cu Dl. Vlad Filat, Prim-mini-

stru, Dl. Victor Osipov, vice-Prim ministru însărcinat cu reintegrare, Dl. Iurie 

Leancă, vice-Prim ministru și ministru al Afacerilor externe precum și cu Dl. 

Marian Lupu, candidat al Alianței pentru Integrare europeană la președinția Re-

publicii. La finele vizitei sale, acesta a inaugurat, în prezența Dlui.Valeriu La-

zăr, vice-Prim ministru, ministru al Economiei și a Dlui. Boris Focșa, ministru 

al Culturii, sediul Clubului de Afaceri Franța Moldova situat în incinta Alianței 

franceze din Moldova, în inima dispozitivului de cooperare francez din Moldo-

va [9]. 

La nivel de Şefi de Guverne, în perioada 12-14 aprilie 2011 a avut loc vi-

zita oficială în Republica Franceză a dlui Vladimir Filat, Prim-ministru al Repu-

blicii Moldova și în perioada16-17 iunie 2014 – vizita oficială în Republica Fra-

nceză a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova. Nu mai puțin 

importante pentru fortificarea relațiilor moldo-franceze sunt vizitele la nivel de 

Miniştri ai Afacerilor Externe a oficialilor moldoveni. În acest context, se însc-

riu vizitele din 19-23 iunie 1996 la Paris a dlui Mihai Popov, Ministrul Aface-

rilor Externe al Republicii Moldova și vizita din 17-19 octombrie 2001 a dlui 

Nicolae Dudău, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu prilejul 

participării la cea de-a 31-a Sesiune a Conferinţei Generale UNESCO. 

De asemenea, în contextul vizitelor oficialilor moldoveni în Franța poate fi 

inclusă și vizita de lucru a Viceprim-ministrului Andrei Stratan, Ministrul Afa-

cerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova la 30-31 octomb-

rie, 2006. Şeful diplomaţiei moldoveneşti a avut întrevederi cu omologul său 

francez, Philippe Douste-Blazy, în cadrul cărora, oficialii au abordat subiectul 

intensificării relaţiilor bilaterale în domeniul politic, economic şi cultural. Mini-

strul francez de externe a afirmat, în cursul discuţiei, că Franţa este disponibilă 

să colaboreze cu Republica Moldova în scopul facilitării regimului de vize. Phi-

lippe Douste-Blazy a reiterat sprijinul ţării sale în soluţionarea problemei trans-
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nistrene, prin respectarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Franţa, de 

asemenea, va continua să susţină eforturile depuse de OSCE în vederea identi-

ficării unei soluţii pentru problema transnistreană. În rezultatul întrevederii a 

fost semnată Convenţia interguvernamentală pentru evitarea dublei impuneri şi 

prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozit pe venit care va da un nou im-

puls relaţiilor economice. La Paris, ministrul moldovean de externe a mai avut 

întrevederi cu Brigitte Girardin, Ministru delegat al Cooperării, Dezvoltării şi 

Francofoniei; Abdou Diouf, Secretar General al Organizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei; Koichiro Matsuura, Director General al UNESCO, cu reprezen-

tanţi ai importantelor întreprinderi franceze, precum şi cu reprezentanţi ai socie-

tăţii civile şi mass-media [2]. 

O importanţă majoră relațiile moldo-franceze reprezintă vizita de lucru la 

Paris a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, cu prilejul participării la ceremonia de semnare a Conven-

ţiei împotriva dispariţiilor forţate în cadrul ONU din 6 februarie 2007. În acest 

context mai pot fi menționate și vizitele dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, 

Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova din 

3-4 iunie 2010, vizita oficială în Republica Franceză a dlui Iurie Leancă, Vice-

prim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republi-

cii Moldova din 31 ianuarie - 1 februarie 2013, vizita de lucru în Republica Fra-

nceză a dnei Natalia Gherman, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Exter-

ne şi Integrării Europene al Republicii Moldova din 6-8 noiembrie 2013, vizita 

de lucru în Republica Moldova a dlui Laurent Fabius, Ministrul Afacerilor Exte-

rne şi Europene al Republicii Franceze din 3 aprilie 2014 [8]. 

În octombrie 2008 Ambasada Republicii Moldova în România publică pe 

situl oficial informația că la Paris, s-a desfăşurat cea de-a doua rundă de consul-

tări politice la nivel de directori de departamente ai Ministerului Afacerilor Ex-

terne şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerului Afacerilor 

Externe şi Europene al Franţei. În cadrul întrevederilor au fost discutate rezul-

tatele vizitei din 6 octombrie 2008 în Republica Moldova a Secretarului de Stat 

pentru afaceri europene al Franţei, dl Jean-Pierre Jouyet. În contextul abordării 

problematicii integrării europene a ţării noastre, delegaţia moldovenească a adus 

mulţumiri părţii franceze pentru sprijinul în elaborarea concluziilor privind Re-

publica Moldova adoptate în cadrul Consiliului Miniştrilor de externe ai UE din 

13 octombrie 2008. La rândul lor, oficialii francezi au reconfirmat disponibili-

tatea de a promova aprobarea, până la sfârşitul anului curent, a deciziei UE pri-

vind mandatul de negocieri pentru noul Acord UE - Republica Moldova. Părţile 

au făcut şi un schimb amplu de opinii pe marginea proiectului Parteneriatul Es-

tic. Cu titlu particular, a fost abordat subiectul procesului de reglementare a con-

flictului transnistrean, fiind punctată convergenţa părţilor asupra necesităţii relu-

ării negocierilor în formatul 5+2. Diplomaţii moldoveni şi francezi au reiterat 
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importanţa consolidării relaţiilor bilaterale, inclusiv prin realizarea vizitelor ofi-

ciale reciproce [4]. 

Ținând cont de schimbările fundamentale survenite în Europa în materie de 

securitate, Republica Moldova şi Republica Franceză își propun, prin intermedi-

ul Tratatului de înţelegere, prietenie şi cooperare să dezvolte și aprofundeze re-

lațiile pe plan militar, având discuții regulate cu privire la concepțiile lor în do-

meniul dat. Cele două părți decid să colaboreze în mod particular în cadrul Co-

nferinței cu privire la securitatea și cooperarea în Europa, la menținerea păcii și 

la fortificarea securității în Europa unindu-și eforturile în vederea stabilirii între 

toate statele europene relații de securitate. 

Prin intermediul aceluiași tratat cele două state conștientizează importanța 

la scară mondială a problemelor ce țin de protecția mediului. Astfel cooperarea 

lor în acest domeniu vizează prevenirea catastrofelor naturale și a riscurilor teh-

nologice. 

Un pas important în consolidarea relațiilor moldo-franceze pe dimensiunea 

socio-culturală îl are semnarea la 24 noiembrie, 1994, la Chişinău, (intrat în vi-

goare la 1 iulie 1995) a Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehni-

că între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze. Prin se-

mnarea acestui acord, guvernul de la Paris și cel de la Chișinău și-au asumat re-

sponsabilitatea să respecte principiile Actului Final de la Helsinki și a Conferin-

ţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. De asemenea, ţinând cont de iden-

tităţile culturale şi necesităţile economice ale ţărilor, cât și luând în considerare 

apartenenţa lor comună la un spaţiu cultural european prin participarea la dez-

voltarea proiectelor de interes comun în cadrul unor programe multilaterale, pă-

rțile semnatare au decis să promoveze cooperarea dintre popoare în domeniile 

culturii, educaţiei, ştiinţei, tehnicii şi instruirii. Prin acest act partea franceză se 

angajează să susţină eforturile manifestate de către partea moldovenească în fa-

voarea studierii limbii franceze, acordându-i atenția cuvenită, prin punerea la di-

spoziţie a personalului calificat (lectori, asistenţi, ataşaţi lingvistici), sprijinind 

filierele francofone ale Universităţii de Stat din Chişinău şi ale universităţilor 

pedagogice din Moldova, organizând stagieri de instruire lingvistică în Franţa, 

elaborând în comun manuale şi metode audiovizuale de predare a limbii france-

ze [1]. 

Prin semnarea Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică Guve-

rnul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze se angajează să dez-

volte cooperarea în domeniul radiodifuziunii şi televiziunii, în special prin difu-

zarea de programe francofone în Republica Moldova, atribuind o importanţă de-

osebită pregătirii cadrelor. Aceste programe vor favoriza schimburi între organi-

zaţiile şi specialiștii ambelor state. Un aspect important în cooperarea moldo-

franceză va fi cooperarea în domeniul cinematografiei, cooperare realizată prin 
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schimburi de filme, schimburile între organizaţii şi profesionişti, coproducţiile 

şi activităţile de instruire. 

Astfel, postul de televiziune francofon TV5 Monde este accesibil pe întreg 

teritoriul Moldovei. Pe lângă programele difuzate prin postul sau conţinutul si-

te-ului tv5.org. acesta propune  un vast dispozitiv de instrumente didactice de 

studiere a limbii franceze. De asemenea, acest program oferă un suport tuturor 

celor care studiază deja sau ce intenţionează să studieze limba franceza. 

Conform articolului 7 al Acordului de cooperare culturală, ştiinţifică şi teh-

nică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze, părţi-

le vor încuraja diverse forme de cooperare descentralizată, complementară coo-

perării dintre state: relaţii directe între persoane şi instituţii, oraşe ori regiuni în-

rudite etc. În acest context, se înscrie și crearea a unui șir de asociații franco-

moldave care au ca rol dezvoltarea relațiilor dintre cele două state. 

Principalul Acord cu caracter economic este Acordul privind promovarea 

şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul Republicii Moldova şi Gu-

vernul Republicii Franceze, semnat la Paris, la 8 septembrie 1997 de către Nico-

lae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Pierre Mo-

scovici, Ministrul delegat pentru Afaceri Externe al Republicii Franceze. Con-

form Acordului se planifică consolidarea cooperării economice între cele două 

state şi crearea condiţiilor favorabile pentru investiţiile franceze în Moldova şi 

cele moldoveneşti în Franţa. Fiind convinse că încurajarea şi protecţia acestor 

investiţii sunt proprii stimulării transferurilor de capitaluri şi tehnologie între 

cele două ţări, în interesul dezvoltării lor economice părţile contractante au de-

cis reglementarea aspectului investiţional al colaborării bilaterale. Acest acord a 

condiţionat până la moment dezvoltarea investiţiilor franceze în Republica 

Moldova.  

Investiţiile directe ale Franţei în Moldova deţin o cotă de circa 4 la sută şi 

se estimează la circa 18 mil. USD (locul 7), fiind plasate în domenii precum: te-

lecomunicaţii (France-Telecom, acţionar majoritar în operatorul de telefonie 

mobilă Orange), materiale de construcţie (Lafarge), agro-alimentare (Lactalis, 

Via Lacta, Bargues agro-industries în sectorul vizând nucile şi Beten în cel legat 

de plantele aromatice). În ultimii ani s-a înregistrat o înviorare a activităţii gru-

purilor franceze în Moldova. Astfel, Lactalis a achiziţionat în 2005 o uzină de 

producere a laptelui şi 2 uzine de confecţionare a brânzeturilor, în care activează 

1.400 persoane. Investitorii francezi au devenit acţionari majoritari în grupul 

Via Lacta, întreprindere specializată în produse lactate, îngheţată şi produse de 

întreţinere. Instituţia bancară Société Générale a achiziţionat pachetul majoritar 

(70.75%) din capitalul Mobiasbanca (63 agenţii, 500 angajaţi, 47.000 clienţi). 

Investiţiile franceze sunt protejate prin Acordul de protecţie a investiţiilor, sem-

nat la 8.09.1997 şi intrat în vigoare la 03.11.1999 [5]. 

http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/
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Franţa ocupă actualmente locul 15 în lista ţărilor către care se exportă pro-

dusele moldoveneşti (locul 9 din statele membre UE), cu o pondere de 1,0% (10 

mil. dolari USD) din tot exportul şi locul 11 la compartimentul importuri (locul 

6 din statele membre UE), cu o cotă de 1.9% (49,2 mil. dolari USD) din totalita-

tea importului respectiv. Principalele produse importate în Moldova din Franţa 

sunt băuturile distilate şi şampania, fructele şi băuturile din plante, produsele de 

marochinărie şi pasăre. Exporturile din ţara noastră spre Franţa se referă la 

produsele agricole (64,2%) şi, în special, produsele textile. În cadrul schimburi-

lor comerciale ale Franţei, Republica Moldova ocupă poziţia 128 la capitolul 

export şi 134 la compartimentul import. 

În perioada ianuarie-noiembrie 2014, (cu excepţia activităţii comerciale a 

agenţilor economici din raioanele de est) volumul total al schimburilor comerci-

ale cu Franţa a constituit 114,3 mil. USD (exportul – 31,4 mil. USD, iar impor-

tul – 83,9 mil. USD. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregist-

rat în această perioadă, Franţa se situează pe locul 11 între partenerii cu care Re-

publica Moldova întreţine relaţii comerciale: pe locul 13 în topul ţărilor în care 

Republica Moldova efectuează exporturi şi pe locul 11 în topul ţărilor din care 

Republica Moldova efectuează importuri [10]. 

Republica Moldova este atentă la găzduirea și sprijinirea investitorilor fra-

ncezi deoarece aceștia contribuie efectiv la prosperitatea țării. În această perspe-

ctivă, a fost creat Clubul de Afaceri Franța Moldova al cărui sediu se află în in-

cinta Alianței franceze din Moldova. Aceasta susține la fel menținerea practică-

rii limbii franceze, sinonim cu perspectivele de carieră pentru tinerii moldoveni 

și favorizează implantarea noilor investitori francofoni aici în Moldova. Astăzi 

acest club poartă denumirea de Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova 

(CCIFM) și este prezidat de către Dl. Emmanuel SKOULIOS. Obiectivul prin-

cipal al CCIFM este de a participa la promovarea şi dezvoltarea investiţiilor şi a 

comerţului între Franţa şi Moldova. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, CCIFM își orientează acțiunea sa spre 

trei direcții: 

- favorizarea întâlnirilor și a schimburilor de experiență între membri; 

- încurajarea şi promovarea dialogului între comunitatea de afaceri, repre-

zentată de CCIFM şi de alți actori, publici sau privați, din viața economică fran-

ceză sau moldavă; 

- colectarea și difuzarea informaţilor fiabile şi de încredere, destinate me-

mbrilor şi societăţilor interesate de investiții sau de dezvoltarea afacerilor dintre 

Franţa şi Moldova. 

Camera de Comerţ şi Industrie Franţa-Moldova (CCIFM) își propune să re-

unească companii de toate dimensiunile și din toate sectoarele de activitate [3]. 

După cum a fost convenit în timpul vizitei în Franţa a Excelenţei sale Do-

mnului Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova, la 14 octombrie 

http://www.ambafrance-md.org/http/www.club-france.md
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1997, autorităţile moldoveneşti şi franceze au decis să consolideze, într-un mod 

structurat, cooperarea lor în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.  

Această cooperare va trebui să permită dezvoltarea schimburilor tehnice, 

industriale şi comerciale între partenerii moldoveni şi francezi din sectorul pub-

lic şi privat în interesul reciproc al economiilor agricole şi alimentare ale celor 

două ţări. Ea va trebui, de asemenea, să mobilizeze expertizele comune ale celor 

două ţări privind proiectele moldoveneşti de dezvoltare în domeniile agricol şi 

agro-alimentar. 

Cooperarea va fi stabilită în mod prioritar în ramurile de producţie agricolă 

şi agro-alimentară, în care necesităţile Moldovei sunt cele mai stringente şi în 

care oferta franceză, inclusiv în materie de pregătire a cadrelor, este deosebit de 

bine adaptată pentru a le răspunde. În acest sens, anumite sectoare ar putea deja 

constitui obiectul unei atenţii susţinute, precum ar fi: domeniul viti-vinicol; pro-

ducerea şi prelucrarea fructelor; producerea lactatelor, ameliorarea genetică a 

şeptelului şi crearea unităţilor de prelucrare a laptelui. În domeniul dezvoltării 

rurale un interes aparte îl vor prezenta proiectele privind turismul rural. În sco-

pul susţinerii şi promovării cooperării în cauză vor putea fi organizate misiuni şi 

schimburi reciproce. În această perspectivă, o misiune condusă de către Ministe-

rul Agriculturii şi Pescuitului, cuprinzând persoane responsabile din societăţi 

franceze reprezentante ale diferitor sectoare agro-industriale, se va deplasa în 

Moldova într-un timp apropiat, la invitaţia Ministerului moldovenesc al Agricu-

lturii şi Alimentaţiei, pentru a evalua posibilităţile unor noi parteneriate industri-

ale şi comerciale [3]. 

La 18 aprilie 2016 Moldova şi Franţa au semnat Aranjamentul administra-

tiv privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural. Potrivit agenţiei „IN-

FOTAG”, cu referire la Ministerul Culturii, din partea Moldovei documentul a 

fost semnat de ministrul Culturii, Monica Babuc, iar din partea Franţei – Amba-

sadorul Franţei la Chişinău, Pascal Vagogne. Acordul moldo-francez prevede 

formarea aptitudinilor, vizite şi proiecte bilaterale între cele două state. Docu-

mentul confirmă acordul instituţiilor de profil din cele două state de a proteja şi 

conserva pentru generaţiile ce urmează patrimoniul naţional şi cultural al ambe-

lor ţări. Ambasadorul Franţei a subliniat că documentul semnat va servi drept 

scut de protecţie pentru patrimoniul cultural atât al Chişinăului, cât şi al Moldo-

vei. Dl. Vagogne a declarat că din momentul proclamării independenței pentru 

perfecţionarea bazei normative şi administrative în domeniul patrimoniului, 

Moldova s-a inspirat din experienţa Franţei. Primele negocieri care stau la baza 

acestui acord au început cu misiunea din anul 2014 la Agenţia de Inspectare şi 

Restaurare a Monumentelor din Moldova. Ministrul Culturii, Monica Babuc, a 

declarat că și-a asumat responsabilitatea pentru crearea de politici publice, în 

special a legislației naționale în ceea ce privește conservarea, protejarea și pune-

rea în valoare a patrimoniului național cultural [7; 13]. 
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Astfel, ca rezultat al analizei bazei politico-juridice a relațiilor moldo-fran-

ceze, este de menționat faptul că Franța ar putea deveni unul din principalii par-

teneri și susținători ai Republicii Moldova în procesul de integrare în UE. În co-

ntextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, este de obser-

vat faptul că, dialogul bilateral derivă din necesitatea de a consolida spațiul eu-

ropean prin apropierea și fortificarea relațiilor interstatale, axate pe respectul va-

lorilor universale ale libertăţii, democraţiei şi solidarităţii, cât şi pe respectul 

drepturilor omului. 

Colaborarea în diverse domenii, experienţa interacţiunii acumulată până în 

prezent, simpatia reciprocă dintre popoarele Moldovei şi Franţei, activitatea co-

mună în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, cât și în cadrul altor 

organizaţii regionale, europene şi internaţionale, determină perspectivele de de-

zvoltare a parteneriatului moldo-francez. 

Republica Moldova şi Republica Franceză s-au angajat să impulsioneze re-

laţiile socio-culturale, economice, diplomatice, militare, care sunt foarte impor-

tante pentru întregul ansamblu de relaţii dintre ţări. Acţiunile întreprinse cons-

tant la nivel de instituţii statale, misiuni diplomatice, organizaţii ale oamenilor 

de afaceri au consolidat imaginea Moldovei în Franţa, au promovat relaţiile bi-

laterale dintre cele două ţări. 

Totuşi, deși sunt semnate acorduri de cooperare, până în prezent, cadrul po-

litico-juridic al relațiilor moldo-franceze rămâne a fi unul insuficient, care lasă 

loc pentru noi perspective de semnare a acordurilor bilaterale în cele mai diver-

se domenii de activitate, pentru o mai bună cooperare. Dat fiind faptul că obiec-

tivul principal al politicii externe a Republicii Moldova este integrarea europea-

nă, la moment, Republica Franceză rămâne a fi unul din principalii susținători ai 

Moldovei în atingerea scopurilor cu referire la spațiul integraționist european.  
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Studying the geopolitical architecture of the East-European space we can 

say that this part of the globe is in the process of formation as a result of rela-

tions among geopolitical actors – power centers – the West represented by the 

US, NATO and EU on one hand and on the other hand the Russian Federation. 

Carefully analyzing the ongoing transformations in East-European space, we 

see that the content of geopolitics centered on the ability of states to divide geo-

graphical space has rapidly changed. 

This article analyzes for the first time the subject of the “new configuration 

of East-European geopolitical architecture”. Integration processes like the EU 

and NATO eastward extension, as well as those of integration / disintegration 

from post-Soviet space, the events in eastern Ukraine that resulted in the an-

nexation of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation have 

had a significant influence on the creation of the new geopolitical architecture 

of the East-European space. 

Key-words: geopolitical architecture, East-European space, interest, power 

center, influence, state, and border. 

 

Analizând arhitectura geopolitică a spațiului est-european, este de menționat 

faptul că această zonă a mapamondului s-a constituit ca rezultat a relațiilor acto-

rilor geopolitici - centre de putere. Arhitectura geopolitică depinde de partajarea 

influinței într-un anumit spațiu din perspectiva intereselor actorilor  geopolitici. 

Spațiul geopolitic, reieșind din situația și condițiile formate ca rezultat al politi-

cii unor actori într-un anumit sistem de coordonate geografice, este abordat 

drept mediul de manifestare a formelor politice, economice, militare ale state-

lor-centre de putere. Deci, într-un spațiu fizic (geografic) are loc manifestarea 

intereselor politice, economice, militare ale actorilor geopolitici. Spațiul geopo-

litic este tratat drept „teritoriul real”, asupra căruia î-și manifestă influiența din 

punct de vedere istorică, politică anumiți actori. Odată cu creșterea rolului geos-

trategic, geoeconomic a spațiului geopolitic, interesul față de acesta este deter-

minat de interacțiunea anumitor actori. De asememenea, tendința configurării 

spațiului geopolitic este caracterizată de specificul procesele politice, natura, 

manifestarea intereselor actorilor geopolici [42, p.166-168] care și determină 
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formarea unei noi arhitecturi geopolitice într-o anumită zonă, iar în cazul dat, a 

spațiului est-european.  

Urmărind cu atenţie transformările în curs de desfăşurare din spațiul est-eu-

ropean, observăm că s-a modificat într-un ritm rapid conţinutul geopoliticii cen-

trate pe capacitatea statelor de a compartimenta spaţiul geografic. Dacă e să 

analizăm procesul de constituire a „noii arhitecturi geopolitice” a spațiului est-

european, apare necesitatea de a determina frontierile, dar și condițiile, factorii 

care au contribuit la formarea acestui fenomen geopolitic. Noua arhitectură a 

spațiului est-european reprezintă procesul de configurare a intereselor actorilor 

geopolitici, a formelor de manifestare și de realizare a intereselor naționale.   

Apelând la categoria de spațiu est-european, este de menționat faptul că, pâ-

nă în prezent  nu există o definiție internațională privind delimitarea exactă din 

punct de vedere geografic a frontierilor acestei zone. În literatura de specialitate 

există multiple viziuni asupra delimitări spațiului est-european. Astfel, geopoli-

ticianul ceh O.Kreici ne demonstrează că regiunea nu dispune de frontiere natu-

rale, iar denumirea spațiului are mai mult o conotație politică. Cu toate acestea, 

unii autori consideră că, totuși, există o delimitare a spațiului est-european, iar 

caracteristic pentru acest spațiu este unitatea istorică, a mentalității și  tradițiilor, 

a specificului geopolitic, a dorinței statelor de a se autodetermina. Politologul 

belarus I.I.Leaviș propune pentru spațiul est-european denumirea de „Europa 

Mijlocie”. Conform opiniei sale, spațiul „Europa Mijlocie” s-a format ca rezul-

tat al transformărilor istorico-geopolitice. Nu estul și nici vestul, dar realitatea 

istorică, geostrategică și socio-culturală a popoarelor din zonă a contribuit la fo-

rmarea spațiului est-european [19, p.49-58]. Actualmente, dacă e să facem refe-

rință la amplasarea geografică, atunci, în spațiul est-european sunt incluse state-

le: Belarus, Bulgaria, Republica Cehă, Republica Moldova, Polonia, Federația 

Rusă, România, Slovacia, Ukraina, Ungaria.   

Pornind de la premiza că spațiul geografic sau cel de suveranitate al unui 

stat / centru de putere nu coincide cu spațiul geopolitic, arealul de influiență se 

extinde în afara spațiului de suveranitate sau cel geografic, merită atenție mani-

festarea statelor caucaziene în contextul proceselor integraționiste din arealul 

european, dar și cel euroasiatic, contribuind într-un mod unic la formarea „noii 

arhitecturi geopolitice” a spațiului est-european. Deși nu întreg Caucazul face 

parte din spațiul est-european (în acest caz merită atenție faptul că frontiera ofi-

cială dintre Asia și Europa, reprezentată în majoritatea atlaselor geografice, inc-

lusiv recunoscută și de către Comunitatea Națională Geografică trece prin mun-

ții Caucaz. Georgia și Azerbaidjanul sunt amplasate în Asia, dar partea nordică 

a acestor state se află pe continentul european conform ultimilor delimitări a 

frontierii politice dintre cele două continente Europa și Asia. ONU consideră 

Georgia și Azerbaidjanul drept state transcontinentale. Inclusiv și Consiliul Eu-

ropei consideră Georgia și Azerbaidjanul state transcontinentale, iar Armenia, 
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care din punct de vedere geografic este amplasată în spațiul asiatic, din punct de 

vedere politic este inclusă în sfera de influiență europeană) [22], iar râul Rioni 

din Georgia este frontiera naturală care desparte continentul Europa de Asia. 

Conform Clasificatorului elaborat de către Federația Rusă din 2015, statele Aze-

rbaidjan, Armenia și Georgia sunt considerate state asiatice [31]. Deși aceste 

state sunt amplasate pe două continente, din punct de vedere al valorilor și aspi-

rațiilor europene, acestea pot fi atribuite spațiului est-european.  

În ceea ce priveşte Caucazul (mai exact Transcaucazia sau Caucazul de 

Sud, regiune incluzând Georgia, Armenia şi Azerbaidjanul) trebuie de plecat de 

la constatarea că această zonă este una a întâlnirii unor identităţi culturale dife-

rite (unele mai apropiate de Europa, altele de Eurasia), precum şi a unor interese 

strategice diferite (europene, euro-asiatice şi euro-atlantice). Această combinaţie 

culturală şi geo-politică va fi determinantă pentru rolul ţărilor din regiune şi al 

regiunii în întregul său, în cadrul ordinii globale. De asemenea, statele caucazie-

ne pot fi incluse în spațiul est-european din considerentele că  Georgia, Armenia 

şi Azerbaidjanul au fost incluse în Politica Europeană de Vecinătate (PEV). Un 

alt argument, care ne permite includerea statelor caucaziene în spațiul est-euro-

pean este faptul că acestea, ca și Republica Moldova, Ucraina și Belarus fac pa-

rte din sfera de influiență a Federației Ruse, sau din Vecinătatea Apropiată. O 

altă premiză care ne-ar permite includerea statelor caucaziene în arealul est-eu-

ropean, este și participarea acestor state în campionatele sportive europene, con-

cursuri, festivaluri culturale. 

Făcând o analiză retrospectivă a proceselor și evenimentelor din spațiul est-

european, din perioada post-colaps URSS, este de menționat faptul că acestea 

sunt într-un proces de constituire, nefinisate la moment. Referindu-ne la perioa-

da post-colaps URSS, în procesul de formare a „noii arhitecturi geopolitice” a 

spațiului est-european pot fi evidențiate câteva etape. Astfel: 

- o primă etapă a procesuli de formare a acestui fenomen o constituie anii 

1989-1996.  
Secolul al XX-lea s-a finisat prin dispariția unui actor geopolitic, importanța 

căruia va fi stabilită doar pe prcursul istoriei. Incredibil, statul care s-a format pe 

parcursul unui secol, și-a încetat existența. Colapsul Uniunii Sovietice, a celui 

mai imens stat cu o suprafață de 22.402  mil. chilometri pătrați, care a avut ie-

șire directă la spațiile acvatice a trei oceane - Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific 

și Oceanul Înghețat de Nord, stat care a deținut căi terestre și acces direct la 

spațiul Uniunii Europene, Chinei și Indiei, cu colosale resurse naturale (sunt 

prezente pe teritoriul Federației Ruse toate elemntele tăbliței lui Mendeleev) a 

produs o confuzie geopolitică pe arena internațională, contribuind la formarea 

unei „găuri negre” în centrul Eurasiei [30, p.107-110]. Teritoriul Federației Ru-

se în prezent cuprinde o suprafață de 17 milioane chilometri pătrați și s-a micșo-

rat considerabil, cuprinzând nu 1/6 din uscat, dar deja 1/8. Hotarele simbolice 
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dintre Est și Vest, nu sunt eliminate, dar sunt transferate de la vest spre est. Da-

că până la destrămarea lagărului socialist această frontieră coincidea practic cu 

cursul râului Elba, atunci, după destrămarea acestuia, frontiera poate fi trasată 

pe râul Narva. Faptul că orașul Sankt-Peterburg, se afla la circa 1.609 km depăr-

tare de trupele NATO în 1989, iar din 2008, distanța se reduce la aproximativ 

113 km, face ca Federația Rusă să devină mai vulnerabilă în fața comunității 

internaționale. De asemenea, în 1989 Moscova se afla la 1.930 km depărtare de 

hotarele NATO, pe când în prezent, distanța ese de doar 322  km [11, p.69-70].  

Spre deosebire de spațiul fostei URSS, spațiu în care fostele republici unio-

nale încearcă să-și determine locul pe arena internațională, procesele din arealul 

european care, după natura şi caracterul lor sunt complexe şi dinamice, contra-

dictorii şi nefinisate, în mod direct acţionează asupra intereselor naţionale şi a 

politicii externe a statelor foste membre a Tratatului de la Varșovia. După căde-

rea zidului Berlinului la 11 noiembrie 1989, ansamblul blocului comunist din 

est se prăbuşeşte. Acest eveniment constituie punctul de plecare al procesului de 

reunificare a continentului european. În perioada 1987-1996, treisprezece ţări au 

depus cerere de integrare în UE: Cipru, Estonia, Ungaria, Polonia, Republica 

Cehă, Slovenia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovacia şi Turcia 

[8]. 

Ca rezultat al retragerii forțelor convenționale ale URSS din statele Europei 

de est și Mongolia, practic are loc distrugerea sistemului de apărare al fostei 

URSS. Astfel, în conformitate cu multitudinea obligațiilor asumate de către 

URSS, din 1991 se realizează retragerea în masă a forțelor convenționale din 

Europa de est. În acest context, din Germania au fost retrase 370 mii soldați, 

100 mii ofițeri, 1842 de locotenenți cu familii, 3 armate generale și două de 

tancuri (8 motorizate, 8 divizii de tancuri și o brigadă separată motorizată), gru-

purile Forțelor Armate erau compuse din a 16 armata aieriană (cinci divizii aie-

riene). În scopul menținerii acestei armate erau 5000 tancuri de tip Т-64B și Т-

80, 9500 BMP și  BТR, 4400 muniții a artileriei terestre, 1700 ZRК, 620 avioa-

ne de luptă, 790 helicoptere cât și 1600 de muniții și alt echipament. Marea ma-

joritate a acestui armament era retras în Rusia, unele unități în Belarus - divizia 

11 de tancuri, in Ucraina - divizia 17. Astfel, retragerea armamentului convenți-

onal s-a finisat în iunie 1994. Din Cehoslovacia, Ungaria și Mongolia au fost 

retrase forțe în număr de 186 mii persoane (43 mii ofiițeri și sublocotenenți), 77 

PU PTR, 3200 tancuri, 5150 BMP și BТR, 2350 arme a artileriei terestre, 350 

avioane de luptă, 364 helicoptere, (dintre care din fosta Republică Socialistă Fe-

derativă Cehoslovacia – 75 mii militari, 1220 tancuri, 2505 BMP și BТR, 121 

armament destinat artileriei terestre, 77 avioane de luptă, 146 de helicoptere - 

aceste forțe formau Grupul Central). Din Polonia (Efectivul militar de Nord) au 

fost retrase 73 mii militari, inclusiv a 4-a armata aieriana. Din statele baltice, ca-

re au obținut independența au fost retrase forțele Armatei Nord-Occidentale - 
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250 mii de militari, (95 mii ofițeri), 32 de divizii, inclusiv 1 armată de elită, re-

gimentul 56 de avioane și helicoptere. O parte din armamentul retras din statele 

Baltice a fost dus în Kaliningrad - a 3 divizie a apărării litoralului, divizia moto-

rizată 107 a fost retrasă din Vilnus și dislocată în circumscripția militară din 

Moscova [3]. În acest context, se poate constata că, după căderea cortinei de fier 

din partea comunității occidentale, apare o nouă frontieră, atât la nivel practic, 

cât și simbolic. Arealul lumii rusești se restrânge semnificativ atât din punct de 

vedere teritorial, cât și în plan cultural.   

Astfel, conform declarației lui T.Pichering, ambasadorul SUA la Moscova, 

„din punct de vedere geopolitic, destrămarea Uniunii Sovietice este sfârșitul 

înaintărilor strategice pe parcursul a 300 de ani a Sanct-Peterburgului și Mosco-

vei. Rusia actuală se retrage la nord și est, îndepărtându-se tot mai mult de Eu-

ropa de est și Orientul Apropiat, spre deosebire de sec.XVII. De asemenea, pași 

reali în crearea noii frontiere servește implicarea activă a noilor state ex-socia-

liste și a republicilor ex-unionale în structurile euro-atlantice [15].  

- Cea de a doua etapă de constituire a „noii arhitecturi geopolitice” a 

spațiului est-european o constituie anii 1996-2007.  

Caracteristic pentru a doua etapă sunt metamorfozele din spaţiul european, 

rezultate din colapsul fostei URSS, a extinderii NATO şi a UE spre est - factori 

ce determină procesul de constituire a “noii arhitecturi geopolitice” a spațiului 

est-european. Susţinerea de către Occident a aşa-numitelor “revoluţii colorate”, 

au dat naştere mişcărilor politice cu tendinţe antiruse (Ucraina, Georgia). Atitu-

dinea destul de rezervata faţă de Federaţia Rusa din partea statelor sud-est euro-

pene este condiţionată de trecutul nu prea îndepărtat, viitorul nedeterminat, pre-

cum şi de suspiciunile vizând tendinţele expansioniste ale Rusiei. Astfel, atitudi-

nile statelor ex-republici unionale faţă de Federația Rusă au evoluat diferit. 

Unele au rămas apropiate de Federaţia Rusă (Belarus, Armenia, Azerbaidjanul 

deține o poziție dublă în relațiile cu UE și Rusia), alte state fac mari eforturi pe-

ntru a-şi asigura independenţa şi gravitează spre structurile de securitate europe-

ane şi euroatlantice (Georgia, Ucraina, Republica Moldova) [33]. Contează de 

asemenea şi diferenţa de atitudine a statelor din estul Europei vis-à-vis de Fede-

raţia Rusă. În arealul est-european, Rusia se confruntă cu o atitudine negativă în 

special din partea statelor noi, ex-membre ale blocului socialist, pentru care ex-

perienţa sovietică mai rămâne a fi istoria recentă. Relaţiile tensionate dintre Ru-

sia şi aceste state, în special cu Polonia și România, practic au blocat semnarea 

acordului care ar substitui APC-ul dintre Rusia şi UE. 

Revoluţiile democratice din statele Europei de sud–est au dus la transfor-

mări radicale atât în cadrul acestora (în special Polonia, Cehia, Ungaria), cât şi 

în relaţiile cu statele europene, dar şi cu Federaţia Rusă. Aderarea statelor din 

Europa de est la UE a cauzat deranj, dar și a contribuit la diminuarea sferei de 

influenţă a Federaţiei Rusie în acest spaţiu. Un pretext substanţial pentru iniţie-
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rea valului de extindere din 2004 a fost căderea regimurilor comuniste din Euro-

pa de est, precum şi procesele de transformare demarate în aceste ţări. În acelaşi 

timp, nu au putut fi trecute cu vederea problemele economico-sociale destul de 

îngrijorătoare din această zonă, probleme care au rezultat în dorinţa de a obține 

ajutorul şi susţinerea statelor occidentale.   

Cel de-al 5-lea val de extindere a UE îşi are originile în dorinţa de stabilire a 

păcii, stabilităţii şi prosperităţii economice pe un continentul european reunifi-

cat. UE a cunoscut un proces de extindere, înglobând în structura sa la 1 mai 

2004 o parte din sateliții fostei URSS. Extinderea de la 15 la 25 de membri a pe-

rmis lărgirea zonei de stabilitate şi de pace la întregul continent european, pent-

ru a evita apariţia unor noi conflicte, precum cel din fosta Iugoslavie; stimularea 

creşterii economice şi comerciale prin extinderea pieţei unice de la 378 la 

453 de milioane de consumatori în 2004 şi la peste 480 de milioane până la ter-

menul din 2007; întărirea poziţiei Europei în lume [16].  

Prin semnarea la 25 aprilie 2005 la Luxembourg a Tratatului de aderare de 

către România și Bulgaria [4], Uniunea Europeană își extinde nu doar numărul 

de membri până la 27, dar își extinde și spațiul nu doar cel geographic, dar inc-

lusiv cel geopolitic.  

Un moment important care a marcat procesul de constituire a „noii arhitec-

turi geopolitice” a spațiului est-european a fost accederea în martie 1999 a pri-

mului val de state la NATO, cuprinzând Polonia, Republica Cehă și Ungaria. 

De asemenea, cel de-al doilea val de extindere NATO din aprilie 2004 care a 

cuprins state ca Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Slovacia, România și Bul-

garia contribuie esențial la formarea „noii arhitecturi geopolitice” a spațiului 

est-european [38, p.46]. UE a cunoscut un proces de extindere, înglobând în 

structura sa la 1 mai 2004 o parte din sateliții fostei URSS. Încheierea unor aco-

rduri de securitate între SUA şi statele Europei de est (sistemul antirachetă în 

Polonia şi Cehoslovacia, bazele militare în România şi Bulgaria) de asemenea 

are impact direct la formarea „noii arhitecturi geopolitice” a spațiului est-euro-

pean.  

Nu mai puțină importanță în procesul de constituire a „noii arhitecturi geo-

politice” a spațiului est-european o are politica propusă la 11 martie 2003 de că-

tre Uniunea Europeană care a făcut ca statele est-europene, inclusiv și Republi-

ca Moldova, să devină o dată în plus protagoniste a unei noi politici europene – 

cea a „noii vecinătăţi”. „Noua politică” lansată de Uniunea Europeană „Europa 

extinsă – Noua vecinătate” în relaţiile cu statele cu care după extinderea din 

2004, urma să aibă frontieră comună, prevedea aprofundarea cooperării prin 

oferirea unui acces mai mare pe piaţa internă europeană, oferea noi perspective 

de integrare politică şi economică ţărilor ce nu pot fi acceptate, deocamdată ca 
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membre ale Uniunii Europene
1
, cu scopul de a crea un spaţiu de securitate, pro-

speritate, dezvoltare durabilă şi bună vecinătate, „un cerc de prieteni” la frontie-

rele externe ale Uniunii, caracterizat de relaţii strânse şi pacifiste, fondate pe co-

operare. Noul ansamblu de măsuri de politică externă a fost ulterior grupat sub 

denumirea de „Politica Externă de Vecinătate” (PEV), prin Comunicarea Comi-

siei din iunie 2004 [6] şi constituie documentul-cadru al PEV, alături de comu-

nicarea privind crearea Noului Instrument pentru Vecinătate din iulie 2003. 

Anul 2004 a însemnat  şi debutul aplicării PEV pentru statele est-europene. 

Caracteristic perioadei 2007-2014 este faptul că în acest interval de timp 

practic are loc o stagnare a proceselor din spațiul est-european. Federația Rusă 

își fortifică prezența, devenind nu doar o putere regională, dar are tendința de-a 

se manifesta deja ca o putere mondială - nesusținerea politicii NATO și a SUA 

în Orientul Mijlociu, dar și în Aferica de Nord (2010 - evenimentele din Libia, 

2012 - evenimentele din Siria). 

- Cea de a treia etapă în formarea “noii arhitecturi geopolitice” a spațiului 

est-european, o constituie anii 2014 până în present.       

Evenimentele din februarie 2014 de la Kiev au contrbuit la schimbarea „ar-

hitecturii geopolitice” a spațiului est-european. Criza politică din Ucraina începe 

în noiembrie 2013, în condițiile în care cabinetul de miniștri al Ucrainei a anun-

țat stoparea procesului de eurointegrare a statului. La 22 februarie 2014 are loc 

răsturnarea guvernului ucrainean. Criza ruso-ucraineană este consecința parafă-

rii Acordului de Asociere a Ucrainei cu UE, care a avut un caracter problematic 

privind relațiile cu Federția Rusă [9, p.167]. Venirea la conducere a președinte-

lui V.Iuscenco în 2004 a fortificat vectorul occidental al politicii externe a Ucra-

inei, iar relațiile ruso-ucrainene trec de la parteneriat la o confruntare. Conduce-

rea Ucrainei a susținut regimul lui Saacașvili în Georgia, împreună cu care a în-

cercat să formeze în spațiul CSI „Comunitatea alegerii democratice” - sau un 

cordon prooccidental în jurul Federației Ruse. Apropierea Ucrainei de NATO, 

susținerea amplasării Scutului Antirachetă în Europa de est au condiționat reac-

ția din partea Federației Ruse. UE este interesată să includă Ucrina în sfera sa de 

influiență. Pentru Europa Ucraina este un teritoriu imens cu o populației de 46 

mln. locuitori. De asemenea, UE intenționează să creeze un „cordon” format din 

statelor din vecinătatea frontierei sale. Statele trebuie să devină susținătoare a 

valorilor democratice și respectiv să devină piețe de desfacere pentru marfurile 

europene. Liberalizarea piețelor ucrainești este în favoarea UE, însă poate servi 

drept o lovitură pentru mărfurile autohtone ucrainești [27, p.39].   

                                                 
1 Rusia şi grupul de noi state independente occidentale (Ucraina, Moldova, Belarusi); Caucazul 

de Sud (Armenia, Azerbaijan şi Georgia) şi statele din sudul Mediteranei (Algeria, Egipt, Isra-

el, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestinei, Serbia şi Tunisia). 
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Deși Acordul este parafat, implimentarea acestuia este de durată. Rezultat 

strategic a servit incorporarea Crimeii la Federația Rusă, ceea ce fortifică spațiul 

rus în spațiul religios, cultural și istoric, contribuind la fortificarea poziției Rusi-

ei în bazinul Mării Negre. De asemenea, incorporarea peninsului Crimeia la Ru-

sia, semnifică formarea unei imaginii a victoriei contemporane, realizată după 

1945, cât și la demonstrarea întregii comunități internaționale că teritoriile ruse 

pot fi reîntoarse pe cale pașnică, la creșterea conștiinței naționale, iar confrunta-

rea dintre Occident și Est continuă. Reincorporarea teritorială a Crimeii are și 

unele procese negative, care au modificat arhitectura spațiului est-european. Ru-

perea relațiilor commercial-economice cu Occidentul, distrugerea sistemului va-

lutar, creșterea prețurilor, și destabilizarea situației financiare a cetățenilor, tre-

cerea la noi standarte, schimbarea statutului unor obiecte [38, p.167]. 

Acțiunile Federației Ruse sunt dur criticate de către statele comunității inte-

rnaționale. Apelând la mai multe legi, inclusiv la prevederile constituționale, 

Rusia încearcă să-și justifice acțiunile sale în Ucraina. Astfel, la data de 18 mar-

tie 2014, prin aprobarea legii federale nr.36 F-3, cu aprobarea a 443 voturi și 1 

împotrivă [21], are loc semnarea Tratatului internațional între Federația Rusă și 

Republica Crimeia [25] privind acceptarea în componența Federației Ruse a Re-

publicii Crimeia și formarea în componența Rusiei a unui nou subiect. Conform 

Tratatului care a intrat în vigoare la 21 martie 2014, Crimeia este considerată ca 

parte componentă a Federației Ruse, în componența căreea este format un nou 

subiect - Republica Crimeia și orașul de importanță federală - Sevastopol, cetă-

țenii care locuiau la acel moment pe teritoriul noilor subiecți, sunt recunoscuți 

ca cetățeni ai Federației Ruse, având dreptul ca pe parcursul unei luni de la sem-

narea Tratatului să-și decidă cetățenia. Pe teritoriul Crimeii intră în vigoare și 

legislația Federației Ruse. Hotarul terestru dintre Crimeia și Ucraina este declra-

tă ca hotarul dintre Federația Rusă și Ucraina. Hotarele în spațiul acvatic al 

Mării Negre și Mării Azov sunt supuse delimitării conform principiilor dreptu-

lui internațional. Decizia privind validarea Tratatului este axată pe rezultatele 

liberii alegeri a referendumului, desfășurat în Republica Autonomă Crimeia și 

orașul Sevastopol la data de 16 martie 2014, în rezultatul cărui cetățenii Crimeii 

au luat decizia de a se uni Rusiei cu drepturile subiecților Federației Ruse și îm-

potriva „stabilirii acțiunii Constituției Republicii Crimeia din 1992 și a statutu-

lui Crimeii ca parte componentă a Ucrainei”. La 17 martie 2014, președintele 

V.Putin prin decretul prezidențial nr.147 „Privind recunoașterea Republicii Cri-

meia” [46], ținând cont de dreptul statelor de a-și determina soarta, recunoaște 

Republica Crimeia în calitate de stat suveran - subiect de drept internațional [32, 

p.54-55].  

Astfel, conform Constituției Federației Ruse, aprobate prin vot unanim la 12 

decembrie 1993 [28] este stipulat că acceptrea în componența Federției Ruse a 

unui nou subiect se realizează în conformitate cu legislația federală și legea con-
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stituțională (art.65, punctul 2). Conform art.4. punctul 2 acceptarea în compone-

nța Federației Ruse a unui „stat străin sau a unei părți a acestuia se realizează în 

baza acordului reciproc dintre Federația Rusă și statul respectiv în conformitate 

cu principiile dreptului internațional, cu atât mai mult că inițiatorul propunerii 

de incorporare în componența Rusiei este statul străin” (art.6, punctul 1) - adică 

Republica Crimeia.  

În conformitate cu legislația internațională și principiile dreptului internațio-

nal au devenit parte componentă a Federației Ruse doi subiecți noi - Republica 

Crimeia și orașul de importanță federală Sevastopol (art.2 al tratatului) [26]. De 

asemenea, conform principiului dreptului internațional, oricare stat are dreptul 

de a încheia tratate internaționale. Semnarea Tratatului internațional între Fede-

rația Rusă și Republica Crimeia are importanță istorică [32, p.54]. 

Declarația privind independența Republicii Autonome Crimeia și a orașului 

Sevastopol a fost aprobată de către Consiliul Suprem al Republicii Autonome 

Crimeia și a orașului Sevastopol la 11 martie 2014 [24]. În Declarație este stipu-

lat dreptul popoarelor la autodeterminare, cât și la recunoașterea și susținerea de 

către Curtea Internațională de Justiție a ONU cu referire la Kosovo din 22 iunie 

2010, prin care declarația unilaterală a unei părți a statului nu încalcă normele 

dreptului internațional. Astfel, conform deciziei Curții Internaționale „nu există 

interdicții privind declrațiile unilaterale de independență care nu reies din prac-

tica Consiliului de Securite”. Dreptul internațional nu conține careva interdicții 

privind declararea unilaterală a independenței unui stat sau teritoriu. Această 

idee a fost declarată la data de 18 martie 2014 de către președintele V.Putin 

[20]. De asemenea, este de menționat faptul că, conform capitolului 10 al Cons-

tituției Ucrainei [29], dreptul populațieii la autodeterminare se răsfrânge și asup-

ra Crimeii. Referendumul din Crimeia din 16 martie 2014 s-a desfășurat cu res-

pectarea drepturilor cetățenilor și a valorilor democratice, iar în condițiile unei 

noi conduceri ilegale, normele constituționale nu pot fi aplicate [32, p.54-55].  

Argument privind justificarea acțiunilor Federației Ruse în Ucraina este și 

organizarea referendumului în Crimeia. Referendumul, conform poziției Fede-

rației Ruse, ar fi fost ilegal dacă ar fi existat un guvern constituțional. În cazul 

unui guvern ajuns la putere pe căi ilegale, nu poate interzice dreptul la autodete-

rminare a populației din peninsulă [47].  

Un alt argument adus de către Rusia în scopul justificării acțiunilor sale în 

Crimeia sunt tratatele semnate între Federația Rusă și Ucraina. Conform poziției 

ruse nu a existat o intervenție ilegală în Crimeia din partea Federației Ruse. Tra-

tatele semnate între Federația Rusă și Ucraina permiteau la acel moment aflarea 

armatei ruse în Crimeia. Astfel, conform Acordului de prietenie, cooperare și 

parteneriat dintre Federația Rusă și Ucraina din 31 mai 1997 [24] și a Acordului 

de la Harcov din 21 aprilie 2010 [46] aflarea forțelor militare ruse pe teritoriul 

Crimeii este legală.  
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Unii cercetători, ca de exemplu G.Mirșamaier consideră că criza ucraineană 

este condiționată de implicarea Occidentului în această zonă. Intenționând să 

scoată Ucraina din sfera de influiență a Federației Ruse [36, p.55], care, fiind 

orientată spre integrarea în structurile euroatlantice, Occidentul a cauzat declan-

șarea crizei ruso-ucrainene. Federația Rusă din anii ‟90 se pronunță împotrivă 

extinderii NATO în est, iar apropierea organizației de frontierile Rusiei face ca 

aceasta să nu rămână indiferentă la ce se întâmplă în spațiul est-european [34, 

p.89-90]. Occidentul prin politica de extindere în est a NATO, a UE în spațiul 

est-european este în detrementul intereselor și securității Federației Ruse [35].  

Astfel, Federația Rusă revine în cercul puterilor mondiale, dar revenirea sa 

nu este salutată de comunitatea statelor internaționale. Deși Federația Rusă adu-

ce argumente în favoarea și justificarea acțiunilor sale în Ucraina, Occidentul le 

consideră ca fiind ilegale, contravinind principiilor dreptului internațional [39, 

p.64]. Parlamentul European, prin Rezoluția din 4 februarie 2015, chiamă Fede-

rația Rusă la masa de negocieri cu Ucraina privind soluționarea problemei Cri-

meii. De asemenea, ținând cont de punctul A al rezoluției Parlamentului Euro-

pean din 4 februarie 2015 [43], Federația Rusă a încălcat dreptul internațional, 

inclusiv statutul ONU [5], Actul Final de la Helsinki [12]. 

Analizând prevederele Memorandumului privind garantarea securității și 

aderarea Ucrainei la Tratatul cu privire la neproliferarea armei nuclearede de la 

Budapesta, semnat între liderii Federației Ruse, SUA, Ucraina și Marea Britanie 

la 5 decembrie 1994, conform art.1 al Memorndumului Federația Rusă, de rând 

cu Regatul Unit, SUA confirmă respectarea independenței, suveranității și a fro-

ntierelor existente ale Ucrainei. De asemenea, conform art.2 al Memorandumu-

lui, Federația Rusă î-și asumă responsabilitatea de a se abține de la careva ame-

nințări sau amenințarea cu forța care ar viola integritatea teritorială și indepen-

dența politică a Ucrainei [37, p.59].  

Marea Britanie, reprezentată de către Prim-ministrul D.Cameron împreună 

cu partenerii G-7 aspru au criticat acțiunile Federației Ruse în Crimeia, nerecu-

noscând referendumul și considerându-l ca fiind drept anexare a teritoriilor stră-

ine care contravene dreptului internațional [17, p.39]. Aceeași părere este susți-

nută de către președintele SUA B.Obama, președintele francez F.Hollande [14] 

și de către cancelarul german A.Merkel. Poziția liderilor occidental este susținu-

tă și de către organizații internaționale ca: Consiliul de Securitate al ONU, 

OSCE și Consiliul European [1].  

Pornind de la ideia că, un referendum poate fi considerat valid doar în cazul 

în care este organizat pe întreg teritoriul unui stat, fiind supus votului de întrea-

ga populație, referendumul din peninsula Crimeia poate fi considerat nevalid, 

iar acțiunile Federației Ruse contravin normelor și principiilor dreptului interna-

țional. În acest caz, nu putem considera Crimeia ca fiind reincorporată sau reint-
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regită la teritoriul Federației Ruse. Mai curând am considera alipirea/anexarea 

de către Federația Rusă a peninsulei Crimeia la teritoriile sale.  

Analizând consecințele anexării peninsulei Crimeia și a orașului Sevastopol 

la Federaţia Rusă, suntem prezenți la schimbările geopolitice a hărții lumii. Ast-

fel, analizând ultimile evenimente dintre Federația Rusă și Ucraina, pot fi scoa-

se în relievanță câteva consecinţe care au condiționat modificarea „noii arhitec-

turi geopolitice” a spațiului est-european:  

1. Rusia a căpătat controlul strategic asupra întregii regiuni a Mării Negre, 

prin aceea că peninsula Crimeia este plasată în centrul bazinului Mării Negre şi 

a Mării Azov. S-a mărit considerabil posibilităţile Rusiei de a controla spaţiul 

maritim şi aerian în regiunea Mării Negre. Deasemenea, Rusia şi-a obţinut cont-

rolul nelimitat asupra bazei flotei maritime din Sevastopol ceea ce îi permite de 

a moderniza flota Mării Negre, cu acestea, a obţinut toate porturile şi bazele mi-

litare din Crimeia. 

2. Odată cu anexarea peninsulei practic s-au distrus în totalitate Forţele Na-

vale ale Ucrainei, s-a distrus sistemul de dispunere a acestora dar și sistemul de 

pregătire a cadrelor militare. Bazinul Mării Azov, prin controlului strâmtorii 

Kerch, actualmente se află sub jurisdicția Federației Ruse. Cardinal s-a modifi-

cat şi zonele economice ale ţărilor din Bazinul Mării Negre. Observăm ca schi-

mbările petrecute sunt total în defavoarea Ucrainei care a perdut aproximativ 

70% din zona economică exclusivă deţinută anterior. Odată cu pierderea cont-

rolului asupra strâmtorii Kerci, Ucraina pierde controlul total asupra Mării Azov 

[18, p.34]. Două regiuni ucrainești din cele 27 trec sub jurisdicția Federației Ru-

se, și altele două î-și declară independența [38. p.101]. Pierderea Donbasului și 

colapsul unei părți considerabile a industriei din zona estică, face ca Ucraina să 

piardă din calitatea sa de lider regional, dar și din importanța sa industrială și in-

clusiv energetică. Dependența statelor europene de gazul rusesc contribuie din 

nou la apropierea UE de Federația Rusă.  

3. Un alt impact negativ al crizei ruso-ucrainene asupra teritoriului ucrai-

nean este posibilitatea acestuia de a fi supus unei divizări teritoriale. Ținându-se 

cont de majoritatea populației vorbitoare și purtătoare de limba și tradițiile, par-

ticularitățile lingvistice și etnice a populației din zonele de frontieră dintre Ucra-

ina și statele vecine, Ucraina mai poate fi divizată și în zone de responsabilitate 

a Federației Ruse, Poloniei, României [38, p.73]. 

4. Dacă Rusia până la anexare plătea o taxă anuală pentru traversarea strâm-

torii atât pentru flota militară cât şi pentru flota comercială, în prezent situația 

este total diferită. Ca rezultat al anexării peninsulei Crimeia și a orașului Sevas-

topol, Federația Rusă obţine un statut de egalitate cu Turcia în zona exclusivă 

revenindui aproximativ 40% din bazinul Mării Negre, mai mult ca atât, obţine 

de facto şi controlul asupra Mării Negre, deoarece zona ei este dispusă geogra-

fic în centrul subregiunii [18, p.34].    
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5. De asemenea, criza ruso-ucraineană a dat Belarusiei un nou rol geopolitic 

în regiune. În Belarusia déjà are loc transferul parțial al industriei tehnologice 

ucrainești. Cel mai elocvent exemplu este inițierea construcției de elicoptere mi-

litare la uzina constructoare de aparate de zbor din Orșansk, compania «Мо-

торСич». De asemenea, are loc transferul în Belarus a industriei militare ucrai-

nene. Actualmente, Belarusia a început să ocupe poziția pe care  deținut-o Ucra-

ina. A primit comandă din partea Rusiei de-a fabrica annual 1,5 mii de elicopte-

re militare. Pe viitor se preconizează modernizarea și construcția tehnicii blin-

date, a avioanelor militare, a rachetelor și, inclusive, a sistemului Anti Rachetă. 

Belarusia are beneficii și din tranzitul teritoriului de către mașinile de tonaj ruse 

spre spațiul european. Aceasta duce la modernizarea și construcția căilor de co-

municații terestre. Actualmente, Belarusia devine un lider regional. Situația cre-

ată în estul Ucrainei, transformă Belarusia întru-un nod energetic dintre spațiul 

estic și cel vestic, devinind un partener cu mult mai important pentru Federația 

Rusă, în comparație cu perioada de până la declanșarea crizei ruso-ucrainene. 

De asemenea, criza ruso-ucraineană  a dat Belarusiei un nou impuls în dezvolta-

rea relațiilor cu Federația Rusă. Construirea în Belarus a CAE (centrala atomo 

energetică) cu suportul companiei «Rostam», și a investițiilor rusești. Ca rezul-

tat al vizitei din 2014 a lui D.Rogozin în Belarusia, oficialul rus a subliniat noua 

calitate a Belarusiei pentru Federația Rusă  [38].  

6. Criza ruso-ucraineană are impact și asupra relațiilor statelor balcanice cu 

Federația Rusă. Proiectul construcției SAE (Stația Atomo Energetică) în Unga-

ria a contribuit la stimularea procesului pe două aspecte. Evitându-se teritoriul 

Ucrainei, s-a tensionat construcția  oleoductului ,, Iujnii Potoc‟‟.  

Ca rezultat al anexării Crimeii de către Federația Rusă, practic are loc schi-

mbarea „arhitecturii geopolitice” a spațiului est-european, iar de aici și a rolului 

bazinului Mării Negre. Anexarea Crimeii de către Federația Rusă este conside-

rată de către Occident drept o amenințare la adresa securității europene. Ca re-

zultat, reacția NATO, sub pretextul asigurării securității statelor europene-mem-

bre ale NATO, dar și a întreg spațiului european, este de a-și fortifica prezența 

în zonă. Evenimentele din Ucraina au atras atenția SUA, aceasta la rândul său, 

elaborând o nouă strategie a dezvoltării forțelor maritime a SUA. Modernizarea 

Forțelor Armate ale Federației Ruse, anexarea ilegală a Crimeii, necesită impli-

carea NATO în scopul asigurării securității europene. Aceeaș opinie este susți-

nută de către fostul commandant al Forțelor Armate NATO în Europa, admira-

lul G.Stavridis, cât și comandantul exercițiilor NATO în bazinul Mării Negre, 

admiralul B.Wiliams [19]. Opinii similare are și adjunctul directorului Centrului 

Internațional de Securitate a Consiliului Atlantic R.Greimer care consideră ne-

cesară fortificarea prezenței NATO în bazinul Mării Negre. Bazinul Mării Neg-

re este un nod strategic, este intersecția căilor energetice și comerciale dintre 

Europa, Asia Centrală, Turcia și Federația Rusă [10]. 
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Pentru Parlamentul European (PE) schimbarea geostrategică a landșaftului, 

dezvoltarea infrastructurii militare în bazinul Mării Negre, denotă „grave prob-

leme după sfârșitul Războiului Rece”. Statele europene trebuie să dispună de un 

răspuns la toate acțiunile Federației Ruse, trebuie să actualizeze politica externă 

dar și politica securității militare în Strategia UE pentru Marea Neagreă. Cu atât 

mai mult, în cazul în care are loc fortificarea prezenței Rusiei în spațiul est-

european, în imediata apropiere de hotarele UE, inclusiv România, Polonia, sta-

tele baltice. 

Astfel, conform estimărilor efectuate de agenția americană Stratfor a situa-

ției din bazinul Mării Negre, după anexarea Crimeii de către Federația Rusă, ba-

lanța forțelor în regiune s-a modificat, ceea ce a dus la reacția corespunzătoare 

NATO [41].  

NATO își sporeste prezenta in Europa, pentru a descuraja eventuale opera-

tiuni militare ale Rusiei. Strategia NATO “Anaconda 2016” a însumat 31.000 

de militari din Polonia, Statele Unite si alte 17 state membre ale Alianţei Nord-

Atlantice (respectiv din cinci ţări partenere), dotate cu 3.000 de vehicule milita-

re, 105 avioane şi elicoptere plus 12 nave militare, echipamente desfășurate de 

la Marea Baltică până la Marea Neagră [2]. Exerciţiul NATO “Anaconda”, pre-

văzut în Polonia a fost cel mai important eveniment militar din istoria modernă 

a ţării, la care au participat peste 27.000 de militari din 22 de ţări [13]. 

De asemenea, din 30 mai pana in 9 iunie 2016, în orasul estonian Tapa s-au 

desfășurat exerciciile NATO din cadrul operatiunii Saber Knight, la care au par-

ticipat aproximativ 10.000 de militari NATO din 13 tari member [7].  

În timpul desfășurării exercițiilor militare ale NATO și ale Ucrainei în bazi-

nul Mării Negre, comandantul flotei a 6 a Forțelor Maritime ale SUA, G.Foggo 

la 31 august 2015 a promis utilizarea „dreptul la deplasarea liberă în bazinul 

Mării Negre a forțelor maritime cât și prezența permanentă a flotei americane în 

bazinul Mării Negre și acordarea asistenței financiare din partea SUA Ucrainei, 

în scopul modernizării forțelor armate. Exercițiile din bazinul Mări Negre pot fi 

considerate ca fiind cele mai extinse și de amploare din istoria NATO, la care 

au participat 2,5 mii militari (dintre care 1000 reprezentanți ai Forțelor Armate 

SUA). De asemenea, în cadrul exercițiilor au participat 4 nave militare de luptă 

(NML), 2 submarine, avioane și 6 elicoptere 40 unități a tehnică mobilă – sub 

egida Pentagonului. Partea ucraineană a implicat 1000 de militari, 9 nave nave 

NML, zeci de catere de patrulare a serviciului de frontieră, 8 avioane și 8 elico-

ptere și, inclusiv 80 unități de tehnică mobilă. Aria de desfășurare a exercițiilor 

militare – spațiul acvatic al Mării Negere, poligonul Forțelor Armate ale Ucrai-

nei, aierodromurile militare „Școlinâii” din Odesa, „Kulibakino” din Nicolaev, 

„Cernobaevka” din Herson, terenurile de aterizare din Ociakovo, cât și insulile 

Pervomaisk, aieroportul internațional „Odesa”, portul comercial-maritim „Iuj-

nâi” din Odesa, portul militar Ociakovo  (regiunea Nicolaev).  
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Dorința SUA de a „fi permanent prezentă în bazinul Mării Negre contravine 

Convenției Montre din 1936 privind statutul canalelor din bazinul Mării Negre, 

care limitează prezența navelor maritime militare a statelor care nu sunt riverane 

la spațiul acvatic al Mării Negre. SUA, conform poziției Federației Ruse, practic 

încalcă prevederile Convenției [44]. 

Structura lumii contemporane este dinamică, în procesul transformării. Rea-

litatea politică se axează tot mai mult pe „instabilitatea politică globală, care ne 

demonstrează eroziunea sistemului de la Westfalia. Relațiile internaționale, axa-

te pe principiul pluricentrismului, contribuie la formarea unei „noi arhitecturi 

geopolitice” în general, dar și a celei a spațiului est-european, în particular. Pe 

de altă parte, are loc distrugerea sistemului mondial axat pe principiul de la Ialta 

- Potsdam.  

Astfel, analzând procesul de constituire a „noii arhitecturi geopolitice” a 

spațiului est-european, dar și a partajării sferei de influiență dintre centrele de 

putere (în cazul dat dintre Occident, reprezentat de UE, SUA și NATO pe de o 

parte și Federația Rusă pe de altă parte), am putea înainta o primă încercare de a 

defeni acest fenomen. „Noua arhitectură geopolitică” a spațiului est-european 

reprezintă arealul constituit ca rezultat al dispariției (cazul URSS) și fortificării 

noilor actori geopolitici (UE), dar și consecințele partajării sferei de influență în 

acestă zonă. „Noua arhitectură geopolitică” a spațiului est-european reprezintă 

spațiul creat ca rezultat al partajării sferei de influiență dintre două centre de pu-

tere.  
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Parliament's work in international relations was based on constitutional 

provisions granting both Houses of Parliament the power to ratify international 

treaties and conventions, bilateral cooperation agreements. An important role 

in the conduct of foreign policy at parliamentary level, I have two foreign policy 

committees: the Senate Committee for Foreign Policy and Foreign Policy Com-

mittee of the Chamber of Deputies. Both are composed of parliamentarians with 

expertise in external activities. 

The article reflected the activity of the Romanian Parliament in foreign po-

licy, with the active participation as a member of the EU, the development and 

implementation of coherent solutions to the current problems of Europe and re-

invigorate economic growth, combat unemployment, overcoming the tendencies 

of internal fragmentation creating an "energy union" European economic go-

vernance architecture finalizing relationships with a neighborhood marked by 

instability. 

Parliament adopts declarations, resolutions and appeals to other legislate-

ve bodies in connection with some international issues. These documents, tho-

ugh with lower net legal effect of international treaties, yet exercised a moral-

political impact on the issues that interest the community. 

 

Parlamentul României, ca for reprezentativ şi legislativ al ţării, dispune de 

importante prerogative şi în domeniul politicii externe. Având mandatul de a re-

prezenta voinţanaţiunii, parlamentarii participă la definirea liniilor directoare ale 

politicii interne şi externe, fiind împuterniciţi să se pronunţe asupra problemelor 

de importanţă majoră ale ţăriişi să decidă orientarea geopolitică de ansamblu a 

României. 

Activitatea Parlamentului în domeniul relaţiilor internaţionale îşi are temei-

ul în normele constituţionale ce acordă celor două Camere ale Parlamentului co-

mpetenţa de a ratifica tratate şi convenţii internaţionale, acorduri de colaborare 
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bilaterală, de a declara starea de război şi de a hotărât suspendarea sau încetarea 

ostilităţilor militare. Funcţiile Parlamentului, din domeniul politicii externe, sunt 

derivate ale atributului acestuia de a legifera şi de a fi reprezentativ pentru voin-

ţa politică din societate [1, p.158]. Comisiile de politică externă ale celor două 

Camere sunt învestite cu atribuţia de a se pronunţa asupra persoanelor care vor 

fi numite de Preşedintele ţării ca reprezentanţi diplomatici ai României. 

Parlamentul României post-decembriste şi-a asumat cu responsabilitate 

aceste atribuţiişi s-a preocupat de consolidarea şi dezvoltarea raporturilor de co-

laborare cu parlamentele altor state europene şi cu organisme parlamentare inte-

rnaţionale. Prin acţiuni ce reprezintă elemente de diplomaţie parlamentară, stru-

cturile conducătoare ale Parlamentului, comisiile de politică externă şi de integ-

rare europeană, precum şi parlamentarii ce fac parte din delegaţiile permanente 

la organismele parlamentare internaţionale, contribuie la realizarea obiectivelor 

majore ale politicii externe româneşti, exprimând opţiunea fermă de integrarea a 

României în structurile europene şi euro-atlantice [2, p.203]. 

Diplomaţia parlamentară are vechi tradiţii. Iniţial parlamentele, care au 

preluat prerogativa regală a ratificării tratatelor, au devenit factori politici impo-

rtanţi, care dispuneau în legatură cu angajamentele internaţionale, cele mai rele-

vante ale statelor. Treptat contactele dintre parlamente s-au extins şi s-au ampli-

ficat, astfel încât relaţiile interparlamentare, fără a ”dubla” relaţiile oficiale la 

nivelul statelor, au adus acestora importante elemente de complementaritate, co-

nferindu-le o încărcătură politică puternică [3, p.65-66]. Succesul diplomaţiei 

parlamentare a asigurat, în mare parte, şi de prezenţa în delegaţiile parlamentare 

a unor personalităţi de cea mai mare valoare, care au acţionat cu multă respon-

sabilitate şi patriotism alături de diplomaţi oficiali, pentru soluţionarea proble-

melor majore de politică externă. 

Spre deosebire de diplomaţia la nivelul statelor, diplomaţia la nivelul parla-

mentelor prezintă o mai mare flexibilitate şi posibilităţi inedite de abordare a 

unor probleme dificile şi complexe ale relaţiilor internaţinale. Dacă diplomaţia 

oficială se desfăşoară la nivelul statelor, al forţelor politice implicate în mod di-

rect în acţiunea de guvernare, diplomaţia la nivelul parlamentelor prezintă avan-

tajul implicării tuturor forţelor politice, atât guvernamentale cât şi de opoziţie, 

în acţiunea de contacte şi de negocieri. În acelaşi timp, neangajând în mod ne-

mijlocit statele, cancelariile diplomatice, ci numai forţele politice de cele mai 

variate orientări, părți componente ale forumurilor legislative ale diferitelor ţări, 

diplomaţia parlamentară poate să acţioneze uneori cu mai multă eficienţă decât 

diplomaţia tradițională, facilitând utilizarea unor canale de contacte care uneori 

nu sunt la îndemâna diplomaţiei clasice [4, p.283-284]. 

Conceptul diplomaţiei parlamentare capătă mereu dimensiuni noi, atât din 

punct de vedere al acțiunii internaţionale, cât şi al demersurilor interne în cadrul 

parlamentelor. H.Klebes definește conceptul diplomaţiei parlamentare ca fiind 
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acel cadru care permite parlamentarilor, fie să faciliteze forurilor legislative in-

tervenţia activă în formularea politicii externe sau în controlul şi critica ei, fie să 

joace rolul diplomaților [5, p.130]. Diplomaţia parlamentara, spre deosebire de 

diplomaţia clasică [6, p.7] este caracterizată printr-o legatură aparte, indisolubi-

lă, cu parlamentarul care o pune în practică. Actul diplomatic al parlamentarului 

nu se conformează rigorilor conduitei diplomatice, aşa cum apare ea prin nor-

mele de drept internaţional [7, p.96]. Această aparentă a parlamentarului în actul 

diplomatic nu înseamnă că acestuia i se permite orice în activitatea sa diplomati-

că, dar nici faptul că orice acţiune a parlamentarului constituie act diplomatic al 

acestuia. 

Anume diplomația parlamentară este cel mai potrivit și adecvat instrument 

de promovare a interesului național, nu doar a celui statal. De fapt anume diplo-

mația parlamentară sub formă de soli ad-hoc a polisurilor antice grecești stă la 

baza diplomației clasice, care după cum se știe tradițional este o prerogativă a 

puterii executive. 

Specificul diplomației parlamentare ca instrument de promovare a interesu-

lui național, constă în faptul că Parlamentul, apriori, reprezintă o sinteză a celor 

mai puternice, pentru un ciclu de 4 ani, forțe politice, cărora electoratul le-a aco-

rdat cinste, dar și obligațiunea de a le reprezenta propriile interese, atât pe plan 

intern cât și pe cel extern. 

Diplomaţia parlamentară nu reprezintă o concurentă a diplomaţiei clasice. 

Dimpotrivă, relaţia cu aceasta este una de complementaritate. Diplomaţia parla-

mentară semnifică, în primul rând un gest politic fundamental, afirmarea deschi-

derii, a disponibilității de cooperare internaţională a clasei politice şi, astfel şi a 

naţiunii pe care o reprezintă. Din acest punct de vedere, diplomaţia parlamenta-

ră promovată de România are sprijinul şi suportul preşedintelui României şi al 

factorilor guvernamentali pentru împlinirea obiectivelor fundamentale de politi-

că externă şi apărare a interesului nostru naţional. Diplomaţia parlamentară exp-

rimă rezultatul voinţei poporului şi nu numai opţiunea guvernamentală [8, 

p.596-597]. 

Activitatea externă a Parlamentului României se înscrie în liniile generale 

ale diplomației românești, concretizându-se în:  

- Activitatea legislativă, elaborarea și adoptarea legilor, ratificarea tratate-

lor internaționale; 

- Inițiative de politică externă: Mesaje și Apeluri adresate altor parlamente 

naționale, organizații parlamentare sau instituții internaționale, adoptarea de De-

clarații privitoare la evoluții politice importante de pe arena internațională; 

- Relaţii bilaterale cu alte parlamente naţionale; 

- Participarea parlamentarilor români la activitatea forurilor parlamentare 

europene şi internaţionale (Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei (APCE), 

Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
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(OSCE), Adunarea Parlamentară a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord 

(AP NATO), Adunarea Uniunii Europei Occidentale (AUEO), Uniunea Interpa-

rlamentară (UIP), Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF), Adunarea Par-

lamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN), Iniţiativa Cen-

tral Europeană-Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP), Procesul de Cooperare a 

Statelor Sud-Est Europene, precum şi activitatea în cadrul Comitetului Parla-

mentar Mixt România - Uniunea Europeană; 

- Activități ale grupurilor de prietenie interparlamentare; 

- Participarea parlamentarilor ca observatori la alegerile parlamentare; 

- Participarea parlamentarilor în acțiuni de diplomație preventivă sau deb-

locarea unor situații conflictuale; 

- Organizarea de seminare, colocvii sau conferințe sub egida parlamentară, 

cu tematici variate, de interes global sau regional; 

- Controlul parlamentar asupra guvernului în realizarea obiectivelor priori-

tare de politică externă [9, p.27]. 

Diplomaţia parlamentară are la îndemână o largă paletă de forme şi metode 

de acţiune, prin care, în anumite cazuri, Parlamentul dispune de posibilităţi spo-

rite faţă de diplomaţia oficială: dezbaterea şi ratificarea unor legi privind tratate-

le şi convenţiile internaţionale, declaraţiile, rezoluţiile şi acordurile adoptate de 

către Parlament şi delegaţiile parlamentare ce iau parte la reuniunile bilaterale şi 

multilaterale. Controlul pe care Parlamentul îl exercită asupra ratificării tratate-

lor este necesar şi trebuie să se realizeze în limitele prerogativelor constituţiona-

le. Importante prevederi, raportate la încheierea şi ratificarea tratatelor, sunt cu-

prinse în Legea nr.590/2003. Se stipulează aici, că după adoptarea unui tratat, în 

oricare etapă a încheierii acestuia, oricare dintre preşedinţii celor două Camere 

ale Parlamentului României, ori un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau cel 

puţin 25 de senatori, pot solicita CurţiiConstituţionale avizul privind compatibi-

litatea prevederilor tratatului în cauză cu Constituţia României [10]. Totuşi, Par-

lamentul are doar o funcţie limitată în privinţa tratatelor internaţionale, putând 

numai să voteze sau să respingă legile cu privire la ratificarea acestora, discuţii-

le pe tema ratificării unor tratate pot să se dovedească benefice. De exemplu, în 

legătură cu unele tratate economice, au fost puse, în Parlamentul României, înt-

rebări, cu privire la politica de importuri. Au fost solicitate relaţii cu privire la 

raporturile ţării noastre cu diferite categorii de state. În unele cazuri, când a fost 

vorba de împrumuturi speciale s-a solicitat Guvernului informarea prealabila a 

Parlamentului în legatură cu unele acţiuni ce vizau bugetul de stat. Aceasta de-

monstrează o implicare activă a parlamentelor, nu numai în ratificarea legilor 

propriu-zise, cât şi în dezbaterea unor probleme de fond, care sunt legate de ac-

ceptarea şi traducerea în viaţă a angajamentelor internaţionale [4, p.294-295]. 

Parlamentul adoptă declarații, rezoluții și apeluri adresate altor foruri legis-

lative în legatură cu unele probleme internaţionale. Aceste documente, deşi cu 
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valoare juridică net inferioara tratatelor internaţionale, exercită totuşi un impact 

moral-politic asupra problemelor ce interesează comunitatea. În astfel de docu-

mente, Parlamentul ia atitudine în legatură cu unele probleme aflate în litigiu, 

exprimă o poziţie angajată în favoarea rezolvării lor, în concordanţă cu normele 

de drept internaţional. Astfel, în Declaraţia Parlamentului României privind Pa-

ctul Ribbentrop - Molotov şiconsecinţele acestuia pentru ţara noastră, adoptată 

la 24 iunie 1991 se arăta că: “Noile realităţi şi evoluţii pozitive ce au loc în Eu-

rope şi în lume creează premise favorabile pentru indentificarea modalităţilor 

vizând înlăturarea pe cale paşnică a consecinţelor nefaste ale actelor nedrepte ce 

au la bază protocoalele secrete ale Pactului Ribbentrop - Molotov, în consens cu 

principiile statuate în Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în 

Europa şi în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, cu normele moralei şi drep-

tului internaţional” [11]. 

România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Mol-

dova, la 27 august 1991, iar relaţiile diplomatice la nivel de ambasadă au fost 

stabilite peste numai 2 zile, la 29 august 1991. În februarie 1991, preşedintele 

Mircea Snegur ţinea un discurs în Parlamentul României, pe care îl încheia ros-

tind următoarele cuvinte: ”Să ne ținem de neamuri!”, discurs prin care s-a trezit 

un entuziasm spontan şi iluzia că o eventuală unire este posibilă într-un viitor 

cât se poate de apropiat; [12] nu puteau fi ignorate nici sentimentele majorităţii 

românilor, pentru care unirea ar fi reprezentat repararea unei nedreptăți istorice, 

iar abandonarea expresă a acestui deziderat naţional ar fi fost aspru sancţionată 

electoral. 

O declaraţie importantă a Parlamentului României, adoptată la 21 mai 

1992, s-a referit la acţiunile militare războinice desfăşurate în noaptea de 19/20 

mai 1992, pe teritoriul de răsărit al Republicii Moldova, de către unităţi ale Ar-

matei a 14-a, aparţinând fostei armate sovietice. Solicitând Parlamentului Fede-

raţiei Ruse să adopte o atitudine în concordanţă cu normele dreptului internaţio-

nal, Parlamentul României a cerut în acelaşi timp tuturor Parlamentelor lumii 

„să examineze situaţia creată în partea de răsărit a Republicii Moldova, perico-

lele pe care această situaţie le comportă pentru stabilitatea politică în această zo-

nă a Europei şi pentru însuşi procesul de democratizare şi reformă în fostul spa-

ţiu geopolitic sovietic şi să-şi ridice glasul în concordanţă cu principiile dreptu-

lui internaţional, în apărarea Republicii Moldova, a independenţei, suveranităţii 

şi integrităţii teritoriale a acesteia” [13]. 

O altă importantă Declaraţia Parlamentului României, adoptată la 10 iulie 

1992, s-a referit la conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova. Expri-

mându-şi îngrijorarea faţă de conflictul din această zonă, Parlamentul României 

a preconizat activizarea mecanismului stabilit la întâlnirea la nivel înalt de la Is-

tanbul, din 25 iunie 1992, retragerea Armatei a 14-a de pe teritoriul Republicii 

Moldova, potrivit termenelor ce se vor conveni prin negocieri bilaterale, menți-
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onând totodată că „în situaţia în care, în Republica Moldova, vor continua acţiu-

nile ce pun în pericol independenţa, suveranitatea statului şi viaţa cetăţenilor, 

Parlamentul României cere Guvernului să apeleze la intervenţia Consiliului de 

Securitate al ONU, în sprijinul Republicii Moldova” [14]. 

În plan extern s-a stabilit o colaborare interparlamentară fructuoasă între 

Republica Moldova și alte state. Astfel, la 27 noiembrie la Chișinău a fost sem-

nat Protocolul privind constituirea Comisiei Interparlamentare „Chișinău-Bucu-

rești”, semnatari A.Moșanu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, 

A.Năstase, Președintele Camerei Deputaților Parlamentului României [15, p.1]. 

Comisia Interparlamentară se prezintă ca un organism specializat de lucru, 

având drept obiectiv principal accelerarea procesului complex de armonizare le-

gislativă în care s-au angajat ambele state, pentru a sprijini integrarea economi-

că, dezvoltarea spațiului cultural și spiritual comun. De asemenea, Comisia este 

chemată să asigure și să faciliteze, în limitele competenței sale, conlucrarea strâ-

nsă a celor două foruri legislative în cadrul organismelor parlamentare europene 

și mondiale, pentru a favoriza progresul economic și social al ambelor state. 

Camera Deputaţilor, la 4 februarie 1993, înţelegând tensiunile acumulate în 

viaţa politică a Republicii Moldova, tensiuni ce au dus la mai multe demisii în 

conducerea forului legislativ, a avut următoarea poziţie: în conjunctura actuală 

sunt mai necesare ca oricând, înţelepciune, moderaţie, deschidere spre dialog şi 

înţelegere, capacitate de a depăşi divizările de moment şi de a salvgarda intere-

sele noastre naţionale. Nutrim speranţa că tensiunile actuale din Republica Mol-

dova vor fi rezolvate prin efortul comun al forţelor politice din această ţară [16]. 

La 18 februarie 1993, Parlamentul României adopta o nouă declaţie prin 

care, luând act de adoptarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, dar co-

nstatând că pentru moment nu sunt întrunite condiţiile procedurale pentru adop-

tarea acestor documente şi de către România, a recomandat Guvernului ca „până 

la crearea condiţiilor de ordin practic şi procedural pentru adoptarea Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului şi a protocoalelor adiţionale la aceasta, de către 

România, să analizeze posibilitatea ca în acţiunile pe care le va întreprinde să ia 

în considerare şi să aplice prevederile documentelor amintite” [17]. Astfel, Ca-

mera Deputaţilor exprima angajamentul României de a acţiona în spiritul Con-

venţiei Europene a Drepturilor Omului, chiar şi anterior momentului în care Ro-

mânia ar fi întrunit condiţiile pentru a deveni membru al acestui important inst-

rument juridic internaţional [18, p.358-360]. 

Parlamentul României a adoptat titulatura de „rezoluţii” pentru anumite ac-

te legate de politica internaţională. Un exemplu în acest sens este Rezoluţia pri-

vind poziţia Parlamentului României faţă de instituţionalizarea unui organism 

parlamentar al Conferinței pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE). 

Exprimându-şisatisfacţia în legatură cu instituţionalizarea Adunării Europene - 

ca dimensiune parlamentară CSCE - Parlamentul României a solicitat Guvernu-
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lui” să acţioneze în cadrul CSCE astfel ca interesele României să fie promovate 

cu consecvenţă, să se găsească modalităţile cele mai corespunzătoare de coope-

rare cu celelalte state din Europa, în vederea accelerării proceselor de reînnoire 

democratică a vieţii economice, sociale şipolitice din ţara noastră” [19]. 

O posibilitate a Parlamentului de a se implica în politica externă, o consti-

tuie participarea unor parlamentari români fie în cadrul unor delegaţii guverna-

mentale, fie în cadrul unor delegaţii parlamentare, la manifestări internaţionale, 

reuniuni, simpozioane sau întâlniri organizate de alte parlamente, cu participare 

bilaterală sau multilaterală. În ceea ce priveşte participarea parlamentarilor în 

cadrul delegaţiilor guvernamentale, aceasta se practică pentru a da o mai mare 

importanţă delegaţiei respective. În ceea ce priveşte delegaţiile parlamentare 

propriu-zise, vizitele, schimbul de asemenea delegaţii, participarea la manifest-

tări interparlamentare, toate implică o pregătire meticuloasă, uneori mai dificilă 

decât a delegaţiilor oficiale la nivelul statelor. Deoarece, delegaţiile parlamenta-

re sunt alcătuite din deputaţişi senatori ce aparţin unor partide diferite, este ne-

cesar să se sincronizeze poziţiile acestora, găsindu-se un numitor comun, care să 

permită exprimarea unei poziţii comune de către întreaga delegaţie. Odată stabi-

lită o linie comună pe care trebuie să o urmeze delegaţia parlamentară, nu sunt 

excluse ostilităţile ca anumiţideputaţi sau senatori, în mod individual, să mai pa-

rticipe cu câte una sau două intervenţii consacrate unor teme specifice. Aceste 

participări cu titlu individual ale parlamentarilor, nu pot contraveni însă punctu-

lui de vedere global, urmat de întreaga delegaţie, deoarece ar însemna ca dele-

gaţia respectivă să îşi piardă credibilitatea. Sincronizarea punctelor de vedere 

ale delegaţilor parlamentare nu înseamnă estomparea individualităţii, subapreci-

erea posibilităţilor pe care le oferă contactele individuale cu oameni politici cu 

aceeaşi orientare (liberală, social-democrată etc.), ci dimpotrivă, o anumită con-

vertire a poziţiei de principiu, indispensabilă afirmării intereselor naţionale. 

Delegaţiile parlamentare pot să obţină uneori rezultate mai eficiente decât 

diplomaţia oficială. Astfel, la iniţiativa parlamentarilor români la Consiliul Eu-

ropei, în septembrie 1991, a luat fiinţă, Grupul Latin, care reunea parlamentari 

români, francezi, italieni, spanioli şi portughezi. Fără a avea un caracter politic, 

Grupul Latin, îşi propunea discutarea unor probleme de interes comun pentru 

delegaţiile membre şi crearea cadrului adecvat pentru o mai bună cunoaştere re-

ciprocă. După numai o primă reuniune a Grupului, s-a convenit ca la lucrările 

acestuia să fie invitaţi şi reprezentanţi ai delegaţiilor parlamentare din Belgia, 

Elveţia şi San Marino. Tot în aceeaşi direcţie a fost şi propunerea de a se înfiinţa 

un Centru pentru studiul problemelor ţărilor din Europa Centrală şi de Est, pro-

punere ce s-a bucurat de un real interes în rândul membrilor APCE [4, p.288-

289]. 

Un rol important în desfăşurarea politicii externe la nivel parlamentar, îl 

deţin cele două comisii de politică externă: Comisia pentru politică externă a 
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Senatului şi Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor. Ambele 

sunt constituite din parlamentari cu experienţă în domeniul activităţilor externe. 

Iniţial, în 1990, după constituirea primului Parlament al României, s-a constituit 

o singură Comisie pentru politică externă, la nivelul întregului Parlament, ce era 

compusă atât din senatori cât şi din deputaţi. Din 1992, Comisiile pentru politică 

externă şi-au desfăşurat activitatea separat, în cadrul fiecăreia dintre cele două 

Camere ale Parlamentului, această măsură fiind luată în special din motive func-

ţionale. Fiecare dintre cele două Comisii are un regulament propriu de organiza-

re şifuncţionare. Astfel, Regulamentul de organizare şifuncţionare a Comisiei 

pentru politică externă a Senatului, precizează că aceasta constituie un organ de 

lucru al Parlamentului, înfiinţat pentru îndeplinirea însărcinărilor încredinţate în 

vederea pregătirii lucrărilor Senatului în domeniul politicii externe, ale dreptului 

internaţionalşi al relaţiilor internaţionale [20]. Se precizează, printre altele ca fi-

ind de competenţa comisiei problemele ce privesc strategia generală a politicii 

externe a României şi Programul de guvernare în domeniul politicii externe, su-

veranitatea şi independenţa naţională, protecţia cetăţenilor români în străinătate, 

participarea României la organizaţiile internaţionale guvernamentale, relaţiile 

României cu alte state în domeniul vieţii politice, economice şi sociale.  

De-a lungul timpului, cele două comisii pentru politică externă au desfăşu-

rat o muncă remarcabilă în ce priveşte activitatea de legiferare, integrarea euro-

atlantică, relaţiile externe, dar şi în ce priveşte controlul activităţii Guvernului.  

În domeniul legislativ, cele două comisii au dezbătut programele de guver-

nare în materie de politică externă la învestirea diferitelor guverne care s-au suc-

cedat la conducerea ţării, întocmind avize destinate consolidării cadrului legisla-

tiv al cooperării în domeniul politic, economic, militar şiştiinţific dintre Româ-

nia şi alte ţări, mai ales statele vecine. De asemenea, au fost dezbătute şi avizate 

favorabil mai multe sute de proiecte de legi vizând în cea mai mare parte armo-

nizarea legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene (UE) [21, p.251-259]. În 

ceea ce priveşte integrarea euro-atlantică, cu prilejul întâlnirilor avute în ţarăşi 

în străinătate au fost promovate punctele de vedere ale ţării noastre, privind in-

tegrarea în NATO şi UE [22, p.153-155]. 

Deosebit de importantă a fost activitatea desfăşurată în legatură cu contro-

lul activităţii Guvernului. Astfel, toţi miniștrii, care s-au succedat la conducerea 

Ministerului Afacerilor Externe, au fost audiaţi, la numirea lor în funcţie, în şe-

dinţe comune ale celor două Comisii pentru politică externă. Tot membrii Co-

misiilor de politică externă sunt cei care, în şedinţă comună, audiază persoanele 

desemnate a deveni ambasadori ai statului român în străinătate, în baza unei 

proceduri de audiere specifice. Lunar au loc întâlniri cu factori de conducere din 

Ministerul Afacerilor Externe, pentru consultări curente asupra unor probleme 

de actualitate şi pentru informarea membrilor comisiilor. Activitatea de dezbate-

re a apelurilor, declaraţiilor, comunicatelor, care au prezentat poziţia comisiilor 
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sau a unora dintre membrii acestora, este şi ea relevantă. Nu de puţine ori au 

fost situaţii în care Comisia sau unii dintre membrii acesteia au exprimat poziţii 

mai ferme sau mai nuanţate decât cele ale Preşedinţiei, Guvernului sau Ministe-

rului Afacerilor Externe, faţă de unele evenimente internaţionale, aceasta pentru 

că parlamentarii au o mai mare libertate de exprimare, expresie a poziţiei lor de 

reprezentanţi ai naţiunii, dar şi ai formaţiunilor politice aflate la guvernare sau 

în opoziţie [19, p.363-365]. 

Dimensiunea parlamentară a diplomaţiei este o realitate tot mai evidentă a 

ultimilor ani. Fiind complementară diplomaţiei tradiţionale, desfăşurată de gu-

verne prin intermediul ministerelor de externe, ea aduce demersului diplomatic 

noi valenţe, mai puţin convenţionale. Contactele pe linie parlamentară au avan-

tajul de a nu fi subordonate unei ierarhii administrative, guvernamentale, de a fi 

mai directe, mai deschise şi în acelaşi timp, de a avea o reprezentativitate politi-

că mai mare, conferită de întreg spectrul politic prezent în Parlament. 

Toate demersurile în plan parlamentar influenţează decizii importante, pre-

cum admiterea României în NATO. Parlamentarii din statele membre NATO 

pot să influențeze deciziile propriilor guverne în ceea ce priveşte sprijinirea can-

didaţilor la aderare, şi tot ei vor fi cei care vor ratifica tratatele de aderare sem-

nate în cadrul Alianţei [23, p.198]. 

Legea de ratificare a unui tratat de adeziune nu este nici lege constituționa-

lă, nici lege organică, nici lege ordinară, în conformitate cu clasificarea stabilită 

de art.73 din Constituţie, ci este o lege atipică în sistemul constituţional româ-

nesc, expresie a unei competențe originale a Parlamentului. După conţinutul său 

normativ şi după procedura utilizată pentru adoptare, acest act legislativ are o 

forţă juridică superioară tuturor celorlalte categorii de legi, dar inferioară Cons-

tituţiei. Această atribuţie originală a Parlamentului României, creată în urma re-

vizuirii Constituţiei în 2003, evidențiază importanţa instituţiei legislative în po-

litica externă românească [24, p.6-7]. 

În cadrul diplomaţiei parlamentare, relaţiile parlamentare multilaterale rep-

rezintă o dimensiune deosebit de activă a diplomaţiei parlamentare. 

În legislatura 1992-1996, membrii Camerei Deputaţilor au participat la 515 

activități cu caracter multilateral, dintre care 73 s-au desfăşurat în ţară, iar restul 

de 442 au reprezentat participări la sesiuni, seminariişi alte acţiuni organizate în 

străinătate de către diferite organizaţii parlamentare la care România era memb-

ră. 

După ce în prealabil Parlamentul României obţinuse statutul de invitat spe-

cial la APCE - la 1 februarie, la Innsbruck- România devine la 7 octombrie 

1993, membră a Consiliului Europei, odată cu semnarea documentelor statutare 

ale Organizaţiei şi Convenţiei Europene a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamen-

tale ale Omului [25; 26]. În calitatea sa de stat cu drepturi depline [27, p.38-40], 

România era reprezentată în APCE de o delegaţie formată din 10 reprezentanţi 
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şi 10 supleanţi. România îşi manifestase încă din 1990, dorinţa de participare la 

lucrările Consiliului Europei şi de a deveni membră a acestei organizaţii. Astfel, 

o delegaţie română de parlamentari a participat pentru prima dată, între 24-27 

septembrie 1990, la o dezbatere privind dimensiunea parlamentară a CSCE. Înt-

re 28 septembrie – 4 octombrie 1990 s-au desfăşurat lucrările celei de-a 42-a se-

siuni a APCE, la care au fost autorizaţi să asiste, parlamentarii români care au 

participat la dezbateri privind dimensiunea parlamentară a CSCE. În zilele de 16 

şi 18 decembrie 1991, Parlamentul României a adoptat o hotărâre privind împu-

ternicirea Guvernului de a solicita statutul de membru cu drepturi depline în Co-

nsiliul Europei. Cererea oficială de aderare a României la acest organism a fost 

înaintată la 16 decembrie 1991. De-a lungul anilor, România a avut o prezenţă 

deosebit de activă la lucrările APCE [28]. Parlamentarii români au prezentat in-

tervenţii în probleme precum accesul persoanelor aparţinând minorităţilor naţio-

nale la învăţământul superior, consecinţele celui de-al doilea Summit al Consi-

liului Europei, criminalitatea economică - ameninţare pentru Europa, respecta-

rea de către Ucraina a unui moratoriu asupra execuţiilor capitale şi abolirea pe-

depsei cu moartea, dezvoltarea durabilă în bazinul Mării Negre şi Mediteranei. 

Au avut loc în Romania şi în alte state membre, manifestări, reuniuni, şedinţe 

ale comisiilor, ale grupurilor de lucru, la care au participat parlamentari români. 

Dintre acţiunile organizate de români, relevante sunt „Evaluarea măsurilor şi 

experiențelor întreprinse de către statele membre ale Consiliului Europei în ve-

derea dezvoltării democraţiei participative” şi „Cooperarea transfrontalieră, fac-

tor de coeziune socială şi stabilitate democratică în Europa” [29]. 

Tot în această legislatură parlamentarii români au făcut primele demersuri 

pentru viitoarea aderare a României la Uniunea Europeană [30]. Încă din noiem-

brie 1990 se iniţiase un dialog româno-comunitar, care se va finaliza prin proce-

sul de negociere a Acordului româno-european de asociere, în cadrul căruia s-a 

stabilit şi crearea unei comisii interparlamentare. România şi ţările Comunităţii 

au semnat, în februarie 1993, Acordul European de Asociere sau „Acordul Eu-

ropa” [31]. Acest tratat oferea un cadru juridic important pentru depășirea deca-

lajului dintre statul român şispaţiul UE. Comunitatea Europeană se angaja să 

sprijine România către un nou sistem politic şi economic, care să reprezinte re-

gulile statului de drept şi drepturile fundamentale ale omului, inclusiv protecţia 

minorităţilor, să practice un sistem pluripartitist bazat pe alegeri libere şi demo-

cratice şi să construiască o economie de piaţă funcțională. Acordul de asociere a 

creat un cadru instituţional adecvat dezvoltării unor relaţii mai strânse între Ro-

mânia şi UE: Consiliul de Asociere (politic - nivel naţional) şi Comitetul Parla-

mentar de Asociere (s-a creat o Comisie pentru integrarea europeană a Români-

ei) şi Comitetul de Asociere, acesta din urmă fiind format din înalţi funcţionari 

ai Guvernului României şi ai Consiliului şi Comisiei Europene, cu rolul de a 

asista Consiliul de Asociere [32, p.42]. 
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În urma reuniunii de la Copenhaga, din acelaşi an, s-a stabilit ca toate state-

le care au semnat asemenea acorduri, pot deveni, în perspectivă, membre ale 

UE. Din anul 1993, parlamentarii români, vor participa în calitate de observa-

tori, la unele lucrări ale Parlamentului European. 

Crearea Comitetului Parlamentar Mixt Româno - UE, a reprezentat contri-

buţia parlamentară în cadrul dialogului structurat, pe care UE l-a declanşat, la 

sfârşitul anului 1994, în contextul strategiei de preaderare a statelor din Europa 

centrală, la sistemul integrator occidental. Întâlnirile bianuale ale Comitetului, 

precum şi alte reuniuni la nivelul Biroului Comitetului, au oferit prilejul unui 

fructuos exerciţiu de diplomaţie parlamentară. Comisia are un regulament de fu-

ncţionareşi produce documente sub formă de recomandări şideclaraţii care de-

vin acte oficiale ale Parlamentului European. Cunoaşterea reciprocă, apropierea 

percepţiilor şi iniţierea în procedurile şi spiritul comunitar sunt câştiguri reale 

ale Comitetului Parlamentar Mixt Româno - UE. 

La 22 iunie 1995, România a depus, împreună cu cererea oficială de adera-

re la UE şi Strategia Naţională de Pregătire a Aderării României la UE, precum 

şi “Declaraţia de la Snagov ”, document semnat de şefii partidelor politice par-

lamentare, prin care îşi exprimau acordul faţă de această strategie [33, p.332]. 

Un rol important îl va avea Comisia Parlamentului României pentru Integrare 

Europeană, comisie specială, având acelaşi statut ca şi comisiile permanente ale 

celor două Camere, care urma să funcţioneze până la aderarea României ca me-

mbru cu drepturi depline al UE. Constituită prin Hotărârea comună a celor două 

Camere ale Parlamentului, nr.8 din 28 iunie 1995, Comisia avea ca principale 

atribuţii, urmărirea punerii în practică a prevederilor Acordului de Asociere a 

României la UE şi a realizării obiectivelor Strategiei Naţionale de Pregătire a 

Aderării României la UE, participarea în cadrul Comitetului Parlamentar Mixt 

Româno-UE la dezbaterea tuturor aspectelor ce privesc relaţiile dintre România 

şi UE, avizarea iniţiativelor legislative având incidente asupra integrării Europe-

ne în vederea armonizării cât mai rapide a legislaţiei româneşti cu legislaţia 

europeană. 

Asocierea României poate fi considerată ca fiind o etapă în procesul de tra-

nziţie spre integrarea în UE. Obţinerea statutului de membru asociat, care confe-

rea dreptul de a deveni ulterior stat cu drepturi depline, nu a necesitat îndeplini-

rea unor criterii economice sau politice, ci doar a celor privind apartenenţa la 

spaţiul european şi existenţa democraţiei. Acordul de a Asociere a României la 

UE, a demarat procesul de înfăptuire a unui cadru instituţional, atât în domeniul 

economic, cât şi cel politic şi juridic. Acest cadru instituţional prevedea un me-

canism de punere în aplicare, gestionare şi urmărire a tuturor angajamentelor 

asumate de România faţă de UE. Integrarea României în UE, reprezenta un inte-

res naţional, de care depindea în mare măsură dezvoltarea economică a ţării, 



MOLDOSCOPIE, 2016, nr.4 (LXXV) 

 

 

196 

edificarea ordinii de drept şi angrenarea tot mai intensă a ţării noastre în circui-

tul politic al relaţiilor internaţionale. 

Parlamentul României a avut un rol central în pregătirea aderării României 

la UE, atât prin asimilarea acquis-ului comunitar în cadrul legislativ naţional, 

cât şi prin participarea la dimensiunea politică a acestui proces de aderare, în ra-

porturile cu Parlamentul European [34, p.6-7] şi cu parlamentele statelor mem-

bre ale UE. În acest sens activitatea Comisiei pentru integrare europeană a Par-

lamentului a fost concentrată asupra obiectivului intensificării negocierilor de 

aderare prin exercitarea controlului parlamentar asupra organismelor guverna-

mentale implicate în aceste negocieri, precum şi prin organizarea sesiunilor de 

lucru ale Comitetului Parlamentar Mixt Romano - UE. În legislatura 2000-2004, 

relaţiile Parlamentului României cu Parlamentul European s-au materializat în 

107 acţiuni [7, p.135]. Între acestea se află cele 8 reuniuni ale Parlamentului Eu-

ropean cu preşedinţii de parlamente naţionale din ţările membre sau în curs de 

aderare. Între 18-19 noiembrie 2002 a avut loc la Strasbourg prima reuniune 

plenară a Parlamentului European în componenţa sa viitoare, cu 27 de state me-

mbre. Au participat 33 de parlamentari români, conform algoritmului stabilit de 

Consiliul european de la Nisa.  

În fiecare an au fost organizate, la Bruxelles şi la Bucureşti, câte două reu-

niuni ale Comitetului Parlamentar Mixt România-UE, iar Biroul Comitetului 

Parlamentar Mixt s-a reunit de 12 ori pentru pregătirea acestor reuniuni. 

În această legislatură, Parlamentului României a adoptat un număr de legi 

noi fără precedent, peste 3500 [35], prin care sistemul legislativ românesc a fost 

dotat cu legi moderne, similare celor din UE. În această perioadă s-a intensificat 

procesul de pregătire pentru îndeplinirea criteriilor de aderare, atât în plan legis-

lativ, cât şi în planul deciziilor practice. Astfel, s-a urmărit: consolidarea gradu-

lui de îndeplinire a criteriilor politice potrivit cerinţelor UE; adoptarea cu priori-

tate de către Parlament a legilor vizând armonizarea cu legislaţia europeană; asi-

gurarea cadrului legislativ pentru funcţionarea mecanismului intern de coordo-

nare a procesului de pregătire a aderării; evaluarea şi monitorizarea de către Co-

misia Parlamentului României pentru integrare europeană, a stadiului de pregă-

tire a fiecărui capitol de negociere, atât din punct de vedere al transpunerii cât şi 

aplicării acquis-ului comunitar, cât şi din cel al reformelor economice şi capaci-

tăţii instituţionale; îmbunătăţirea cadrului juridic instituţional în vederea imple-

mentării şi monitorizării programului PHARE (program de finanţare a statelor 

din Europa Centrală şi de Est, candidate la UE) [36, p.19-20] şi a instrumentelor 

financiare prestructurale, IPSA (infrastructura şi mediul înconjurător) şi 

SAPARD (agricultura şi dezvoltarea rurală) [37, p.336-339]. 

Pentru a răspunde exigenţelor procesului de aderare a României la NATO 

şi UE, în anul 2003 a fost finalizată revizuirea Constituţiei. S-a urmărit armoni-

zarea prevederilor consituţionale cu prevederi din legislaţia europeană referitoa-
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re la regimul proprietăţii, la sistemul jurisdicţionale, la posibilitatea cetăţenilor 

UE de a participa la alegerile locale din România şi dreptul cetăţenilor români 

de a participa la alegerile pentru Parlamentul European, statutul forţelor armate, 

definirea corespunzătoare a competenţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 

crearea unui spaţiu european de securitate şi lupta împotriva criminalităţii inter-

naţionale, posibilitatea introducerii monedei europene. 

La 20 decembrie 2006 Parlamentul României a adoptat „Declarația privind 

Aderarea României la Uniunea Europeană”. În document se subliniază: „Parla-

mentul României consideră că aderarea României la Uniunea Europeană repre-

zintă unul dintre cele mai semnificative și de referință momente în istoria înde-

lungată și frământată a națiunii române, încununarea eforturilor imense depuse 

în ultimii 17 ani de întreaga societate românească animată de speranța și credin-

ța în destinul european al poporului român” [38]. 

Aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc la 1 ianuarie 2007. 

Actualmente Uniunea Europeană este cel mai important centru economic, co-

mercial, financiar, valutar, cultural din lume, care reunește 28 de țări europene 

și acoperă aproape tot continentul.  

Procesul de aderare și integrare a României a trecut prin trei etape: preade-

rare, aderare și post-aderare, ultima fiind cea mai îndelungată în timp. 

Integrarea României în Uniunea Europeană presupune, între altele, angaja-

mentul statului Român de a implementa politici de dezvoltare gândite și proiec-

tate de organisme decizionale ale Uniunii, care devin astfel principalele direcții 

de intervenții instituțională. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă este primul document prog-

ramatic oficial elaborat al României, de la dobândirea calității de membru al 

Uniunii Europene, care fixează atât o nouă filosofie a dezvoltării pentru Româ-

nia, cât și obiective concrete și realiste de dezvoltare care să permită convergen-

ța cu țările Uniunii Europene. Totodată, devenind parte componentă la această 

structură România trebuie să satisfacă exigențele înaintate pentru a se putea in-

tegra pe deplin în mecanismul european. 

Parlamentul reprezintă în acelaşi timp, instanţa supremă ce ratifică tratate-

le, convenţii internaţionale şi acordurile bilaterale de cooperare ale statului ro-

mân. Pe parcursul fiecărei legislaturi în parte, au fost supuse dezbaterii şi apro-

bării un număr mare de acte de acest tip, consecinţă a faptului că România şi-a 

extins şi multiplicat relaţiile internaţionale şi participarea la organismele euro-

pene şi euro-atlantice. Comisiile de politică externă a celor două Camere şi-au 

dat avizul consultativ cu privire la persoanele care au fost numite de Preşedinte-

le ţării, ca reprezentanţi diplomatici ai României. 

Parlamentarii români au participat în activitatea parlamentelor din alte state 

acumulând o experiență de muncă în cadrul Legislativului și au contribuit la re-

alizarea obiectivelor generale a politicii externe româneşti. 
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În anii 1990-2008, Parlamentul şi-a dovedit vocația democratică şi s-a afir-

mat ca instituţie fundamentală a României moderne, ca un puternic forum de 

dezbateri şi decizii, contribuind la menţinerea păcii, securității internaționale și 

cooperării între popoare. 
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В рамках исследования комплексной мощи государства проанализиро-

ваны «индекс счастья» и эксергия как механизм, позволяющий получить 

максимальную пользу при минимальных расходах. Рассмотрены современ-

ные подходы к измерению качества жизни и полифония методов дости-

жения  основной цели человечества – счастья. 

Ключевые слова: индекс счастья, комплексная сила государства, фе-

лицитарная политика, эксергия, «американская мечта». 

 

In the frameworks of studies of comprehensive national power, "Happy In-

dex" and exergy have been analyzed as a mechanism, which allows to get maxi-

mum benefit at minimum expenses. The author has been examined the modern 

approaches to the measurement of life quality and polyphony of methods to ac-

hieve the main goal of humanity – happiness. 

Keywords: Happy Index, comprehensive national power, felicitary policy, 

exergy, American Dream. 

 

От чего зависит выигрыш государства? На протяжении веков выиг-

рыш оценивался военной победой. Но достигнув «критической точки», ко-

гда оружие могло ликвидировать само человечество, происходит эволюци-

онный скачок – к эре ВНП и ВВП – где выигрыш приобретает новую цен-

ностную категорию. Предыдущий опыт позволил Homo sapiens семимиль-

ными шагами снова подойти к критической отметке: «Экономическое га-

рантированное взаимоуничтожение становится в один ряд с ядерным [1, 

p.xiii]». В какую сторону поведет следующая эволюционная спираль и в 

каком эквиваленте будет оцениваться ее выигрыш? На 32-й конференции 

Ассоциации исследования доходов и благосостояния (США) обсуждался 

вопрос перехода от ВВП – к «индексу счастья», что уже практикуется в 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в Ко-

ролевстве Бутан. Об учете показателя счастья граждан высказывались бри-

танский премьер Дэвид Кэмерон и бывший президент Франции Николя 

Саркози, акцентируя внимание на исследованиях экономистов Амартия 
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Сена, Джозефа Стиглица и Жана-Поля Фитусси. О важности учета улыбок 

на лицах, а не статистических данных говорил еще в 1968 году Роберт Ке-

ннеди: «Наш ВНП…включает в себя загрязнение воздуха, рекламу сигарет 

и машины скорой помощи, увозящие пострадавших в катастрофах. Он 

учитывает и дверные замки, и тюрьмы для людей, которые их взламыва-

ют. Он включает в себя уничтожение секвойных лесов и уникальной при-

роды в результате хаотичной урбанизации... Но он не учитывает здоровья 

наших детей, качества их образования и улыбок на их лицах». 

Компонентами формулы комплексной силы государства (КСГ) дол-

жен быть индекс счастья граждан (Happy Index) и механизмы, которые по-

зволяют получить его максимальный показатель при минимальных затра-

тах. В теории международных отношений не существует единой формулы 

комплексной силы государства, поскольку каждая научная школа предла-

гает собственный комплект «козырных карт». Китайский Институт совре-

менных международных отношений характеризует комплексную силу го-

сударства как общую совокупность мощностей страны в экономике, воен-

ном деле, науке и технологии, образовании, ресурсах и их взаимовлиянии. 

Хуан Шофен из Китайской Военной Академии утверждает, что КСГ долж-

на быть органичной интеграцией возможностей для выживания, развития 

и координации. Ученый предложил «динамическое уравнение КСГ»:  

P=K∙H∙S,                                               (1) 

где P – комплексная сила государства за даный год, K – координацио-

нная система, включающая такие факторы, как способность национально-

го руководства к координации и объединению, H – материальное обеспе-

чение, включающее все физические факторы, S – интеллект-обеспечение, 

включающее совокупность императивов мышления, интеллектуальные и 

другие факторы [2]. 

В западных научных кругах для определения КСГ достаточно популя-

рна формула Р.С.Клайна:  

P=(C+E+M)∙(S+W),                                                                   (2) 

где Р – государственная сила, С – население и территория, Е – эконо-

мическая сила, М – военная сила, S – стратегический замысел, W – воля к 

осуществлению государственной стратегии [3]. Таким образом, в настоя-

щее время существует полифония точек зрения на проблему определения 

«мощь государства». А.Воскресенский разделяет исследователей на объек-

тивистов и субъективистов: объективист понимают силу (power) нации как 

источник лучшего; субъективисты утверждают, что мощь – такая же непо-

нятная и двусмысленная категория, как и интерес, поскольку мощь состо-

ит как из материальных, так и из нематериальных компонентов, измерить 

которые сложно, если вообще возможно. Блиц-картинка современных тен-

денций по определению прочности государства содержит учет главным 
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образом ВВП, составляющих формулы Р.С.Клайна, их коэффициент важ-

ности и т.п. Поиск коэффициента важности показателей КСГ иногда напо-

минает установления степени важности цемента и кирпича, где неуместно 

процентное соотношение эффективности этих составляющих, так как оба 

являются необходимыми в строительстве. Формула Клайна также не дает 

объективного результата, поскольку предлагается скрещивать нескрещуе-

мое: неизвестная единица измерения военной силы (или в количестве еди-

ниц техники, или в финансовых затратах?) + млн. кв. км (территория стра-

ны) + млн. чел. (численность населения) + млрд. долл. США (экономичес-

кая сила) и т.д. Для определения КСГ недостаточно полагаться только на 

статистические данные «видимого», поскольку это – следствие работы це-

лой «невидимой армии». Целью же каждого государства должно быть сча-

стье его граждан. 

Но если сила и богатство определяются сравнительно просто, то счас-

тье – понятие весьма субъективное. Интеракционисты во главе с Г.Блуме-

ром в ходе исследования выяснили, что никакой объективной реальности, 

одинаковой для всех людей, не существует. Одно и то же событие в пере-

даче ее разными людьми выглядит совершенно по-разному. Субъектив-

ность восприятия может зависеть от процесса целенаправленного управле-

ния впечатлениями (perception management), и в этом кроются как большие 

возможности и перспективы, так и огромные опасности, к которым подво-

дит настоящее: восприятие происходящего значит больше, чем то, что 

есть на самом деле [4, p.39]. 

Украинский ученый В.О.Храмов доказывает, что «могущество страны 

– это очень мобильный показатель, глубинную основу которого составляет 

вера (или легковерие) людей, ее населяющих... То, что казалось мощным и 

устойчивым еще несколько лет назад, на самом деле оказалось пустой обо-

лочкой» [5, с.88-89]. Неудовлетворенность масс может привести к разру-

шению государства, а их счастье – обеспечить процветание. В Бутане лю-

ди живут бедно, однако ощущение счастья граждан позволяет стране пос-

тепенно подниматься вверх. Почти все студенты, обучающиеся за рубе-

жом, возвращаются в Бутан. 

В инженерном строительстве есть учебная дисциплина «Сопротивле-

ние материала», где во внимание берутся даже незаметные на первый 

взгляд законы физики или химии, учет которых позволяет предотвратить 

разрушение здания. При измерении же государственной мощи до сих пор 

отсутствует предмет, который бы в достаточной мере учитывал зарожде-

ние проблем на микроуровне. На современном этапе развития междунаро-

дной системы происходят специфические процессы, которые становятся 

определяющими при формировании мощи государства, однако в теории 

международных отношений эти процессы не отражены. Вследствие отсут-
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ствия соответствующего категориального аппарата, автором заимствовано 

понятие «эксергия» из других отраслей наук, где этот предмет изучен. 

«Эксергию» следует рассматривать как использование специфических 

«даровых» ресурсов, которые могут, как хамелеон, быть в разных фазах и, 

таким образом, становятся «козырями» при ведении политических игр. 

При их переходе из пассивного в активное состояние возникает возмож-

ность при минимальных затратах получить максимальную пользу. Эксер-

гетический ресурс отбрасывает лишние усилия, он дает наибольший ре-

зультат при наименьших затратах. Министр ВПК Германии в 1943-1945 

годы А.Шпеер, анализируя стратегию союзнических войск во время Вто-

рой мировой войны, выразил в своих воспоминаниях мнение о том, что 

войну можно было бы прекратить в течение 2-3 месяцев, если бы союзни-

ки вывели из строя лишь три шарикоподшипниковых завода, от которых 

зависело все машиностроение рейха. 

Эксергия в состоянии помочь получить максимальный индекс счастья 

граждан при минимальных затратах. На современном этапе развития чело-

вечества учет этого показателя в КСГ имеет очень большое значение, по-

скольку, как отметил американский ученый Дж.Гольдштейн в книге «По-

беда в войне на войне: Падение вооруженных конфликтов во всем мире», 

в нынешней системе международных отношений на смену войнам между 

государствами приходят гражданские войны [6]. 

Это следствие перехода военной отрасли на эксергетические ресурсы, 

когда оружием становятся сами люди, и в таком случае снижается необхо-

димость расходов на: 

- ВПК; 

- содержание военнослужащих (на их зарплату, пенсионное обеспече-

ние, обмундирование, жилье, питание и др.) [7, c.27]. 

Оценивать мощь государства теперь следует, в первую очередь, исхо-

дя из индекса счастья и уровня сопротивления негативному влиянию. Че-

ловеческие эмоции – это классический пример эксергетического ресурса, 

который может использоваться как для созидания, так и для разрушения. 

Один и тот же ресурс, выведенный из пассивного состояния, может тво-

рить как добрые дела (коэффициент со знаком «плюс»), так и негативные 

(«минус»). При умножении коэффициента со знаком «минус» на любое 

число а получается число – а: 

–1•a= –1a = –а.                                                      (3) 

Эрнест Хемингуэй назвал 5 составляющих, без которых не будет пи-

сателя: вино, деньги, женщины, карты и честолюбие. Однако, как отметил 

Хемингуэй, их наличие также губит писателя. Таким образом, эксергети-

ческие ресурсы можно направить во благо, а можно – во вред. 

Системы детерминируют такие виды эксергии: 
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- эксергия рабочего тела; 

- эксергия потока энергии. 

В системах с эксергией рабочего тела используются внутренняя и вне-

шняя энергии рабочего тела. 

Можно вывести формулу эксергии рабочего тела как сумму рабочего 

тела (Ā) и окружающей среды (Ŝ): 

А=Ā+Ŝ.                                                                  (4) 

Системы с эксергией потока энергии (Е) состоят из источника энер-

гии (Ē), рабочего тела (Ā) и окружающей среды (Ŝ): 

Е=Ē+Ā+Ŝ.                                                             (5) 

Рабочим телом является неизменное тело, которое способно расши-

ряться или сжиматься при определенных условиях, осуществляя при этом 

необходимую функцию. Человеческие эмоции могут быть рабочим телом. 

А скажем, музыка – вызывать разное настроение: как положительное, так 

и отрицательное. Например, и мелодичный джаз пьесы Г. Миллера «В хо-

рошем настроении», и отрывок из Пятой симфонии П.И.Чайковского воз-

действуют абсолютно одинаково на дыхание и сердечный ритм, но меня-

ется настроение слушателей: вместо оживленно-танцевального оно стано-

вится спокойным, мечтательным. Исследователи обнаружили также, что 

музыканты и непрофессионалы по-разному реагируют на одни и те же 

произведения. У многих гениальных людей был индивидуальный эксерге-

тический ресурс, вызывавший творческое вдохновение. Бальзак и Вольтер 

не могли писать без кофе, а Шиллер – без тазика с холодной водой для 

ног. Философ Кант, обдумывая свои идеи, обязательно садился у окна, 

чтобы было видно старинную башню; а композитор Сарти творил в пус-

той комнате, куда не пробивался ни один луч света. 

Анализируя эффективность работы, важно учитывать соотношение 

эксергии полученного результата к эксергии расходов на этот результат. 

Схематично рассмотрим пределы энергозатрат (рис.1). 

 

Рисунок 1. Пределы энергозатрат 
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Уровень А-В характеризуется самым высоким показателем качества в 

достижении цели при наименьших энергетических вложениях. Он детер-

минирует использование «даровой» энергии, поэтому является самым эф-

фективным. 

В точке В происходит перегиб, поэтому В-С детерминируется сниже-

нием эффективности. На этом уровне цель достигается также, но за счет 

весомых энергозатрат. 

В точке D расходы становятся неоправданными. 

До недавнего времени архитектура системы международных отноше-

ний строилась на уровнях В-С, С-D. Гонка вооружения – пример наращи-

вания энергозатрат за гранью критической точки (точка D) [8, с.43]. Одна-

ко можно сократить путь до уровня А-В, сразу определив цель – счастье. 

Методы его достижения могут быть разные, в том числе – путем генной 

инженерии, влияния на психику/подсознание индивидов. Ученые из Сол-

ковского института создали в лаборатории культуру клеток, которые мо-

гут создавать серотонин, отвечающий за настроение, а группа ученых из 

Университета Утрехта в Нидерландах исследовали среду (хемосигналы), 

посредством которой люди могут становиться счастливыми, «эмоциональ-

но синхронизированными» за границами их сознания. Оказалось, счастье 

передается запахом. Академик Н. Бехтерева считает, что возможно иско-

ренить агрессивность в глобальном масштабе: «Мне кажется, что ключ пе-

рехода от века кровавого к эпохе (веку?) процветания спрятан под нес-

колькими механическими защитами и оболочками, на поверхности и в 

глубине мозга человека…» [9, с.14].  

Генетики считают, что агрессивность можно и увеличить, и умень-

шить. Например, исследователи из Центра исследования фауны полуост-

В 

С 

D 

А 
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рова Индостан доказали, что только изменив направление полос тигров на 

90 градусов, агрессивность животных возростала.  

Сила государства напрямую зависит от настроения ее граждан. На се-

годняшний день очень недооцененным является «невидимый» фактор в 

работе Дж.Адамса «Эпопея Америки», который способствовал стреми-

тельному росту США. Речь идет об оптимизме, полученном в результате 

запущенной положительной проекции – «американской мечты». 

Концепт «американской мечты» тесно связан с понятием «self-made 

person», указывая на индивида, который преуспел благодаря собственным 

силам и упорному труду. Аналогичная пракитика была введена еще в дре-

внем Китае. Путь к карьерному росту был открыт любому, кто настойчиво 

учился и сдал конкурсные экзамены. Даже человек из народа мог стать 

Императором, если его выберет Небо (тянь). 

Однако американцы и китайцы имеют разное видение реализации на-

циональной мечты. Если обычно представители западной цивилизации 

стоят лицом к будущему, то в соответствии с китайской традицией необ-

ходимо стоять лицом к прошлому, равняясь на него. Китайские философы 

считали, что, не борясь с «прошлым», уважая предков – государство будет 

в стабильности. «Путь мудрого – в деянии без противостояния», – резюми-

рует Лао-цзы в работе «Дао Дэ Цзин». 

В последнее время вера в «американскую мечту» претерпевает спад 

среди самих граждан США. Американский писатель, лауреат Нобелевской 

премии по литературе Уильям Фолкнер пишет: «Что случилось с амери-

канской мечтой? Не слышно более звуков единого мощного голоса, выра-

жающего нашу общую надежду и волю. То, что мы слышим сейчас, – это 

какофония ужаса, примирения и компромисса, пустая болтовня, громкие 

слова «свобода, демократия, патриотизм», из которых мы выхолостили 

всякое содержание» [10]. 

В принятой Континентальным конгрессом в 1776 году Декларации 

независимости США провозглашаются демократические принципы: «Мы 

исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и 

наделены их Творцом определѐнными неотчуждаемыми правами, к числу 

которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью» [11]. Но как 

добиться счастья для каждого гражданина страны? Документальный 

фильм «Счастье» независимого режиссера Рокко Белыча, который уже 

выиграл более 12 престижных наград, сделал важное открытие для науки: 

среди счастливых людей нет эгоистов. Наша проблема в том, что совреме-

нный мир поощряет «здоровый эгоизм». Но где грань между «здоровым» 

и «нездоровым»? Эгоизм в любом его проявлении – остается эгоизмом, ко-

торый блокирует ощущение счастья.  
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По мнению главы Федеральной Резервной системы США Бена Берна-

нке, важную роль в том, как люди определяют свое счастье, играют не 

только факторы «экономики счастья», но и чувство поддержки от принад-

лежности к семье или более широкого сообщества, чувство контроля над 

своей жизнью, чувство уверенности или оптимизма по поводу будущего и 

способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам» [12]. 

Ученые из Гарвардского университета вместе с экспертами из науч-

ного центра под названием Cancer Research доказали, что удовольствие от 

жизни получают люди, которые много путешествуют по малоизвестным 

местам. Для полного счастья необходимо делать 2 туристических похода в 

месяц. Новая местность вызывает у человека много положительных эмо-

ций и счастья, а кроме этого турист имеет возможность получить новую, 

ранее неизвестную информацию. Эксергетические ресурсы с положитель-

ным коэффициентом позитивно влитяют на человеческое счастье. Напри-

мер, на дорогах Бутана вместо знаков, указывающих водителю, что нужно 

снизить скорость, встречаются жизнеутверждающие мантры вроде 

«Жизнь – это путешествие», а в обычных государственных школах есть 

уроки медитации и даже ужасный звонок заменяет спокойная традицион-

ная музыка. Это формирует благоприятную среду.  

Стремление к счастью каждого гражданина – главная цель правитель-

ства Бутана. Это положение даже закреплено в Конституции страны: «Го-

сударство принимает все возможные меры для создания и поддержания 

условий, которые способствуют достижению счастья для всей нации» [13].  

Жители Королевства Бутан оценивают свое качество жизни по благо-

состоянию, психологическому состоянию (удовлетворенность жизнью, по-

зитивные эмоции), уровню стресса, превалированию позитивных качеств 

(смирение, щедрость) над негативными (зависть, злость, эгоизм); по коли-

честву людей, на которых они могут рассчитывать в случае болезни или 

финансовых проблем; отведенному времени для работы и досуга; по ува-

жению детьми старшего поколения, воспитанию в детях честности, толе-

рантности, трудолюбия, послушания, заботы о семье и родных, справедли-

вости; по равенству полов; участию населения в культурных мероприяти-

ях; по знанию этикета, уровню открытости. Оценивается также участие 

населения в политической жизни страны, доверие к органам центральной 

и местной власти, прозрачность избирательного процесса, коррумпирова-

нность госорганов и частного сектора; готовность людей оказывать без-

возмездную помощь, жертвовать деньги, уровень доверия в обществе, от-

ношения с соседями, родными и близкими, уровень преступности в обще-

стве; озабоченность населения экологическими проблемами, готовность 

сортировать мусор, сокращать количество отходов и выбросов вредных 
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веществ в атмосферу, сажать деревья; качество питьевой воды, состояние 

сельскохозяйственных земель, ресурсов дикой природы и др. 

Факт растущего интереса к исследованию счастья научными метода-

ми говорит об особой значимости этой проблемы. Возникает вопрос о соз-

дании «политики счастья» или фелицитарной политики (от латинского 

«фелицитас» – «счастье»), в основе которой должна лежать некая еще не 

созданная интегральная теория, объединяющая внешнюю политику, поли-

тологию, экономику, социальную политику, психологию, философию и 

т.д. 

Исследования проблем счастья и психического благополучия факти-

чески превратились на Западе в самостоятельную научную дисциплину, 

что, в частности, выразилось в организации в 2000 году междисциплинар-

ного «Журнала исследований счастья» под редакцией голландского про-

фессора Рута Винховена. По его инициативе в журнале началось составле-

ние рейтингов государств по степени испытываемого их жителями счас-

тья. 

В 2006 году британский исследовательский центр New Economics Fo-

undation (NEF) предложил использовать «всемирный индекс счастья» 

(«The Happy Planet Index» – HPI). Большинство людей хотят прожить дол-

гую и полноценную жизнь, а государство должно максимально обеспечить 

благосостояние своих граждан без ущерба для окружающей среды. NEF 

предлагает альтернативный индекс социально-экономического развития, 

общая формула которого имеет вид: 

HPI=ExperiencedWellbeing*LifeExpectancy/EcologicalFootprint.  (6) 

Для расчета индекса в формуле (6) используют три показателя:  

- субъективное благополучие (используются результаты всемирного 

опроса Gallup, вопрос «Лестница жизни». При опросе респондентам зада-

ется вопрос: «Представьте себе лестницу, где 0 означает худшую из воз-

можных жизнь, а 10 означает лучшую из возможных жизнь. На какой сту-

пеньке между 0 и 10 вы сейчас находитесь?»); 

- ожидаемая продолжительность жизни; 

- экологическая нагрузка / экологический след (измеряется в гектарах 

земли (в расчете на жителя страны), необходимых для устойчивого под-

держания уровня потребления в стране. Включает в себя землю, необхо-

димую для производства возобновляемых ресурсов (прежде всего пища и 

древесина), землю, занятую инфраструктурой, и землю, необходимую для 

абсорбации выбросов CO2 [14].  

Однако результат этого пункта исследования можно поставить под со-

мнение. Наличие достаточной площади не гарантирует ни мощь стране, ни 

счастье ее гражданам. Николас Дж. Спайкмен объяснял, что размер – «это 

не сила, а потенциальная сила». Большой размер может быть как силой, 
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так и слабостью в зависимости от «технического, социального, морально-

го и идеологического развития, от динамики сил внутри государства, от 

прошлой политической конфигурации, а также от индивидуальных особе-

нностей отдельных личностей» [15, p.32-33]. 

Но как считают исследователи центра NEF, все показатели индекса 

HPI одинаково важны. Поскольку области значений показателей Ladder Of 

Life, Life Expectancy, Ecological Footprint существенно отличаются шири-

ной диапазонов, это обстоятельство нарушает принцип равновесия показа-

телей. 

С целью установления равновесия показателей Ladder Of Life, Life 

Expectancy в формуле (6) используется следующая замена: 

HappyLifeYears=(LadderOfLife+α)∙LifeExpectancy/(10+α).          (7) 

Для установления равновесия показателей Happy Life Years, Ecologi-

cal Footprint в формуле (6) используется замена: 

EcologicalFootprint=EcologicalFootprint+β,                                 (8) 

где α=2,93, β=5,67 – статистические регуляторы. 

Для того, чтобы индекс HPI приобретал значение 0 в случаях, когда 

LadderOfLife=0 или LifeExpectancy<=25, показатель Happy Life Years 

уменьшают на Ƴ=4,38. 

После подстановки выражений (7), (8) в формулу (6) получают: 

HPI=δ∙(HappyLifeYears−γ)/EcologicalFootprint+β,                      (9) 

где δ=7,77. Статистический регулятор δ применен для того, чтобы ин-

декс HPI приобретал значение 100 в случае, когда LadderOfLife=10, 

LifeExpectancy=85 и EcologicalFootprint=1,78 га (на душу населення). 

Возвращаясь в формуле (9) к переменным Ladder Of Life, Life Expec-

tancy, Ecological Footprint, получают значение Всемирного индекса счастья 

[16, p.21]: 

HPI=φ∙(((LadderOfLife+α)∙LifeExpectancy)−π)/(EcologicalFootprint+β)),  

(10)                                                 

где α=2,93, β=4,38, π=73,35, φ=0,60. 

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью по-

казать, что счастье является одной из основных целей человечества.  

Минимизировать затраты и путь к желаемому результату (к счастью) 

– в состоянии эксергия. Мощь государства зависит от использования эксе-

ргетических «козырей», от понимания правил «эксергетических игр» в ве-

дении политики. Например, в Чили существовала проблема контроля за 

выручкой уличных торговцев, которую удалось преодолеть благодаря 

двум тактическим ходам: во-первых, каждый торговец должен был уста-

новить кассовый аппарат. Во-вторых, было объявлено национальную ло-

терею на чеки. Теперь покупатели, а не чиновники, стали требовать чек за 
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каждую, хоть и небольшую, покупку. Сокращение промежуточной цепи 

контроля ускорило желаемый результат. 

Все гениальное – просто. Это высказывание в полной мере характери-

зует методы воздействия эксергии. Сунь-цзы утверждал, что когда подни-

мают легкое перышко, то это не считается большой силой; когда видят со-

лнце и месяц, это не считается острым зрением; когда слышат раскаты 

грома, это не считается тонким слухом... Поэтому идеальным является 

только тот победитель, который не имеет ни славы ума, ни мужественных 

подвигов. Увидеть его искусство, оценить его талант обычно могут только 

те, кто обладает большим умом и проницательностью. 

Как достичь счастья во вселенском измерении? В контексте превенти-

вных мер во избежание эскалации конфликта целесообразно уменьшение 

энтропии многополюсности концепций, избавившись противоречий меж-

ду ними путем сведения их к детерминированной основе, понятной каж-

дому, независимо от вероисповедания, интересов, политических взглядов 

и т.п. В таком случае за детерминированную основу возьмем философс-

кую категорию добра, как антитезу злу. Положим эти понятия на язык эле-

ментарной математики, где D0 выражает нулевой уровень, основу. На базе 

этой основы появляются «надстройки»: идеи, концепции, теории, религии 

как формы мировоззрения и др. 

Пусть множество взглядов – N0, а каждая идея состоит из F1 взглядов. 

Общее количество возможных идей будет: 

N1 = N0F1.                                                          (11) 

Если каждая теория состоит из совокупности F2 идей, тогда общее 

количество теорий: 

N2 = N1F2 = (N0F1 )F2 = N0F1 F2.                        (12)  

С переходом от нулевого уровня на n-й структурный уровень макси-

мально возможная энтропия возрастает в Fn раз. И именно в этом кроется 

проблема – попытка преодолеть противоречия между неограниченными 

возможностями формообразования (новых течений, идей) и общей тенден-

цией к детерминации. Каждая теория имеет своих сторонников, которые 

хотели бы, чтобы общество приняло их концепцию как эталонную едини-

цу. Между религиями, теориями, концепциями возникает эффект отра-

жения противоположных кривых зеркал, искажая уже искаженное. В та-

ком случае не пытаются устранить дефект зеркала, а наоборот, пытаются 

эти дефекты выставить как объективные признаки «чужой» идеи, что ста-

новится предметом всеобщей критики. 

Основа D0 не является «надстройкой», использование ее как конечной 

единицы в понимании идеологии сводит к нулевому значению показатель 

энтропии и, соответственно, сокращает недоразумение [17, с.43]. 
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Выводы. В этом контексте следует принципиально разграничивать це-

ли и средства. В истории человечества неоднократно происходили попыт-

ки построить «доброе» общество, и каждый раз эта идея с треском прова-

ливалась, поскольку за основу бралась «надстройка», ради которой и акти-

визировалось общество на борьбу «с неверными» или «опасным». Благими 

намерениями вымощены были и крестовые походы, и нацизм. 

Налаживанию диалога между различными идеологическими группи-

ровками в глобальном измерении может помочь научный метод аппрокси-

мации, характеризирующийся упрощением сложного к простому толкова-

нию, понятному каждому индивиду. Информационно-психологическое по-

ле – это плацдарм для объединения мира на основе понятных для всех 

принципов добра. 

На сегодняшний день методов и средств для корректировки настрое-

ния масс предостаточно. Лишь бы не случилось как со спинозовским па-

дающим камнем: если бы он мог мыслить, то думал бы, что это он по соб-

ственной воле падает, и от этого был бы счастлив. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2-го МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА НА 

ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ  
(конкурс в рамках проекта Международной Организации по Мигра-

ции в 2016 году): 

 

Категория «Лиценциат» 

 

1-е место: 

Денис КОЧУРКОВ, студент Приднестровского государственного универ-

ситета им. Т.Г.Шевченко, Тирасполь, Приднестровье, Республика Молдо-

ва.  

Тема: Воздействие миграции на развитие семьи и брака 

 

2-е место: 

Анна ФУРТУНЭ, студентка факультета истории и философии Молдавс-

кого государственного университета, Кишинев, Республика Молдова.  

Тема: Consecințele pozitive ale migrației educaţionale, noile posibilităţi și pers-

pective de integrare în cîmpul muncii. Investigarea unor cazuri concrete 

 

3-е место: 

Владислав СОКОЛОВ, студент естественно-географического факультета 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко, Ти-

располь, Приднестровье, Республика Молдова.  

Тема: Позитивные последствия образовательной миграции в Приднестро-

вье, новые возможности и перспективы трудоустройства на рынке труда 

 

 

Категория «Магистратура» 

 

1-е место: 

Виктория ГОРЯЙНОВ, магистрант, факультет международных отноше-

ний, политических и административных наук Молдавского государствен-

ного университета, Кишинев, Республика Молдова.  

Тема: Учебная миграция студенческой молодежи Молдовы: проблемы и 

перспективы трудоустройства 
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2-е место: 

Василий ЯЦКО, магистрант, факультет биологии и экологии Молдавско-

го государственного университета, Кишинев, Республика Молдова.  

Тема: Impactul indirect al migratiei asupra mediului ambiant. Exemplul utiliza-

rii tehnologiilor noi in agricultura 

 

3-е место: 

Ирина ГАН, магистрант, Бендерский политехнический филиал Приднест-

ровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко, Бендеры, 

Приднестровье, Республика Молдова.  

Тема: Социально-психологический феномен семьи в контексте трудовой 

миграции населения Приднестровья 

 

 

Категория «Докторантура» 

 

1-е место: 

Михай ЧЕБОТАРЬ, докторанд, юридический факультет Молдавского го-

сударственного университета, Кишинев, Республика Молдова.  

Тема: Implicarea migranților vârstnici, cetățeni ai Republicii Moldova în dez-

voltarea țării de origine: obstacole și oportunități 

 

2-е место: 

Вадим КУЖБЭ, доктор наук, факультет географии Тираспольского госу-

дарственного педагогического университета, Кишинѐв, Республика Мол-

дова.  

Тема: Impactul remitențelor asupra formării veniturilor populației Republicii 

Moldova 

 

3-е место: 

Санда КАРАЧЕНЦЕВ, докторанд, департамент антропологии Универси-

тетского колледжа, Лондон, Великобритания.  

Тема: Unpacking the future: is there more to material culture exchange in trans-

national families? 
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