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SECȚIA 1. DREPT

UZUCAPIUNEA EXTRATABULARĂ POTRIVIT DISPOZIȚIILOR CODULUI CIVIL
BÎTCĂ Ion,
Dr. în drept, conferențiar universitar
Universitatea de Studii Europene din Moldova
ionbitcapantelimon@yahoo.es

REZUMAT
Potrivit art. 10, alin 2, C. civ: ”Neexercitarea de către persoanele fizice și juridice a drepturilor
civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege”. O astfel de
situație când un drept civil se stinge în patrimoniul unei persoane este cel al uzucapiunii.
Uzucapiunea sau prescripţia achizitivă reprezintă naşterea dreptului de proprietate ori a altui
drept real asupra unui bun imobil sau mobil, prin posedarea lui de către o persoană, în condiţiile şi
termenul prevăzut de lege. Această instituție şi-a găsit reglementarea în articolele 332 – 336, C. civ.
Din definiţiile exprimate în literatura de specialitate o vom reţine pe următoarea: uzucapiunea este acel
mod de dobândire a dreptului de proprietate prin posedarea îndelungată a unui bun mobil sau imobil în
termenele şi condiţiile prevăzute de lege [1, p. 9]. Din definiţia dată rezultă că, uzucapiunea este
condiţionată de posedarea îndelungată a bunului. Posesiunea este prin urmare, elementul principal al
uzucapiunii. Fără posesiune nu se poate dobândi proprietate.
Cod civil, în urma modificărilor operate, reglementează două forme ale uzucapiunii. Una din
formele ei este - uzucapiunea bunurilor nesupuse înregistrării în registrele de publicitate.
Uzucapiunea bunurilor nesupuse înregistrării în registrele de publicitate cunoaște mai multe
ipoteze de aplicat, în funcție de buna sau rea credință a dobânditorului, de caracterul oneros sau gratuit al
dobândirii, de natura juridică a bunului de a fi unul obișnuit sau unul cultural și în funcție de perioada
de posesia necesară, care poate fi de 3, 5, 10, 30 și 75 de ani.
Cuvinte-cheie: Uzucapiune, posesiune, tabular, extratabular, dobânditor, bună credință termen,
bunuri, registrul de publicitate, înregistrare, drept de proprietate, titlu oneros, titlu gratuit, titlul precar,
translativ de proprietate, just titlu.

EXTRATABULARY USUCAPTION ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE
CIVIL CODE
BÎTCĂ Ion,
PhD in law, associate professor,
University of European Studies of Moldova
ionbitcapantelimon@yahoo.es
SUMMARY
According to art. 10, paragraph 2, of the Civil Code: "Failure by natural and legal persons to
exercise their civil rights does not lead to their extinction, except in cases provided by law." Such a
situation when a civil right is extinguished in a person's patrimony is that of usucaption.
The usucaption or the acquisitive prescription represents the birth of the property right or of
another real right over an immovable or movable good, by its possession by a person, in the conditions
and term provided by law. This institution found its regulation in articles 332 - 336 of the Civil Code.
From the definitions expressed in the literature we will retain the following: usucaption is that way of
acquiring the right of property by long possession of a movable or immovable property in the terms
and conditions provided by law. From the given definition it results that the usucaption is conditioned
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by the long possession of the good. Possession is therefore the main element of usufruct. Property
cannot be acquired without possession.
Civil Code, following the changes made, regulates two forms of usucapation. One of its forms
is the usucaption of goods not subject to registration in advertising registers.
The usucaption of the goods not subject to registration in the advertising registers knows
several hypotheses to be applied, depending on the good or bad faith of the acquirer, the onerous or
gratuitous character of the acquisition, the legal nature of the good to be an ordinary or a cultural one,
the required period of possession, which can be 3, 5, 10, 30 and 75 years.
Key words: usucaption, possession, tabular, extratabular, acquirer, good faith term, goods,
advertising register, registration, property right, onerous title, free title, precarious title, transfer of
ownership, just title.
Introducere
Sistemul de drept, în general, cunoaşte mai multe feluri de uzucapiune. Existenţa acestora este,
în general, determinată atât de condiţiile istorice, cât şi de necesitatea la care este chemat legiuitorul să
asigure o securitate circuitului civil.
În dreptul civil românesc, până la adoptarea noului cod civil, erau cunoscute două sisteme prin
care se reglementa uzucapiunea - uzucapiunea în sistemul codului civil şi uzucapiunea în sistemul
cărţilor funciare.
Fostul cod civil românesc reglementa două feluri de uzucapiuni: uzucapiunea de 30 de ani –
uzucapiunea lungă şi uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani ori de la 10 până la 20 de ani după cum
adevăratul proprietar locuia sau nu în raza teritorială a tribunalului unde se afla imobilul – uzucapiunea
scurtă.
În sistemul cărţilor funciare care erau aplicate în Transilvania, Bucovina şi Banat erau
cunoscute două feluri de uzucapiune, după cum a fost sau nu imobilul intabulat în cartea funciară –
uzucapiunea tabulară (10 ani), şi uzucapiunea extratabulară (20 de ani). Acest sistem a fost preluat de
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare [5] care a creat cadrul normativ pentru
introducerea cadastrului general naţional şi a cărţilor funciare, menite să înlocuiască cele trei sisteme
de publicitate imobiliară, şi menţinut de actualul nou cod civil românesc (art. 830-834, NCC.), dar cu o
limitare a perioadei necesare pentru a uzucapa, 5 respectiv 10 ani.
În dreptul civil spaniol [3], uzucapiunea este de două feluri, ordinară sau extraordinară, după
cum uzucapantul a fost sau nu de bună-credinţă.
În dreptul moldovenesc [2, 4,], instituţia uzucapiunii a fost reglementată, pentru prima dată, de
dispozițiile noului Cod civil. Din dispozițiile codului civil, în urma modificărilor operate, uzucapiunea
este de două feluri, dintre care - uzucapiunea bunurilor nesupuse înregistrării în registrele de
publicitate. Diferenţa, din punct de vedere legislativ, dintre aceste două feluri de uzucapiuni, constă în
timpul necesar posedării bunului, precum și în ipotezele ce ea poate interveni.
Domeniul de aplicare a uzucapiunii se circumscrie atât categoriei bunurilor imobile cât şi
bunurilor mobile.
Pot fi dobândite pe această cale numai bunurile care se află în proprietatea privată, indiferent că
titularul sau este statul, o unitate administrativ teritorială, societate comercială sau persoană fizică.
Nu pot fi dobândite pe această cale bunurile care fac parte din domeniul public al statului şi
unităţilor administrativ teritoriale, acestea potrivit art. 471, alin. 4, C. civ., sunt inalienabile, deci,
scoase din circuitul civil. În măsura în care sunt inalienabile, bunurile din domeniul public sunt şi
imprescriptibile.
De asemenea, trebuie de spus că cetățenii străini nu vor putea dobândi dreptul de proprietate
prin uzucapiune, terenuri agricole sau forestiere, deoarece ei nu pot dobândi astfel de bunuri [6].
Rezultate și discuții.
1. Uzucapiunea bunurilor nesupuse înregistrării în registrul de publicitate (uzucapiunea
extratabulară). Din dispozițiile art. 529, alin. 1, C. civ., rezultă că, persoana care posedă cu bună
credinţă o perioadă determinată de timp, un bun mobil al altuia, comportându-se ca un proprietar,
dobândește dreptul de proprietate asupra acestui bun”. Deci, o persoană, poate să dobândească dreptul
de proprietate asupra unui bun mobil, dacă a deţinut bunul, cu bună-credinţă, o perioadă determinată
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de timp.
Pentru a putea invoca uzucapiunea extratabulară trebuie să fie întrunite anumite condiții cu
privire la posesia lui, cu privire la bunul posedat și cu privire la perioada de timp necesară uzucapiunii
în concordanță cu scopul actului juridic (oneros sau gratuit) și atitudinea posesorului (buna sau rea
credință). Astfel:
1) Cu privire la posesia bunului, pentru ca ea să fie producătoare de efecte juridice, este necesar
ca cel ce deține bunul să aibă o posesie utilă. Potrivit art. 532 C. civ., posesiunea nu este utilă dacă ea
este discontinuă, tulburată, clandestină și precară. Per a contrario, posesiunea este utilă, dacă este
continuă, pașnică, publică și sub nume de proprietar.
2) Cu privire la bunul posedat, acesta trebuie să fie un bun mobil pentru existența căruia nu este
necesară înregistrarea în vre-un registru de publicitate, să facă parte din circuitul civil, respectiv să
poată face obiectul proprietății private sau să facă parte din domeniul privat al statului. Bunurile din
domeniul public la statului nu vor putea fi uzucapate. De asemenea nu vor putea fi uzucapate acele
lucruri care nu îndeplinesc condiția de bun, respectiv aerul, lumina, apa, și altele.
3) În ce privește termenul necesar uzucapiunii, a scopului actului juridic și atitudinea
posesorului, uzucapiunea poate fi dobândită:
a). După expirarea termenului de 3 ani de zile dacă actul prin care a dobândit bunul este unul
cu titlu oneros, și pe tot parcursul acestui termen, dobânditorul a fost de bună credință. Astfel, potrivit
art. 529, alin. 1, lit. a C. civ., posesorul dobândește dreptul de proprietate prin posesia bunului mobil:
”timp de 3 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu oneros și, pe toată durat posesiei, a posedat
bunul cu bună credință”. Deci dacă o persoana a cumpărat bunul de la o altă persoană care nu era
proprietarul bunului, el va putea dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune, dacă în decursul a 3
ani de zile, din momentul dobândirii, nu a cunoscut lipsa calității de proprietar a înstrăinătorului. Dacă,
adevăratul proprietar a introdus acțiunea în revendicare înăuntrul acestui termen, dar invocarea pe cale
de excepție a uzucapiunii a avut loc după expirarea lui, posesorul nu va putea beneficia de efectele
uzucapiunii, deoarece, potrivit art. 401, alin. 1, lit. b. C. civ și art. 533, alin. 2, C. civ., introducere unei
cereri de revendicare reprezintă un caz de întrerupe a termenului necesar invocării uzucapiunii.
b) După expirarea termenului de 5 ani de zile, dacă actul prin care a dobândit bunul este unul
cu titlu gratuit, și pe tot parcursul acestui termen, dobânditorul a fost de bună credință. Astfel, potrivit
art. 529, alin. 1, lit. b C. civ., posesorul dobândește dreptul de proprietate prin posesia bunului mobil:
”timp de 5 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu gratuit și, pe toată durata posesiei, a posedat
bunul cu bună credință”. Fați de prima situație doar termenul este mai mare și scopul actului este altul,
în rest, uzucapiunea se va aplica în aceleași condiții ca și în ipoteza de mai sus.
c). După expirarea termenului de 10 ani de zile, în celelalte situații – art. 529, alin. 1, C. civ., uzucapiunea decenală. Posesorul va putea invoca uzucapiunea decenală indiferent dacă a fost de bună
sau rea credință pe perioada necesară invocării uzucapiunii. Este suficient ca el să fi fost de bună
credință în momentul dobândirii posesiei. Acesta rezultă din dispozițiile art. 529, alin 3, C. civil, care
interzice posibilitatea invocării uzucapiunii decenale dacă dobânditorul ” ... a întrat în posesia bunului
mobil prin sustragere ... ”. Dacă posesorul a intrat în posesia bunului prin sustragere sau alt mod,
împotriva voinței adevăratului proprietar, el nu va mai putea invoca uzucapiunea decenală. Dar dacă
ulterior află că bunul a fost dobândit de la un neproprietar, deci este de bună credință în momentul
dobândirii posesiei, este îndeplinită condiția pentru invocarea uzucapiunii decenale.
d). După expirarea unui termen de 30 de ani în cazul bunurilor culturale mobile, din momentul
în care a intrat pe teritoriul Republica Moldova, părăsind teritoriul statului străin cu încălcarea legii
aplicabile, sau proprietarul bunului cultural mobil a pierdut posesia bunului pe teritoriul Republicii
Moldova. În primul caz, pentru invocarea uzucapiunii mobiliare de 30 de ani este necesar ca bunul să
nu facă parte din categoria bunurilor, care potrivit legii statului, al cărui teritoriu, cu încălcarea legii, a
părăsit, sunt, imprescriptibile, inalienabile și insesizabile.
c). După expirarea unui termen de 75 de ani în cazul bunurilor cultural mobile aparținând
cultelor sau părților lor componente, din momentul în care a intrat pe teritoriul Republica Moldova,
părăsind teritoriul statului străin cu încălcarea legii aplicabile. De asemenea pentru invocarea
uzucapiunii mobiliare de 75 de ani este necesar ca bunul să nu facă parte din categoria bunurilor, care
potrivit legii statului, al cărui teritoriu, cu încălcarea legii, a părăsit, sunt, imprescriptibile, inalienabile
7

și insesizabile.
În literatura de specialitatea[3], a fost exprimată opinia că o astfel de instituţie nu este una
necesară de vreme ce dreptul de proprietate se prescrie (dobândește) prin faptul posedării bunului. La
prima vedere, uzucapiunea extratabulară ar veni în contradicţie cu unele instituţii de drept civil. Însă,
aşa cum vom vedea, aceasta vine doar să le completeze.
Astfel, potrivit art. 490, alin. 1, C. civ: “Posesorul este prezumat proprietar al bunului dacă nu
este dovedit că a început a poseda pentru altul”, iar art. 487, alin. 1, C. civ. prop. a II-a, stabileşte că:
“Buna credinţă este prezumată”. Deci, dacă o persoană posedă un bun, în favoarea lui operează două
prezumţii: prima este că el este posesor de bună credinţă, iar a doua, este, că el este prezumat a fi
proprietarul bunului posedat. Deci, el este prezumat a fi proprietarul bunului prin simpla posesiune a
lui – prescripţia instantaneei. În aceste condiţii, dacă posesorul dobândește dreptul de proprietate, prin
posedarea lui de bună credinţă, de ce ar mai fi necesar în acest sens şi trecerea unei perioade de timp,
pentru a obţine un efect asemănător? Soluţia se justifică prin aceia că, în cazul în care reclamantul face
dovada relei credinţe, el nu va mai beneficia de această prezumţie. Însă el va putea invoca dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune, dacă a posedat bunul un termen determinat de lege, fiind
suficient să fi fost de bună credinţă, cei drept doar într-o singură situație, doar în momentul intrării în
posesie a bunului.
De asemenea utilitatea uzucapiunii extratabulară poate fi apreciată şi raportat la efectele
nulităţii relative a titlului în baza căruia posesorul deține bunul. Astfel, prin ipoteză, posesorul deține
un bun de la o persoană care invocă anulabilitatea actului în temeiul căruia ia fost transmis
proprietatea. În aceste condiţii, cum acţiunea în anulare se prescrie, în general, în termen de 6 luni de
zile (art. 345, alin1, C. civ.), după expirarea acestuia, posesorul nu va avea nici o justificare să invoce
uzucapiunea, de vreme ce titlul său, anulabil, prin expirarea termenului s-a consolidat. El va dobândi
dreptul de proprietate prin intermediul acelui titlu. Utilitatea uzucapiunii se va impune în următoarele
situații:
--- în caz de admitere a acţiunii în anulare introdusă după expirarea termenului necesar pentru a
uzucapa, ca urmare a intervenirii unor cauze de întrerupere sau suspendare a prescripţiei extinctive;
--- sau în cazul în care cel ce invocă uzucapiunea este un subdobânditor al bunului.
Concluzie. Instituția uzucapiunii, așa cum este ea reglementată, în urma modificărilor introduse
în Codul civil, satisface, în mare, cerințele de ordin teoretic, fiind în concordanță cu celelalte instituții
de drept civil, fiind posibilă și o aplicare practică a acesteia. Reglementările cuprinse în codul civil cu
privire la uzucapiune, lărgește aria de aplicabilitate a acesteia, prin identificarea situațiilor de aplicat.
Pentru prima dată, legiuitorul reglementează formele sub care se poate prezenta uzucapiune, reieșind
din conținutul dispozițiilor legislației moldovenești – uzucapiunea tabulară și uzucapiunea
extratabulară. În general, instituția uzucapiunii, așa cum ea este reglementată de dispozițiile codului
civil, este una bineânchegată, autocuprinzătoare, și ce este mai important, este, că ea respectă
conținutul dispozițiilor altor instituții de drept civil reglementate de Codul civil în vigoare.
Referințe bibliografice:
1. Baieş, S., Roşca, N., Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Tipografia Centrală,
Chișinău 2005.
2. Bîtcă I.,, Doga A., Drept civil. Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Ed,
”Adrilang”, Chișinău, 2017.
3. Contreras, Pedro de Pablo, Aldaz, Carlos Martínez de Aguirre, Álvarez, Miguel Ángel
Pérez, Curso de derecho civil (III). Derechos Reales. 3-a Edición, COLEX, Madrid, 2011.
4. Filipescu, I. P. Dreptul civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale, Ed. Revizuită și
completată, Ed. Actami, București, 1998.
5. Publicat în Monitorul Oficial din România, nr. 61 din 21 martie 1996 şi intrat în vigoare la
26 iunie 1996.
6. În cazul în care ei au dobândit astfel de bunuri, prin acte juridice cu titlu gratuit, ei sunt
obligați, potrivit art. 539, alin. 1, C. civ., să le înstrăineze în termen de un an de zile din momentul
dobândirii bunului.
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UZUCAPIUNEA TABULARĂ POTRIVIT DISPOZIȚIILOR CODULUI CIVIL
BÎTCĂ Ion,
Dr. în drept, conferențiar universitar
Universitatea de Studii Europene din Moldova
ionbitcapantelimon@yahoo.es

REZUMAT
Cea de a doua formă a uzucapiunii reglementată de codul civil o reprezintă uzucapiunea bunurilor supuse
înregistrării în registrele de publicitate – uzucapiunea tabulară.
Uzucapiunea supusă înregistrării în registrele de publicitate, potrivit dispozițiilor codului civil, cunoaște
două forme - Uzucapiunea dreptului înregistrat în registrul de publicitate și Uzucapiunea dreptului contrar
cuprinsului registrului de publicitate.
În primul caz, se are în vedere situația când posesorul bunului, poate invoca uzucapiunea pentru a dobândi
dreptul real care este înregistrat pe numele său, în temeiul unui titlu, care, nu este capabil să transfere proprietatea și
care urmează să fie radiat sau rectificat din registrul de publicitate.
În cel de-al doilea caz se are în vedere situația când o terță persoană, care exercită actele de posesiune
asupra unui bun, care este înregistrat în registrul de publicitate pe numele altei persoane, poate dobândi dreptul de
proprietate asupra lui, dacă posedează bunul în condițiile prevăzute de lege.
Cuvinte-cheie: uzucapiune, posesiune, tabular, extratabular, dobânditor, bună credință termen, bunuri,
registrul de publicitate, înregistrare, drept de proprietate, titlu oneros, titlu gratuit, titlul precar, translativ de
proprietate, just titlu.

TABULARY USUCAPTION ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE CIVIL
CODE
BÎTCĂ Ion,
PhD in law, associate professor,
University of European Studies of Moldova
ionbitcapantelimon@yahoo.es
SUMMARY
The second form of usucaptionregulated by the civil code is the usucaptionof the goods subject to
registration in the advertising registers - the tabular usucaption.
The usucaptionsubject to registration in the advertising registers, according to the provisions of the civil
code, has two forms –usucaptionof the right registered in the advertising register and usucaptionof the right
contrary to the contents of the advertising register.
In the first case, the situation is considered when the owner of the property can invoke the usucaptionto
acquire the real right that is registered in his name, under a title, which is not able to transfer the property and
which is to be deleted or rectified from advertising register.
In the second case, the situation is considered when a third party, who exercises the acts of possession over
a good, which is registered in the advertising register in the name of another person, can acquire the right of
ownership over it, if he owns the good in the conditions provided by law.
Key words: usucaption, possession, tabular, extratabular, acquirer, good faith term, goods, advertising
register, registration, property right, onerous title, free title, precarious title, transfer of ownership, just title.
Introducere
Una din formele uzucapiunii reglementate de codul civil în vigoare este uzucapiunea bunurilor supuse
înregistrării în registrele de publicitate – uzucapiunea tabulară [2;3]. Este vorba de acea categorie de bunuri, care,
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potrivit legislației în vigoare, dobândirea dreptului de proprietate asupra lor se realizează numai în momentul
înregistrării lui în registrele de publicitate constituite cu acest scop.
În această situație se pune întrebarea dacă dreptul de proprietate se dobândește prin înregistrarea lui în
temeiul unui titlu translativ de proprietate, cum va putea posesorul să dobândească dreptul de proprietate asupra
acelui bun, știind că dreptul de proprietate asupra acelui bun aparține unei alte persoane?
Sistemul de drept în vigoare vine și explică o astfel de posibilitate.
De asemenea, ca și în cazul uzucapiunii extratabulare, domeniul de aplicare a uzucapiunii se circumscrie
atât categoriei bunurilor imobile cât şi bunurilor mobile.
De asemenea, vor putea fi dobândite pe această cale numai bunurile care se află în proprietatea privată,
indiferent că titularul sau este statul, o unitate administrativ teritorială, societate comercială sau persoană fizică.
Nu vor putea fi dobândite pe această cale bunurile care fac parte din domeniul public al statului şi
unităţilor administrativ teritoriale, acestea potrivit art. 471, alin. 4, C. civ., sunt inalienabile, deci, scoase din
circuitul civil. În măsura în care sunt inalienabile, bunurile din domeniul public sunt şi imprescriptibile.
De asemenea, trebuie de spus că cetățenii străini nu vor putea dobândi dreptul de proprietate prin
uzucapiune tabulară, terenuri agricole sau forestiere, deoarece ei nu pot dobândi astfel de bunuri [5].
Rezultate și discuții.
Uzucapiunea bunurilor supuse înregistrării în registrul de publicitate, există atunci când are ca obiect
bunuri imobile prin natura sa și bunuri mobile care sunt supuse înregistrării în registrele de publicitate. Cum
obiectul unei astfel de uzucapiuni o formează bunurile ce sunt înscrise în registrele de publicitate, în continuare
vom folosi denumirea de uzucapiune tabulară, pentru a nu recurge de fiecare dat când vom invoca această
uzucapiune, la formularea ei lungă. Pot fi dobândite prin-o astfel de uzucapiune numai bunurile care se află în
proprietatea privată. Nu pot fi dobândite pe această cale bunurile din domeniul public al statului, și a unităților
administrativ teritoriale, deoarece potrivit art. 471, alin 4, c. civ, acestea sunt inalienabile, imprescriptibile și
insesizabile.
1. Condiţiile uzucapiunii tabulare.
Din interpretarea prevederilor art. 524, -526, 532, C. civ., putem afirma că, pentru dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiunea tabulară, este necesar ca posesiunea[6]să nu fie precară şi să fie utilă. În funcție de
felurile uzucapiunii, pe lângă aceste condiții, posesiunea va trebui să fie de bună credință și bunul să fie posedat o
perioadă determinată de timp.
Pentru a fi utilă posesiunea trebuie să fie continuă, paşnică şi publică.
1.1.). Posesiunea sa nu fie precară. Potrivit art. 532, alin. 6, C. civ:“Posesiunea este precară când nu se
exercită sub nume de proprietar”. Deci, dacă o persoană, deține bunul în baza unui titlu, altul de cât cel translativ
de proprietate, el nu va putea invoca beneficiile uzucapiunii. Aceasta deoarece, el stăpâneşte bunul în numele altei
persoane – uzufructuarul, depozitarul, chiriaşul. Deci, temeiul în baza căruia va putea invoca uzucapiunea trebuie
să îmbrace forma unui titlu translativ de proprietate, dar care nu are totuşi puterea de a strămuta proprietatea. În
literatura de specialitate un astfel de titlu a fost identificat sub denumirea de just titlu.
Înainte de a purcede la analiza just titlului care serveşte drept baza pentru dobândirea drepturilor reale prin
uzucapiune, trebuie să amintim că aceasta este o condiţie independentă de bună credinţă. Confuzia poate rezulta
din faptul că atunci când legiuitorul a definit buna credinţă la art. 487, C. civ., el a făcut referire la temeiurile din
care poate rezulta buna credinţă şi anume ”persoana care are un drept de posesie”, deci în temeiul unui titlu.
Pentru ca just titlul să poată reprezenta un temei pentru invocarea uzucapiunii el trebuie să prezinte unele
caractere juridice:
a). Translativ de proprietate. Un prim caracter este că titlu în baza căruia el deține bunul să fie unul
translativ de proprietate. Deci el, dacă ar fi fost încheiat cu adevăratul proprietar, ar fi transferat dreptul de
proprietate. Însă pentru a putea uzucapa, este necesar ca titlul de proprietate în baza căruia el deține bunul să nu-şi
poată produce efectul său translativ, datorită unei cauze care este concomitentă încheierii actului respectiv. Dacă
titlul este unul netranslativ de proprietate, invocarea uzucapiunii nu se mai justifică, deoarece el nu mai este
posesor, el deține bunul în interesul altei persoane. Însă pentru a putea invoca uzucapiunea este necesar ca această
deținere a bunului să se facă în propriul interes. În caz contrar s-ar afecta securitatea juridică a circuitului civil, unde
fiecare posesor ar putea invoca uzucapiunea, în dauna conținutului contractului.
Actele juridice care pot îmbrăca forma just titlului sunt contractele de vânzare cumpărare, donaţia,
schimbul.
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Dacă posesorul actual nu poate prezenta titlul în a cărui temei posedă bunul, codul civil stabileşte două
prezumţii:
--- Potrivit art. 490, alin 1, C. civ., se prezumă că posesorul posedă pentru sine cu titlu de proprietar.
Trebuie să spunem că o astfel de prezumţie, în opinia noastră este inutilă de vreme ce în materie mobiliară, aşa
cum am arătat mai sus, dreptul de proprietate se dobândește prin faptul posedării bunului iar în materia bunurilor
înregistrate, această prezumţie nu operează.
--- Din dispozițiile art. 486 C. civ. rezultă că, dacă s-a făcut dovada că posesiunea a început pentru altul, se
prezumă că precaritatea continuă până la proba contrarie – prezumţia de neântervertire a titlului. Deci, dacă s-a
făcut dovada că o persoană posedă bunul în baza unui titlu netranslativ de proprietate (contract de locaţiune), se
considera că ea a posedat bunul în această calitate până nu va dovedi că între timp, situația s-a schimbat, ea
dobândind bunul cu titlu de proprietar.
b). Titlul să provină de la un neproprietar. De regulă problema uzucapiunii se va pune atunci când,
datorită unor împrejurări ce ţine de acel act juridic, deşi dobânditorul bunului se consideră proprietar, convins fiind
de efectul sau translativ, actul respectiv nu are totuşi capacitatea sau puterea de a-i strămuta proprietatea, ci numai
posesia imobilului. Este evident că dacă titlul ar proveni de la adevăratul proprietar, acesta ar fi suficient pentru
transmiterea proprietăţii şi nu ar mai fi nevoie de invocarea uzucapiunii.
1.2).Posesiunea sa fie utilă. Pentru a putea dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune, posesia trebuie
să fie utilă – art. 532, alin 1, C. civ. O posesie este utilă atunci când ea conține anumite calităţi sau este lipsită de
vicii. Lipsa acestor calităţi determină că posesia bunului să nu mai producă efecte juridice.
Dat fiindcă aceste condiţii au fost analizate în literatura de specialitate, cu riscul de a ne repeta, ne
propunem în continuare doar să le enunţăm, iar acolo unde este posibil să scoatem în evidenţă particularităţi care
interesează instituția uzucapiunii.
--- Posesiunea să fie continuă. Deşi această condiţie este prevăzută de Codul civil la condiţiile privind
efectele posesiei, există autori [4], care consideră că, calitatea posesiei de a fi neîntreruptă este o condiţie de
existenţă a ei. Aceasta deoarece o posesie care se întrerupe, ea se pierde. În ce ne priveşte, aşa cum am arătat mai
sus, discontinuitatea vizează efectele posesiei, lipsind posesia de aceste efecte pe perioada cât a existat această
discontinuitate. De asemenea discontinuitatea nu se regăseşte printre cauzele de întrerupere a prescripției
achizitive. Ea poate fi analizată doar ca o cauză de suspendare a acestei prescripţii.
Continuitatea posesiunii presupune succesiunea actelor de posesiune la anumite intervale de timp ce
denotă o anumită regularitate a îndeplinirii actelor de folosinţă, ţinându-se cont de natura lucrului. Continuitatea în
folosirea lucrului este de natură a-l avertiza pe proprietar despre eminenta pierdere a proprietăţii bunului. O posesie
este discontinuă atunci când folosirea lucrului se face cu intermitenţe. Nu poate fi considerată posesia discontinuă
atunci când intermitenţele în folosirea bunului se datorează unei imposibilități fortuite – cutremurul, inundaţiile.
Continuitatea rezultă dintr-o serie de acte îndeplinite la intervale normale de timp, aşa cum ar face o persoană cu o
diligenţă normală.
În sprijinul posesorului, legiuitorul vine şi consacră o prezumţie, potrivit căreia: “Dacă persoana a posedat
bunul la începutul şi la sfârşitul unei perioade, se prezumă că a posedat neîntrerupt pe parcursul întregii
perioade” – art. 488, C. civ. Potrivit acestei prezumţii, posesorul nu trebuie să dovedească că el a posedat continuu
şi neîntrerupt. În această situație, sarcina probei este răsturnată, în sensul că cel ce invocă discontinuitatea posesiei
trebuie să facă şi dovada ei.
Caracterele viciului discontinuităţii sunt următoarele:
--- în sensul că poate fi invocat împotriva posesorului de către orice persoană care are interes ca posesia să
nu fie utilă – art. 532, alin. 7, C. civ.
--- este un viciu temporar, în sensul că încetează dacă posesorul începe o posesie utilă, adică actele de
stăpânire se exercită în mod normal, la intervale obişnuite, după natura lucrului sau dreptului exercitat.
--- Posesiunea sa fie paşnică. O posesiune este paşnică atunci când ea nu este tulburată. Prin posesiune
netulburată, legiuitorul a înţeles o posesiune ce nu este fondată prin acte de violenţă. În acest sens sunt şi
dispozițiile art. 532, alin. 4, C. civ: “Posesiunea este tulburată atât timp cât este dobândită sau conservată prin
acte de violenţă, fizică sau morală, care nu sunt provocate de o altă persoană”. Deci, o posesiune este tulburată
prin violenţă în cazul în care posesorul a obţinut-o prin violenţă, atât fizică, cât şi morală, împotriva deținătorilor
anteriori. Posesia va fi tulburată indiferent dacă violenţa a fost utilizată numai la dobândirea posesie sau în timpul
exercitării ei.
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Violenţa va reprezenta un viciu al posesie numai dacă ea este una negativă, în sensul că aceste acțiuni sunt
săvârşite de posesor, nefiind provocate de adversarul său. Posesia va fi utilă dacă ulterior intrării în posesiune,
posesorul se apără de atacurile unei terţe persoane, aşa numita violenţă pozitivă. Aceasta rezultă din interpretarea
dispoziţiilor citate mai sus, folosind argumentul per a contrario. Prin urmare, violenţa, prin care se răspunde la
violenţa adversarului, nu viciază posesia.
Din dispozițiile art. 532, alin. 8 şi 9, C. civ., rezultă următoarele caractere juridice:
--- viciul violenţei are un caracter temporar. Îndată ce violenţa a încetat, posesiunea reîncepe a fi utilă.
--- viciul violenţei are un caracter relativ, deci produce efecte între părţile între care a intervenit, ceea ce
înseamnă că viciul poate fi invocat numai de către persoana împotriva căreia s-a manifestat violenţa. Faţă de
celelalte persoane,posesia nu este afectată de viciul violenţei.
--- Posesiunea sa fie publică. Posesia este publică atunci când ea este exercitată în văzul tuturor, aşa cum
ar exercita-o proprietarul însuşi. Dacă posesia nu este exercitată în aceste condiţii, ea este o posesie clandestină.
Posesia este clandestină, când posesorul o exercită pe ascuns de adversarul său încât acesta nu este în stare de a o
putea s-o cunoască.
Clandestinitatea poate fi concepută cu uşurinţă în materia bunurilor mobile, care sunt susceptibile de
posesie ascunsă.
Caracterele juridice ale viciului clandestinităţii sunt următoarele:
--- este un viciu temporar, adică încetează când posesia devine publică;
--- este un viciu relativ, ceea ce înseamnă că poate fi invocat numai de persoana faţă de care a fost ascuns
bunul.
2. Formele uzucapiunii bunurilor supuse înregistrării în registrul de publicitate (Uzucapiunea tabulară).
Codul nostru civil reglementează două forme ale uzucapiunii bunurilor supuse înregistrării în registrul de
publicitate - Uzucapiunea dreptului înregistrat în registrul de publicitate și Uzucapiunea dreptului contrar
cuprinsului registrului de publicitate.
2.1. Uzucapiunea dreptului înregistrat în registrul de publicitate.
Uzucapiunea dreptului în înregistrat în registrul de publicitate este reglementată la art. 524 C. civ.
Se are în vedere situația când posesorul bunului, poate invoca uzucapiunea pentru a dobândi dreptul real
care este înregistrat pe numele său, în temeiul unui titlu, care, nu este capabil să transfere proprietatea și care
urmează să fie radiat sau rectificat din registrul de publicitate.
Deci, pentru a putea invoca uzucapiunea dreptului înregistrat în registrul de publicitate, trebuie să fie
îndeplinite anumite condiții:
1). Cel care invocă uzucapiunea să fie titularul dreptului înscris în registrul de publicitate;
2). Dreptul acestuia să fie pasibil de radiere sau rectificare din registrul de publicitate fie din cauza faptului
că (art. 439, alin 1, lit. a,) înregistrarea sau înregistrarea provizorie nu este valabilă, inclusiv prin faptul că dreptul a
fost greșit calificat de către registrator, sau (439, alin. 1, lit. b,) s-a constata, sau s-a declarat nulitatea ori ineficiența
actului sau faptului în temeiul căruia a fost efectuată înregistrarea ori înregistrarea provizorie în partea constituirii, a
transmiterii sau după caz, a stingerii dreptului înregistrat sau înregistrat provizoriu.
3). Acesta să fi posedat bunul sub nume de proprietar o perioadă determinată de timp care diferă după cum
actul dobândirii este cu titlu oneros sau gratuit precum și de buna sau rea credință a acestuia. Astfel, posesorul sub
nume de proprietar a bunului asupra căruia poartă dreptul înregistrat va putea invoca uzucapiunea dacă a exercitat
posesia timp de:
a) 3 ani de zile, în cazul în care a dobândit dreptul cu titlu oneros și pe toată durata posesiei a posedat cu
bună credință.
Termenul de 3 ani de zile va începe din momentul în care a fost depusă cererea de înregistrare a dreptului
de proprietate ce se uzucapează și nu din momentul înregistrării lui efective de către registrator – art. 524, alin. 3,
C. civ.
În ce privește buna credință, aceasta comportă particularități dat fiind situația concretă.
În general, prin buna credinţă se înţelege credinţa greşită a posesorului că a dobândit de la adevăratul
proprietar, că el stăpâneşte bunul cu convingerea că o face în calitate de titular al dreptului de proprietate. Existenţa
unei simple îndoieli în această credinţă exclude buna credinţă. Este necesar ca, credinţa în faptul că înstrăinătorul a
fost proprietarul bunului să fie fermă. Pentru invocarea uzucapiunii imobiliare este necesar ca buna credinţă să
existe pe toată perioada posesiei și doar într-o singură situație, trebuie să existe în momentul dobândirii bunului.
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Faptul că ulterior posesorul şi-a dat seama de greşeală, ea nu are importanţă. Buna credinţă se prezumă – art. 487,
alin. 1, prop. a doua, C. civ.
În mod special, buna credință, în materia uzucapiunii imobiliare este reglementată prin art. 525, alin 1, C.
civil. Potrivit acestei dispoziții: ”În sensul art. 524, dobânditor de bună credință se consideră persoana
înregistrată[8] sau înregistrată provizoriu[9] în registru ca titular al unui drept dacă, la data depunerii cererii de
înregistrare sau înregistrare provizorie a dreptului în folosul său, sunt îndeplinite următoarele condiții :
- în registru nu era notată nici o acțiune care ulterior se va admite printr-o hotărâre judecătorească
recunoscută de lege ca fiind opozabilă dobânditorului; nu era notat nici un drept, act juridic sau fapt juridic care
întemeiază o asemenea acțiune ulterioară;
- din informațiile neradiate cuprinse în registru nu rezultă nici un temei care să justifice rectificarea
acestuia în favoarea altei persoane;
- dobânditorul nu a cunoscut pe altă cale, inexactitatea informațiilor neradiate cuprinse în registru; și
- dacă este cazul, dobânditorul nu a cunoscut și nici nu trebuia să cunoască motivul din care este nul,
anulabil sau ineficient temeiul pe baza căruia el dobândește dreptul înregistrat sau pe baza căruia el a dobândit
dreptul înregistrat autorul nemijlocit al dobânditorului”.
Pentru a invoca uzucapiunea imobiliară de 3 ani de zile este necesar ca posesorul să fie de bună credință
pe toată perioada posesiei. Așa cum am mai spus mai jos, dacă cererea care va atrage nevalabilitatea titlului va fi
introdusă înăuntrul acestui termen, dar invocarea ei pe cale de excepție, a avut loc după expirarea termenului,
posesorul nu va putea beneficia de efectele uzucapiunii, deoarece, potrivit art. 401, alin. 1, lit. b. C. civ și art. 533,
alin. 2, C. civ., introducere unei cereri în judecată reprezintă un caz de întrerupe a termenului necesar invocării
uzucapiunii. Până la proba contrarie buna credință se va prezuma, art. 525 alin. 2 C. civ.
b) 5 ani de zile, în cazul în care a dobândit bunul cu titlu gratuit și pe toată perioada posesiei a posedat cu
bună credință. În această situație, faptul că posesorul a dobândit bunul cu titlu gratuit, deci el nu a efectuat o
contraprestație, nu a suferit nici o micșorare a patrimoniului sau, legiuitorul a considerat necesar să-l defavorizeze
pe posesor, în privința termenului necesar invocării uzucapiunii, prelungindu-l cu 2 ani. În ce privește buna
credință aceasta va fi analizată în aceleași condiții ca și în cazul uzucapiunii de mai sus, acea de 3 ani.
c) 10 ani de zile în celelalte cazuri, potrivit art. 524, alin. 1, lit. c, C. civ. Uzucapiunea extratabulară
decenală. Posesorul va putea invoca uzucapiunea extratabulară decenală indiferent dacă a fost de bună sau rea
credință pe perioada necesară invocării uzucapiunii. Nu este necesar că el să fi fost de bună credință în momentul
înregistrării titlului.
d). 30 de ani în cazul bunurilor culturale mobile supuse înregistrării, care au intrat pe teritoriul Republicii
Moldova, părăsind teritoriul statului străin cu încălcarea legii aplicabile, sau în cazul în care proprietarul bunului
cultural mobil a pierdut posesia bunului pe teritoriul Republicii Moldova. Existența acestui mod de dobândire a
dreptului de proprietate prin uzucapiune, reiese din dispozițiile art. 530 alin. 1, C. civ., potrivit căreia: ”În cazul în
care bunul constituie un bun cultural mobil, nu poate dobândi dreptul de proprietate în temeiul art. ... 524 ...
înainte de expirarea termenului de 30 de ani ... ”
În legătură cu acest mod de dobândire a dreptului de proprietate se ridică unele întrebări. În primul rând,
posesorul va putea invoca acest mod de dobândire a dreptului de proprietate numai dacă bunul, adus de peste
hotarele Republicii Moldova, potrivit legislației noastre, este unul supus înregistrării. În al doilea rând, bunul mobil
cultural, va trebuie să fie înregistrat pe numele sau, ori, în cazul bunului, adus de peste hotarele țării, este posibil ca
el, să suporte rigorile legii penale, în cazul în care va exista o solicitare a statului de proveniență a bunului, fie să i
se refuze înregistrarea lui pe motiv că există un proprietar al bunului, în cazul găsirii bunului cultural mobil pe
teritoriul Rep. Moldova. Cu atât mai mult cu cât el, în cel de-al doilea caz, are obligația să-l predea autorităților
legale sau organului de poliție – art. 516, alin. 2 C. civ.
c). După expirarea unui termen de 75 de ani în cazul bunurilor cultural mobile aparținând cultelor sau
părților lor componente. Acest mod de dobândire a dreptului de proprietate reiese tot din dispozițiile art. 530 alin
1, combinat cu alin. 2, Astfel, după ce stabilește că posesorul unui bun cultural mobil, nu va putea dobândi dreptul
de proprietate în temeiul uzucapiunii analizate, înainte de expirarea termenului de 30 de ani, prevede la alin. 2 a
aceluiași articol, că: ”în cazul bunurilor cultural mobile care aparțin cultelor sau părților componente, termenul
prevăzut la alin. (1) va fi de 75 de ani”.
Și în această situație problema invocării acestei uzucapiuni se va pune în aceleași condiții ca și în cazul
uzucapiunii de 30 d ani.
2.2. Uzucapiunea dreptului contrar cuprinsului registrului de publicitate. (Uzucapiunea tabulară decenală)
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Cea de a două formă a uzucapiunii este cea prevăzută la art. 526 C. civ., - Uzucapiunea dreptului contrar
cuprinsului registrului de publicitate. În acest caz, o terță persoană, care exercită actele de posesiune asupra
bunului, care este înregistrat în registrul de publicitate pe numele altei persoane, poate dobândi dreptul de
proprietate asupra lui, dacă posedează bunul în anumite condiții prevăzute de lege. Aceste condiții se referă atât la
posesia persoanei care deține bunul, la perioada necesară invocării uzucapiunii că și la situațiile în care se află
bunul pentru a putea fi uzucapat. Astfel:
1). Posesiunea trebuie să fie utilă, adică să fie continuă, pașnică, publică și sub nume proprietar. Art. 526,
alin. 1, prima parte, C. civ. prevede în mod expres ca cel ce deține bunul să fie un posesor sub nume de proprietar.
Este posesor sub nume de proprietar persoana car exercită posesia asupra bunului cu intenția de a se comporta cu
el ca un proprietar – art. 484, alin 2 C. civ.
Prin invocarea uzucapiunii tabulare decenale nu se cere îndeplinirea condiției bunei credințe, pentru că ea
vine în contradicției cu efectele posesiunii unui astfel de bun, recunoscute de dispozițiile articolului mai sus
invocat.
2). Posesorul să fi posedat bunul timp de 10 ani de zile – art. 526, alin 1 ultima parte, C. civ. Momentul de
când va curge acest termen este diferit in funcție de situația concretă în care se află bunul. Astfel, acesta va fi fie
momentul decesului persoanei fizice sau încetării persoanei juridice, sau data înregistrării declarației de renunțare
la proprietate, chiar dacă posesorul a intrat în stăpânirea bunului înainte de aceste momente – art. 526, alin 3, c.
civ.,
3). Bunul ce se uzucapează, potrivit art. 526, alin. 1 C. civ., trebuie să se afle în una din următoarele trei
situații:
a). Proprietarul înregistrat în registrul de publicitate a decedat ori, după caz, și-a încetat existența juridică –
lit. a;
b). În registrul de publicitate a fost înregistrată declarația de renunțare la proprietate – lit. b;
c). Bunul imobil este un teren, cu sau fără construcții, care nu a fost supus înregistrării primare în registrul
bunurilor imobile – lit. c.
Pentru a putea beneficia de efectele uzucapiunii, este necesar ca posesorul să fi depus cererea de
înregistrare a dreptului de proprietate, în temeiul hotărârii judecătorești, la registrul de publicitate, înainte ca un terț
să fi depus propria cerere de înregistrare a dreptului în folosul sau, pe baza unui temei legitim, în cursul sau chiar
după împlinirea termenului necesar pentru uzucapiune – art. 526, alin 3, C. civ.
Concluzie. Dacă la prima vedere uzucapiunea tabulare ar veni în contradicție cu regimul juridic al
dobândirii dreptului de proprietate asupra lor, acestea putând fi dobândite doar prin înregistrarea în registrul de
publicitate, codul nostru civil a identificat situațiile când instituția uzucapiunii va avea o aplicabilitate și în această
situație.
Uzucapiunea tabulară, potrivit dispozițiilor codului civil, cunoaște doua forme:
Prima formă este reprezentată de situația când posesorul bunului, va putea invoca uzucapiunea pentru a
dobândi dreptul real care este înregistrat pe numele său, în temeiul unui titlu, care, nu este capabil să transfere
proprietatea și care urmează să fie radiat sau rectificat din registrul de publicitate.
Cea de a doua formă, este reprezentată de situația când, o terță persoană, care exercită actele de posesiune
asupra bunului, care este înregistrat în registrul de publicitate pe numele altei persoane, va putea dobândi dreptul de
proprietate asupra lui, dacă va poseda bunul în anumite condiții prevăzute de lege.
Referințe bibliografice:
1. Baieş, S., Roşca, N., Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Tipografia Centrală,
Chișinău 2005.
2. Bîtcă I.,, Doga A., Drept civil. Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Ed,
”Adrilang”, Chișinău, 2017.
3. Contreras, Pedro de Pablo, Aldaz, Carlos Martínez de Aguirre, Álvarez, Miguel Ángel
Pérez, Curso de derecho civil (III). Derechos Reales. 3-a Edición, COLEX, Madrid, 2011.
4. Filipescu, I. P. Dreptul civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale, Ed. Revizuită și
completată, Ed. Actami, București, 1998.
5. În cazul în care ei au dobândit astfel de bunuri, prin acte juridice cu titlu gratuit, ei sunt
obligați, potrivit art. 539, alin. 1, C. civ., să le înstrăineze în termen de un an de zile din momentul
dobândirii bunului.
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7. În ce ne privește considerăm că pentru a fi în prezența posesiei, ea trebuie să fie de bună
credință. Aceasta deoarece nu există posesie acolo unde există reaua credinţă a deținătorului bunului.
Buna credinţă nu este numai o condiţie pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune ci o
condiţie generală pentru însăşi existenţa posesiei. Deci, în lipsa bunei credinţe, starea de fapt, nu va
produce efecte juridice şi aceasta nu din cauza relei credinţe ci datorită împrejurării că acea stare de
fapt nu reprezintă o posesie. În consecinţă pentru ca deținerea bunului să îmbrace forma posesiei,
deținătorul trebuie să fie de bună credinţă.
8. A se vedea, I. P. Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale, Ed.
Revizuită și completată, Ed. Actami, București, 1998, p. 57.
9. Prin înregistrarea în registrul cadastral vom înțelege acele acțiuni indicații din registrul de
publicitate prin care se constituie, se transmit, se grevează cu drepturi reale, în baza actului sau a
faptului care întemeiază înregistrarea în condițiile legii.
10. Prin înregistrarea provizorie vom înțelege acele acțiuni indicații din registrul de publicitate
prin care se constituie, se transmit, se grevează cu drepturi reale, care, potrivit art. 432 C. civ., sunt
afectate de o condiție suspensivă sau rezolutorie, hotărârea judecătorească în baza căreia s-a efectuat
înscrierea nu este irevocabilă, dacă se dobândește sau se grevează cu un drept real un drept înregistrat
provizoriu, dacă ambele părți ale contractului consimt înregistrarea provizorie iar legea nu cere forma
autentică contractului.
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În societatea modernă, pentru care este specifică creșterea considerabilă a numărului populației,
imposibilitatea acesteia de a consacra mai mult timp participării la viața politică, complexitatea
relațiilor sociale, soldată cu necesitatea de politicieni profesioniști și alte condiții, exercitarea
democrației directe ca formă a regimului politic s-a redus considerabil, devenind practic imposibilă.
Există însă un proiect, rămas discutabil, de realizare a democrației directe, cu titlul de „teorie a
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SUMMARY
In the modern society, for which the considerable increase of the population number is specific,
its inability to devote more time to participation in political life, the complexity of social relations,
resulting in the need for professional politicians and other conditions, the exercise of direct democracy
as a form of its political regime. Considerably reduced, becoming practically impossible. There is,
however, a project, which remains debatable, of achieving direct democracy, with the title of "theory
of the technocratic revolution", the quintessence of which is the transmission of the decision of each
voter through technical-electronic vectors.
Key words: democracy, political regime, political power, political system.
Regimul politic reprezintă ansamblul instituțiilor, metodelor, procedeelor și mijloacelor, prin
care se realizează puterea politică în societate. În ultimul timp, se folosește sintagma „sistem politic”
cu aceleași semnificații, ceea ce ni se pare absolut inadmisibil.
Fără a întra în miezul discuțiilor despre regimul politic, vom menționa doar diversitatea
opiniilor referitoare la esența noțiunii în discuție [1, p. 119-175].
Apelând la cea mai simplă clasificare a regimurilor politice, pornind de la relația: stat societate – individ și orientând vizorul spre locul și rolul individului în procesul de realizare a puterii
de stat, vom deosebi trei categorii de regimuri politice: democrația, regimul liberal și antidemocrația.
Cuvântul „democrație” își are originea etimologică în limba greacă. Format din două rădăcini,
„demos” (popor) și „cratos” (putere), acest cuvânt semnifică literalmente „puterea poporului” ori
„poporul la putere”, „guvernarea poporului de către el însuși” sau, după expresia ce aparține
președintelui SUA Lincoln – „guvernarea poporului prin popor”.
Rămânând a fi cea mai perfectă modalitate de a conduce cu treburile publice, democrația este
afectată de unele imperfecțiuni, numite „paradoxuri ale democrației”. Datorită acestora, în cadrul
societății își au izvorul tensiuni sociale, care duc sau laslăbirea democrației, sau la înlocuirea acesteia
cu un regim antidemocratic, autoritar. La capitolul unor asemenea imperfecțiuni, am putea numi
contradicțiile între diferite laturi ale democrației: consens și conflict; reprezentativitate și
guvernabilitate; legitimitate și eficacitate.
Democrația reprezintă un proces istoric care, pe măsura evoluției sale istorice, a obținut noi
expresii cantitative și calitative. Pornind de la aceasta, R. Dahl distinge trei etape de dezvoltare a
democrației:
- Faza democrației antice, limitată în spațiu la dimensiunile statului-cetate (democrația
ateniană, democrația spartană, democrația corintiană). Democrația antică era guvernată de principiile
libertății, egalității și majorității;
- Faza democrației moderne, specifică statului contemporan, caracterizată prin apariția și
evoluția reprezentativității;
- Faza democrației viitorului, nucleul căreia se fundamentează pe considerația că democrația va
evolua în două direcții: în plan transnațional (Comunitatea europeană) și în cadrul intern al statelor,
prin promovarea crescândă a autonomiei locale și a descentralizării [2].
În viața cotidiană, democrația reprezintă un sistem de instituții și relații, prin care membrii
societății acționează fie direct, ca autoritate elaboratoare a deciziilor cu caracter obligatoriu, fie prin
intermediul unor reprezentanți, care elaborează aceste decizii în numele celor care i-au ales, ceea ce
duce la două tipuri de regimuri democratice: democrația directă și democrația semi - directă.
Democrația directă. Este o formă a regimului politic, în cadrul căruia deciziile de interes
public sunt luate direct de populație, și nu indirect, prin intermediul unor reprezentanți desemnați prin
alegeri.
Fundamentul teoretic al democrației directe este teoria suveranității populare, ceea ce înseamnă
că guvernarea poate fi legitimată doar prin voința celor guvernați, exprimată în condiții egale pentru
toți cetățenii.
„Când în Republică poporul are putere suverană, remarca Montesquieu, aceasta e
democrație”. Teoria în cauză a fost dezvoltată și bine argumentată de către J. J. Rousseau în
“Contractul social” prin care, după el, „fiecare dându-se tuturor nu se dă nimănui” și la sfârșitul căruia
„în locul persoanei particulare, a fiecărui contractant, acest act de asociere produce un corp moral și
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colectiv compus din atâția membri câte locuri are adunarea reprezentanților” și unde „asociații capătă
colectiv numele de Popor”. În cadrul societăților în care domnește principiul suveranității poporului,
fiecare individ formează o porțiune egală de suveranitate. „Să presupunem ca statul să fie compus din
10 mii de cetățeni, insista J.J. Rousseau, suveranul nu poate fi considerat decât colectiv, iar fiecare
particular, în calitate de subiect, este deținătorul a zecea miime parte din autoritatea suverană”. Fiecare
cetățean dispune, deci, de un drept propriu, originar, să participe la exercițiul suveranității, adică de a fi
și legislator, și supraveghetor al procesului de executare a legilor, dacă e posibil direct sau, în caz de
imposibilitate, prin intermediul unor reprezentanți aflați permanent sub control.
S-a constatat că democrația directă a fost recunoscută și aplicată în Grecia antică, unde
cetățenii se convocau la Atena într-o adunare (Agora) [3, p.36], pentru a discuta propunerile privind
legile și alte aspecte ale vieții publice. Participarea cetățenilor la conducerea treburilor publice nu se
limita doar la participarea la adunări, fiind însoțită chiar și de ocuparea de funcții oficiale pe un timp
limitat, dar numai o dată în viață. Istoria ne mărturisește însă că între ideal și realitate a existat o
anumită distanță. Astfel, viața politică din Atena a fost dominată de anumite familii, relațiile de
rudenie fiind factorul determinant în luarea deciziilor. Adversarii erau îndepărtați din viața publică
printr-o procedură numită „ostracizare” (formă de judecată a adunării poporului în vechea Atena, prin
care un cetățean, considerat primejdios pentru securitatea și libertatea regimului, era exilat pe un
termen de până la zece ani). Demosul nu se identifica cu întreaga populație a unei cetăți, limitându-se
doar la cei calificați să conducă cu treburile publice. Din categoria demosului erau excluse mai multe
categorii de persoane adulte: femeile, metecii, sclavii și cei considerați nedemni de a participa la viața
politică a cetății. În concepția grecilor, corpul cetățenilor cu drept de participare la conducere trebuie
să fie mic, pentru a se evita eterogenitatea prea avansată a opiniilor și, ca urmare, apariția divergențelor
între membrii demosului. Este clar că limitele restrânse ale demosului permiteau practicarea
democrației directe [4, p. 9].
În evul mediu democrația directă s-a practicat în cadrul adunărilor orășenești, unde numărul
redus al populației la fel permitea participarea bărbaților la dezbaterea problemelor publice și luarea
deciziilor.
În societatea modernă, pentru care este specifică creșterea considerabilă a numărului
populației, imposibilitatea acesteia de a consacra mai mult timp participării la viața politică,
complexitatea relațiilor sociale, soldată cu necesitatea de politicieni profesioniști și alte condiții,
exercitarea democrației directe ca formă a regimului politic s-a redus considerabil, devenind practic
imposibilă. Există însă un proiect, rămas discutabil, de realizare a democrației directe, cu titlul de
„teorie a revoluției tehnocratice”, chintesența căreia constă în transmiterea deciziei fiecărui alegător
prin intermediul unor vectori tehnico-electronici.
Cu toate acestea, democrația directă continuă să fie prezentă în forme diferite. De obicei,
democrația directă se practică în cadrul unor comunități sociale mici (în unele cantoane elvețiene, în
adunările orășenești din Noua Anglie). La nivel național, democrația directă este aplicată în cadrul
referendumurilor, unde poporul obține posibilitatea de a-ți exprima, prin intermediul votului, poziția sa
în problemele sociale de o importanță majoră pentru societate, în ansamblu, și pentru fiecare cetățean,
în parte [5].
Democrația semi-directă. Suprafața considerabilă a teritoriului și componența numerică a
populației cu apartenență la state aduc după sine imposibilitatea reuniunilor permanente a tuturor
cetățenilor, pentru a delibera asupra problemelor de ordin statal. În aceste condiții, suveranitatea
populară se reduce la un sufragiu universal, fiecare persoană fiind nevoită să delege cota parte de
suveranitate, al cărei deținător originar este, în virtutea dreptului electoral. „Nimic, prevenea J. J.
Rousseau, nu poate lua cetățenilor dreptul de a vota în toate actele suveranității” [6, p.11].
În aceste condiții între alegători ți cei aleși are loc un raport juridic, născut din dreptul de
sufragiu, care se înscrie într-un veritabil contract de „mandat”. În virtutea acestui mandat, însă,
deputații nu sunt decât „puri mandatari”, plasați în funcție în funcție de voința alegătorilor și
subordonați voinței poporului, care este singurul generator de acte de suveranitate.
Bazându-se pe teoria suveranității populare, democrația semi-directă, ca formă a regimului
politic, presupune instituirea unor mijloace de intervenție directă a poporului în procesul de guvernare.
Printre aceste mijloace de „democrație pură”, în literatura de specialitate, se menționează:
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a) Inițiativa populară. Este o etapă a procesului de legiferare, când o lege este obținută la
inițiativa poporului.
b) Veto-ul popular. Acordă corpului electoral dreptul de a se opune, printr-o petiție
colectivă, validării unei legi adoptate de către organul direct reprezentativ, ceea ce atrage după sine
imposibilitatea intrării în vigoare a legii. În acest sens Constituția franceză din 1793 acorda organului
legislativ, instituit conform dispozițiilor constituționale, doar dreptul de a „propune legi”, iar dreptul de
ratificare a celor consfințite de legislatori era rezervat națiunii.
c) Revocarea. Ține de dreptul cetățenilor de întrerupere a mandatului înainte de expirarea
termenului acestuia. Astfel, încă în Constituția Franței din 1793 s-a confirmat că „funcțiile publice sunt
esențial temporare” prin asigurarea că „delictele mandatarilor poporului și ai agenților săi nu trebuie să
rămână niciodată nepedepsite” și prin inserarea unui drept la opresiune, de fiecare dată când „guvernul
violează drepturile poporului”.
d) Referendumul. Fiind considerată cea mai semnificativă caracteristică a democrației semidirecte, referendumul este o procedură prin care poporul este chemat să decidă în probleme majore de
interes general, de regulă, pentru textul Constituției, în alegerea formei de guvernământ sau în
probleme de autodeterminare ca stat, ca națiune.
În rezultat, teoria suveranității populare formează un ansamblu coerent de idei și principii, care
duc la democrația directă fie prin convocarea întregului popor într-o adunare legislativă, fie prin
organizarea unor consultații referendare sau prin delegarea drepturilor suverane ale poporului
deputaților săi, care sunt puși sub control (termenul limitat al mandatului, dreptul de revocare).
În literatura de specialitate, această concepție a democrației (guvernarea poporului prin el
însuși) este considerată ca „bazată pe o iluzie”. În opinia specialiștilor din domeniul dreptului
constituțional, democrația directă rămâne a fi doar o „idee generoasă” a promovatorilor ei, o
„curiozitate istorică”, o „metaforă a retoricii, nu un fapt social realizabil” [7, p. 36].
Caracterul iluzoriu al acestei concepții mai este argumentat și prin afirmațiile că „contractul
social”, despre care ne vorbește J. J. Rousseau, „n-a existat și nu va exista niciodată”; că „este contra
ordinii naturale ca numărul mare să conducă și numărul mic să fie condus”, că „această democrație
etimologică ideală se întâlnește mai mult în cărțile făcătorilor de sisteme sau în textele constituționale,
decât pe teren concret” [8, pp.155, 158].
Unii doctrinari văd în democrația directă chiar un pericol pentru libertatea individului. „A
fonda puterea pe suveranitatea poporului conduce la a justifica absolutismul în opoziție oricărui Stat de
Drept”, susțin aceștia și, drept exemplu, fac trimiteri la regimurile conduse de Stalin, Pol Pot, care „au
perpetuat tocmelile lor cu atât mai ușor, cu cât asigurau că acționează în numele poporului”.
Regimul politic liberal. Concepția liberală a regimului politic este considerată mai superioară și
mai puțin periculoasă pentru libertate decât democrația [9].
Pornind de la ideea, că orice putere „îți iese din minte“ și duce la abuzuri, mai ales, dacă ea este
exercitată „în numele poporului”, liberalii au încercat să conceapă democrația mai mult ca un mod de
limitare a puterii, decât de exercitare a ei. „Democrația, scria filosoful radical Alain, nu poate fi
instituționalizată, ea rămâne în masele populare și poporul pierde în mod absolut puterea sa de
rezistență din momentul în care încetează s-o exercite.” Sau „ceea ce distingem de numele democrației
este organizarea rezistenței împotriva puterilor redutabile. Și, cum nu putem aduna tot poporul pentru a
decide dacă puterea abuză sau nu, această rezistență pusă la cale se exercită prin reprezentanții aleși”
[10].
Cu alte cuvinte, adepții regimului politic liberal pledează nu pentru o democrație directă, dar
pentru o democrație reprezentativă.
Spre deosebire de susținătorii democrației, liberalii mizează nu pe suveranitatea populară, dar
pe suveranitatea națională, care își are sorgintea în Declarația franceză a drepturilor omului și
cetățeanului (art.3), în conformitate cu care „principiul oricărei suveranități rezidă esențial în națiune.
Nici un corp, nici un individ nu poate exercita autoritatea care nu-i este proprie expres”. Născută din
nevoia de a justifica luarea puterii monarhului “divin”, fără ca aceasta să nimerească în mâinile
poporului, suveranitatea națională este totalmente opusă suveranității populare.
Contrar doctrinei suveranității populare, cea a suveranității naționale, „unică și indivizibilă”,
exclude orice fracționare în milioane de titulari. Alegătorii nu se mai consideră deținători ai
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suveranității, deoarece suveranitatea nu poate fi decât în națiunea întreagă sau în reuniunea delegaților.
Într-adevăr, națiunea este o entitate care cuprinde nu numai toți cetățenii ce trăiesc într-o epocă dată,
dar și pe toți cei ce sunt morți și urmează să se nască. În aceste condiții, națiunea are nevoie de anumite
organe, care ar exprima, ar crea și ar executa voința sa.
Deoarece suveranitatea rezidă în națiune, aceste organe se completează cu reprezentanți ai
națiunii, care execută această suveranitate în virtutea unui mandat dat de aceasta și acest regim politic
poartă titlul de democrație reprezentativă.
Democrația reprezentativă. Partizanii acestei forme de democrație atrag atenția asupra
faptului că populația unei țări are o idee clară asupra scopurilor, dar posedă idei imprecise asupra
mijloacelor necesare pentru a le realiza. Reprezentanții aleși ai națiunii, care se consideră că ar fi „cei
mai luminați” cetățeni, au rolul de a delibera asupra căilor de realizare a scopurilor stabilite.
Reprezentanții individuali, desemnați de națiune, devin reprezentanții generali ai acesteia, concepută
ca entitate colectivă ți abstractă, devenind deținătorii unor „mandate de drept public” cu caracter
general, liber, revocabil, prezumând exercitarea lui în conformitate cu voința mandantului.
Fiind o instituție a epocii moderne, democrația reprezentativă este rezultatul dezvoltării unor
instituții medievale, cum au fost adunările conduse de monarh la care, însă, erau reprezentate interese
sociale diferite (ale aristocraților, orășenilor, comercianților).
Regimul politic al democrației reprezentative presupune un sistem electoral, o adunare a
reprezentanților poporului și funcționarilor oficiali aleși și responsabili în fața acestei adunări.
Democrația reprezentativă implică, însă, și posibilitatea apariției unor fenomene negative, cum
ar fi îndepărtarea reprezentanților de popor, de cetățenii care i-au ales ori încercările unei oligarhii de a
lua decizii „în spatele ușilor închise,” „situație numită ultra-reprezentativism”.
Democrația semi--reprezentativă. Reprezintă rezultatul tentativelor de atenuare a consecințelor
negative ale „ultra-reprezentativismului” și este guvernată de următoarele caracteristici:
a) Ținând cont de faptul că asupra deputatului persistă amenințarea electoratului de a nu-l alege
pentru un nou mandat, în caz de exercitare nesatisfăcătoare a atribuțiilor constituționale, legăturile
deputatului cu corpul său electoral constituie o practică constantă.
b) În procesul alegerilor, alegătorii se pronunță nu numai asupra candidaților care sunt incluși
în listele electorale, dar și asupra unui „program politic de guvernare.”
c) Este aplicat pe larg principiul publicității vieții parlamentare, care asigură o oarecare
supraveghere a activității parlamentarilor din partea alegătorilor.
d) Durata mandatului reprezentativ este redusă.
e) Este consacrată din punct de vedere legislativ imposibilitatea dobândirii succesive de către
aceeași persoană a mai mult de două mandate.
În concluzie, cititorii de ziare sau cei care urmăresc ştirile TV vor descoperi că multe
rapoarte media referitoare la politică se încadrează în una din următoarele două categorii:
•
Politicienii îşi atacă oponenții. Făcând acest lucru, aceştia pot pune la îndoială integritatea
rivalilor lor sau abilitatea lor de a ocupa anumite funcţii sau de a rezolva anumite probleme. Această
percepţie a politicii – ca „afacere murdară” – îi face pe unii oameni să se îndepărteze dezgustaţi.
•
Politicienii discută despre soluţii pentru rezolvarea unor probleme dificile care le afectează
ţara sau ţările.
Aceste două categorii de evenimente politice corespund definiţiei clasice a politicii dată de
Max Weber:
- Politica este o căutare şi o luptă pentru putere. Fără putere, niciun jucător politic nu poate
realiza ceva. În sistemele democratice, jucătorii politici sunt în competiţie unii cu alţii pentru a obţine
aprobarea şi sprijinul public în vederea câştigării majorităţii. Prin urmare, o parte a jocului este aceea
de a ataca oponenţii, de exemplu, într-o campanie de alegeri, pentru a atrage votanţi şi noi membri de
partid.
- Politica înseamnă o lentă „perforare a unui lemn dur, făcută cu pasiune şi cu o bună judecată”.
Metafora simbolizează încercarea de a rezolva probleme politice. Aceste probleme trebuie rezolvate,
deoarece sunt urgente şi afectează societatea ca întreg, fiind astfel complexe şi dificile. Politica
reprezintă ceva extrem de practic şi relevant, iar discuţiile trebuie să aibă ca rezultat, decizii.
Politica, în cadrul democratic, are astfel nevoie de actori politici care să joace diferite roluri și
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care sunt dificil de adus împreună. Lupta pentru putere presupune o persoană carismatică, cu abilităţi
oratorice şi care să aibă capacitatea de a explica aspecte complexe în cuvinte simple. Provocarea de a
rezolva problemele importante ale zilei şi ale viitorului nostru se adresează unei persoane cu experienţă
ştiinţifică, responsabilitate şi integritate.
Bineînţeles că, în primul rând, ne gândim la conducătorii politici care trebuie să respecte aceste
roluri standard care tind să se excludă unul pe celălalt. Există exemple remarcabile de conducători care
se află la extreme – populistul şi profesorul. Unul tinde să transforme politica într-o scenă de spectacol,
celălalt -- într-o sală de curs. Primul poate câştiga alegerile, dar va face puţine lucruri pentru a sprijini
societatea. Al doilea poate avea unele idei bune, dar puţini vor fi cei care îl vor înţelege.
Cu toate acestea, nu doar conducătorii politici şi factorii de decizie se confruntă cu această
dilemă, ci şi fiecare cetăţean care doreşte să ia parte la viaţa politică. Într-un cadru public, timpul de
vorbire este, de obicei, limitat şi doar vorbitorii al căror punct de vedere este clar şi uşor de înţeles vor
avea un impact. Profesorii vor descoperi că există paralele surprinzătoare între comunicarea în public
şi comunicarea din şcoală – lipsa resurselor de timp, necesitatea de a fi clar şi simplu, dar şi capabil de
a face faţă complexităţii.
În general, prin democraţie se înţelege: ordinea politică şi modul de funcţionare a sistemului
politic în care se realizează dreptul poporului de a se guverna pe sine însuşi un regim politic, în cadrul
căruia este recunoscută şi realizată în practică suveranitatea poporului, libertatea şi egalitatea
cetăţenilor consfinţită în legi; un sistem de autoadministrare cu implicarea cetăţenilor în adoptarea
deciziilor de interes general.
În viaţa cotidiană, democraţia reprezintă un sistem de instituţii şi relaţii, prin care membrii
societăţii acţionează fie direct, ca autoritate elaboratoare a deciziilor cu caracter obligatoriu, fie prin
intermediul unor reprezentanţi, care elaborează aceste decizii în numele celor care i-au ales.
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CONCEPTUL DE INSURGENŢĂ
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REZUMAT
În acest articol, vom evidenția conceptul și modalitățile de insurgență și în special
imprevizibilității acțiunilor ei. Cel dintâi care a definit insurgența modernă ca „o luptă în primul rând
politică” și care a utilizat-o cu succes atât împotriva trupelor japoneze de ocupație, cât și după cel de20

al Doilea Război Mondial, în lupta împotriva guvernului naționalist condus de Chiang Kai-Shek, până
în 1949, când a fost proclamată Republica Populară Chineză, a fost liderul comunist chinez Mao
Zedong. Inevitabil, legat de conceptul de insurgență este și conceptul de contrainsurgența, care este o
luptă politică și încorporează o gamă largă de activități ale guvernului națiunii gazdă, al cărei scop este
atragerea, sprijinirea și protejarea populației. Aceasta cuprinde atât un efort civil, cât și un efort militar,
proiectat simultan pe înfrângerea oponenților, dar și pe abordarea cauzelor sale.
Cuvinte cheie: insurgență, conflict, dreptul internaţional tradiţional.
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SUMMARY
In this article, we will highlight the concept and modalities of insurgency and unpredictability
of its actions. The first to define modern insurgency as a primarily political struggle and used it
successfully against both Japanese occupation troops and after World War II, in the fight against the
nationalist government led by Chiang Kai-Shek, until 1949, when the People's Republic of China was
proclaimed, was the Chinese Communist leader Mao Zedong. In addition, we will also discuss
counterinsurgency, which is a political struggle and incorporates a wide range of activities of the host
nation's government, whose purpose is to attract, support and protect the population. This includes
both a civilian effort and a military effort, designed simultaneously to defeat opponents, but also to
address their causes.
Key words: insurgency, conflict, traditional international law.
Potrivit dicționarului explicativ prin noțiunea de insurgență se înțelege - persoană care participă
la o insurecție, sau este definit ca nume dat coloniștilor americani care s-au ridicat împotriva Angliei în
sec. XVIII. – din limba latină „insurgens”, din limba germană „insurgent”,din limba engleză, franceză
„insurgents” [2].
Insurgența este o mișcare organizată, care urmărește răsturnarea unui guvern legal constituit,
prin utilizarea acțiunilor subversioniste și a conflictului armat. Principala țintă a insurgenței este
puterea politică.
Indiferent dacă este scurt sau de durată, cu participarea unuia sau a mai multor actori, categorii
sociale sau state, în vederea realizării unor interese financiare, etnice, teritoriale, economice și politice,
războiul poate fi universal valabil, definit ca fiind „un conflict armat (de durată) între două sau mai
multe state, națiuni, grupuri umane, pentru realizarea unor interese economice și politice”[ 3 ].
Atunci când apare un conflict, se urmărește două obiective principale, distrugerea forțelor
inamicului și cucerirea teritoriului. În momentul în care acestea capătă o valoare tactică redusă, chiar
secundară, iar miza principală devine competiția de guvernare pentru mobilizarea sprijinului
populației, avem de-a face cu două conflicte militare atipice: insurgența și contra insurgența. Drept
micșorată, ca delimitare conceptuală, insurgența poate fi definită ca o mișcare organizată, care
urmărește răsturnarea unui guvern legal constituit, prin utilizarea acțiunilor subversioniste și violente,
al cărei scop principal îl constituie obținerea controlului puterii politice [3]. Ca proces, insurgența
folosește subversiunea, diferite tipuri de sabotaje (politice, economice, psihologice), precum și
conflictul armat, pentru a atinge scopuri politice. Astfel, putem spune că este o luptă politico-militară
de durată, iar definirea ei ca o luptă, în primul rând, politică s-a realizat încă din cel de-al Doilea
Război Mondial.
Insurgența se caracterizează prin câteva trăsături care-i conferă acesteia unicitate și statutul de
amenințare semnificativă, cum ar fi: o strategie, o ideologie, o organizație, o structură de sprijin,
capacitatea de a gestiona informații și un mediu de susținere. La polul opus, se situează
contrainsurgența, ca ansamblul tuturor acțiunile întreprinse de guvern pentru a înfrânge insurgența.
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Contrainsurgenţa este un demers multidimensional, care presupune mobilizarea şi armonizarea unui
evantai larg de instrumente instituţionale diverse, dar complementare, și anume: diplomaţi, economişti,
experţi în asistenţă umanitară şi în dezvoltare, entități publice, organizații guvernamentale și
neguvernamentale, militari. Din cauza imprevizibilității acțiunilor insurgenței, contrainsurgența apare
mai mult ca un exercițiu de creativitate, de imaginație, de adaptare la noile situații, dar și ca un teren al
negocierilor, decât o rezistență militară. Complexitatea managementului unei astfel de campanii de
contrainsurgență apare mai ales după identificarea şi eliminarea liderilor insurgenţi cheie, și reiese din
depășirea spectrului curăţă -menţine-construieşte: coordonarea structurilor de guvernare de la nivel
local, provincial sau naţional, consolidarea infrastructurii de aplicare a legii, și îmbunătăţirea furnizării
celorlalte servicii de bază (educaţie, accesul la alimente şi la servicii medicale).
Pe termen lung, se poate concluziona că statul gazdă are nevoie de birocraţii funcţionale, de
instituţii, de resurse umane specializate, de o administraţie capabilă să ofere servicii publice eficiente şi
o guvernare decentă. Pornind de la exemplele trecutului, peste care se suprapun principii rezultate din
studiul diferitelor campanii şi concepte inteligente, specific unor situaţii particulare, „teritoriul uman”
rămâne reperul gravitaţional al oricărui conflict, fapt devenit laitmotiv în era contrainsurgenţei.
Războiul de gherilă, ca parte integrantă a tacticilor insurgente, este, în general, bazat pe forțe
mici, care folosesc acțiuni axate pe tehnici de luptă, pe informații culese, pe acțiuni planificate detaliat,
pe tehnici simple de manevră, de surprindere, de infiltrare și de subminare a moralului inamicului. Din
punct de vedere logistic, forțele de gherilă dispun de o bună securizare și de o rețea de avertizare
timpurie. Din punct de vedere asimetric, al acțiunii participanților, insurgența poate fi privită ca un tip
de război, în care o forţă superioară se confruntă cu un oponent dificil de identificat, de lovit şi
inabordabil în ceea ce privește stabilirea și menținerea dialogului.
Tacticile insurgente, care aplică, de obicei, războiul de gherilă, sunt în general bazate pe celule
mici care desfășoară acțiuni bazate pe tehnicile de infanterie, folosesc intens informațiile culese,
planifică detaliat acțiunile, folosesc tehnici simple de manevră, surprindere, infiltrare și de subminare a
moralului inamicului. Bazele de dispunere a forțelor de guerilă sunt bine securizate și beneficiază de o
rețea de avertizare timpurie bine pusă la punct, formată din luptători și din civili simpatizanți ai
acestora.
Atunci când o rebeliune supravieţuieşte suprimării, aceasta în mod corespunzător presupune
schimbări în statut spre o situaţie de insurgenţă. Potrivit lui Erik Castren, „[recunoaşterea] insurgenţei
înseamnă confirmarea existenţei unei revolte armate cu caracter grav şi incapacitate de muncă, cel
puţin temporară, a guvernului legal de a menţine ordinea publică şi a-şi exercita autoritatea asupra
tuturor părţilor din teritoriul naţional”[6, p. 212].
Conceptul de insurgenţă în dreptul internaţional tradiţional este totuşi ambiguu, în sensul că
parametrii săi sunt slab definiţi. Savantul Richard A. Falk consideră că „în plan factual, aproape tot ce
se poate spune despre insurgenţă este că ar trebui să constituie o violenţă intra-statală mai susţinută
şi semnificativă decât cea care este întâlnită în cazul în care războiul intern este tratat ca o
„rebeliune” [6, p. 199].
Heather O. Wilson a notat faptul că nu pare să existe un consens general asupra faptului că
recunoaşterea insurgenţei este o recunoaştere a unui „raport de fapt” sau recunoaşterea faptului că
există un război intern. Afară de aceasta, există puţine explicaţii a trăsăturilor „de fapt”. Nu există
cerinţe în ce priveşte gradul de intensitate a violenţei, gradul de control asupra teritoriului, de stabilire
a unei autorităţi cvasiguvernamentale sau privind desfăşurarea operaţiunilor în conformitate cu
principiile umanitare care ar indica că recunoaşterea insurgenţei este necesară [7, p. 24].
Domeniul de aplicare nedeterminat al insurgenţei permite manipularea cu conceptul respectiv
de către statele care doresc să-şi definească relaţia lor cu insurgenţii. State-terţe pot recunoaşte
existenţa insurgenţei fără a-şi declara în mod explicit fidelitatea sau a adopta o poziţie de neutralitate
faţă de conflict. Recunoaşterea insurgenţei a fost practicată pentru prima dată de către guvernul
american în ce priveşte războiul civil cubanez din 1868-1878 [5, p. 46 - 47].
Dintr-un act de recunoaştere a beligeranţei s-ar deduce obligaţia de abţinere de la oferirea
asistenţei vreuneia dintre părţi. Pe de altă parte, recunoaşterea insurgenţei poate fi utilizată de către stat
pentru a-şi ajusta poziţia în conformitate cu interesele sale, evitând riscurile legate de implicarea în
conflict şi, de asemenea, restricţiile privind comportamentul care rezultă din statutul de neutralitate.
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La acest capitol, R. A. Falk susţine că recunoaşterea insurgenţei constituie o internaţionalizare
parţială a conflictului, fără a duce la desfăşurarea stării de beligeranţă. Acest lucru permite statelorterţe să participe la un război intern, fără a se afla ele însele „în război”, ceea ce ar fi consecinţa
intervenţiei pe lângă fiecare parte, atunci când războiul intern a fost identificat ca fiind o stare de
beligeranţă. Participarea intervenţionistă într-o insurgenţă poate stârni proteste şi răspunsuri ostile, dar
aceasta nu implică riscuri şi inconvenienţe care apar atunci când o stare de război este stabilită cu o
fracţiune sau alta [6, p. 200].
Ca şi recunoaşterea internaţională a existenţei unui conflict de către un stat terţ, menţionează
acelaşi autor, recunoaşterea insurgenţei lasă „în mod substanţial libertatea de a controla consecinţele
acestei confirmări” [6, p. 199]. Motivele posibile ale recunoaşterii insurgenţei sunt ilustrate de către
savantul Lauterpacht. El a precizat că „se poate dovedi a fi util de a intra în contact cu autorităţile
insurgente în scopul de a proteja interesul naţional al teritoriului ocupat de către aceştia, pentru a
regla relaţiile politice şi comerciale cu ei şi a negocia cu aceştia în scopul de a asigura respectarea
metodelor umanitare de ducere a ostilităţilor” [8, p. 270]. Este important să recunoaştem aici că
noţiunea de insurgenţă în dreptul internaţional nu necesită aplicarea normelor umanitare.
Cu excepţia cazului în care a acceptat în mod explicit, guvernul de jure, nu ar putea fi obligat
să adere la aceste norme [5, p. 207]. Orice protecţie juridică a insurgenţilor ar trebui să vină doar de la
dispoziţiile de drept intern, cu excepţia cazului în care aplicarea standardelor de drept internaţional
umanitar a fost prevăzută în mod expres în actul de recunoaştere.
Astăzi, după cum vom demonstra în conţinutul de mai jos al lucrării, dreptul internaţional a
evoluat impunând aplicarea dreptului internaţional umanitar în toate situaţiile de insurgenţă. În contrast
cu poziţia dreptului internaţional tradiţional, existenţa insurgenţei este acum recunoscută ca un motiv
pentru declanşarea aplicabilităţii dreptului internaţional umanitar.
Camera de Apel a Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie în decizia asupra
cauzei Tadić rezumă succint patru motive pentru extinderea istorică a dreptului internaţional umanitar
asupra situaţiilor de insurgenţă:
1. În primul rând, războaiele civile au devenit mai frecvente, nu numai pentru că progresul
tehnologic a facilitat pentru grupuri de indivizi accesul la arme, dar, de asemenea, din cauza tensiunilor
în creştere, fie ideologice, interetnice sau economice. Drept consecinţă comunitatea internaţională nu
mai poate „închide ochii” în ce priveşte regimul juridic al acestor războaie.
2. În al doilea rând, conflictele armate interne au devenit din ce în ce mai crude şi mai
prelungite, implicând întreaga populaţie a statului pe teritoriul căruia au loc: totul ce priveşte violenţa
armată a luat o asemenea amploare încât diferenţa dintre aceasta şi războaiele internaţionale a devenit
din ce în ce mai diminuată.
3. În al treilea rând, în mare parte, natura războiului civil, împreună cu interdependenţa
crescândă a statelor în cadrul comunităţii mondiale, a făcut mai dificil pentru statele-terţe să rămână în
afara acestora: interesele economice, ideologice şi politice ale statelor-terţe au contribuit la implicarea
directă sau indirectă a acestora în această categorie de conflict, ceea ce necesită că dreptul internaţional
să ţină cont mai mult de regimul juridic al acestor conflicte, în scopul de a preveni, pe cât posibil,
efectele negative asupra acestor state.
4. În al patrulea rând, dezvoltarea impetuoasă şi propagarea în cadrul comunităţii
internaţionale a doctrinelor privind drepturile omului, în special adoptarea Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului în 1948, a adus schimbări semnificative în dreptul internaţional, în special în
abordarea unor probleme cu care se confrunta comunitatea mondială. Abordarea suveranităţii de stat a
fost treptat înlocuită cu abordarea bunăstării fiinţei umane.
Această evoluţie a dreptului internaţional umanitar consolidează protecţia oferită victimelor
conflictelor armate neinternaţionale. De remarcat că, înainte de Convenţiile de la Geneva din 1949,
singura formă de conflict armat intern considerată ca necesitând o aplicare necondiţionată a legilor
războiului a fost una care implică o stare de beligeranţă sau război civil.
Ca urmare a destrămării marilor puteri coloniale de-a lungul timpului, harta politică a lumii s-a
modificat constant, prin apariția sau prin dispariția unor state. Chiar în zilele noastre, această hartă este
retrasată de conflicte, care apar și se sting, dar care sunt soldate cu mii de victime, adesea colaterale.
Efectele insurgenţelor vor continua să modeleze lumea în care trăim, indiferent dacă sunt declanşate de
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competiţii interne pentru putere, de profit şi de influenţă sau de ideologii radicale conservatoare.
Insurgența are următoarele etape: începutul, conflictul deschis și rezoluția. Rezultatele insurgenței pot
fi o victorie insurgentă, o înțelegere negociată sau o victorie a guvernului. Strategiile de insurgență au
dimensiuni politice și militare interdependente. Menținerea identității unor state este dificil de obținut
pe fondul tensiunilor externe și interne de lungă durată, în condițiile actuale impuse de globalizare și
de promovarea ideologiilor radicale, de problemele de mediu (utilizarea diverselor resurse care se
găsesc în diverse medii, interesul pentru tot mai multe zone de pe glob, care până acum au fost
inaccesibile) și de cele economice (transporturile maritime care folosesc tot mai mult unele rute care
trec prin strâmtori și canale), care pot constitui premise și pot fi exacerbate cu ușurință de grupurile
insurgente, teroriști transnaționali. Astfel, ideologiile politice și religioase radicale pot fi utilizate în
scopul obținerii unor avantaje politice sau economice, cu prețul destabilizării statelor slab și guvernate.
Organizarea insurgenței și abordările operaționale, precum puterea și succesul acestora, sunt direct
legate și depind, în mare măsură, de forța guvernului națiunii gazdă, de abilitatea celor care o
organizează și o execută. Lipsa controlului guvernamental, vulnerabilitatea populației locale și apariția
liderilor revoluționari au fost identificate ca fiind factori principali în apariția mișcărilor de insurgență.
Potrivit analiștilor moderni, accentuarea relativă a fiecăruia dintre aspectele menționate anterior se
realizează prin combinația dintre factorii de oportunitate, motivele, mijloacele și natura obiectivelor
insurgente.
Contrainsurgența este îndeosebi o luptă politică și încorporează o gamă largă de activități ale
guvernului națiunii gazdă, al cărei scop este atragerea, sprijinirea și protejarea populației.
Contrainsurgența cuprinde atât un efort civil, cât și un efort militar, proiectat simultan pe înfrângerea
oponenților, dar și pe abordarea cauzelor sale.
Cu toate că organizațiile internaționale fac eforturi continue pentru a aplana diverse conflicte
apărute în plan atât intern, cât și extern, la momentul actual, lumea contemporană trebuie să facă față
unei multitudini de probleme, care țin de politica fiecărui stat în relațiile sale cu alte state. Acesta este
rezultatul politicii „de instaurare a ordinii” a marilor puteri care au mari interese economice, în zonele
măcinate de războaie sau de instabilitate politică și socială. Reforma, revoluția, secesiunea, anularea și
rezistența pot fi, în general, clasificate ca obiective insurgente. Reforma ‒ apare din încercarea de a
constrânge guvernul să-și modifice sau să întreprindă politici economice sau sociale noi și nu
urmărește modificarea ordinii politice existente. Deși, inițial, aceste reforme au un domeniu de aplicare
cu un caracter relativ modest, lucrurile stau, de fapt, altfel, vizând schimbări mai importante ale
structurii și ale caracteristicilor sistemului și mult mai profunde ale societății politice, așa cum se
întâmplă, mai degrabă, prin procese politice mai moderate sau graduale decât prin coerciție directă.
Revoluția ‒ este forma prin care revoluționarii insurgenți încearcă să schimbe sursele fundamentale de
legitimitate politică, să răstoarne și să reconsolideze radical structura socio-economică și, uneori, chiar
cultura națiunii. Secesiunea ‒ apare ca o acțiune pentru autonomia politică totală a unei națiuni, din
punct de vedere geografic, care se află în interiorul granițelor naționale existente ale unei țări.
Anularea – operațiunea de desființare și de renunțare la autoritatea guvernamentală, în special
autoritatea locală coercitivă, într-o zonă definită geografic, pentru a crea un sanctuar în sprijinul
insurgenței sau al terorismului, în altă zonă. Rezistența ‒ formă de constrângere a unei puteri de
ocupație pentru a se retrage dintr-un anumit teritoriu. Dinamica mișcărilor de rezistență este mai
complexă decât în mod obișnuit. Atitudinea față de forțele străine variază, existând și situații unde
avem de-a face cu acceptarea acestora de către localnici, deoarece sunt considerate mai imparțiale și
mai de încredere decât vecinii sau concetățenii, cu care, poate, au o istorie conflictuală sau tensionată.
Acțiunile de rezistență apar nu numai față de controlul străin, ci și față de naţiunea gazdă care poate
ocupa abuziv teritoriile unor comunităţi şi care poate impune puterea politică, generând, în rândurile
acesteia, nemulțumiri. Nemulțumirile apar adesea din lipsa de stabilire a previzibilității și a toleranței,
pentru populația civilă; manipularea forței de ocupație de către autoritățile locale pentru a-și viza
comunitățile rivale; eșecul de a găzdui elite și comunități, pierzând o parte din noua ordine politică;
sau o combinație a celor trei.
Contrainsurgența - Acțiunile militare, paramilitare, politice, economice, psihologice sau civice
adoptate de guvern pentru a înfrânge insurgența se numesc contrainsurgență.
Contrainsurgența nu este nici pe departe o tehnologie infailibilă sau o știință exactă. Este mai
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degrabă un teren al creativității și imaginației. Obiectivul ei psihologic este de a-i convinge pe
insurgenți că au mai mult de câștigat din negocieri decât din rezistența militară, că insurgența nu își
poate atinge obiectivele strategice.
Fundamentele tehnologiei contrainsurgenței au fost enunțate de un ofițer al armatei franceze,
căpitanul David Galula care în 1945 a fost trimis la Beijing ca adjunct al atașatului militar pe lângă
Ambasada Franței. Timp de trei ani, a învățat tehnica conflictului de gherilă, fiind martorul insurecției
populare conduse de Mao Zedong, ulterior a studiat atent operațiunile de contrainsurgență ale
britanicilor din Malaiezia și cele desfășurate de armata americană în Filipine. Din toate acestea, Galula
a înțeles că, în condițiile unei unsurgențe, cele două elemente principale ale războiului convențional,
distrugerea forțelor inamicului și cucerirea teritoriului, căpătau dintr-o dată o valoare tactică redusă,
chiar secundară. Miza cea mai mare devenea populația. Pentru Galula, natura insurgenței, cât și a
contrainsurgenței se reducea la o competiție de guvernare pentru mobilizarea sprijinului populației.
Dacă sunt privați de sprijinul populației civile locale, insurgenții devin o amenințare mult mai
puțin periculoasă și controlabilă. Prin urmare, scopul unei operațiuni de contrainsurgență se bazează pe
câștigarea loialității și a sprijinului populației locale. Trebuie, însă, avut în vedere că adesea insurgenții
îi ucid pe localnicii care au îndrăznit să coopereze cu forțele contrainsurgente pentru securizarea
comunităților lor.
În concluzie, se poate spune că apariția mișcărilor de rezistență este, în mod evident, generată
de acțiunile și de comportamentul forței de ocupație a naţiunii gazdă. Există și cazuri în care mai multe
grupuri insurgente pot funcționa simultan, în ciuda opiniilor diferite pe care le împărtășesc, având
drept scop guvernarea post-conflict, pentru a forma alianțe temporare împotriva guvernului. Pe lângă
obiectivele generale, pot apărea și cele personale, sub acoperirea acțiunii insurgente, pe fondul
neconcordanței dintre motivațiile individuale ale luptătorilor și cele ale grupului, în general, și sub
umbrela haosului de insurgență, constituindu-se astfel ample oportunități. Indiferent dacă sunt
obiective generale sau/ și personale, acestea se realizează prin mijloace violente. Acestea conferă
insurgenței un caracter mai haotic, mai puțin organizat, și creează o provocare pentru analiștii care
încearcă să distingă diferite modele de violență suprapuse. Contrainsurgența este considerată, în primul
rând, o strategie politică, ce stabilește și susține controlul, consolidează legitimitatea și eficacitatea
unui guvern, reducând, în același timp, acțiunea insurgenților, prin integrarea și prin conlucrarea
tuturor elementelor de securitate, de dezvoltare economică și a celor informaționale.
Obiectivul contrainsurgenței îl constituie mobilizarea, câștigarea loialității și sprijinului
populației, securizarea „teritoriului uman”, pentru a determina diminuarea riscului amenințării
insurgente și creșterea caracterului controlabil al acesteia. Obiectivul contrainsurgenței îl constituie
crearea de sinergii între eforturile civile și operațiunile militare, pentru a contracara insurgența, pe cale
directă și indirectă, până când aceasta nu mai reprezintă o amenințare pentru stat. În atingerea
obiectivului, este necesară planificarea tuturor acțiunilor dintre actorii civili, militari și naţiunea gazdă,
precum și parcurgerea următorilor pași: angajarea în dinamica politică a conflictului, asigurarea
populației, abordarea cauzelor profunde și promovarea unei guvernări eficiente, asigurarea sprijinului
pentru guvern, blocarea accesului insurgenţilor la elementele vitale supra vieţuirii, precum și
marginalizarea insurgenței. Operațiile de contrainsurgență presupun ca populația să fie de acord cu
guvernarea de către guvernul națiunii gazdă, iar insurgenții să fi fost fie reconciliați, printr-un proces
politic pașnic, fie să fi suferit o înfrângere militară totală. Analiza nemulțumirilor populației și
conexiunea socială, economică, informațională, fizică și de conducere sunt necesare pentru aplicarea
completă a capacităților militare. Resorturile motivaţionale profunde ale populației, care o
mobilizează, interesele fundamentale ale comunităţii şi ale liderilor, toate devin un in ventar natural
pentru contrainsurgență, din simplul motiv că inamicul va căuta să se impună folosind aceleaşi pârghii
de influenţă.
Tendința unor astfel de conflicte este de a se deplasa într-un plan mai restrâns decât cel național
și de a depăși stadiul unei simple probleme de implementare a legii. „Mutațiile” suferite de factorii
determinanți generează apariția altora ca ritmul alert al urbanizării globale, care anunţă presiuni
suplimentare pe o infrastructură deja supraextinsă, și migraţia dinspre rural spre urban, urmată de
explozia demografică în zonele cele mai puţin pregătite, să absoarbă un flux de o asemenea
magnitudine. Consecințele nu vor întârzia să apară, cum ar fi: degradarea condiţiilor sanitare,
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competiţia pentru resurse şi spaţiu, sufocarea arterelor de circulaţie, proliferarea reţelelor criminale,
alienarea populaţiei sărace, transformarea megaaglomerărilor urbane (periferiile) în „teritorii ale
nimănui”, unde fiecare își face legea. Pe acest fond, capacitățile de guvernare a oraşelor și de
stabilizare urbană vor fi o sarcină tot mai dificilă. Indiferent de forma de organizare și de desfășurare a
conflictelor militare atipice, de resursele materiale și umane folosite, concluzionez că acestea sunt, de
fapt, războaiele purtate în interiorul comunităţilor (people’s war), acolo unde nu poţi să distingi
inamicul de populația civilă. Caracterul permanent și omniprezent al conflictelor militare este
determinat de apariția unei planșe diversificate de factori care generează noi forme de confruntări.
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ÎNREGISTRĂRILE AUDIO-VIDEO ÎN PROCESUL CIVIL
(DOMENIU, COMPETENȚĂ, PROCEDURĂ)
PRISAC Alexandru,
dr. în drept, conf. univ.
REZUMAT
În acest articol sunt analizate înregistrările audio-video ca mijloc de probă în procesul civil. Au
fost evidențiate condițiile de admisibilitate a înregistrărilor audio-video într-un proces civil, precum și
procedura administrării lor.
O atenție deosebită a fost acordată cercetării aptitudinilor instanței de judecată în verificarea
autenticității acestor probe, ce în condițiile actuale de dezvoltare a tehnicii și a științei pot fi ușor
falsificate.
Cuvinte-cheie: Cod de procedură civilă, înregistrări audio-video, proces civil, domeniu,
competență, procedură, instanţa judecătorească.

AUDIO-VIDEO RECORDINGS IN THE CIVIL PROCESS
(FIELD, JURISDICTION, PROCEDURE)
PRISAC Alexandru,
PhD in law, associate professor
SUMMARY
This article analyzes audio-video recordings as a means of evidence in the civil process. The
conditions of admissibility of the audio-video recordings in a civil process, as well as the procedure of
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their administration were highlighted.
Particular attention has been paid to researching the skills of the court in verifying the
authenticity of this evidence, which under the current conditions of development of technique and
science can be easily falsified.
Key words: Code of civil procedure, audio-video recordings, civil process, field, competence,
procedure, court of justice.
Potrivit art. 146 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova ,,(1) Persoana care
prezintă o înregistrare audio-video pe un suport electronic sau de altă natură ori solicită reclamarea
unor astfel de înregistrări este obligată să indice persoana care a efectuat înregistrarea, timpul şi
condiţiile înregistrării. (2) Nu poate servi ca probă înregistrarea audio-video ascunsă dacă nu este
permisă prin lege.”
Art. 117 alin. (2) Cod de procedură civilă al RM enumeră printre mijloacele de probă și
înregistrările audio-video. Anterior, acest mijloc de probă nu era prevăzut în Codul de procedură civilă
din 1964 [1]. (art. 53). În teoria dreptului procesual civil înregistrările audio-video ca mijloc de probă
erau calificate mai mult ca probe materiale [4, p.192]. Acest mijloc de probă relativ nou constituie un
produs al progresului științific și conform art. 117 alin. (2) CPC constituie un mijloc de probă de sine
stătător.
Din analiza acestui articol rezultă că înregistrările audio-video ca mijloc de probă în procesul
civil au următoarele caracteristici:
- de fiecare dată sunt incluse pe un suport material de orice natură care permite stocarea lor.
Potrivit art. 146 alin. (1) CPC, înregistrările audio-video se prezintă în instanța de judecată pe un
suport electronic sau de altă natură. Acestea pot fi discurile compacte (CD), USB flash drive-ul,
casetele audio/video, înregistrările păstrate în memoria dictafonului, a telefoanelor mobile ș.a. Deci
legea nu limitează categoriile de suport ale înregistrărilor audio-video;
- suportul material conține informație audio sau audio-video în condiții tehnice normale;
- existența posibilității de audiere sau vizualizare a informației stocate pe suportul material.
Înregistrările audio-video pot fi de două tipuri: înregistrări audio și video.
Înregistrările audio pot fi definite ca fiind acea informație sub formă de sunete sau combinații
de sunete ori a altor manifestări similare a sunetelor, percepute de om cu ajutorul organelor auditive,
care este imprimată pe suport material și poate fi reprodusă cu utilizarea mijloacelor tehnice [5, p.
184],de orice fel difuzând informația în modul în care a fost formată.
Înregistrările video reprezintă informația vizuală (manifestare a unui fenomen, imagini
percepute de om cu ajutorul organelor vederii) și, totodată, fonograma imprimată pe unul sau pe mai
multe suporturi materiale interdependente. Această informație, de asemenea, trebuie să aibă
caracteristica posibilității reproducerii lor cu ajutorul mijloacelor tehnice. Ambele timpuri de
înregistrări trebuie să fie formate cu respectarea condițiilor tehnice normale care nu ar denatura
informația, de exemplu s-a făcut montaj care schimbă realitatea circumstanțelor.
Pentru înregistrările audio-video, se aplică regulile comune de prezentare, cercetare și apreciere
a probelor, dar mai sunt stabilite (art. 146-147 CPC) și anumite reguli suplimentare. Față de cererea de
prezentare a înregistrărilor audio-video legea nu impune expres anumite condiții de formă. Totuși
pentru a fi respectate cele trei condiții prevăzute în art. 146 CPC de prezentare a înregistrărilor audiovideo în instanța de judecată ar fi oportun ca această cerere să fie făcută în formă scrisă.
Cele trei condiții sunt prevăzute în scopul asigurării veridicități mijloacelor de probă ce au
calitatea de înregistrare audio-video în procesul civil. Conform art. 146 alin. (1) CPC, persoana care
prezintă o înregistrare audio-video pe un suport electronic sau de altă natură, ori solicită reclamarea
unor astfel de înregistrări este obligată să indice:
a) persoana care a efectuat înregistrarea. Astfel, persoana care prezintă în instanță o înregistrare
audio-video este obligată nu doar să indice ce fapte importante pentru soluționarea cauzei pot fi
constatate prin aceste înregistrări video-audio, dar să indice și persoana care a efectuat-o. Pe baza
informațiilor descrise, instanța de judecată poate să verifice autenticitatea înregistrărilor audio-video,
de exemplu, prin audierea în calitate de martor a persoanei care a efectuat înregistrarea. Pentru
stabilirea autenticității înregistrărilor audio-video poate fi efectuată și expertiza fonoscopică. Dacă
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însuși participantul la proces a efectuat înregistrarea audio-video, acest fapt nu afectează
admisibilitatea probei date, întrucât legea procesuală nu stabilește nici o interdicție în acest sens;
b) timpul înregistrării, care include indicarea datei și orei efectuării înregistrării. Timpul
efectuării înregistrării audio-video poate fi stabilit pe calea mai multor modalități. În unele cazuri,
însuși mijlocul tehnic care efectuează înregistrarea imprimă data și ora automat. De asemenea, timpul
efectuării înregistrării audio-video poate fi stabilit prin declarațiile părților care sunt imprimate în
conținutul acestor probe, de exemplu, în procesul privind partajarea averii soților la prezentarea
înregistrării audio-video a ceremoniei nunții se indică data și ora care sunt declarate de ambele părți în
conținutul acestor înregistrări.
c) condițiile înregistrării, care sunt menționate în scopul constatării faptului dacă nu au fost
efectuate în mod ascuns contrar prevederilor alin. (2) din art. 146 din CPC.
În sensul celei de a treia condiție, alin. (2) al acestui articol stipulează o altă regulă
suplimentară referitoare la admisibilitatea acestor probe: nu poate servi ca probă înregistrarea audiovideo ascunsă dacă nu este permisă de lege(art. 146 alin. (2) CPC). Prin înregistrare audio-video
ascunsă se înțelege înregistrarea intenționat organizată în condiții clandestine în privința unei persoane
care se va prezenta în judecată [3, p. 365]. Înregistrarea audio-video ascunsă poate fi admisă în calitate
de probă în procesul civil numai atunci când este prevăzut expres de lege această posibilitate. Astfel,
este posibil de prezentat în instanța de judecată înregistrarea audio-video ascunsă efectuată de un
detectiv particular, care, conform alin. (1) lit. b) din Legea nr. 283 din 04.07.2003 privind activitatea
particulară de detectiv și pază, [2] este în drept să colecteze orice probă în cauze civile în bază de
contract încheiat cu participanţii la proces.
În conformitate cu prevederile art. 226 din CPC ,,(1) La reproducerea înregistrărilor audiovideo ce conţin date personale, precum şi la cercetarea lor, se aplică prevederile art.223. (2)
Reproducerea înregistrărilor audio-video are loc în sala de şedinţe sau în o altă încăpere special
amenajată, consemnându-se în procesul-verbal al şedinţei de judecată semnele distinctive ale surselor
de probă reproductivă şi data reproducerii. După aceasta, instanţa judecătorească audiază explicaţiile
participanţilor la proces. Reproducerea înregistrării audio-video poate fi repetată în întregime sau
parţial. (3) Pentru elucidarea unor date din înregistrările audio-video, instanţa judecătorească poate
antrena în proces un specialist sau, după caz, poate dispune efectuarea unei expertize.”
O garanție a unui proces echitabil este regula îndreptată spre realizarea condițiilor pentru
examinarea probelor în mod imparțial de instanța de judecată, inclusiv a înregistrărilor audio-video și,
de asemenea, la oferirea părților a posibilităților egale de a participa la cercetarea probelor și de a
comunica instanței opinia proprie despre rezultatul acestei examinări [7, p. 418].
Una din condițiile importante de realizare de către părți a drepturilor sale la cercetarea
înregistrărilor audio-video la examinarea cauzei în fond o constituie posibilitatea de a lua cunoștință de
ele din timp [7, p.418]. Însă Codul de procedură civilă al RM nu prevede ordinea în care participanții
la proces pot lua cunoștință de înregistrările audio-video anexate la materialele dosarului în calitate de
probă, dar în virtutea principiului contradictorialității participanții la proces trebuie să aibă acces la
probele existente la materialele dosarului. Este oportun ca legiuitorul să înlăture o astfel de
inadvertență. Anterior, odată cu analiza prevederilor art. 147 CPC am menționat că participanții pot lua
cunoștință de înregistrările audio-video prin prisma dispozițiilor art.56 alin. (1) CPC, dar
reglementările date au un caracter general ce nu stipulează exact ordinea de a se familiariza cu
înregistrările audio-video.
Alin. (1) al art. 226 din CPC conține o normă de trimitere la prevederile art. 223 CPC, ,,citirea
și cercetarea corespondenței”, condiția este ca înregistrările audio-video să conțină date personale.
Potrivit art.3 din Legea nr.133 din 08.07.11 privind protecția datelor cu caracter personal, datele cu
caracter personal sunt orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă
(subiect al datelor cu caracter personal). Persoană identificabilă, în sensul acestei legi, este persoana
care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori
mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau
sociale. În acest caz, instanța de judecată va cerceta înregistrările audio-video în ședință publică numai
cu consimțământul persoanelor a căror date personale sunt vizate în înregistrările audio-video. În lipsa
acordului dat, instanța va pronunța o încheiere de examinare a cauzei în ședință închisă numai în partea
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cercetării înregistrărilor audio-video. Norma dată are drept scop protecția vieții private și intime a
participanților la proces și ale altor persoane care nu sunt participanți la proces (de ex.: a unora din
martori).
Modurile de cercetare a înregistrărilor audio-video sunt două: 1) reproducerea înregistrărilor
audio-video în sala de ședințe sau într-o altă încăpere special amenajată; 2) audierea explicațiilor
participanților la proces pe marginea înregistrărilor audio-video reproduse în ședința de judecată.
Reproducerea înregistrărilor audio-video poate avea loc cu ajutorul oricărui aparat special, de
regulă, cu ajutorul calculatorului prin audierea înregistrărilor audio sau vizionarea înregistrărilor video.
De regulă, reproducerea înregistrărilor audio-video are loc în sala de ședințe, iar dacă instanța dispune
de o încăpere special amenajată, reproducerea lor poate avea loc într-o astfel de sală.
În literatura de specialitate s-a menționat, pe bună dreptate, că reproducerea înregistrărilor
audio-video într-o altă încăpere special amenajată reprezintă un act procedural de sine stătător în care
urmează a se întocmi proces-verbal al ședinței de judecată. Toți participanții la proces trebuie să fie
înștiințați despre locul, data și ora desfășurării acestei acțiuni procedurale separate [7, p. 422].
Fiind reproduse înregistrările audio-video, se consemnează în procesul-verbal al ședinței de
judecată semnele distinctive ale surselor de probă reproductivă și data reproducerii. Cu alte cuvinte, se
indică denumirea, modelul, seria și alte semne distinctive ale mijlocului tehnic cu ajutorul căruia s-a
efectuat reproducerea și, de asemenea durata ei. Adică se indică momentul începerii și sfârșitul
reproducerii înregistrărilor audio-video. De regulă, în procesul-verbal al ședinței de judecată sunt
indicate semnele distinctive ale surselor de probă reproductivă până la începerea audierii și vizionării
înregistrărilor audio-video.
După reproducerea înregistrărilor audio-video, instanța de judecată audiază explicațiile
participanților la proces. Legiuitorul nu a inclus martorii în categoria subiecților care pot face declarații
privitor la înregistrările audio-video, comparativ prevederilor privind cercetarea înscrisurilor și
probelor materiale (art.222 și art. 224 CPC). Considerăm oportun ca legiuitorul să admită acești
subiecți procesuali pentru a da declarații referitor la înregistrările audio-video reproduse, deoarece ar
putea relata anumite circumstanțe importante ale cauzei în urma cercetării acestor mijloace de probă.
Deseori înregistrările audio-video confirmă doar o parte din circumstanțele cauzei, iar prin declarațiile
martorilor date după reproducerea lor ar putea fi completat tabloul tuturor circumstanțelor afectat de
audierea separată a martorului.
În vederea obținerii informației detaliate, reproducerea înregistrării audio-video poate fi
repetată în întregime sau parțial. În general, cu acordul participanților la proces înregistrarea audiovideo ar putea fi audiată sau vizionată doar numai în partea ce se referă la circumstanțele importante
ale cauzei.
Cercetarea înregistrărilor audio-video nu poate fi efectuată prin simpla citire a descifrărilor
înregistrărilor audio-video întocmite de unul din participanții la proces. Or, aceste descifrări nu pot
înlocui audierea înregistrărilor audio și vizionarea înregistrărilor video de instanța de judecată,
deoarece acestea pot conține nu doar informație exprimată prin mijloace lingvistice. Descifrările
înregistrărilor audio-video permit a reda numai informația limbajului uman. Înregistrările audio-video
pot conține, de asemenea și altă informație, care ar avea importanță probantă sau care ar influența la
aprecierea veridicității și pertinenței comunicărilor interumane fixate [6, p. 8], de exemplu,
înregistrările video ar putea conține date și despre locul aflării persoanei la data cauzării prejudiciului.
În cele din urmă menționăm că există deseori situații când din cauza calității înregistrărilor
audio-video sau din cauza tehnicii complicate de reproducere sau din alte motive este necesară
asistența unui specialist sau de efectuarea unei expertize. În aceste situații, pentru elucidarea unor date
din înregistrările audio-video, instanța judecătorească poate antrena în proces un specialist sau, după
caz, poate dispune efectuarea unei expertize.
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REZUMAT
Controlul de constituționalitate a legilor a fost introdus cu scopul de a asigura supremația
Constituției și de a menține ramurile puterii (legislativă, executivă și judecătorească) în câmpul
constituțional. În lucrare, autorii cercetează activitatea Curții Constituționale pe parcursul a 25 de ani și
ajung la anumite concluzii și recomandări care vin să contribuie la realizarea de către Curte a funcțiilor
sale de garantare a supremației Constituției, la realizarea principiului separației puterilor în stat, la
asigurarea responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.
Cuvinte-cheie: justiție, supremația Constituției, Curtea Constituțională.
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SUMMARY
The control of the constitutionality of the laws was introduced in order to ensure the supremacy
of the Constitution and to maintain the branches of power (legislative, executive and judicial) in the
constitutional field. In the paper, the authors research the activity of the Constitutional Court over 25
years and reach certain conclusions and recommendations that contribute to the realization by the
Court of its functions of guaranteeing the supremacy of the Constitution, the realization of the
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principle of separation of powers, ensuring accountability the state towards the citizen and the citizen
towards the state.
Key words: justice, the supremacy of the Constitution, the Constitutional Court.
I. Considerațiuni.
Odată cu alegerea noului Parlament, la începutul anilor -90, au fost inițiate discuții referitor la
introducerea controlului de constituționalitate. Se conștientiza faptul că, potrivit principiilor statului de
drept, toate instituțiile statului trebuie să activeze în câmpul constituțional.
Dar care model era cel mai potrivit pentru Moldova?
În acest context este de reținut, că de la 1 decembrie 1988, în fosta Uniune Sovietică activa
Comitetul de supraveghere constituțională cu atribuții consultativ-recomandabile, din componența
căruia făcea parte și reprezentantul RSSM.
Totodată, la acel moment, deja existau în practica internațională un șir de modele de control al
constituționalității legilor: american, european, britanic, mixt ș.a., unde fiecare din ele cu
caracteristicele sale specifice. Totodată, comunitatea științifică din Republica Moldova insista asupra
ideii, că justiția constituțională necesită a fi efectuată de un organ unic, special și specializat în acest
domeniu.
Autorii proiectului Legii cu privire la Curtea Constituțională [1], studiind mai multe modele
existente de control constituțional, au propus pentru implementare modelul european, despre care
autorul Renoux Th. [2] relata următoarele: „În modelul concentrat de tip european, Curtea
Constituțională se situează în afara celor trei ramuri ale puterii constituite tradițional (legislativă,
executivă și judecătorească) și chiar deasupra lor. Acest model se datorează doctrinei italiene,
spaniole, belgiene și franceze. Acest model pornește de la ideea, conform căreia, pentru a putea
controla activitatea unui organ, cum este, de exemplu, Parlamentul sau Guvernul, e necesar ca cel ce
controlează să se situeze la un nivel superior celui al organului controlat. Această concepție a unor
curți constituționale situate în afara celor trei puteri constituționale clasice își găsește un sprijin
puternic atât în jurisprudența constituțională, cât și în redacția constituțiilor europene”.
Autorii proiectului de lege cu privire la Curtea Constituțională [3], atât la faza pregătirii
proiectului, cât și pe parcursul promovării lui publice, au depus eforturi considerabile pentru a
convinge participanții la dezbateri despre necesitatea introducerii modelului european de control al
constituționalității legilor, inclusiv după adoptarea cadrului legal, al cărui autor este Hans Kelsen[4].
Anume aceste idei și-au găsit reflectare în textul Constituției Republicii Moldova din
29.07.1994[5] și ulterior în prevederile Legii nr. 317/1994[6] și ale Codului jurisdicției constituționale,
adoptat prin Legea nr. 502/1995[7].
Urmărind scopul creării unei instituții independente, care să excludă atât influența politicului
asupra soluțiilor emise, cât și implicarea politică a judecătorilor constituționali, precum și statuarea
organizării și activității autorității publice date exclusiv în câmpul constituțional, autorii au convenit că
este necesar de a introduce o serie de garanții, printre care:
- statuarea în Constituție a Curții Constituționale (în continuare CC RM) și a statutului ei de
gardian;
- abilitarea Curții Constituționale cu competența exclusivă de control a constituționalității
legilor;
- plasarea ierarhică a Curții în afara tradiționalelor ramuri ale puterii: legislativă, executivă și
judecătorească;
- fondarea participativă a Curții de către toate ramurile puterii de stat prin desemnarea în
componența ei a câte doi judecători de la fiecare. Totodată, pentru numărul impar al magistraților
Curții, se propunea ca al 7-lea judecător constituțional să fie numit de către Președintele Republicii
Moldova;
- excluderea influenței politice asupra Curții Constituționale prin examinarea de către ea
exclusiv a problemelor de drept, iar revizuirea propriilor hotărâri să se poate efectua numai în cazurile
strict prevăzute de lege [8], iremediabilitatea și irevocabilitatea hotărârilor Curții - fără posibilitate de a
putea fi contestate, determinarea clară și exhaustivă a atribuțiilor Curții;
- reglementarea strictă și concisă a atribuțiilor Curții Constituționale în textul Constituției și
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neadmiterea diminuării sau extinderii lor fără modificarea Constituției;
- garantarea inviolabilității, inamovibilității și incompatibilității judecătorilor constituționali,
precum și alte prevederi conceptuale.
În 25 de ani de la fondarea Curții Constituționale, perioadă (1995-2020), în care au activat 26
de judecători (4 componențe), actuala componență din 6 judecători fiind desemnată pentru un mandat
de 6 ani în iulie – august 2019[9].
Vom menționa, că în perioada 2001 – 2013 trei judecători au deținut câte două mandate
consecutive.
Mai mulți savanți autohtoni sau expus asupra funcțiilor Curții[10], dar cu ocazia aniversării
date, considerăm necesar de a ne expune asupra următoarelor aspecte - cum poate fi caracterizată
această perioadă de 25 de ani de activitate a Curții, dar și cum în realitate și-a exercitat Curtea funcțiile
sale,
a) de garantare a supremației Constituției;
b) de realizare a principiului separației puterilor;
c) de asigurare a responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat;
d) de legislator negativ;
e) de regularizare și autentificare a schimbărilor politice sau a alternanțelor la putere.
Deci, în acești 25 de ani în care a activat CC RM, statul moldovenesc și societatea s-au aflat
într-o perioadă de tranziție, în care s-au perindat mai multe guvernări, s-au succedat mai multe forme
de guvernământ: prezidențială, semi-prezidențială, parlamentară [11], s-au schimbat structura
economiei în stat și formele de proprietate, au fost implementate pluripartitismul și pluralismul de
opinie, a crescut concurența între partide pentru accederea la puterea de stat și deținerea ei, și multe
alte schimbări de substanță națională.
În această perioadă a existat și o serie de factori negativi [12], pe care Curtea le-a resimțit:
- Inerția gândirii juridice și politice, adeseori perimată. Or, era necesar ca la adoptarea
cadrului legislativ, Parlamentul și Guvernul să țină seama de voința suverană a poporului, iar în
probleme de interes deosebit să consulte poporul, astfel încât deciziile adoptate să fie fundamentate în
voința Suveranului, și anume această voință să fie transpusă în dezvoltarea societății moldovenești, în
prosperarea țării Moldovei;
- Lipsa de experiență în edificarea statului de drept și de tradiții în domeniul creației
legislative, conducea la faptul că fiecare schimbare de guvernare consemna schimbări radicale în
sistemul și arhitectura legislativă adoptată, conducea la ignorarea dialogului social, precum și la
reformarea continuă și infinită a domeniului justiției;
- Lipsa bazei legislative proprii, unde influența actelor juridice internaționale dar și a celor
preluate asupra creării și dezvoltării cadrului legislativ național, caracterizează și poate fi considerată
drept una din particularitățile principale ale perioadei de tranziție. În procesul elaborării și adoptării
legilor deseori au existat accente de moment și influențe externe nejustificate, preluări în corpore ale
unor dispoziții de acte internaționale. Noile redacții ale codurilor civil și penal, contravențional și
administrativ, de procedură civilă și de procedură penală, - au fost adoptate cu o întârziere esențială;
- Instituțiile democratice și organele de stat au fost și continuă să se afle în proces de
continuă reformă, unde competențele lor adeseori nu sânt clar delimitate, unde activitatea lor
îndreptată spre prevenirea și combaterea fenomenelor negative - este întârziată;
- Nu s-a aplicat și nici în prezent nu se aplică consecvent regula privind respectarea
principiului supremației Constituției, a ierarhiei actelor normative și a competenței instituționale a
autorităților și instituțiilor publice. În această perioadă au devenit vizibile tendințele de subapreciere a
normelor constituționale, sau de ajustare nejustificată a lor de către autoritățile învestite cu prerogativa
de adoptare a cadrului normativ, în scopul atingerii obiectivelor politice, fiind din mers substituită
constituționalitatea cu oportunitatea.
- Constituția Moldovei a fost de nenumărate ori modificată arbitrar și fără a se ține cont de
opinia Suveranului sau de interesul național.
- Curtea Constituțională din străjerul Constituției a evoluat spre calitatea de autor al
tentativei uzurpării de stat întru asigurarea menținerii regimului oligarhic în Moldova.
Și iată că la 29 iulie 2019, comunitatea moldovenească a marcat 25 de ani de la adoptarea
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Constituției [13].
Mai mulți participanți la ședința festivă [14] au fost nevoiți să recunoască, că în Republica
Moldova care are o Constituție progresistă, există o realitate constituțională deplorabilă. Practica
constituțională s-a răsculat împotriva principiilor constituționale, intenționând să le pună la dispoziția
arbitrariului și politicului oligarhizat.
Recunoscând starea de fapt a jurisdicției constituționale din Republica Moldova, necesită a
reține următoarele.
Constituția reprezintă cadrul juridic fundamental pentru organizarea și funcționarea statului de
drept și a dreptului național. Or, democrația instaurată în stat trebuie să aibă exclusiv o natură
constituțională, sau aceasta nu poate fi recunoscută drept o democrație veritabilă. Și aceasta, fiindcă
anume Constituția generează constituționalismul, pe care trebuie să-l privim ca pe o stare politicojuridică complexă, prin care se produce recepția în masă a dispozițiilor constituționale de către
subiecții de drept public și privat.
Totodată, se creează impresia că în Republica Moldova constituționalismul a fost adoptat, dar
nu a fost însușit. Ca rezultat, constituționalismul nu este perceput în deplină măsură de societate, dar
nici nu a devenit piatră de temelie pentru guvernare.
Astfel, putem constata, că astăzi, între Constituție care conține „un text bun”, și realitatea
constituțională, există un decalaj considerabil. Or, până în prezent elitele moldovenești nu au înțeles
faptul, că anume Constituția realizează și reflectă legătura dintre juridic și politic, că anume buchea și
spiritul Constituției sunt alfa și omega statului, societății și a omului. Am putea continua acest șir de
aprecieri și metafore la adresa Constituției, dar în opinia noastră, un aspect este cert - rolul autorității
de jurisdicție constituțională este unul decisiv pentru înțelegerea în profunzime a supremația ei, dar și
pentru asigurarea reală a acestei supremații.
În acest context, vom menționa opinia unui cercetător [15], care caracterizând funcțiile CC
RM, împarte activitatea ei în trei etape:
- prima (1995–2001) pe care o califică pozitivă,
- a doua (2001–2013) care, în opinia sa, este o „prăbușire într-un deceniu de stagnare”, și
- cea de-a treia (2013-2019) – „etapa de dezvoltare legată de schimbarea componenței
Curții, fapt care a generat o revenire la un activism judiciar adecvat timpurilor noastre.”
Suntem de acord cu această opinie referitor la prima etapă. Dar necesită a sublinia, că anume
prima componență a CC [16] a pus bazele controlului de constituționalitate în Republica Moldova, a
format tradițiile jurisprudenței constituționale, a convins societatea că Curtea Constituțională poate fi
un „străjer” veritabil al Constituției. Or, judecătorii din prima componență au respectat cu strictețe
supremația Constituției Republicii Moldova promovând insistent această supremație în societate și în
stat. Activând în baza cadrului constituțional și legislativ existent, ei au vegheat ca CC RM să fie o
instituție independentă în ierarhia ramurilor puterii de stat. Anume la acea etapă, CC RM a demonstrat
de nenumărate ori că este o instituție de drept care verifică constituționalitatea actelor emise de
autorități, dar care nu se conformează rațiunii lor politice.
La rândul său, aceste tradiții de bun-augur au fost continuate și de către noii judecători ai CC
RM – 4 la număr, care au intrat în exercițiul funcției la 23.02.2001, doi dintre ei păstrându-și mandatul
din prima componență. Și dacă cineva dintre cercetători a făcut concluzii privind „stagnarea” Curții
fiindcă în perioada dată au fost examinate un număr nesemnificativ de sesizări, atunci vom remarca o
altă situație care combate teza dată. Așa de exemplu, din numărul total de 212 sesizări depuse în anul
2018, peste 80% au fost excepții de neconstituționalitate, majoritatea absolută fiind declarate
inadmisibile, iar Curtea Constituțională pronunțând doar 33 de hotărâri. În acest context expunem
considerațiunea, că eficiența activității CC RM nu depinde de numărul sesizărilor depuse, dar de
numărul hotărârilor adoptate și de calitatea lor. Totuși, dacă în a.2018 au fost pronunțate 33 de
hotărâri, atunci în a.2015 (până la hotărârea de legiuitor activ al Curții prin care au fost acceptate
sesizările privind excepția de neconstituționalitate) au fost pronunțate 31 de hotărâri, 2008 – 24, 2004
– 30, 1999 – 50 de hotărâri, etc. Or, aprecierea calității muncii depuse în sfera justiției doar sub aspect
statistic, nu o putem susține, fiind o abordare afectată de eroare de sens și conținut.
În continuare, dacă în anii 1995–2001 judecătorii constituționali au activat într-o atmosferă
social-politică liniștită, după a.2001 activitatea CC RM s-a desfășurat în condițiile „epurării”
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sistemului judiciar de drept comun și introducerii controlului politic asupra instituțiilor de stat.
Noile forțe politice reprezentate de un singur partid, au format majoritatea constituțională (71
de mandate din 101), și au obținut dreptul și respectiv posibilitatea de a modifica Constituția
Republicii Moldova oricând vor considera necesar. La această etapă, opoziția parlamentară era pe cale
de dispariție.
Parcurgând calea predestinată și aplicând modalitățile legale de asigurare a supremației
Constituției, anume judecătorii din componența anilor 2001 – 2013, au fost nevoiți să înfrunte factorul
politic de guvernare, combătând tentativele de imixtiune în justiția constituțională. Mai ales că anume
după a.2001, au început presiunile politice asupra Curții Constituționale. Dar tot în această perioadă,
considerăm că a avut loc confruntarea rigidă și împotrivirea judecătorilor constituționali influenței
politice, lucru confirmat prin acțiuni și cazuri concrete [18].
Așa, mai întâi guvernanții au limitat rolul Președintelui CC RM, excluzând din art.66 alin.(5) al
Codului jurisdicției constituționale sintagma „în caz de paritate a voturilor, cel al Președintelui devine
hotărâtor”, apoi, prin art.11 alin. (2) din Legea nr.1332 din 26.09.2002 au majorat censul de vârstă
pentru numire în funcția de judecător de la 65 la 70 de ani, considerând atunci că aceasta este
convenabil celor de la guvernare. Mai apoi, prin Legea nr.1570 din 20.12.2002, s-a intervenit în
ordinea votării, stabilind: „În cazul în care la adoptarea hotărârii privind constituționalitatea actului
normativ sau a tratatului internațional se înregistrează paritate de voturi, actul normativ sau tratatul
internațional se prezumă constituțional, iar cauza se sistează” [19]. Era evident ca aceste reglementări
sporeau cu mult șansele unora de a obține un rezultat scontat in cazul contestării unui act normativ în
procedura contenciosului constituțional.
În contextul sus expus, vom menționa ca aceste prevederi au diminuat posibilitățile legale ale
CC RM de a soluționa litigiile constituționale. In consecință, CC n-a dat nici o soluție in cazurile
referitoare la subordonarea Serviciului de Asistenta Medicala Urgenta, la planurile de înmatriculare la
facultăți, la dreptul de proprietate asupra edificiilor si lăcașurilor de cult, la eliberarea licențelor de
emisie s.a.
Ulterior, în ajunul alegerilor parlamentare, guvernarea a avut grijă să-și asigure rezultatele
electorale. Mai apoi, prin Legea nr. 253 din 23.10.2008, la art. 66 alin. (5) din Codul jurisdicției
constituționale s-a adăugat sintagma: „În alte cazuri de paritate a voturilor, cu excepția cazurilor
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), e), f) și h) CJC, cauza se amină”.
Astfel, la nivel de problemă a justiției constituționale, putem întreba - cine și cum trebuie să
convingă judecătorii constituționali să depășească paritatea de voturi, de exemplu în totalizarea
rezultatele alegerilor Președintelui, a Parlamentului, etc.? Desigur, că aceasta este o întrebare ritorică,
dar ea oricum marchează o stare de impas constituțional, dificultate normativă statuată de guvernare
prin lege. De aceia vom concluziona, că modificările normative sus expuse au diminuat posibilitățile
constituționale ale CC RM de a soluționa un șir de litigii constituționale privind drepturile legale, dar
și de soluționare a litigiilor între instituțiile publice, etc.
În contextul celor sus menționate, putem concluziona că cu toate acestea, în așa-numita
perioadă de „stagnare”, CC RM a adoptat un șir de hotărâri importante și principiale care la rândul său
au provocat nemulțumirea guvernanților. Așa, CC RM a declarat neconstituțională tentativa de a
întrerupe, în mod voluntar, mandatul aleșilor locali. Tot Curtea a respins inițiativa de alegere a
primarilor de către consilii. De asemenea CC RM a susținut drepturile constituționale ale alegătorilor
[20], ș.a..
Reacția negativă a reprezentanților guvernării la aceste decizii ale Curții a fost vehementă. Și
este de reținut, că reacția de moment s-a transformat în program de acțiune a guvernanților, devenind
la moment celebră declarația unui lider de partid: „Judecătorii Curții nu sunt zeii coborâți pe pământ
și nu pot să ia decizii mai corecte decât o sută de deputați” [21].
S-a propus chiar să fie modificată legislația astfel, încât Parlamentul că poată eluda hotărârile
Curții Constituționale. Anume în perioada numită de unii „stagnare” a fost eliberat din funcție
Președintele CC [22], și nu numai pentru declarații politice, după cum s-a afirmat în mass-media, dar și
pentru acțiuni de diminuare a independenței Curții și de divulgare a secretului deliberării.
Despre împotrivirea judecătorilor constituționali oricăror presiuni externe ne vorbește și decizia
CC RM [23] prin care a fost calificată drept imixiune scrisoarea deschisă a unui deputat în Parlament,
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datată cu 06.09.2011, care conținea recomandări concrete privind examinarea sesizării nr.96 din
06.04.2011. Nedemonstrarea loialității față de guvernare s-a soldat cu declarația fracțiunii PCRM din
26.09.2001 și cu adresarea către Consiliul Superior al Magistraturii de a ridica mandatul unui judecător
neascultător.
La 08.06.2019 Parlamentul a recunoscut influența excesivă a politicului asupra instituțiilor
statului. Dar acest act este o declarație politică, nu juridică. În acest act nu se demonstrează când, în ce
perioadă au apărut tentativele de control politic, care a fost imixtiunea și care au fost efectele juridice
care necesită a fi înlăturate.
Cineva ar putea considera că introducerea în perioada dată a controlului politic asupra
instituțiilor de drept sunt doar zvonuri [24] și nici o partajare a organelor statale între forțele politice
venite la guvernare în 2009 – 2019 n-a avut loc.
Dar adevărul privind acordurile politice AIE-1, AIE-2 etc. lasă de dorit, mai ales că inițial,
partidele politice chiar au ascuns faptul că ar exista anexe la acordurile respective, în care au fost
partajate funcțiile pe domenii [25].
Considerăm important, că în această perioada s-au autosesizat și partenerii internaționali ai
Republicii Moldova, care au constatat, că informațiile care le-au fost prezentate la Chișinău, indică cert
faptul că Alianța pentru Integrare Europeană a partajat între semnatarii ei funcții şi în cadrul sistemului
judecătoresc [26].
În contextul susmenționat vom relata și alte fapte.
Așa, la 4 martie 2010 [27] prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, Președintele
Curții Supreme de Justiție a fost eliberat din funcție.
La 10 martie 2010 hotărârea Parlamentului din 04.03.2010 a fost contestată la CC RM.
În procesul pregătirii cauzei spre examinare s-a stabilit că Curtea anterior și-a limitat jurisdicția
în aspectul admiterii accesului liber [28] la justiția constituțională a persoanelor publice și demnitarilor
de stat, pornind de la ideea că autoritățile publice competente, înzestrate cu statut constituțional, vor
aplica normele constituționale cu bună credință și nu vor depăși limitele câmpului constituțional. Însă,
luând în considerație omisiunile din legislație, susceptibile de a genera abuzuri, precum și
jurisprudența CEDO în privința rezolvării litigiilor de muncă, CC RM și-a revizuit competența,
hotărând că „actele emise de Parlament, Președintele Republicii Moldova și Guvern referitoare la
persoanele oficiale exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pentru durata
mandatului atribuit, pot face obiect al controlului de constituționalitate sub aspectul formei și
procedurii de adoptare [29].”
După modificarea jurisprudenței sale, CC RM a declarat neconstituțională Hotărârea
Parlamentului Republicii Moldova [30] de eliberare din funcție a președintelui Curții Supreme de
Justiție, pentru că, potrivit legislației [31], președintele Curții Supreme de Justiție poate fi numit și
eliberat din funcție numai la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Era evident faptul
constatat de Curte, că eliberarea din funcție a persoanei cu statut constituțional de demnitate publică,
asupra căreia se răsfrângea principiul incompatibilității, a fost făcută printr-o hotărâre politică.
Cu referire la cele menționate, remarcăm că și mass-media din republică a semnalat fenomenul
partajării politice a instituțiilor statale și a introducerii controlului politic în organele de drept, care a
început odată cu învestirea Parlamentului ales la 29 noiembrie 2009[32] și a continuat cu Parlamentul
ales la 26 noiembrie 2010 [33].
Totuși, în pofida reacției negative a unor demnitari de stat, a reprezentanților unor cercuri
politice [34] și mass-media, CC RM a demonstrat consecvență în asigurarea supremației Constituției și
independență față de orice altă autoritate publică, asigurând respectarea art.134 din Constituția RM.
Remarcăm, că la acel moment au avut loc discuții aprinse constatate [35] în cadrul dezbaterilor
publice privind constituționalitatea hotărârii pronunțate, inclusiv fiind dezbătută aplicarea
jurisprudenței CEDO în jurisprudența unicei autorități de jurisdicție constituțională din Republica
Moldova, dar care în final au susținut constituționalitatea actului justiției constituționale, deci oferind
suportul public.
Ne vom expune și asupra activității CC RM în perioada ce a urmat după a.2013, cu aprecierile
de rigoare.
Astfel, dacă în perioadele precedente hotărârile CC RM erau susținute de comunitatea
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savanților și specialiștilor în drept (nu vorbim de guvernanți), atunci în etapa a treia nu vom găsi opinii
publice în susținerea activității Curții, poate cu excepția unor persoane interesate.
Așa, începând cu a.2013, percepția multora despre Curte a devenit negativă, iar activitatea
Curții a generat critici și calificative negative de genul „hotărâri halucinante”, „hotărâri absurde”,
„hotărâri însoțite de uzurparea puterii în stat”, „batjocură față de Constituție”, etc. [36].
Neîncrederea față de Curte și hotărârile ei au provocat-o judecătorii înșiși, fiind criticați de
faptul că dețin cetățenia altor state și demonstrează loialitate față de alte guverne, iar unii judecători
[37] erau bănuiți de implicare în diferite companii economice, astfel încâlcind jurământul și principiul
incompatibilității, nemanifestând vreo reacție la asemenea învinuiri [38].
Noi nu susținem și nici nu respingem aceste acuzații în adresa judecătorilor constituționali din
perioada 2013–2019. De asemenea, nu dorim, prin analiza factologică a hotărârilor CC RM sub
aspectul asigurării respectării Constituției, să favorizăm pe cineva. Însă, suntem convinși că asigurarea
supremației Constituției în perioada declarată de unii „înfloritoare”, a fost foarte puternic influențată
de așa factori interni precum propriile doleanțe ale judecătorilor constituționali.
În contextul sus expus, susținem dezideratul Comisiei de la Veneția, că „justiția nu este doar
formal înfăptuită, ci și se vede că este înfăptuită, fără ingerințe nepotrivite din partea altor ramuri ale
puterii, a altor organisme din interiorul judiciarului sau a altor judecători ori a altor autori” [39]. Or,
judecătorul nu se poate socoti singur pe sine imparțial, el este dator să manifeste în fiecare cauză
examinată imparțialitate și devotament față de Constituție, supunându-se numai ei.
Un judecător american, scria: „Eu nu aștept că partea care a pierdut procesul va fi convinsă de
obiectivitatea și imparțialitatea justiției, dar eu cred că partea care a pierdut procesul se va convinge,
în primul rând, că instanța a ascultat și a înțeles toate argumentele, în al doilea rând, că fiecare
judecător cinstit, responsabil și înțelept ar fi ajuns la aceeași concluzie și, în al treilea rând, citind mai
multe cazuri, că s-a procedat la fel ca în cazul lui propriu”. Probabil, asemenea sfaturi ar fu utile și
pentru judecătorii constituționali din Republica Moldova.
În temeiurile susmenționate, considerăm că pe parcursul întregii perioade 2013 – 2019,
completul de judecători constituționali, în multe cauze, n-a asigurat supremația Constituției. Ba chiar
mai mult, adeseori Curtea și-a permis să depășească câmpul constituțional. Așa, prin unele hotărâri CC
RM a substituit Parlamentul RM creând noi norme de drept, prin altele - a ignorat procedurile
prevăzute de Codul jurisdicției constituționale, devenind imprevizibilă pentru participanții la proces
[40]. CC RM n-a demonstrat continuitate și consecvență în propria jurisprudență, iar în unele cauze a
confundat problemele de constituționalitate cu cele de oportunitate. S-a creat impresia constantă, că
CC RM a folosit cu rea-credință lipsa în sistemul național de drept a mecanismelor de contestare a
actelor Curții sau de revizuire a celor contrare art.7 din Constituție, care proclamă că „Constituția
Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine
prevederilor Constituției nu are putere juridică”.
II. Aspecte conceptuale și de principiu
a) Introducerea blocului constituțional în locul Constituției
Prin hotărârea din 05.12.2013 [41] CC RM a recunoscut prevalarea Declarației de
Independență asupra Constituției.
Totodată, în opinia separată a unui judecător constituțional se menționează: „Faptul că
Declarația de Independență a fost semnată de toți deputații prezenți în ședința Parlamentului nu îi
conferă o putere juridică mai mare, aceasta având nivelul de lege… În aceste circumstanțe,
Declarația nu poate avea superioritate față de Legea Fundamentală, care este izvorul suprem de drept
în sistemul juridic al fiecărui stat” [42].
La stabilirea blocului constituțional CC RM n-a luat în considerare nici faptul existenței unei
continuități juridice a statului nostru în perioada anilor 1359-27.07.1994 [43], dar nici obligația CC
RM de a garanta securitatea raporturilor juridice, principiu menționat în diverse hotărâri ale CEDO și
nu numai [44].
Vom nota, că Declarația de Independență este un act politic și în acest aspect poate provoca
urmări juridice numai prin actele normative ulterioare. Actele politice, cum ar fi Declarația de
Suveranitate, Legea cu privire la puterea de stat și Declarația de independență, în măsura necesităților,
au fost introduse în Constituție și ca un fir roșu trec prin conținutul normativ al Constituției.
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În opinia noastră, prin hotărârea CC RM din 05.12.2013 a dat peste cap noțiunea de supremație
a Constituției, recunoscută de doctrina națională de drept a Republicii Moldova și de doctrinele de
drept ale statelor lumii care dispun de constituții. Până la pronunțarea acestei hotărâri, era cunoscut
faptul că Legea Supremă a statului (art.7) este Constituția ei. Prin menționata hotărâre s-a introdus
noțiunea de „bloc constituțional”: Declarația de Independență + Preambulul Constituției + conținutul
normativ al Constituției. Însă, după cum se știe, numai legiuitorul constituțional poate să formeze
blocul constituțional [45].
Este ușor de observat că, în comparație cu constituțiile Franței, Estoniei și ale altor state, care
în preambulul Constituției se referă și la alte acte funcționale paralel cu Constituția, în Republica
Moldova conținutul unic al Constituției: preambulul, blocul normativ și blocul tranzitoriu, a fost deja
format în ordinea stabilită de legiuitorul constituțional încă la 29 iulie 1994.
Plasându-se în afara câmpului constituțional, CC RM și-a motivat hotărârea prin aplicarea
precedentului francez, discutat în Franța începând cu anul 1958 și aprobat de Consiliul Constituțional
francez abia în 1972.
Este cunoscut faptul, că sistemul național de drept al Republicii Moldova face parte din familia
romano-germană (europeană sau continentală), despre care cercetătorii în drept [46] afirmă că „familia
juridică romano-germană a adoptat principiul non exemplis sed legibus juricandum est (verdictul nu
se pronunță în temeiul exemplelor, ci al legilor).”
Aplicând precedentul judiciar, caracteristic sistemului de drept anglo-saxon, CC RM în același
timp, printr-un șir de hotărâri [47], a explicat instanțelor de drept comun că nici precedentele judiciare,
nici hotărârile explicative și avizele consultative ale Plenului Curții Supreme de Justiție nu sunt
obligatorii pentru instanțele judecătorești de drept comun.
b) Interpretarea extensivă a hotărârilor Curții Europene pentru Drepturile Omului
La 27.04.2010 CEDO [48] a examinat cererea dlui A. Tănase, care se pretindea victimă a
neînregistrării cererii de participare la alegerile parlamentare din motivul deținerii cetățeniei române.
În cadrul examinării cererii nr.7/08, Marea Cameră a CEDO „a constatat în unanimitate
violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO”.
Însă într-un șir de hotărâri [49], adoptate cu violarea art.72 din Codul jurisdicției
constituționale, CC RM a extins poziția de drept a CEDO privind dubla cetățenie a candidaților
electorali, asupra tuturor persoanelor publice și demnitarilor de stat, inclusiv a celor care, în
conformitate cu Constituția, sunt obligați să garanteze supremația Constituției, suveranitatea statului
și a poporului, securitatea ei și independența [50].
c) Elaborarea normelor de drept. Substituirea legiuitorului constituant
Prin Hotărârea nr.7/2016, după 16 ani de securitate a raporturilor juridice, CC RM a declarat
neconstituționale un șir de reglementări ale Legii nr.1115 din 05.07.2000, inclusiv modalitatea de
alegere a Președintelui Republicii Moldova de către Parlament, statuând alegerea Președintelui RM
prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat [51].
Fără nici o explicație, Curtea a depășit Decizia sa din 18.05.2001[52], prin care se recunoștea,
că potrivit art.135 din Constituție, CC RM este abilitată să supună controlului constituțional doar legile
ierarhic inferioare Constituției. Legile constituționale, după intrarea lor în vigoare, devin parte
componentă a Constituției (art.7 din Constituție) și pot fi revizuite în ordinea art.75, art. 141-143 din
Constituție.
Prin urmare, CC RM a ignorat jurisprudența sa anterioară și, prin hotărâre, a formulat
conținutul articolului 78 „Alegerea Președintelui” și al articolului 89 „Suspendarea din funcție”, le-a
introdus în textul Constituției și a publicat Constituția într-o nouă redacție.
Astfel, Curtea a substituit Parlamentul, care, conform art. 60 din Constituție, „este organul
reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului.”
De asemenea, CC RM a admis devieri doctrinare, stipulând la pct. 2 lit. a) din partea rezolutivă
a hotărârii sale că „după pronunțarea avizului de către Curtea Constituțională, nu se admit intervenții
în textul proiectului legii de revizuire a Constituției, iar ignorarea sau depășirea acestuia pot servi
drept temei pentru nulitatea modificărilor ulterioare.”
Legislația RM nu conține reglementări privind forța juridică a avizelor CC RM, dar în
jurisprudența sa anterioară (1995-2016), CC RM a recunoscut caracterul consultativ al avizelor sale.
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Mai mult, în practica sa jurisdicțională, CC RM întotdeauna vedea o diferență între textele avizelor și
ale legilor constituționale adoptate. În cazul avizelor, scopul era de a fi respectat spiritul, conceptul și
principiile constituționale, dar este neîndoielnic, că orice aviz are un caracter de recomandare, la fel ca
și avizele Comisiei de la Veneția.
Totodată, unele state reglementează caracterul juridic al avizelor autorităților de jurisdicție
constituțională. De exemplu, art.146 lit. h) din Constituția României prevede, că Curtea
Constituțională „dă aviz consultativ”. De asemenea, art.106 alin. 3 din Constituția Lituaniei prevede,
că „în baza concluziilor Curții Constituționale, Parlamentul este cel care decide definitiv cu privire la
cauzele prevăzute la al treilea alineat al art. 105 din Constituție”.
Potrivit explicației impuse în spațiul public, CC RM n-a creat noi norme constituționale, dar
numai le-a revigorat (potrivit DEX-ului, le-a înviorat, fortificat). Credem că o să fie susținută opinia
noastră că schimbarea modului de alegere a Președintelui RM este o modificare esențială și trebuia
efectuată exclusiv de către Parlament, dar nu de către Curte. Mai mult ca atât, Legea nr.1115 din
05.07.2000 stipula că la funcția de Președinte al RM poate pretinde cetățeanul care a atins vârsta de 35
de ani, iar HCC din 04.03.2016 a majorat acest plafon, constituind 40 de ani împliniți [53]. Ar fi
interesant ca publicul să cunoască, care a fost adevăratul motiv al ridicării plafonului de vârstă?
Fără comentarii!
În schimb, comentarii extrem de nefavorabile pentru CC RM au fost expuse de întreaga
societate civilă.
Ca urmare, hotărârea nr.7 din 04.03.2016 n-a fost recunoscută nici de specialiștii în drept, nici
de unele partide politice, care au boicotat alegerile, iar un expert român a apreciat această hotărâre ca
fiind una „halucinantă” [54].
d) Ridicarea excepției de neconstituționalitate în Republica Moldova
Totuși, cea mai importantă victorie a reformei judiciare și de drept în RM, în opinia noastră,
este dreptul instanțelor judecătorești de a nu aplica la rezolvarea litigiilor actele normative contrare
Constituției. Or, înainte de a aplica actul normativ la rezolvarea litigiului, instanța judecătorească este
obligată să verifice conformitatea actului normativ cu cerințele dreptului, Convenției privind apărarea
drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului și Constituției și abia după aceasta poate să decidă
cauza [55,56].
Acest drept al instanțelor judecătorești este prevăzut și în art.135 alin. (1) lit. g) din Constituție,
care stipulează că Curtea Constituțională „rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a
actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiție.” Aceste prevederi ale Constituției au fost
dezvoltate prin codurile de procedură penală (art.7) și civilă (art. 121), prin legile nr. 317 din 13.12.94
și nr. 502 din 16.06.95 (art. 25 și, respectiv, art. 38 privind subiecții cu drept de sesizare).
Mecanismul ridicării excepției de neconstituționalitate, introdus în anul 1996, a suferit unele
modificări [57], însă considerăm că n-a fost definitivat potrivit cerințelor jurisprudenței.
Pentru prima dată în anul 1998 a fost înaintată propunerea de a introduce plângerea
constituțională a cetățenilor și de a oferi instanțelor de judecată de toate nivelurile dreptul de a sesiza
direct Curtea Constituțională. Însă Parlamentul n-a acceptat aceste propuneri înaintate de Președintele
Republicii Moldova și Curtea Constituțională în anii 2004 – 2009.
Substituind Parlamentul constituant, fără a modifica art.135 alin. (1) lit. g) din Constituție și
fără a definitiva la nivel legislativ mecanismul de acces liber la justiția constituțională (art. 20 din
Constituție), Curtea Constituțională, prin hotărârea sa [58], a permis tuturor instanțelor judecătorești să
sesizeze direct Curtea Constituțională, fără intermedierea Curții Supreme de Justiție.
Ca rezultat, valul de sesizări, obiectul cărora adeseori nu ține de competența CC RM, a fost de
nestăvilit. Potrivit datelor statistice, dacă în 2015 au fost depuse 6 excepții de neconstituționalitate, în
2016 numărul lor a crescut până la 118, în 2017 – 137, în 2018 – 184, în 2019 – 194 de sesizări.
Majoritatea excepțiilor au fost respinse la etapa de admisibilitate. În 2019 au fost depuse 194 de
excepții, dar au fost acceptate și examinate în fond numai 7. Ponderea excepțiilor de
neconstituționalitate în totalul sesizărilor depuse în 2019 a constituit 82% [59].
În contextul dat, remarcăm că majoritatea sesizărilor sunt întocmite de către avocați. Trebuie să
avem în vedere faptul că la depunerea sesizărilor pe cauzele civile, comerciale, administrative și
penale, dosarele aflate pe rol în instanțele judecătorești, se suspendă. S-ar putea presupune că prin
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sesizările depuse se urmărește tărăgănarea examinării litigiilor.
În majoritatea cazurilor motivele de inadmisibilitate a sesizărilor au constituit:
- neidentificarea circumstanțelor de fapt;
- lipsa legăturii cauzale între actele contestate și normele constituționale;
- soluționarea problemelor ține de competența altor organe statale;
- existența unor hotărâri anterioare ale Curții, etc.
Este necesar ca mecanismul excepției de neconstituționalitate să fie perfecționat de către
legislativ prin revizuirea Constituției, modificarea codurilor de procedură civilă și penală, a altor acte
normative, interzicerea suspendării examinării cauzelor în instanțele judecătorești, introducerea
răspunderii juridice pentru depunerea sesizărilor vădit nefondate și tergiversarea cauzelor etc.
e) Oportunitatea sau constituționalitatea?
Curtea Constituțională este o instituție politico-juridică și, conform afirmațiilor unor cercetători
în dreptul constituțional [60], ea „face politică, dar numai în limitele Constituției”. De aici decurge
concluzia că CC are dreptul să pronunțe hotărârile sale, folosind atât argumente politice, cât și juridice,
doar dacă aplică strategia de dezvoltare de lungă durată a societății și a statului. În acest aspect,
trezește nedumerire hotărârea CC din 22.04.2013 [61], prin care s-a constatat că „Prim-ministrul unui
Guvern demis prin moțiune de cenzură pentru suspiciuni de corupție se află în imposibilitatea de a-și
exercita atribuțiile. În cazul demiterii Guvernului prin moțiune de cenzură pentru suspiciuni de
corupție, Președintele Republicii Moldova are obligația constituțională de a desemna un Primministru interimar dintre membrii Guvernului, integritatea cărora nu a fost afectată.”
Adoptând o astfel de hotărâre, CC RM în primul rând, n-a ținut cont de dreptul fiecărui
cetățean (art. 21 din Constituție – Prezumția nevinovăției) de a fi protejat de orice bănuieli până a i se
înainta o învinuire, iar în al doilea rând, în argumentarea hotărârii, ea s-a bazat pe declarații politice.
De asemenea, CC RM a conchis, ca „Președintele Republicii Moldova are obligația
constituțională de a desemna un Prim-ministru interimar dintre membrii Guvernului, integritatea
cărora nu a fost afectată”. În acest caz, firesc că apare întrebarea – dacă întreg Guvernul a fost demis
pentru suspiciuni de corupție, atunci cine și cum poate determina care ministru este corupt și cine din
componența Guvernului demis nu este corupt? Dar în legătură cu dilema respectivă, mai apare încă o
întrebare rezonabilă – în ce măsură opinia pronunțată a CC RM corespunde spiritului Constituției
Republicii Moldova (art.16, 21, 97, 101, 103 și 106)?
Se pare că în cazurile expuse, dezideratul de asigurare a supremației Constituției a fost ignorat
de CC RM, dându-se prioritate concluziilor bazate pe oportunitate, și nu pe constituționalitate.
Un alt exemplu.
Printr-un șir de acte [62] vădit neconstituționale, CC RM a suspendat din funcție Președintele
Republicii Moldova, purtător al mandatului dat de popor (după cum se afirma – suspendare temporară,
pentru care societatea a găsit un termen mai exact – pentru 5 minute), fiind înlocuit de către o altă
persoană – Președintele Parlamentului sau, după caz, de Primul-ministru.
Potrivit art.81 și art.89 din Constituție, Președintele Republicii Moldova poate fi tras la
răspundere politică și juridică, procedurile fiind strict prevăzute în Constituție.
Limitarea temporară a mandatului Președintelui prin nerespectarea scopurilor suspendării și a
procedurilor stabilite contravin Constituției [63].
Specialiștii în dreptul constituțional [64] au criticat dur evenimentele destabilizatoare din
Republica Moldova provocate de către CC RM, iar Comisia de la Veneția [65] a apreciat ca fiind
contrară Constituției procedura de suspendare a Președintelui Republicii Moldova și acordarea
dreptului de a semna, în numele său, actele de dizolvare a Parlamentului unui Prim-ministru în demisie
și unui Parlament cu mandatul expirat [66]. Comisia a subliniat că unica posibilitate de suspendare a
Președintelui este cazul exclusiv de inițiere a procedurii de demitere, iar instituirea interimatului se
aplică doar în cazurile expres prevăzute de Constituția Republicii Moldova.
La fel pot fi apreciate și actele CC RM pronunțate în zilele de 7-9 iunie 2019 privind
interpretarea termenului de 3 luni – 90 de zile ca o condiție pentru dizolvarea Parlamentului, privind
durata mandatului Parlamentului ales de legislatura 2014 – 2019; privind activitatea parlamentelor și
guvernelor în exercițiu și a celor formate după alegerile din 24.02.2019 și altele, revizuite de CC la
15.06.2019 [67].
39

Adoptarea acestor hotărâri, de care depindea stabilitatea în stat, a trezit o reacție negativă atât
în Republica Moldova, cât și în alte state.
Parlamentul legal constituit a reacționat printr-un șir de acte, care au restabilit într-o anumită
măsură ordinea legală de drept [68].
Au reacționat la actele CC și specialiști în drept din alte state europene. De exemplu,
Președintele CC a Lituaniei, Dainius Zalimas [69], și-a exprimat nedumerirea, adresând întrebarea
„dacă interpretarea Constituției se poate baza pe Codul civil (interpretarea termenului de 3 luni –
n.a.), deoarece acesta din urmă este de rang inferior și poate fi el însuși subiect al revizuirii
constituționale. Deciziile din 8 iunie au fost adoptate într-un mod deosebit de rapid – în câteva ore;
prin urmare, nu este clar cum a fost asigurată corectitudinea, publicitatea și transparența procesului
judiciar, precum și egalitatea ambelor părți în procedură.”
Așa, la acel moment, din „străjer” al Constituției, CC RM în opinia noastră, s-a transformat
într-o instituție aservită politicului.
Comisia de la Veneția în avizul său a afirmat că „CC nu și-a respectat propriile proceduri și
nici principiul egalității părților în ceea ce privește recenta criză politică. Rolul esențial al CC este de
a menține o distanță egală față de toate ramurile puterii și de a acționa ca un arbitru imparțial în caz
de coliziune între ele, respectând totodată soluțiile la care au ajuns instituțiile legitime din punct de
vedere democratic [70]”.
Ca urmare a pierderii încrederii societății după adoptarea de către CC RM în zilele de 7-9 iunie
2019 a actelor de rea faimă, toți judecătorii constituționali la 26 iunie 2019 și-au dat demisia.
Analizând jurisprudența CC RM pe parcursul anilor 2013-2019, apar întrebări privind
comportamentul Curții Constituționale în asigurarea respectării principiului supremației Constituției și
în alte cauze, de exemplu, examinate în condițiile conflictului de interese [71]; stabilirea criteriilor de
formare a „majorității parlamentare” și a atribuțiilor acesteia la înaintarea propriului candidat la
funcția de Prim-ministru, substituind atribuțiile constituționale ale Președintelui; interpretarea
normelor constituționale după principiul „textul Constituției contravine Constituției [72]”; prelungirea
mandatului judecătorului constituțional de către Curte [73], și altele?
O chestiune este certă, CC RM poate oferi soluții constituționale doar exclusiv din poziția de
gardian al Constituției și ale tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte
(bineînțeles, dacă ultimele nu contravin Constituției) [74].
III. Constatări și concluzii cu titlu de principiu
1. În perioada februarie 1995 – iunie 2019 la CC RM au activat 26 de judecători, dintre care
trei au deținut două mandate consecutiv.
2. În perioada 1995 – 2001 judecătorii constituționali au introdus bazele controlului de
constituționalitate și au asigurat ca subiecții de drept să se mențină în câmpul constituțional.
3. În perioada 2001 – 2013 judecătorii constituționali au activat în câmpul constituțional, au
readus subiecții de drept în câmpul constituțional, au respins public și transparent imixtiunile
politicului în activitatea CC RM.
4. În perioada 2013 – 2019 judecătorii constituționali, au adoptat un șir de acte convenabile
unor grupuri politice și de interese, în unele cauze au demonstrat loialitate față de puterea politică, ceea
ce s-a soldat cu demisia in corpore a ultimei componențe la 26.06.2019.
5. Într-un stat democratic, de drept, în care guvernează legea, Curtea Constituțională merită
un respect instituțional. Fiind un „străjer” al Constituției și un arbitru echidistant, este esențial ca ea să
manifeste responsabilitate la adoptarea deciziilor și să nu iasă din limitele cadrului constituțional. Dacă
aceste lucruri nu sunt respectate, imaginea și justiția înfăptuită de autoritatea de jurisdicție
constituțională este compromisă.
6. Curtea Constituțională trebuie să demonstreze în jurisprudența sa continuitate și
consecvență. În caz contrar, ea poate deveni imprevizibilă și riscă să piardă încrederea societății.
7. Curtea Constituțională deține dreptul de a-și revizui practica sa, dar acest drept poate fi
realizat doar în baza unor argumente extrem de elocvente, care pot să convingă societatea, autoritățile
de stat și cetățenii de oportunitatea revizuirii pentru ordonarea normelor juridice într-un sistem omogen
și unitar, pentru stabilirea raporturilor de subordonare și logistică juridică între diferite elemente ale
sistemului de drept național și internațional.
40

8. Nerespectarea supremației Constituției și a propriilor proceduri jurisdicționale poate avea
ca urmare violarea unor astfel de valori și principii constituționale ca demnitatea omului, libera
dezvoltare a personalității umane, suveranitatea națională, democrația și pluralismul politic, separația
și colaborarea puterilor, accesul liber la justiție, egalitatea în drepturi, libertatea cuvântului, libertatea
conștiinței, libertatea de privațiune materială, libertatea de povara fricii și altele.
9. Un pericol pentru justiția constituțională îl prezintă factorii interni. Formalismul în
înfăptuirea justiției este inadmisibil. Prin comportamentul lor judecătorii trebuie să demonstreze că fac
justiție, justiție adevărată, fără admiterea ingerințelor din partea altor ramuri ale puterii de stat, din
partea partidelor politice sau a altor actori publici sau privați.
10. Justiția constituțională nu va fi recunoscută ca o instituție obiectivă și imparțială dacă nu va
exclude conflictele de interese la judecarea cauzelor, dacă nu va fi asigurată delimitarea strictă a
problemelor de neconstituționalitate de cele de oportunitate.
11. Curtea Constituțională nu se poate conforma cerințelor și regulilor majorității sau
minorităților din societate, ea nu se bazează pe percepția grupurilor de interese și nu-și modifică sau
revizuie actele pronunțate, decât în cazurile strict prevăzute de legislație și cu respectarea principiului
supremației Constituției.
12. În legislația Republicii Moldova lipsesc prevederi care să asigure respectarea și aplicarea
art.7 al Constituției în cazurile în care vădit este încălcat principiul supremației Constituției Republicii
Moldova.
13. Lipsa mecanismelor de contestare a acțiunilor și a actelor adoptate de Curtea
Constituțională prin nerespectarea propriilor proceduri poate provoca abuzuri și drept rezultat poate fi
grav știrbită autoritatea CC RM dar și erodată însăși justiția constituțională.
14. CC RM poate avea doar o singură poziție legală în arhitectura constituțională a țării –
exclusiv doar cea de gardian a Constituției Republicii Moldova și a spiritului ei.
IV. Recomandări
1) Perfecționarea cadrului normativ privind constituirea corpului judecătoresc și
activitatea Curții Constituționale:
a) lichidarea parității de voturi prin desemnarea, prin concurs, a celui de-al 7-lea judecător de
către Președintele RM;
b) efectuarea justiției în două trepte din complete de un singur judecător și/sau doi judecători
și în final – Marea Cameră din toți judecătorii Curții;
c) stabilirea prin lege a mecanismului de executare a hotărârilor CC RM și modalitatea de
responsabilizare a autorităților care neglijează executarea actelor Curții;
d) introducerea plângerii constituționale;
e) extinderea subiecților cu drept de sesizare a Curții: CSM, toate instanțele judecătorești,
cetățenii, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, autoritățile
locale, partidele politice și ONG-urile;
f) excluderea sesizării Curții Constituționale de către un singur deputat;
g) numirea judecătorilor constituționali pe durata exclusiv a unui singur mandat de 6-9 ani;
h) alegerea judecătorilor constituționali prin concurs, cu trei luni înainte de expirarea
termenului mandatului judecătorului în exercițiu;
i) introducerea pentru candidații la funcția de judecător a cerințelor suplimentare referitoare
la deținerea exclusivă a cetățeniei Republicii Moldova, a gradului științific, a stagiului de judecător de
cel puțin 10 ani, neapartenența la un partid politic, cunoașterea unei limbi străine de circulație
internațională.
2) Restabilirea cerinței legale de deținere a unei singure cetățenii de către demnitarii de
stat a RM. Securitatea națională este cel mai important element în edificarea statală a Republicii
Moldova. Restabilirea restricției privind deținerea multiplei cetățenie la demnitarii de stat ar consolida
suveranitatea și independența RM, asigurând securitatea națională a țării moldave și a societății
moldovenești.
3) Necesită formarea pe calea legislativă a unui mecanism juridic de apreciere a
Hotărârilor CC RM care contravin Constituției RM, și respectiv de asigurare
a revenirii
în albia constituțională de către legiuitorul constituant, prin referendum sau prin altă modalitate
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legală.
Referințe bibliografice:
1. Pușcaș V., Smochină A. și Negru B.. Комментарий к проекту закона о
Конституционном суде, 16 января 1993 год. Независимая Молдова și Nota explicativă la proiectul
de lege cu privire la Curtea Constituțională. Moldova Suverană, 18 ianuarie 1993.
2. Renoux Th. La Conseil Constitutionnel et le pouvair judisiere en Frans, et dous la modele
europen de control de constituționalite de lois. De la diversite des institution as a l’unite des droit. În
„Revue internationnale de droit compare” nr. 3, 1994.
3. Seminarul internațional „Competențele Curții Constituționale și rolul ei în societate în
lumina proiectului de lege cu privire la Curtea Constituțională”, organizat la 17-18 iunie 2002 sub
auspiciile Comisiei de la Veneția.
4. Kelsen Hans. La garantie jurisdictionnuelle de la Constitution. Paris, 1928, p.224-225
5. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
6. Legea nr. 317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională”.
7. Codul jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16.06.1995.
8. art. 72 al Codului jurisdicției constituționale adoptat prin Legea nr. 502 din 16.06.1995
9. Hotărârea Parlamentului RM nr. 121 din 16.08.2019, Hotărârea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 302/18 din 30.07.2019, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 302/18 din
30.07.2019, Hotărârea Guvernului RM nr. 404 din 15 august 2019, Hotărârea Parlamentului RM nr.
121 din 16.08.2019, Hotărârea Guvernului RM nr. 404 din 15 august 2019.
10. Zubco V., Cobăneanu S., Funcțiile Curții Constituționale. Revista Justiția constituțională,
2004, nr. 4, pag. 15
11. Pușcaș V. „Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova. 20 de ani de la adoptarea
Constituției”, Justiția constituțională, 2019, pag.334
12. Pușcaș V. „Supremația legii în statul de drept”, Justiția constituțională, 2019, Chișinău,
p.565-566.
13. Pușcaș V. „29 iulie – ziua adoptării Constituției Republicii Moldova, Legea Supremă a
statului”, Justiția constituțională, Chișinău, 2019, p. 579.
14. Pușcaș V., Kuciuk V. „29 iulie – Ziua Constituției Republicii Moldova. 25 de ani de
provocări pentru demnitatea constituțională a poporului moldovenesc.” În monografia „Constituția
Republicii Moldova. 25 de ani.” Chișinău, 2020.
15. Tănase A.: Curţile Constituţionale sunt acele instituţii care au sarcina să vegheze ca să nu
existe „regate fără dreptate”. bislav.md. 23.02.2017.
16. Puşcaş V., 23 februarie – Ziua Curții Constituționale., Justiția constituțională. Chişinău,
2019, pag. 264.
17. Ziarul Timpul. https://www.timpul.md/articol/victor-puscas-a-ramas-fara-ceasul-daruit-deex-presedintele-voronin-4279.html.
18. Puşcaş V.. Independenţa Curţii Constituţionale în oglinda strâmbă a legalităţii. Ziarul
„Timpul”, 17.02.2010.
19. HCC nr. 10 din 19.02.2002 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.
807 din 05.02.2002 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale”.
20. Puşcaş V. Independența Curții Constituționale în oglinda strâmbă a legalității. Ziarul
„Timpul”, 17.02.2010.
21. HCC nr. Ag-5 din 28.09.2011 cu privire la destituirea dlui D. Pulbere din funcția de
Președinte al Curții Constituționale.
22. Decizia CC nr. 2 din 07.09.2011 asupra demersului judecătorului Victor Puşcaş privind
scrisoarea deschisă a unui deputat în Parlamentul RM (M.O. nr. 152 din 16.09.2011).
23. Hotărârea Parlamentului nr. 39 din 08.06.2019 privind adoptarea Declaraţiei cu privire la
recunoaşterea caracterului captiv al statului Republica Moldova (M.O. nr. 208 din 21.06.2019).
24. (doc) Acordul AIE2, mina care a desființat Alianța! Cum s-au partajat funcțiile?.
https://unimedia.info/stiri/doc-acordul-aie2--mina-care-a-desfiintat-alianta-cum-s-au-partajat-functiile57321.html; http://www.e-democracy.md/files/parties/acord-constituire-aie-2010.pdf.
42

25. 01.12.2011: Coraportorii APCE: Justiţia din Moldova nu a atins până în prezent standrdele
europen. http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=news&id=7019.
26. Hotărârea Parlamentului nr. 30 din 04.03.2010 privind eliberarea din funcție a
Președintelui Curții Supreme de Justiție (M.O. nr. 34 din 09.03.2010).
27. conform prevederilor art. 20 al Constituției Republicii Moldova.
28. HCC nr. 10 din 16.04.2010 pentru revizuirea Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 16 din
28.05.1998 „Cu privire la interpretarea art. 20 din Constituţia Republicii Moldova” în redacţia
Hotărârii nr. 30 din 09.07.2007 (M.O. nr. 58 din 23.04.2010).
29. HCC nr. 11 din 27.04.2010 pentru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.
30 din 04.03.2010 privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie (M.O. nr. 18
din 07.09.2010).
30. Legea nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art.91), Legea nr.
544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului (art.9) şi Legea nr. 947 din 19.07.1996 cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.4).
31. Parlamentul de legislatura a VI-a (aprilie-iulie 2009).
32. Parlamentul de legislatura a VII-a (29.07.2009 – 28.11.2010).
33. Puşcaş V., «Tertipurile Ministrului Justiției”.
34. Puşcaş V., Jurisprudenţa Curţii Europene în activitatea jurisdicţională a Curţii
Constituţionale. Revista „Săptămâna” din 14 și 21 mai 2010, pag. 7 şi 11.
35. Puşcaş V. «Dați-i Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”.
Justiția constituțională, Chișinău, 2019, pag.283.
36. rise.md/doc – internet la situaţia din 13.01.2016.
37. Interesele ascunse ale judecătorilor constituționali. (Patru din cei cinci judecători ai
actualului plen al Curții Constituționale nu și-au declarat toate afacerile la Comisia Națională de
Integritate (CNI). În același timp, unul dintre ei a ascuns de autoritățile române calitatea de asociat
într-o companie, timp de doi ani, în perioada când a fost deputat în Parlamentul de la București.)
https://www.rise.md/doc-interesele-ascunse-ale-judecatorilor-de-la-curtea-constitutionala-2/.
38. Opinia amicus curiae a Comisiei de la Veneţia din 13.12.2019 privind răspunderea penală
a judecătorilor Curții Constituționale, pct. 22, și Raportul Comisiei Internaționale a Juriștilor
„Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova.” 2019, pag. 48-49
39. Kuciuk V.. Pledoarii la Curtea Constituţională. Susţinerea punctelor de vedere ale
Parlamentului Republicii Moldova. Ch.: Editura Tipografia „Print-Caro”, 2018. - 556 p.
40. HCC nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituție în
corelație cu Preambulul Constituției și Declarația de Independență a Republicii Moldova (M.O. nr. 304
din 27.12.2013).
41. Băieșu A.. Opinie separată expusă în temeiul art. 27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională
şi
art.
67
din
Codul
jurisdicţiei
constituţionale.
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/29651,
http://www.constcourt.md/public/ccdoc/opinii/roop_h36_2013_ro.pdf.
42. Pușcaș V. „Consolidarea statalității de la Declarația de suveranitate spre Declarația de
indenependență”, Justiția constituțională, 2019, p.317-325; V.Pușcaș „Dezvoltarea instituțională a
Republicii Moldova”, ibidem, p.327-338; V.Pușcaș„Consolidarea statalității Republicii Moldova”,
ibidem. P.265-271.
43. Plenul CSJ. Hotărîrea nr.3 din 09 iunie 2014 cu privire la aplicarea de către instanţele
judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale. Cauza „Pîrnău și alții c. Moldovei” 27 martie 2012 și altele.
44. Puşcaş V.. „Dacă doreşte, de ce să nu se accepte?” Ziarul „Săptămîna”, 10 ianuarie 2014
45. Guceac Ion. Constituţia la răscrucea de milenii, Chişinău, 2013, pag.19
46. HCC nr. 2 din 09.02.2016, Decizia CC nr. 88 din 22.11.2016, HCC nr. 25 din 22.07.2016,
HCC nr. 55 din 14.10.1999 şi altele
47. Hotărîrea CEDO din 27.04.10 în cauza Tănase c. Moldovei wwwjustice.md la situaţia din
17.02.2020.
48. HCC nr. 31 din 11.12.2014 privind revizuirea HCC nr. 9 din 26.05.2009 pentru controlul
43

constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 273 din 07.12.2007 … constcourt.md .
49. Кучук В, Пушкаш В. Угроза национальной безопасности страны как следствие
двойного гражданства (казуальный анализ). Justiţia constituţională. Chişinău, 2019, pag. 170-209.
50. HCC nr. 7 din 04.03.2016 privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr.
1115 din 05.07.2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova.
51. DCC nr. 5 din 18.05.2001 privind controlul constituționalității Legii nr. 1115 din
05.07.2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova.
52. Pușcaș V.. Replică la press-release-ul CCM din 16.03.2016. Justiția constituțională. 2019,
pag. 287-289.
53. Pușcaș V. Platon mi-e prieten, dar adevărul este mai presus. Justiția constituțională. 2019,
pag. 303-305.
54. Știri 24. Analist român: Decizia Curții Constituționale este halucinantă și o premieră
mondială. 05 martie 2016. https://stiri24.md/analist-roman-decizia-curtii-constitutionale-estehalucinanta-si-o-premiera-mondiala/; http://www.allmoldova.com/. Analist român, despre decizia CC:
Halucinant. Unicat mondial. http://www.allmoldova.com/ru/news/analist-roman-despre-decizia-cchalucinant-unicat-mondial.
55. H. Plenului CSJ nr. 2 din 30.01.1996 cu privire la practica aplicării de către instanțele
judecătorești a unor prevederi ale Constituției RM.
56. H. Plenului CSJ nr. 17 din 19.06.2000 privind aplicarea în practica judiciară a unor
prevederi ale Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
57. Pușcaș V. Îmbunătățirea sau înrăutățirea mecanismului de ridicare a excepției de
neconstituționalitate. Revista „Legea și viața”, 2007, nr. 2.
58. HCC nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea art. 135 alin. (1) lit. g) din Constituție.
59. Rapoartele Curții Constituționale privind exercitarea jurisdicției constituționale în anii
2015 – 2019 wwwconstcourt.md .
60. Витрук Н. Конституционное правосудие. Москва, «ЮНИТК» 1998 г., стр.67
61. HCC nr. 4 din 22.04.2013 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui RM
nr. 534 din 8 martie 2013 privind demisia Guvernului și desemnarea candidatului pentru funcția de
Prim-ministru.
62. HCC nr. 28 din 17.10.2017 pentru interpretarea prevederilor art. 98 alin. (6) în coroborare
cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către
Președinte). Avizul nr. 1 din 08.06.2019, privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul
funcției de Președinte al RM pentru exercitarea obligației constituționale de dizolvare a Parlamentului
și de stabilire a datei alegerilor parlamentare anticipate.
63. Pușcaș V. „Dați-i Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”.
Justiția constituțională, 2019, pag. 253.
64. Declarația foștilor membri ai corpului judecătoresc din Republica Moldova wwwrdg.md
65. Avizul Comisiei de la Veneția din 24 iunie 2019 privind deciziile CC din 8 și 9 iunie 2019
wwwprotiv.md, wwwjurnal.md.
66. Kuciuk V. Suveranul puterii de stat este poporul, „Jurnalul juridic național: teorie și
practică”. 2019, nr. 4, pag. 8-26.
67. Decizia nr. 83 din 07.06.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind
interpretarea art. 85 alin. (1) coroborat cu art. 63 alin. (2) și (3), 69 alin. (2) și 103 din Constituție (data
de la care se calculează termenul de 3 luni de inactivitate a Parlamentului în vederea dizolvării sale);
HCC nr. 13 din 08.06.2019 pentru interpretarea prevederilor art. 63 și 85 din Constituție; HCC nr. 14
din 08.06.2019 pentru controlul constituționalității actelor legislative adoptate de către Parlamentul de
legislatura a X-a pe 08.06.2019; HCC nr. 15 din 08.06.2019 pentru controlul constituționalității
Decretelor Președintelui RM din 08.06.2019 privind desemnarea candidatului la funcția de Primministru și privind numirea Guvernului Republicii Moldova; Avizul nr. 1 din 09.06.2019 privind
constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova
pentru exercitarea obligației constituționale de dizolvare a Parlamentului și de stabilire a alegerilor
parlamentare anticipate; Avizul nr. 2 din 09.06.2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică
dizolvarea Parlamentului; HCC nr. 16 din 15.06.2019 privind revizuirea Deciziei nr. 83 din
44

07.06.2019, HCC nr. 13 din 08.06.2019 și Avizelor CC nr. 1 și nr. 2 din 09.06.2019.
68. Hotărârea Parlamentului RM nr. 39 din 08.06.2019 pentru adoptarea Declarației cu privire
la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova; Hotărârea Parlamentului RM nr. 42
din 08.06.2019 pentru aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii în
stat și altele.
69. „Președintele Curții Constituționale a Lituaniei, nedumerit de decizia CC cu privire la
dizolvarea Parlamentului”, Ziarul de Gardă din 14.06.2019. zdg.md.
70. Aviz fără precedent al Comisiei de la Veneția referitor la hotărîrile Curții Constituționale
din Moldova, Ziarul de Gardă din 21 iunie 2019, zdg.md.
71. Kuciuk V. „Justiția constituțională și conflictul de interese”. Monografia „Justiția
constituțională”, 2019, pag. 17-41.
72. Kuciuk V. Când textul Constituției contravine Constituției. Monografia „Justiția
constituțională”, 2019, pag.41-51.
73. HCC nr. 12 din 12.05.2016 privind interpretarea art. 116 alin. (2) și (4) și art. 136 alin. (1)
din Constituție.
74. HCC nr. 55 din 14.10.1999 privind interpretarea unor prevederi din art. 4 din Constituția
Republicii Moldova, constcurt.md .

45

SECȚIA 2. ŞTIINŢE ECONOMICE
POTENȚIALUL DE MUNCĂ ȘI OCUPAREA POPULAȚIEI RURALE ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
CATAN Petru,
Doctor habilitat în economie,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
REZUMAT
Pe fundalul crizei globale, problema potențialului de muncă rural și ocuparea forței de muncă
rurală a devenit și mai accentuată. În timp ce sectorul agrar a fost considerat întotdeauna prioritar și a
jucat un rol de bază în securitatea alimentară a țării, producătorii agricoli în prezent sunt într-o stare
economică extrem de dificilă. Ca rezultat, există un pericol serios de scădere a potențialului de muncă
rural.
Cuvinte-cheie: populația urbană, populația rurală, potențialul de muncă rural, ocuparea forței
de muncă, mișcarea naturală a populației, rata populației rurale.
LABOR POTENTIAL AND THE EMPLOYMENT OF THE RURAL POPULATION IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA
CATAN Petru,
Habilitation PhD of Economic Sciences,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
Against the background of the global crisis, the issue of rural employment potential and rural
employment has become even more acute. While the agricultural sector has always been considered a
priority and has played a key role in the country's food security, agricultural producers are now in an
extremely difficult economic situation. As a result, there is a serious danger of a decrease in the
potential for rural work.
Key words: urban population, rural population, rural employment potential, employment,
natural population movement, rural population rate.
Au trecut deja circa 30 de ani de la organizarea Conferinței Internaționale a Muncii, la care au
fost puse în discuție problemele ocupării forței de muncă în regiunile rurale [1]. Concluziile adoptate
cu această ocazie, purtau un caracter larg răspândit și în ciuda perturbațiilor mari petrecute în anii
următori, acțiunile propuse la acel moment la nivel național și internațional au rămas extrem de
relevante.
Printre exemple se numără apelul privind „elaborarea noilor strategii de dezvoltare la nivel
național și internațional, în cadrul cărora este recunoscut pe deplin rolul important al sectorului agrar”
și recunoașterea necesității creării condițiilor macroeconomice mai favorabile pentru dezvoltarea
acestuia.
Formularea acestei probleme este foarte oportună. După Summit-ul Mileniului ONU din anul
2000, comunitatea internațională s-a angajat să reducă sărăcia și foamea până în 2015. Au trecut 5 ani
după, și este oportun să se facă un bilanț al celor realizate și să se traseze ce măsuri suplimentare vor
fi necesare în viitor pentru a atinge pe deplin Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM).
Promovarea muncii decente în zonele rurale este o condiție esențială pentru realizarea ODM. Trei
sferturi din păturile sărace din lume trăiesc în zonele rurale. Mulți dintre ei își câștigă existența prin
muncă agricolă și în multe cazuri venitul lor din muncă este insuficient pentru a-și satisface
necesitățile de bază [2].
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Formarea mecanismelor de piață în sectorul agrar al Republicii Moldova în absența unei
susțineri efective de către stat a producătorilor agricoli a dus la o înrăutățire a situației socioeconomice generale din ramură și a zonelor rurale în general. În sectorul agrar, utilizarea forței de
muncă este deosebit de ineficientă, deoarece selectarea locurilor de muncă vacante și a posibilităților
de angajare sunt semnificativ limitate, iar rata de creștere și durata șomajului sunt mai mari decât în
oraș și depășesc nivelul său acceptabil social.
Situația se complică și prin faptul, că în sectorul agrar au loc o serie de procese negative: în
întreprinderile agricole mari, relațiile economice nu stimulează forța de muncă eficientă, sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii nu este legat de întreprinderile agricole mari prin relații de paritate, și
practic la sat nu există infrastructură de producție care să poată, pe de o parte, să sporească eficiența
producției agricole, pe de altă parte - să ofere oamenilor locuri de muncă.
Măsurile intervenționiste statale nu sunt întotdeauna eficiente, mai ales la nivel local. Acest
lucru este valabil în special pentru sectorul agrar, unde factorii subiectivi afectează ocuparea forței de
muncă într-o măsură mai mare decât cei obiectivi.
Perioada de formare a economiei de piață necesită soluționarea problemei creării noilor locuri
de muncă, formării și recalificării lucrătorilor disponibilizați, perfecționarea cadrului legal de
reglementare a pieței forței de muncă și a mecanismului de reglementare a ocupării populației din
mediului rural.
În condițiile social-economice create în Republicii Moldova, o deosebită relevanţă capătă
potențialul de muncă și analiza acestuia. Potențialul de muncă reprezintă forța de muncă totală și
capacitatea socială totală a populației de a munci. Deosebit de acută stă problema potențialului de
muncă a populației din mediul rural.
În prezent are loc o deteriorare cantitativă și calitativă a potențialului de muncă al teritoriilor
rurale. Problemele actuale privind ocuparea forței de muncă și utilizarea ineficientă a resurselor de
muncă sunt exacerbate de problemele demografice, ceea ce determină o scădere a nivelului de trai al
populației rurale, care duce la scăderea potențialului său de muncă.
Potențialul de muncă al populației rurale din Moldova este format pe fundalul unei situații
demografice nefavorabile. Caracteristicile demografice ale populației rurale au impact semnificativ
asupra structurării societății rurale și caracteristicile sociale ale populației rurale. Analiza lor oferă o
oportunitate de a stabili principalele tendințe în schimbarea dimensiunii și compoziției populației
rurale, de a descoperi mobilitatea socială și adaptabilitatea anumitor pături sociale la condițiile
moderne economice de viață.
Dinamica populației în Republica Moldova, inclusiv rurale și urbane este prezentată în tabelul
1.
Tabelul 1. Dinamica populației stabile [3], la 1 ianuarie în Republica Moldova, mii pers.
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
3644,1
3599,8 3563,7 3555,2 3553,1 3550,9 3547,5
3542,7
Populația totală
1514,2
1491,0 1476,7 1507,3 1511,1 1516,8 1521,9
1527,5
Urbană
2129,9
2108,8
2087,0
2047,9
2042,0
2034,1
2025,6
2015,2
Rurală
Populaţia stabilă a Republicii Moldova la 01.01.2019 a fost de 3542,7 mii persoane, în scădere
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2000 cu 101,4 mii persoane, sau cu 2,8% . Se constată o descreştere
mai lentă a populaţiei în mediul urban în aceiași perioadă (2000/2019) cu 13,3 mii persoane sau 0,88%
şi o descreştere a populaţiei rurale de la 2129,9 la 2015,2 mii persoane, sau cu 114,7 mii persoane.
Aceste schimbări au fost cauzate, în special, de sporul natural negativ al populaţiei rurale (tabelul 2) şi
structura fluxului migraţiei interne.

Anii
2010
2012
2013

Tabelul 2. Mișcarea naturală a populației pe medii, persoane [4]
Sporul natural
Total
Mediul urban
Mediul rural
-3 157
1 729
-4886
-125
2 098
-2223
-189
1397
-1586
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2014
2015
2016
2017
2018

-878
-1 296
-1 095
-2 708
-4 594

1013
339
593
-81
-867

-1891
-1635
-1688
-2627
-3727

Situația demografică din mediul rural rămâne catastrofală. Conform datelor din anul 2018,
mortalitatea în mediul rural a fost de 24334 de persoane. Acest indicator este semnificativ inferior
mortalității din oraș, care este de 12866 de persoane și constituie 1:1,89.
Sporul natural pe anii perioadei analizate (2010-2018) pe țară este negativ, vârful declinului
constituindu-l anul 2018 cu (– 4594) persoane, depășind nivelul minimal din perioada analizată (anul
2012 - (- 125) persoane) de aproximativ 37 de ori, iar față de 2017 de 1,7 ori. Declinul natural în
preponderență î-i revine mediului rural, care pe parcursul anilor 2010-2018 a constituit de la (-4886)
persoane, până la (-3727) persoane, acoperind sporul natural pozitiv din mediul urban pe anii 20102016. Însă începând cu anul 2017 (-81) persoane, 2018 (-867) persoane sporul natural din mediul
urban s-a transformat în declin.
Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 56,9% (Tabelul
3). În mediul urban locuiesc 1,5 milioane persoane, sau 43,1%.

Nr. ord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tabelul 3. Rata populației rurale pe țări, %[5]
Țara
Data
Rata populației rurale, %
Regatul Unit
Decembrie, 31, 2017
16.86
Germania
Decembrie, 31, 2018
22.69
India
Decembrie, 31, 2018
65.97
Italia
Decembrie, 31, 2018
25.56
China
Decembrie, 31, 2018
40.85
Rusia
Decembrie, 31, 2018
25.57
Statele Unite
Decembrie, 31, 2018
17.74
Turcia
Decembrie, 31, 2018
24.86
Franţa
Decembrie, 31, 2018
19.56
Japonia
Decembrie, 31, 2018
8.38
România
Decembrie, 31, 2018
46.00
Azerbaidjan
Decembrie, 31, 2017
44.66
Armenia
Decembrie, 31, 2018
36.85
Bielorusia
Decembrie, 31, 2018
21.41
Georgia
Decembrie, 31, 2018
41.37
Kazahstan
Decembrie, 31, 2018
14.89
Kîrgîzstan
Decembrie, 31, 2018
63.87
Letonia
Decembrie, 31, 2018
31.86
Lituania
Decembrie, 31, 2018
32.32
Moldova
Decembrie, 31, 2018
56.90
Israel
Decembrie, 31, 2017
7,66

În urma analizei efectuate în tabelul 3 pe o grupă de țări, vedem că numai India și Kîrgîzstanul
depășesc Moldova privind Rata populației rurale, acest indicator constituind respectiv 65,97% și
63,87%. Cea mai joasă rată î-i revine Israelului (7,66%) și Japoniei (8,38%).
Din populația rurală Rata de ocupare a forței de muncă în sectorul agrar la 31 decembrie
2019 în Republica Moldova a constituit 35,93%, fiind depășită de India (42,21%) și Georgia (41,82%)
(tabelul 4):
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Tabelul 4. Rata de ocupare a forței de muncă în sectorul agrar pe țări (31 decembrie 2019) [6]
Nr.
ord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Țara

Rata de ocupare, %

Regatul Unit
Germania
India
Italia
China
Rusia
Statele Unite
Turcia
Franţa
Japonia
România
Azerbaidjan
Armenia
Bielorusia
Georgia
Kazahstan
Kîrgîzstan
Letonia
Lituania
Moldova
Israel

1.03
1.27
43.21
3.68
25.36
5.76
1.34
19.20
2.58
3.38
21.71
35.90
33.15
10.59
41.82
14.89
26.38
6.75
7.64
35.93
0,92

Cea mai mică Rata de ocupare a forței de muncă în sectorul agrar pe țări o constituie: Israel
(0,92), Regatul Unit (1,03), Germania (1,27), SUA (1,34) etc.

Nr.
ord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Țara
Regatul
Unit
Germania
India
Italia
China
Rusia
Statele
Unite
Turcia
Franţa
Japonia
România
Azerbaidjan
Armenia
Bielorusia
Georgia
Kazahstan
Kîrgîzstan

Tabelul 5. Structura PIB pe țări,%
Data
Agricultură [7] Industrie [8]
Decembrie, 31, 2018

0.63

Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2017

0.77
14.60
1.94
7.19
3.15

Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2017
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018

5.82
1.62
1.19
4.37
5.25
14.94
6.40
6.76
4.40
12.33

0.92

Servicii[9]

17.51

79.22

27.46
26.16
21.36
40.65
32.07
18.21

68.89
53.80
74.00
51.63
62.84
78.92

29.47
17.36
29.30
28.97
52.21
25.29
32.13
19.92
33.50
27.46

61.00
78.81
69.31
63.28
42.28
54.81
55.96
66.14
61.29
55.92
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18.
19.
20.
21.

Letonia
Lituania
Moldova
Israel

Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2018
Decembrie, 31, 2017

3.56
2.91
10.08
1,14

19.50
25.52
17.88
19.42

74.73
67.98
71.39
77.86

Ținând cont de importanța cererii de consum pentru creșterea economică, din punct de vedere
sectorial nu e surprinzător că sectorul „Servicii” a avut în perioada analizată (tabelul 5) o contribuție
esențială la formarea PIB. În 21 de țări analizate în structura PIB locul principal î-l ocupă „Serviciile”,
depășind în unele țări cota de 70% (Regatul Unit - 79,22%, Franța – 78,81%, SUA – 78,92%, Israel –
77,86%, Letonia – 74,73%, Italia – 74%). Moldova tot se regăsește în această grupă de țări cu –
71,39%. La fel se poate spune și despre „Industrie”, care se află pe locul doi în structura PIB,
excepție fiind Azerbaidjanul cu o cotă de 52,21% (locul 1 în structura PIB), depășind sectorul
„Servicii” cu 9,93 puncte procentuale. Cea mai înaltă cotă a „Industriei” în structura PIB a fost
înregistrată în perioada analizată în China -40,65%, Kazahstan – 33,50%, Rusia – 32,07%, Bielorusia 32,13% etc.
În țările analizate, Rata agriculturii în structura PIB este neesențială, constituind de la 0,63%
în Regatul Unit, până la 14,94% în Armenia. Moldova ocupă un loc de frunte, Rata agriculturii în
structura PIB constituind 10,08% . În România, agricultura are o contribuție de 2,3 ori mai mică
(4,37%) în timp ce industria realizează mai bine de un sfert (28,97%) din PIB. Așadar, din punct de
vedere sectorial, economia Republicii Moldova este relativ slab industrializată, depinzând în
continuare în bună măsură de contribuția inerent volatilă a agriculturii. Conform datelor Băncii
Mondiale, dintre țările din grupul de comparație doar India, Armenia și Kîrgîzstanul sunt mai
dependente de agricultură decât Republica Moldova.
Reducerea lucrătorilor din întreprinderile sectorului agrar în anii de reformă, a devenit acută,
ceea ce, împreună cu monopsonia pe piața muncii a suprafețelor agricole, agravează problema ocupării
forței de muncă.
Tabelul 6. Numarul salariatilor pe activitati economice (la 31 decembrie), mii pers. [10]
2013
2014
2015
2016
2017
2018
729 692
723 549
717 071
715 527
720 318
739 366
Activități economice - TOTAL
52
284
51
780
49
174
49
364
49
804
48 704
Agricultura, silvicultura și pescuit
123 792
120 618
121 837
123 405
128 774
133 776
Industrie
29
059
28
015
27
342
26
112
26
723
28 405
Construcții
Comerț cu ridicata si cu amânuntul; 113 250 114 719 114 459 113 921 117 279 126 181
întreținerea și repararea
autovehiculelor si a motocicletelor
45 057
45 024
45 597
44 218
43 433
43 827
Transport si depozitare
16 089
16 189
15 832
16 183
16 560
17 379
Activități de cazare si alimentație
publica
20 065
21 438
20 557
21 656
22 074
23 580
Informații și comunicații
17 421
17 027
16 373
15 522
15 655
16 440
Activități financiare și de asigurări
15
016
14
389
14
053
14
543
14
150
13 410
Tranzacții imobiliare
21 396
20 649
20 629
19 222
18 978
19 104
Activități profesionale, științifice și
tehnice
13 743
12 784
12 330
13 896
14 299
15 679
Activități de servicii administrative
și activități de servicii suport
54 801
55 266
55 550
55 306
53 430
53 740
Administrație publica și apărare;
asigurări sociale obligatorii
116 364
115 420
113 783
111 982
110 054
109 206
Învățământ
65
624
66
453
65
713
67
279
68
027
68 299
Sănătate și asistență sociala
16 159
15 160
15 106
14 054
13 933
14 439
Arta, activități de recreere și de
agrement
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Alte activități de servicii

9 572

8 617

8 736

8 862

7 145

7 198

Notă: Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stingă a Nistrului si mun. Bender

Datele despre numărul salariaților pe activități economice indică un număr total de 739 366 de
salariați în 2018, în creștere de la 729 692 în 2013 sau cu 9674 persoane. Această creștere a avut loc în
anul 2018, fiind că în perioada 2013-2017 a avut loc descreștere anuală, și numai în 2018 creșterea a
constituit 19348 persoane. Această creștere (2013-2019) se datorează în preponderență sectoarelor:
Comerțul cu ridicata si cu amânuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor si a motocicletelor
(+12931 persoane); Industriei (+9984 persoane); Informații și comunicații (+3515 persoane) etc. În
sectorul agrar, în anul 2018 activau 48704 persoane, înregistrând o descreștere a numărului salariaților
față de anul 2013 cu 3580 persoane sau 6,8%.
Aceste probleme sunt cauzate de procese complexe care apar pe piața forței de muncă a
teritoriilor agricole, printre care mai multe includ: lipsa locurilor de muncă, lipsa condițiilor socioculturale, nivelul scăzut al salariilor.
Tabelul 7. Câștigul salarial mediu brut lunar pe activități economice[11], lei
2013 2014
2015
2016
2017
2018
3
674,2
4
089,7
4
538,4
4
997,8
5
587,4
6 268,0
Activități economice - TOTAL
2 421,6 2 708,9 2 994,0
3 300,4
3 688,4
4 188,7
Agricultura, silvicultura și pescuit
3
965,9
4
388,1
4
855,2
5
267,9
5
815,8
6 485,7
Industrie
4 877,8
5 471,1
6 256,3
Distribuția apei; salubritate, gestionarea 3 916,7 4 348,6 4 686,2
deșeurilor, activități de decontaminare
3 005,4 3 367,5 3 870,6
4 246,4
4 901,2
5 414,9
Comerț cu ridicata si cu amânuntul;
întreținerea si repararea autovehiculelor
si a motocicletelor
2 460,0 2 757,4 3 043,7
3 331,3
3 668,0
4 248,5
Activități de cazare si alimentație
publica
7 387,8 8 404,0 9 514,0 11 041,6 12 011,7 13 620,3
Informații și comunicații
7 016,3 7 505,3 8 093,5 10 152,2 10 743,7 12 090,2
Activități financiare si de asigurări
3 137,7 3 583,1 4 005,2
4 595,8
4 834,6
5 119,8
Tranzacții imobiliare
4 735,7 5 568,2 6 064,0
6 585,6
7 117,8
7 871,6
Activități profesionale, științifice și
tehnice
2 947,2 3 209,5 3 553,0
4 165,2
4 728,6
5 002,1
Activități de servicii administrative si
activități de servicii suport
4 808,2 5 243,4 5 748,6
6 180,3
7 372,8
8 449,5
Administrație publica si apărare;
asigurări sociale obligatorii
3 040,0 3 391,1 3 841,6
4 046,0
4 478,6
5 155,7
Învățământ
3 610,0 4 068,8 4 391,2
4 972,9
5 618,7
6 161,5
Sănătate si asistenta sociala
2
437,5
2
710,1
3
021,3
3
171,2
3
365,3
3 832,3
Arta, activități de recreere si de
agrement
4 508,0 5 279,4 5 909,2
6 855,9
6 287,5
6 819,7
Alte activități de servicii
Notă: Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stingă a Nistrului si mun. Bender

Datele Biroului Național de Statistică arată că în anul 2018 salarial mediu brut lunar – total pe
activități economice a atins 6268 lei, ceea ce este de 1,7 ori mai mare față de nivelul anului 2013,
inclusiv în agricultură creșterea a constituit 73% (de la 2 421,6 lei în 2013 – cel mai scăzut nivel pe
activități economice, la 4188,7 lei în anul 2018, fiind pe locul doi după „Artă, activități de recreere si
de agrement” - 3 832,3 lei ).
Salarialul mediu brut lunar în agricultură este mai mic în anul 2018 față de sectorul „Informații
și comunicații” de 3,3 ori, „Activități financiare si de asigurări” de 2,9 ori etc.
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O astfel de creștere ar putea să pară foarte semnificativă în țările dezvoltate, dar nu este
suficient de mare pentru a spori cu adevărat nivelul de bunăstare din Republica Moldova.
Realizarea insuficientă a potențialului de muncă – ca consecință a situației socio-economice
dificile la sate se răsfrânge dezastruos asupra distribuirii resurselor de muncă, sustrage cadrele
promițătoare în zone cu condiții mai favorabile de muncă. Acest lucru se reflectă asupra situației
migraționale în zonele rurale. Șomajul în zonele rurale amplifică procesele migraționale și, prin
aceasta, lipsește satul de resurse umane. Structura gender a populației rurale continuă să se agraveze,
deoarece femeile tinere părăsesc satul mai activ decât bărbații.
Drept urmare, mulți tineri-bărbați la sate nu pot crea familii, ce agravează nu numai problemele
demografice, ci și diverse probleme sociale ale satului asociate cu un comportament deviant
(alcoolism, criminalitate etc.).
Situația pe piața muncii în mediul rural din Republică Moldova poate caracterizată de următorii
factori:
depopularea localităţilor rurale;
redundanța forței de muncă din cauza dezvoltării insuficiente a potențialului economic,
lipsa resurselor investiționale proprii pentru crearea noilor locuri de muncă;
nivel scăzut de ocupare a populației rurale, poziția dominantă în structura șomerilor
înregistrați, continuă să fie deținută de cetățenii rezidenți la țară;
populaţia rurală ocupă cea mai mare pondere în cadrul migraţiei;
oportunități limitate de angajare a cetățenilor care locuiesc în zonele rurale;
situația financiară dificilă a întreprinderilor agricole;
fluctuații sezoniere ale cererii de forță de muncă în întreprinderile agricole;
dificultăți în găsirea unui loc de muncă pentru o serie de grupuri socio-demografice (femei,
tineri) etc.
Ameliorarea situației privind formarea și utilizarea potențialului de muncă în mediul rural poate
fi obținută prin implementarea și realizarea următorilor factori principali:
Tabelul 8. Factorii formatori ai potențialului de muncă al teritoriilor rurale
Grupa factorilor
Factorii

Nr.
ord.
1.

Economici

2.

Sociali

3.

Calificativi

4.

Demografici

5.

Natural-climaterici

6.

Culturali

7. Condițiile de viață și de
trai
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raportul capital-muncă al întreprinderilor agricole, potențialul
de investiții al zonelor rurale, asigurarea și disponibilitatea
resurselor financiare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și
mijlocii, numărul și eficacitatea dezvoltării gospodăriilor
familiale
asigurarea cu infrastructură socială, starea pieței forței de
muncă, nivelul salariilor, activitatea economică a populației
rurale, condițiile de muncă
volumul, profunzimea și versatilitatea cunoștințelor generale și
speciale, abilităților de muncă și abilităților care determină
capacitatea unui angajat la munca de un anumit conținut și
complexitate
migrația, speranță de viață, ratele mortalității, structura
educației și formării
particularitățile climaterice și geografice, gradul de dezvoltare
a teritoriului, calitatea resurselor funciare, disponibilitatea
resurselor naturale, fertilitatea solului
prestigiul specialităților agricole, mobilitate,
prezența
obiectelor culturale, activități de agrement pentru tineri
asigurarea cu locuințe, facilități în procurarea sau închirierea
locuințelor, amplasarea locurilor de muncă

Având în vedere că, în viitorul apropiat, dezechilibrul pe piața muncii în zonele rurale va
continua, problema dezvoltării potențialului de muncă al populației rurale este o sarcină importantă,
atât pe termen scurt cât și pe termen lung, care este cauzată de agravarea situației resurselor de muncă,
demografice și a cadrelor, necesității creării condițiilor favorabile pentru formarea și dezvoltarea
durabilă a zonelor rurale, care este unul dintre cele mai importante obiective strategice ale politicii de
stat a Republicii Moldova.
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АННОТАЦИЯ
Подчеркивается ключевое значение операционной прибыли, являющейся основой
экономической безопасности деятельности предприятий. В качестве примера особенности
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формирования операционной прибыли использованы показатели деятельности акционерного
общества «Iugintertrans» за 2017 – 2019 годы. Представлены показатели валового дохода,
валовой, операционной и чистой прибыли объекта исследования за указанный трехлетний
период, при этом показана методика определения операционной прибыли и ее доля в ведущих
финансовых показателях предприятия. Обоснована необходимость корректировки значений
порога рентабельности. Представленная методика расчетов сопровождается соответствующими
графиками.
Ключевые слова: операционная прибыль, доход, себестоимость, производственная и
операционная эффективность, порог рентабельности.
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SUMMARY
This article emphasizes the key importance of the operating profit, which is the basis of
economic security of enterprises. To show an example of the peculiarities in the formation of operating
profit, the authors analyzed the performance indicators of the JSC “Iugintertrans” for 2017 - 2019.
There are presented indicators of gross income, gross profit, operating and net profit of the study
object for the specified three-year period, as well as the methodology for determining operating profit
and its share in the leading financial indicators of the enterprise. The necessity of adjusting the
profitability threshold values is substantiated in the work. The proposed calculation procedure is
presented together with the respective graphs.
Key words: operating profit, income, cost of production, productive and operational efficiency,
profitability threshold.
Важной группой показателей экономической безопасности деятельности предприятий
являются показатели характеризующие безубыточность деятельности. Экономическая
безопасность предприятия напрямую связана с эффективностью и рентабельностью, благодаря
которым предприятие может осуществлять свою непрерывную деятельность и развитие [1,
c.180].
Основу формирования собственных внутренних финансовых ресурсов предприятий
составляет операционная прибыль, которая характеризует один из важнейших результатов
деятельности субъектов хозяйствования. Механизм управления формированием данной
прибыли строится с учетом тесной взаимосвязи этого показателя с объемом реализации
продукции, затратами и расходами предприятия.
Ведущая роль в формировании чистой прибыли принадлежит операционной прибыли,
на долю которой приходится на предприятиях 95 – 100% общей суммы прибыли. На
абсолютном большинстве предприятий она является единственным источником формирования
прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Вот почему управлению операционной
прибылью на предприятиях придается первостепенное внимание [2, c.473].
Разделение затрат на условно-постоянные и переменные в системе «директ-костинг»
позволяет использовать механизм управления формированием операционной прибыли,
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который действует по следующей схеме:
▪
безубыточный объем продаж (порог рентабельности или точку безубыточности) при
заданных соотношениях цены, постоянных и переменных затрат;
▪
зоны безопасности (безубыточности) предприятия;
▪
необходимые объемы продаж для получения заданной величины прибыли;
▪
критические уровни постоянных затрат при заданном уровне маржинального дохода;
▪
критические цены реализации при заданном объеме продаж и уровне переменных и
постоянных затрат.
Взаимосвязи показателей объема реализации, затрат и прибыли наглядно можно
представить на графике, с помощью которого прослеживается динамика указанных показателей
(рис.1).

Рис.1. График взаимосвязи показателей объема реализации, затрат и прибыли
Источник: пример условный
В ходе проведения экономических исследований при изучении финансовых показателей
деятельности предприятий проводят расчеты запаса финансовой прочности – важнейшего
показателя
финансовой устойчивости предприятия. Для его определения предприятию
необходимо сначала выявить порог рентабельности, т.е. тот критический объем производства и
реализации продукции, ниже которого наступает убыточность. На рисунке порог
рентабельности соответствует Qкр. В экономической литературе данный порог часто называют
точкой безубыточности – это тот рубеж, который предприятию необходимо перешагнуть,
чтобы выжить. Продажи ниже точки безубыточности влекут за собой убытки, продажи выше –
приносят прибыль. Вот почему точку безубыточности многие экономисты называют порогом
рентабельности.
Запас финансовой прочности (англ. – financial safety margin) – один из показателей
финансового состояния предприятия, то есть того, насколько предприятие финансово
устойчиво. Обычно используются два способа определения.
При первом расчет представляет разницу между фактическим (запланированным)
объемом реализации и точкой безубыточности, т.е. запас финансовой прочности, показывает,
на сколько лей или тонн (шт., л, куб. м и т.д.) можно сократить реализацию продукции, не неся
при этом убытков. Формулы расчета показателя в абсолютном выражении имеет вид:
D = N – Nкр,

(1)

D = Q – Qкр ,

(2)
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где: N и Nкр- соответственно фактический и критический объемы реализации продукции
в стоимостном выражении (лей);
Q и Qкр - соответственно фактический и критический объемы реализации
продукции в натуральном выражении (т, шт., л, куб.м и т.д.).
Рассчитывают также процентное отношение запаса финансовой прочности к
фактическому (запланированному) объему. Эта величина показывает, на сколько процентов
может снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать убытков. Чем выше
показатель запаса финансовой прочности, тем устойчивее предприятие, и тем меньше для него
риск потерь :

D=

D=

N − N кр
N

Q − Qкр
Q

100, %

100, %

(3)

(4)

Аналитические расчеты показывают, что безубыточный объем продаж и зона
безопасности зависят от суммы постоянных и переменных затрат, от уровня цен на продукцию.
При повышении цен можно меньше реализовать продукции, чтобы получить необходимую
выручку для компенсации постоянных издержек предприятия, А при снижении уровня цен
безубыточный объем реализации возрастает. Увеличение же удельных переменных и
постоянных затрат повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопасности. Поэтому
каждое предприятие стремится к сокращению постоянных издержек. Оптимальным считается
тот план, который позволяет снизить долю постоянных затрат на единицу продукции,
уменьшить безубыточный объем продаж и увеличить зону безопасности [3, c.139].
Контролировать динамику показателя запаса финансовой прочности возможно, если на
предприятии налажена система управленческого учета, предусматривающая группировку
затрат на производство и реализацию продукции по признаку их зависимости от объема
продаж. Росту данного показателя способствует любое снижение затрат на производство и
реализацию продукции, но более существенное влияние оказывает снижение постоянных
затрат.
Таким образом, ведение раздельного учета переменных и постоянных расходов с
подсчетом маржинального дохода по каждому виду продукции дает возможность детального и
качественного
изучения
зависимости
между
объемом
производства,
затратами
(себестоимостью) и прибылью. Оно обеспечивает получение своевременной, существенной,
полезной информации для принятия управленческих решений, связанных с планированием,
контролем и регулированием производственной деятельности в зависимости от изменения
условий рынка и других внешних факторов.
Не редко необходимость расчетов порога рентабельности связывают с анализом
состояния эффективности отдельных видов продукции, что не может изменить природу
формирования операционной прибыли. Последняя, наступит лишь в том случае, когда доходы
от реализации превысят все затраты и расходы, прямо или косвенно связанные с
производственной (операционной) деятельностью.
Рассмотрим в качестве примера особенности формирования операционной прибыли в
SA «Iugintertrans»за 2017 – 2019 годы.
Таблица 1. Показатели финансового состояния SA «Iugintertrans»
за 2017-2019 годы (тыс.лей)
Показатели
2017
2018
2019
В среднем
Доход от продаж
279 357,1
320 490,1 355267,1 318371,4
Себестоимость продаж
243 665,5
283 700,2 309861,3 279075,7
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Валовая прибыль
Другие доходы операционной
деятельности
Понесенные расходы
Административные расходы
Другие расходы операционной
деятельности
Операционная прибыль
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

35 691,6

36 789,9

45405,8

39295,8

3 514,8
2 474,0
4 233,4

5 433,3
2 964,6
5 752,4

4760,1
3293,8
5776

4569,4
2910,8
5254,0

1 506,4
30 992, 5
32 527,4
28 421,4

2 812, 5
30 693,7
30 604 ,9
26 433 ,5

33,8
41062,4
42082,5
36881,3

1450,9
34249,5
35071,6
30578,7

Источник: данные бух. учета предприятия за 2017 - 2019 г.г.

Для наглядности удельный вес операционной прибыли в общих доходах от продаж,
себестоимости продаж и валовой прибыли представим на графике (рис.2). Из графика видно,
что в среднем за исследуемые 3 года объем операционной прибыли составил 34,2 млн. лей.

Рис.2. Динамика валовой, операционной и чистой прибыли в SA «Iugintertrans» за
2017-2019 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 1
На основании приведенных в таблице 1 данных выполним расчеты, позволяющие
выявить удельный вес других доходов от операционной деятельности в общих доходах продаж,
а также долю операционных расходов в себестоимости продаж. Кроме того, определим
удельный вес операционной прибыли в общих доходах от продаж, себестоимости продаж и
валовой прибыли. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.
Таблица 2. Структура доходов и расходов операционной деятельности в SA
«Iugintertrans» за 2017-2019 годы (%)
Показатели
2017
2018
2019
В среднем
Доля
других
доходов
операционной деятельности в
общих доходов от продаж
1,3
1,7
1,3
1,4
Доля операционных расходов в
себестоимости продаж
3,4
4,1
2,9
3,4
Доля операционной прибыли в
валовой прибыли
86,8
83,4
90,4
87,2
Доля операционной прибыли в 11,1
9,6
11,6
10,8
общих доходов от продаж
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Доля операционной прибыли в
12,7
10,8
себестоимости продаж
Источник: выполнено по данным таблицы 1

13,3

12,3

На рисунке 3 показана доля операционной прибыли в общем доходе от реализации,
себестоимости продаж и валовой прибыли. Заметим, что удельный вес операционной прибыли
на предприятии превышает 4/5 объема валовой прибыли и около 1/10 и 1/8 соответственно в
доходах от реализации и себестоимости продаж. Последнее подтверждает низкую долю
операционных расходов, что положительно характеризует SA «Iugintertrans». На большинстве
предприятий южной зоны страны доля операционных расходов превышает 14 % себестоимости
продаж.

Рис.3. Показатели долей операционной прибыли в доходе от реализации,
себестоимости продаж и валовой прибыли в SA «Iugintertrans» за 2017-2019 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 2
Данные таблицы 2 показывают, что сумма операционных расходов составляет примерно
шестую часть себестоимости всех произведенных видов продукции. Следовательно, при
определении основных показателей маржинального анализа, например, запаса финансовой
прочности и операционного левериджа, не следует забывать, что они отражают лишь
производственную часть операционной деятельности. Но, как отмечалось выше, предприятие
несет еще значительные расходы операционной деятельно, не находящие отражение в
себестоимости произведенной и реализованной продукции. В связи с этим не корректно
утверждать, что предприятие, преодолев порог рентабельности от реализации продукции,
начинает получать прибыль. Вот почему следует подразделять все экономические показатели
деятельности предприятии на производственные (расчеты которых производят по данным
доходов от продаж, себестоимости продаж и валовой прибыли) и операционные (учитывающие
все виды расходов операционной деятельности).
Тогда график, представленный на рисунке 1, следует скорректировать, например, на
величину операционных расходов (рис.4). Кривая совокупных затрат и расходов ТС -1 при этом
смещается вверх к ТС-2. При неизменных значениях доходов от реализации продукции N точка
безубыточности ТБ-1 смещается вправо - вверх к ТБ-2. На графике показано, что
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производственный показатель порога рентабельности ТБ-1 составляет 25 т, а операционное
значение – ТБ-2 уже 25 т. Как видим, только при преодолении рубежа 25 т предприятие
начнет реально получать прибыль.

Рис.4. Графическое изображение корректировки показателей
точки безубыточности
Источник: пример условный
В заключение следует отметить, что в производственных условиях, а также в учебном
процессе важно подразделять показатели прибыли на производственные и операционные. Если
производственная прибыль является по существу расчетной величиной, то реальную прибыль
на предприятиях обеспечивает только операционная прибыль.
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АННОТАЦИЯ
Приводится методика расчетов и анализа: среднегодовых изменений показателей за
период исследования в абсолютных и относительных измерениях; стабильности (устойчивости)
показателей за последние 16 лет; сложившихся тенденций (трендов) показателей производства
хлеба. Представлена методика обоснования реальных потенциалов выпуска продукции,
показана необходимость использования среднегодовых скользящих показателей производства
за 3-5 лет и подтверждена их значимость. Применение последних позволяет выполнять расчеты
прогнозных значений выпуска продукции на предстоящие годы. Выполненное исследование
позволяет специалистам предприятий и студентам высших учебных заведений на основе
предложенной методики выполнять достаточно глубокий анализ сложившихся показателей
производства продукции, сложившиеся в течение 5 и более лет.
Ключевые слова: хлеб, среднегодовые изменения, стабильность, методика, тенденция
(тренд), прогноз.
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SUMMARY
This article presents calculation and analysis techniques for the following: annual average
changes of indicators for the study period in absolute and relative measurements; stability
(sustainability) of indicators over the past 16 years; prevailing tendencies (trends) in bread production
indicators. This work presents methodology for substantiating the real potentials of output, it also
demonstrates the necessity of using annual moving average production indicators for 3-5 years, and
justifies their significance. The use of the latter allows the calculation of forecast values of output for
the coming years. The performed study allows specialists of enterprises and students of higher
educational institutions, to perform a fairly in-depth analysis of the prevailing indicators of production
over the past 5 years or more, on the basis of the proposed methodology.
Key words: bread, average annual changes, sustainability, methodology, tendency (trend),
forecast.
Введение. Хлеб и хлебобулочные изделия является одним из основных продуктов
питания и всегда присутствует в рационе человека. Хлеб никогда не приедается и содержит
почти все необходимые компоненты: белки, углеводы, немного жиров, витамины и
минеральные вещества. Для приготовления хлеба употребляют пшеничную и ржаную муку,
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реже — кукурузную, ячменную и другие. Словом хлеб часто называют сельскохозяйственные
культуры (пшеницу, рожь, ячмень и другие), а также само зерно этих культур и изготовляемую
из него муку. В данной статье рассмотрим методические особенности анализа динамики хлеба
и хлебобулочных изделий как продуктов питания готовых к употреблению за последние 16 лет.
Они представлены в таблице 1.
В ходе проведения анализа динамики производства хлеба надлежит представить
методику и выполнить расчеты:
● среднегодовых изменений объемов производства (в абсолютных и относительных
показателях);
● стабильности (устойчивости) показателей;
● сложившихся тенденций (трендов) показателей за исследуемый период;
● реальных потенциалов производства;
● прогнозных значений на предстоящие годы.
Таблица 1. Показатели производства хлеба и хлебобулочных
изделий в Республике Молдова за 2003 - 2018 годы (тыс. т)
Год

Значение
показателя
105,2
109,7
108,4
112,3
122,8
137,5
130,1
128,3
130,0
129,3
132,5
128,4
131,5
129,2
130,1
128,2

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Источник: [1]

Базисный
индекс роста
1,04
1,03
1,07
1,17
1,31
1,24
1,22
1,24
1,24
1,26
1,22
1,25
1,23
1,24
1,22

Методика расчетов среднегодовых изменений объемов производства.
В абсолютном исчислении в среднем за год прирост производства хлебе и
хлебобулочных изделий (∆𝑄ср ) находим по формуле:
Q −Q

к
н
∆Qср = 𝑛−1
(1)
где: Qк и Qн - показатели объемов производства соответственно конечного и начального
периодов;
n – число лет в исследуемом периоде.

В относительной оценке прирост производства находят согласно выражения:
∆Qот
ср =

𝑛−1

Q

√Qк

н

(2)

Прирост в соответствии с формулами 1 составил:
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∆Qср =

128,2−105,2
16−1

= 1,53 тыс. т.

Относительный прирост в соответствии с формулой 2:
15

128,2

от
∆𝑄ср
= √105,2 = 1,013 или ∆Qот
ср = 1,3%

Методика расчетов стабильности (устойчивости) показателей производства.
Исследование устойчивости показателей производства продукции предусматривает
проведение расчетов по определению среднегодовых значений показателей. При этом важно
выявить среднегодовые отклонения и коэффициент вариации, как отношение средних годовых
отклонений к средней за все годы величине показателя. Не маловажное значение имеет и
показатель размаха вариации как разность между максимальным и минимальным значением
показателя.
Следует напомнить, что коэффициент вариации используется как индикатор оценки
устойчивости производственных показателей. Так, при высоких отклонениях среднегодовых
значений показателей от среднего значения (при коэффициенте вариации свыше 17,5 %)
относят выпуск продукции к неустойчивому типу производства [1, c. 116].
При проведении анализа устойчивости производственных показателей правомерно
помимо ежегодных использовать и среднегодовые значения. Для этого следует проводить
расчеты скользящих среднегодовых показателей, т.е. кроме показателей текущего года
использовать данные за последние 3–5 лет Среднегодовые скользящие показатели позволяют
более объективно оценить полученные результаты, в определенной мере нивелировать влияние
факторов внутренней и внешней среды на достигнутые результаты. Другими словами,
показатели календарного годы не могут отразить влияние экзогенных и эндогенных факторов
так, как это по силе скользящим среднегодовым данным.
В связи с этим произведем расчеты трехлетней среднегодовой скользящей по искомому
показателю и сопоставим с годовыми данными (таблица 2).
Таблица 2. Показатели стабильности производства хлеба и хлебобулочных
изделий в Республике Молдова за 2003-2018 гг.(тыс.т)
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Фактически
105,2
109,7
108,4
112,3
122,8
137,5
130,1
128,3
130,0
129,3
132,5
128,4
131,5
129,2
130,1
128,2

Среднегодовая
скользящая
107,8
110,1
114,5
124,2
130,1
132,0
129,5
129,2
130,6
130,1
130,8
129,7
130,3
129,2

В среднем
124,6
Среднегодовые
отклонения
9,9
Коэффициент
вариации, %
7,9
Размах
вариации
32,3
Источник: выполнено по данным таблицы 1

125,6
8,3
6,6
24,2

Выполненные расчеты показывают, что использование трехлетних среднегодовых
скользящих показателей позволяет представить более стабильные значения исследуемого
показателя. Так, при анализе годовых объемов производства хлеба за последние 16 лет
коэффициент вариации составил 7,9%, а при использовании скользящих показателей- 6,6%.
Следовательно, устойчивость показателей при применении среднегодовых значений возрастает
на 1/4, а размах вариации – на 1/3. Данная особенность наглядно представлена на рисунке 1.

Рис.1. Полиномиальный тренд производства хлебе и хлебобулочных
изделий в Республике Молдова за 2003-2018 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 1и 2
Методика расчетов сложившихся тенденций (трендов) показателей за
исследуемый период.
Методика основана на применении графического метода исследовании. Представив на
графике динамику показателей за исследуемые 16 лет, можно вывести уравнения
прямолинейного и полиномиального трендов с указанием коэффициентов аппроксимации
(рис.2).
В соответствии с уравнением прямолинейного тренда ( y = 1.507x + 111.7) c 2003 по 2018
годы «скорость» роста объемов производства составила 1,507 тыс.т в среднем за год.
Уравнение полиномиального тренда (y = - 0,273x2 + 6,163x + 97,81) показывает, что с 2003 по
2013 годы наблюдалась тенденция роста объемов выпуска продукции, но в последующие годы
наметилось снижение показателей. В связи с этим, представляется целесообразным разбить
годы исследования на 2 равных по продолжительности периода, т.е. выявить темпы изменения
показателя за 2003-2010 (рис.3) и 2011-2018 годы (рис.4).
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Если в первый период в среднем за год объем производства увеличивался в соответствии
с уравнением прямолинейного тренда (y = 4,303x + 99.92) на 4,303 тыс.т, то во втором периоде
(уравнение тренда y = - 0,183x + 130,7) – наметилось снижение «со скоростью» 0,183 тыс.т в
среднем за год.

Рис.2. Динамика производства хлебе и хлебобулочных изделий в
Республике Молдова за 2003-2018 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 1

Рис.3. Динамика производства хлебе и хлебобулочных изделий в
Республике Молдова за 2003-2010 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 1
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Рис.4. Динамика производства хлебе и хлебобулочных изделий в
Республике Молдова за 2011-2018 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 1
Методические особенности расчетов реальных потенциалов производства.
Показатели потенциальной производительности хлеба рекомендуется рассчитывать по
формуле [2, c.295]:
к

Q пот = √П , тыс.т

(3)

где: к = √Т (Т – число лет в анализируемом периоде);
П – произведение наивысших показателей выпуска продукции за «к» лет.
При определении показателей «к», следует полученные расчетные величины округлять
до целой величины. Например, из 16 анализируемых лет в расчет принимаем наивысшие
показатели четырех лет ( к = √16 = 4).
В соответствии с формулой 1 определяем величину потенциальной производительности:
4

Q gjn = √137,5 ∙ 132,5 ∙ 131,3 . 130,1= 132,9 тыс.т.
Потенциальный уровень продуктивности земельных ресурсов определяется как сумма
фактической урожайности (Уф) и реального резерва ее роста (ΔУ) [3, c.100-101]:
Q пот = Q ф + ΔQ

(4)

Наличие показателей потенциальной и фактической производительности позволяет
предпринимателям выявлять имеющиеся резервы наращивания производства и на этой основе
принимать меры
по наращиванию объемов выпуска продукции. Величины резервов
производства наглядно представлены на рисунке 5.
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Рис.5. Фактические показатели производства хлебе и хлебобулочных изделий и
резервы роста в Республике Молдова за 2014-2018 годы
Источник: расчеты авторов
Методика расчетов прогнозных значений на предстоящие годы.
Одним из наиболее простых, наглядных и доступных методов является графический
метод прогнозирования при помощи анализа тренда в динамике за последние 5 и более лет.
Для того чтобы использовать графоаналитический метод прогнозирования, на графике
следует показать два вида трендов: линейный и полиномиальный, а также уравнения и
коэффициенты аппроксимации для каждого из них. Известно, что полиномиальный тренд
лучше отражает тенденцию роста показателей, поскольку обладает более высоким
коэффициентом аппроксимации. При данном тренде скачки показателя более сглажены,
коэффициенты аппроксимации уже значительно выше, следовательно, уравнения более
объективно отражают тенденцию, а значит прогнозирование по данному графику будет более
точным.
Поскольку показатели по двум видам линии тренда (линейного и полиномиального)
разнятся, принимаем в качестве прогнозных средние значения.
Таким образом, для прогнозирования показателей на последующие 2019 и 2020 годы
используем как полиномиальный, так и линейный тренды на основе среднегодовых скользящих
показателей. При обосновании прогнозных значений используем трехлетние скользящие
показатели, представленные в таблице 2.
На рисунке 6 представлена динамика выпуска хлеба с использование трехлетних
скользящих показателей за исследуемый период с указанием двух вариантов тренда: линейного
и полиномиального.
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Рис.6. Линейный и полиномиальный тренды среднегодовых скользящих
показателей производства хлеба в Республике Молдова за 2003-2018 годы
Источник: расчеты авторов
Прогнозируемый показатель согласно уравнений трендов составит:
в 2019 году: по линейному тренду у = 1,492·17 + 111,4 = 136,8 тыс.т.;
по полиномиальному тренду у = - 0,32·172 + 7,581·17 + 87,68 = 124,1 тыс.т.;
в 2020 году: по линейному тренду у = 1,492·18 + 111,4 = 138,3 тыс.т.;
по полиномиальному тренду у = - 0,32·182 + 7,581·18 + 87,68 = 120,5 тыс.т.;
Не следует забывать, что в уравнениях трендов аргумент «х» указывает на номер
периода. В нашем примере в уравнениях трендов вместо «х» следует указывать не год, а
порядковый номер периода. Например вместо 2003 используется цифра 1, вместо 2004 – цифра
2 и т.д. Искомый 2019 год является 17 периодом.
Поскольку показатели по двум видам линии трендов разнятся, принимаем в качестве
прогнозных средние значения. Таким образом, по прогнозу производство хлеба составит в
136,8+124,1
138,3+120,5
прогнозном 2019 году 130,5 тыс.т. (
),
в
2020
году
–
129,4
тыс.
т
(
).
2
2
Данные прогнозные значения наглядно представлены на рисунке 7.
В завершении отметим, что вышеизложенное позволяет специалистам предприятий и
студентам высших учебных заведений на основе предложенной методики выполнять
достаточно глубокий анализ сложившихся показателей объемов производства продукции,
сложившиеся в течение 5 и более лет.
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Рис.7. Расчеты прогнозных значений производства хлеба и хлебобулочных
изделий в Республике Молдова на 2019 и 2020 годы
Источник: расчеты авторов
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SECȚIA 3. RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE
UNELE CONSIDERAȚIUNI PRIVIND AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE
ORIENTĂRII REPUBLICII MOLDOVA SPRE SPAȚIUL EUROASIATIC
PÎRȚAC Grigore,
doctor în științe politice, conferențiar universitar,
Universitatea de Studii Europene din Moldova
REZUMAT
În acest articol autorul și-a propus drept scop analiza avantajelor și dezavantajelor orientării
Republicii Moldova spre spațiul eurasiatic. Procesul de integrare europeană este asociat în articol cu
modernizarea prin dezvoltare și democratizare, iar celelalte priorități strategice și direcții principale de
politică externă trebuie susținute și promovate în măsura ce țin de realizarea interesului
național,concomitent este necesar de menținut relații de parteneriat strategic cu Federația Rusă,
solicitând un tratament echitabil și corect în conformitate cu principiile și normele actelor
internaționale. În concluzie autorul consideră,că societatea trebuie să fie informată obiectiv cu privire
la riscurile schimbării radicale a cursului politicii externe a Republicii Moldova, fiindcă este necesar să
existe o singură prioritate strategică fundamentală pentru Republica Moldova, anume integrarea
europeană.
Cuvinte-cheie: Acord de Asociere,Uniunea Europeană (UE), Uniunea Economică Eurasiatică
(UEE), Uniunea Vamală Eurasiatică, orientare geostrategică, Comunitatea Statelor Independente
(CSI), MERCOSUR (Piața Comună a Sudului), Organizația Mondială a Comerțului (OMC), Zona de
Comerț Liber, Cuprinzător și Aprofundat RM-UE (ZLSAC).

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES OF THE ORIENTATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
TOWARDS THE EURASIAN SPACE
PÎRŢAC Grigore,
doctor of political science, associate professor (docent),
University of European Studies of Moldova

SUMMARY
In this article, the author aims to analyze the advantages and disadvantages of the orientation of
the Republic of Moldova towards the Eurasian space. The process of European integration is
associated in the article with the modernization through development and democratization, and the
other strategic priorities and main foreign policy directions must be supported and promoted. As far as
the realization of the national interest is concerned, at the same time it is necessary to maintain
strategic partnership relations with the Russian Federation, requesting a fair and fair treatment in
accordance with the principles and norms of international acts. In conclusion, the author considers that
the society should be informed objectively with regarding the risks of radical change of the foreign
policy course of the Republic of Moldova, because it is necessary to have a single fundamental
strategic priority for the Republic of Moldova, namely European integration.
Key words: Association Agreement, European Union (EU), Eurasian Economic Union (EUE),
Eurasian Customs Union, geostrategic orientation, Commonwealth of Independent States (CIS),
MERCOSUR (Southern Common Market), World Trade Organization (WTO), Free Trade Area,
Comprehensive and Deepened RM-EU (ZLSAC).
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Republica Moldova se află într-un permanent proces de identificare a statutului său geopolitic.
De-a lungul anilor, în funcție de orientarea politică a forțelor politice, aflate la guvernare, în domeniul
politicii externe Republica Moldova a promovat o politică de oscilare, proestică sau prooccidentală.
Adoptarea de către Republica Moldova a modelului european de dezvoltare reprezintă o prioritate
strategică, ce va accelera modernizarea statului și a societății.
Ratificarea la 2 iulie 2014 de către Parlamentul Republicii Moldova a Acordului de Asociere
cu Uniunea Europeană a reprezentat un pas important spre integrarea plenară a statului nostru în marea
familie europeană, obiectivul principal al acestui Acord vizând asocierea politică și integrarea
economică a Republicii Moldova la spațiul comunitar. Interesele geopolitice ale marilor puteri
generează presiuni asupra statului nostru, influențând unele direcții ale politicii externe, generând
anumite animozități,în rezultat cursul european al Republicii Moldova nu este susținut de toate forțele
politice. În acest context, președintele Igor Dodon, exponentul Partidului Socialiștilor din Republica
Moldova, partid de orientare prorusă, consideră că dezvoltarea cooperării cu spațiul eurasiatic
reprezintă o alternativă pentru redresarea potențialului economic al Republicii Moldova, iar procesul
de integrare europeană reprezintă,de fapt, o politică de autoizolare și de rupere a relațiilor tradiționale,
care a transformat țara noastră dintr-un partener echitabil de comerț exterior într-o țară dependentă de
interesele străine.
Cercetătorii V. Moșneaga, M. Bencheci, D. Bencheci consideră că creșterea interesului față de
cursul politicii externe a Republicii Moldova duce la apariția percepțiilor referitoare la Uniunea
Europeană și Rusia în conștiința cetățenilor și susțin că, deși politica oficială a statului este proeuropeană,percepția procesului de integrare europeană în conștiința cetățenilor este ambiguă, fiind
puternic influențată de trecutul istoric comun cu Rusia, cât și cu alte republici sovietice,iar cursul
politic al țării nu corespunde neapărat cu survenirea unor atare comportamente și atitudini pentru toți
membrii comunității, pentru că societatea moldovenească este extrem de dispersată pe criterii politice,
orientare geostrategică, etnii și prezența unei culturi politice joase [1, p. 65].
Începând cu mijlocul anului 2019 se produce amplificarea prezenței Republicii Moldova în
relațiile internaționale comparativ cu perioada precedentă și sporirea interesului atât din vest,cât și din
est. Din punct de vedere instituțional, conducerea nouă a Republicii Moldova a partajat prioritățile de
politică externă, pe de o parte, instituția prezidențială s-a concentrat pe direcția estică,exprimată
preponderant prin Federația Rusă, iar, pe de altă parte, executivul condus de Maia Sandu s-a canalizat
spre direcția vestică, întrunind, în mod prioritar, Uniunea Europeană, inclusiv România și Statele Unite
ale Americii. În calitate de fundamente conceptuale au servit ideile președintelui Igor Dodon, privind
echilibrarea politicii externe în sensul ca să nu fie un joc cu suma zero, ci un joc cu semnul plus în
ambele direcții, bineînțeles, această abordare este justificată, mai ales, pentru un stat care se confruntă
cu alternative geopolitice, însă nu este mai puțin adevărat că trebuie să existe o singură prioritate
strategică fundamentală pentru Republica Moldova , nefiind alta decât integrarea europeană, asociată
cu modernizarea prin dezvoltare și democratizare, iar celelalte priorități strategice și direcții principale
de politică externă trebuie susținute și promovate în măsura în care țin de realizarea interesului
național. În acest sens, direcția estică trebuie să fie partajată în două segmente: Comunitatea Statelor
Independente, abordată în contextul acordului privind zona de comerț liber din cadrul CSI din 18
octombrie 2011 și Asia îndepărtată , întrunind mai mulți actori economici importanți, prioritatea
revenind Chinei, Japoniei și Coreei de Sud.
În același timp, în virtutea unor factori obiectivi, dar nu numai, Republica Moldova nu poate
să-și permită luxul de a nu menține relații de parteneriat strategic cu Federația Rusă, solicitând un
tratament echitabil și corect în conformitate cu principiile și normele actelor internaționale la care sunt
parte [2, p. 10].
În acest context,după venirea președintelui cu viziuni pro-ruse Igor Dodon în fruntea țării, nu
o dată s-a insistat pe promovarea unei „politici externe echilibrate”, în care Republicii Moldova i-ar
reveni rolul unei punți de legătură între Est și Vest. Deputatul PSRM Alexandr Nesterovschii se arată
sigur că o asemenea abordare nu reprezintă deloc o utopie politică, menționând că „scopul nostru e să
ne înțelegem cu toții și să găsim limbaj comun cu România, Ucraina, cu Uniunea Europeană și cea
Eurasiatică. Noi am semnat un acord de asociere cu UE, pe care noi îl vom îndeplini și pe care îl
respectăm. Suntem și membri asociați ai Uniunii Eurasiatice, prin urmare, acest lucru reprezintă un
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plus. Agricultorii noștri au posibilitatea să ajungă și pe piețele din Est, la fel și transportatorii. Deci,
facem tot posibilul ca cetățenii noștri s-o ducă bine” [3].
În relația cu Federația Rusă, statul ce domină politic și economic țările din fosta Uniune
Sovietică, guvernanții moldoveni ar trebui să dea dovadă de multă dibăcie diplomatică, e de părere
directoarea de programe din cadrul Asociației de Politică Externă, Departamentul studii estice, Natalia
Stercul: „Pe de o parte, dacă vorbim doar despre relația bilaterală dintre Republica Moldova și
Federația Rusă, apropierea pozițiilor între cele două state reprezintă un progres. Pe de altă parte, dacă
vorbim despre politica externă în ansamblu, inconsecvența acțiunilor joacă un rol distructiv pentru un
stat, din păcate. Ținând cont de faptul că a fost semnat un Acord de asociere la Uniunea Europeană, ar
fi păcat ca tot ce s-a întreprins până acum să fie încetinit. De fapt, nu cred că relația cu Occidentul va fi
înghețată, însă partenerilor europeni, cu siguranță, nu le place schimbarea frecventă a vectorului
politicii externe”[4].
Recent în Republica Moldova a fost realizat un nou sondaj pe un eșantion de 1189 de cetățeni,
în cadrul căruia cetățenii au fost întrebați,dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum și ar trebui
de ales între aderarea Republicii Moldova în Uniunea Europeana sau Uniunea Eurasiatică,care ar fi
opțiunea. Astfel, potrivit sondajului, pentru Uniunea Europeană s-au pronunțat 38,7 %, iar pentru
Uniunea Economică Eurasiatică --40,1%, pentru nici una - 7,8%, nu ar fi participat la vot -- 6,4% și nu
știu un răspuns -- 7,0%.Fiind întrebați dacă realitățile dintre RM și UE s-au îmbunătățit, au rămas la fel
ori s-au înrăutățit după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, cetățenii au răspuns: s-au
îmbunătățit mult -- 50,7%, s-au îmbunătățit puțin - 17,1%, au rămas la fel, ca și mai înainte -- 17,3%,
s-au înrăutățit puțin -- 7,9%, s-au înrăutățit mult -- 3,4% și nu știu, nu răspund -- 3,6%.
De asemenea, relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă s-au îmbunătățit mult -28,5%, s-au îmbunătățit puțin -- 39,4%, au rămas la fel -- 19,8%, s-au înrăutățit puțin -- 6,1%, s-au
înrăutățit mult --1,8% și nu știu, nu răspund -- 4,4% [5].
Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) este o uniune economică înființată în baza uniunii
vamale și spațiului unic și funcționează începând cu 1 ianuarie 2015,tratatul de fondare fiind semnat la
29 mai 2014 de către președinții Rusiei, Belarus și Kazahstan. Republica Moldova la 14 mai 2018 a
obținut statutul de observator. De menționat că crearea Uniunii Vamale Eurasiatice la 1 ianuarie 2010
a contribuit la dezvoltarea substanțială a comerțului internațional,la modificarea regimului comercial
între statele-membre, introducerea tarifului unic vamal,precum și introducerea unui regim special al
tarifului exterior comun,ceea ce a determinat crearea Comisiei Uniunii Vamale, ce reglementează
elementele-cheie ale politicii comerciale, ce țin atât de reglementări interne, cât și de cele externe.
(state membre –fondatori Rusia, Belarus, Kazahstan, iar de la 1 ianuarie 2015 și Armenia, și
Kîrgîzstan).Concomitent e necesar de subliniat și părerea criticilor UEE,care susțin că aderarea unor
state la blocul economic de răsărit ar fi fost influențată de prețul redus al resurselor
energetice,amenințări cu tarife mai mari sau bariere comerciale etc.
Chiar din momentul creării sale,UEE dezvoltă cu succes cooperarea cu alte state și uniuni
economice din lume,de exemplu, recent președintele Argentinei, Mauricio Macri, și-a exprimat dorința
de a încheia un acord între UEE și MERCOSUR (este organizație internațională în America de Sud,
având ca membri Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Venezuela,cu un număr de 250 de
milioane de oameni și peste 75% din PIB-ul continentului). Se duc tratative cu state precum
Serbia,Ungaria,Cehia,Mongolia etc.
Printre avantajele apropierii Republicii Moldova de UEE putem menționa că obiectivele unei
viitoare aderări la UEE se vor axa pe promovarea unei apropieri etapizate prin creșterea participării
Republicii Moldova la politicile, programele și agențiile UEE, promovarea relațiilor economice și
comerciale, abrogarea tarifelor vamale,accesul la resursele energetice ieftine, intensificarea cooperării
în reglementarea diferendului transnistrean, libera circulație a mărfurilor, a forței de muncă, respectiv,
rezolvarea problemelor ce țin de fenomenul gasterbaiterilor moldoveni din Federația Rusă.
În ceea ce privește dezavantajele,putem menționa consecințele negative ale apropierii de spațiul
eurasiatic:
• Scenariul unei integrări totale cu Uniunea Eurasiatică ar impune provocări majore în
politica comercială a Parteneriatului Estic, din cauza că agenții economici nu ar putea coordona și
implementa politicile comerciale bilaterale autonome, transferând suveranitatea în materie de tarife și
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alte politici comerciale principale ale Uniunii Eurasiatice.
• Transpunerea acquis-ului comunitar conform Agendei de Asociere dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană în domeniile social, economic, politic, educație, securitate, legislație ar
urma să fie revizuită fundamental, spre reorientarea spre spațiul estic, respectiv, spre alt sistem valoric,
politic, economic și cultural.
• Spațiul estic prezintă o problemă privind promovarea principiilor statului de drept, a
dezvoltării democratice, drepturilor și libertăților umane, independenței justiției, libertății presei și
administrării publice eficiente.
• Republica Moldova nu ar mai putea semna niciun acord de liber schimb cu niciun partener
european, de ex. cu Asociația Europeană de Liber Schimb.
• Consecințe privind apartenența la Organizația Mondială a Comerțului -- prin aderarea la
Uniunea Eurasiatică, partenerii Estici care sunt membrii OMC ( Ucraina, Georgia, Armenia,Republica
Moldova) ar trebui să-și revizuiască acordurile tarifare convenite în cadrul negocierilor aderării la
OMC și să le alinieze la cele ale Uniunii Eurasiatice.
• ZLSAC sunt o nouă generație de acorduri, care reflectă o relație privilegiată și comerțul
sporit cu țările Parteneriatului Estic. ZLSAC garantează acces duty-free pe piața UE – cea mai mare
piață din lume, cea mai prosperă și stabilă, care acoperă 500 de milioane de consumatori și un PIB de
12 900 miliarde euro, care reprezintă aproximativ a cincea parte a PIB-ului internațional, iar paritatea
puterii de cumpărare este de 5,67 ori mai mare ca cea a Uniunii Eurasiatice.
• Aderarea la Uniunea Eurasiatică ar duce la ajustarea tarifelor externe ale Partenerilor Estici
la nivelul tarifar aplicat în cadrul UE, ceea ce ar duce la creșterea tarifelor externe și reducerea
competitivității.
• Uniunea Vamală se contrapune CSI în sensul că zona CSI de liber schimb existentă deja
asigură liberalizarea între membrii Uniunii Vamale și aderarea la această uniune nu ar furniza alte
beneficii comerciale adiționale, respectiv aceleași rezultate economice ar putea fi atinse prin
extinderea Parteneriatului CSI deja existent.
• Apartenența la Uniunea Vamală ar însemna costuri de investiții mai mari pentru Republica
Moldova,deoarece această apartenență nu este compatibilă cu participarea la proiectele și instituțiile
Uniunii Europene. Majorarea impozitelor, creșterea investițiilor străine, de care însă vor beneficia
investitorii străini, dar nu și cei autohtoni.
• Se consideră că aderarea la spațiul euro-asiatic ne conduce la o pierdere de suveranitate și
identitate națională, Republica Moldova riscând să devină o zonă gri, rămânând o țară cu un nivel
scăzut de trai,cu un grad înalt de imigranți de muncă.
• În condițiile concurenței neloiale, a intervenției statului în economie, a problemelor privind
independența justiției,precum și prezența monopolurilor,fenomene caracteristice spațiului eurasiatic,
devin vulnerabile pentru economia și întreprinderile autohtone.
• Aderarea presupune corespunderea legislației, economiei, industriei, agriculturii,
infrastructurii etc. la standardele UEE. Astfel, în perioada inițială de aderare țara noastră trebuie să
cheltuiască milioane de lei pentru a atinge aceste standarde.
• Aderarea implică costuri economice, dar și costuri sociale, în primul rând – creșteri mari de
prețuri,deoarece vom fi obligați să adoptăm regulile concurenței neloiale. Promovarea politicilor de
concurență neloială de către agenții economici vor determina și ele costuri ridicate, determinând
întreprinderile să-și reorganizeze tehnologiile, procedurile, activitatea,în consecință, este de așteptat că
o parte din ele vor da faliment, pentru că nu vor fi suficient de competitive de piață.
•
Existența unor restricții privind exportul produselor agricole și a taxării vamale a
diverselor produse impune necesitatea semnării unui șir de acorduri,care să permită comerțul liber pe
piața estică,respectiv, introducerea măsurilor similare pentru accesul pe piața noastră ar defavoriza
producătorii autohtoni în perioada inițială.
În concluzie, este necesar de subliniat că Republica Moldova este obligată, în funcție de poziția
sa geopolitică, dar și de conflictul înghețat din stânga Nistrului, să adopte o politică externă prudentă în
raport cu principalii săi parteneri. Realizarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană va avea drept finalitate ancorarea statului nostru în sistemul valoric, politic, economic și
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cultural european, deoarece la etapa actuală Uniunea Europeană reprezintă pentru noi cel mai
convingător model de dezvoltare a țărilor europene.
Derularea evenimentelor politice din societatea moldovenească din ultimii ani a demonstrat,
totuși, că nu întreaga societate susține cursul european, iar unele forțe politice influente se pronunță
deschis pentru apropierea de spațiul eurasiatic.
În acest context societatea trebuie să fie informată obiectiv cu privire la riscurile schimbării
radicale a cursului politicii externe a Republicii Moldova, fiindcă este necesar să existe o singură
prioritate strategică fundamentală pentru Republica Moldova, anume integrarea europeană, asociată cu
modernizarea prin dezvoltare și democratizare, iar celelalte priorități strategice și direcții principale de
politică externă trebuie susținute și promovate în măsura ce țin de realizarea interesului național. În
acest sens, direcția estică a politicii externe trebuie să fie îndreptată spre Comunitatea Statelor
Independente, abordată în contextul Acordului privind zona de comerț liber din cadrul CSI din 18
octombrie 2011 și menținerea relațiilor de parteneriat strategic cu Federația Rusă, respectiv, Republica
Moldova trebuie să demonstreze că poate fi nu numai un consumator de prosperitate și securitate, dar
și un furnizor al acestora.
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REZUMAT
Asigurarea realizării geopoliticii securității naționale a Republicii Moldova din perspectiva
valorificării importanței poziționării sale geopolitice pentru materializarea intereselor geostrategice ale
actorilor majori în Europa de Sud-Est este determinată de abordarea pragmatică a contracarării
riscurilor geopolitice într-un context geopolitic favorabil, care să ofere oportunități geopolitice pentru
fortificarea sistemului național de securitate. Necesitatea intensificării relațiilor cu Alianța NordAtlantică prin constituirea Comisiei de cooperare NATO – Republica Moldova, astfel, consolidând
dialogul politic și cooperarea practică, este impulsionată de reedificarea arhitecturii geopolitice
regionale și de reconfigurarea mediului securității regionale, transformări care indică prezența
amplificării unei rivalități geopolitice dintre Organizația Nord-Atlantică și Federația Rusă în regiunea
Europei de Sud-Est ce exercită presiuni geopolitice sporite asupra zonei-tampon, în general, și statelortampon, în particular.
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Problema fundamentală a realizării dimensiunii geopolitice a securității naționale a Republicii
Moldova constă în statutul geopolitic, care include conceptul neutralității permanente, acesta fiind unul
perimat, ce constituie o vulnerabilitate și nu contribuie la asigurarea deplină a tuturor componentelor
securității naționale. Totodată, neutralitatea permanentă servește drept impediment pentru valorificarea
oportunităților geopolitice privind diminuarea provocărilor care pot fi depășite prin abandonarea zoneitampon în care se află Republica Moldova și anume prin mecanisme integraționiste de orientare
euroatlantică și circumstanță care contribuie la sporirea vulnerabilității securității naționale, a riscurilor
geopolitice exprimate prin păstrarea contingentului militar și a munițiilor Federației Ruse în raioanele
de est ale Republicii Moldova și determină sistarea relațiilor de cooperare cu Organizația NordAtlantică, acțiuni care vor amplifica amenințările și vor intensifica riscurile geopolitice, diminuând
capacitatea geopolitică de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova.
Cuvinte-cheie: marile puteri, interese geopolitice, securitate regională, arhitectură geopolitică
regională, mediu de securitate regională, zonă-tampon, stat-tampon, securitate națională, statut de
neutralitate permanentă.
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SUMMARY
Ensuring the carrying out of the geopolitics of the national security of the Republic of Moldova
when valuing the importance of its geopolitical positioning for accomplishing the geostrategic interests
of the major actors in the South-Eastern Europe is determined by the pragmatical approach to
counteract the geopolitical risks in a favourable geopolitical context that will provide geopolitical
opportunities to strengthen the national security system. The need to intensify the relations with the
North Atlantic Alliance by setting up the NATO-Moldova Cooperation Commission, which will
enhance the political dialogue and practical cooperation, is triggered by the re-edification of the
regional geopolitical architecture and the reconfiguration of the regional security environment. These
transformations point out the amplification of the geopolitical rivalry between the North Atlantic
Organization and the Russian Federation in the South-Eastern Europe region that puts increased
geopolitical pressures on the buffer-zone in general and the buffer-states in particular. The key
challenge for carrying out the geopolitical dimension of the national security of the Republic of
Moldova is its geopolitical status that includes the concept of permanent neutrality – an obsolete
concept that represents vulnerability and does not contribute to the full ensuring of all components of
the national security. At the same time, the permanent neutrality serves as a direct impediment for
putting into effect the geopolitical opportunities related to the diminishing of the challenges that could
be overcome by quitting the buffer-zone where the Republic of Moldova is now and, namely, through
Euro-Atlantic oriented integrationist mechanisms, as well as a circumstance that contributes to the
increasing of the vulnerability of the national security against the geopolitical risks caused by keeping
Russian military troops and ammunitions in the Eastern districts (rayons) of the Republic of Moldova
and determines the suspension of the cooperation with the North Atlantic Organization. These actions
will intensify the threats and geopolitical risks and will decrease the geopolitical capacity to ensure the
national security of the Republic of Moldova.
Key words: great powers, geopolitical interests, regional security, regional geopolitical
architecture, regional security environment, buffer-zone, buffer-state, national security, status of
permanent neutrality.
Necesitatea intensificării relațiilor de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică în contextul
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consolidării dimensiunii geopolitice în noua paradigmă de asigurare a securității naționale a Republicii
Moldova este determinată de noile transformări ale arhitecturii geopolitice regionale post-război
rece,care produc un impact asupra securității naționale. Considerăm că noua abordare a securității
naționale din perspectiva reflecției geopolitice este un imperativ în realizarea politicilor contemporane
de asigurare a securității naționale pentru orice stat ce aspiră la edificarea unui nivel înalt de securizare
și care va oferi un cadru analitic mai profund al situației la zi privind reconfigurarea conjuncturii
geopolitice mondiale și evoluția evenimentelor geopolitice regionale, ce definesc mediul de securitate
regională, care generează o serie de riscuri și amenințări cu repercusiuni asupra tuturor componentelor
securității naționale a Republicii Moldova. De asemenea, discursul geopolitic va contribui la o mai
bună percepție de către societate, în general, și clasa politică, în particular, a statutului geopolitic al
Republicii Moldova de stat-tampon,care nu asigură securitatea națională, ci generează multiple
vulnerabilități la adresa acesteia. Rezultatul analizelor geopolitice va demonstra existența riscurilor de
ordin extern în adresa securității naționale, cu care se confruntă actualmente Republica Moldova, dar
și, eventual, a celor pe termen mediu și lung. Totodată, va reliefa oportunitățile și soluțiile pentru
fortificarea securității naționale, care sunt oferite de contextul geopolitic regional, în condițiile
utilizării strategice de către Republica Moldova a amplasării sale geopolitice regionale importante în
realizarea intereselor geostrategice ale actorilor majori, precum și aderând la valorile de securitate
cooperativă și apărare colectivă euroatlantică [1, p. 269-270].
Reedificarea sistemului internațional post-război rece a determinat o nouă transformare
geopolitică regională a raporturilor de forțe ale marilor puteri, suprimând vechea hartă geopolitică a
securității regionale. Procesul de redimensionare a arhitecturii geopolitice regionale, pe de o parte, prin
evenimentele din Ucraina, care au impulsionat replierea intereselor geopolitice ale Organizației
Tratatului Atlanticului de Nord și Federației Ruse, iar, pe de altă parte, jocurile de putere marcate de
eforturile statelor mici de a ieși din sferele de influență ale unor state și de a intra în altele, unde pot săși promoveze pe deplin propriile interese și să-și asigure securitatea națională, a impulsionat
reconfigurarea mediului securității regionale. În contextul potențialului redus al statutului geopolitic al
Republicii Moldova, al nivelului insuficient al capacităților instituțiilor de forță de a asigura securitatea
națională pe cont propriu, precum și perpetuarea imposibilității pe căi politico-diplomatice de a evacua
armamentul, munițiile și trupele militare ale Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, care
generează insecuritate regională, în pofida acceptării de către Republica Moldova a statutului de
neutralitate permanentă impus de Federația Rusă, marile puteri tratează Republica Moldova ca pe un
element al unui joc geostrategic regional. Situația geopolitică a Republicii Moldova, fiind condiționată
de zona-tampon în care se află, unde se ciocnesc interesele geopolitice ale marilor puteri europene –
Uniunea Europeană și Federația Rusă, dar și între două blocuri politico-militare – Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord și Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, creează o presiune
geopolitică puternică asupra securității naționale a Republicii Moldova. Totodată, securitatea națională
a Republicii Moldova, fiind dependentă de fluctuațiile intereselor geopolitice ale actorilor majori,
solicită în permanență o abordare pragmatică cu o viziune geopolitică regională pe termen mediu și
lung. Subiectul neutralității permanente, care se regăsește la baza fundamentării și instituționalizării
politicii de securitate națională a Republicii Moldova, se impune a fi reevaluat în contextul reedificării
conjuncturii geopolitice regionale post-război rece, care produce noi amenințări, riscuri și
vulnerabilități la adresa securității naționale a Republicii Moldova și a căror diminuare ar putea fi
efectuată prin tranșarea zonei-tampon, utilizând mecanismele integraționiste de orientare euroatlantică.
În condițiile în care reformele în domeniul sistemului național de securitate și apărare nu sunt realizate
pe deplin, statutul de neutralitate permanentă reprezintă o provocare geopolitică pentru identificarea
căilor eficiente de dezvoltare, modernizare și fortificare a securității naționale a Republicii Moldova
[1, p. 270-271].
Reliefăm că mediul de securitate regională din Europa de Sud-Est este condiționat de contextul
de acomodare geopolitică de lungă durată dintre Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă, care
exercită un impact asupra securității naționale a Republicii Moldova. Statele din Europa de Sud-Est
vor continua să aibă dificultăți în conturarea politicii externe, dar se vor manifesta și ca elemente-cheie
în relațiile dintre Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă [2, p. 22-23]. Considerăm acțiunile de
aderare ale statelor din Europa de Sud-Est la Organizația Nord-Atlantică ca fiind procese
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integraționiste de rivalitate geopolitică cu Federația Rusă, care provoacă indubitabil reacție simetrică
din partea acesteia pentru a-și reitera poziția sa de mare putere în raport cu Statele Unite ale Americii.
În cele din urmă, miza efortului Statelor Unite ale Americii este rolul pe termen lung în Europa, prin
intermediul Alianței Nord-Atlantice, dat fiind faptul că o nouă Europă încă se conturează, în condițiile
noilor transformări ale arhitecturii geopolitice regionale, rămânând în continuare, din punct de vedere
geopolitic, o parte a spațiului euroatlantic, extinderea Alianței Nord-Atlantice fiind una esențială.
Urmare a confruntărilor geopolitice dintre Statele Unite ale Americii ți Federația Rusă pentru sfera de
influență în Europa de Sud-Est, se constată existența unor repercusiuni care determină dinamica
evoluției asigurării securității naționale a Republicii Moldova. Suntem de părere că declanșarea
războaielor hibride de către Federația Rusă, în perioada post-război rece, împotriva statelor din spațiul
post-sovietic reprezintă acțiuni ale politicii externe de semnificație geopolitică cu scopul de a proteja
sfera sa de influență, apelând inclusiv și la forța militară pentru a contracara procesul de extindere a
Organizației Nord-Atlantice spre Est. Un alt aspect important al reconfigurării arhitecturii geopolitice
regionale se referă la nerespectarea angajamentelor de către Federația Rusă în cadrul unor acorduri de
securitate regională. În opinia autorităților centrale ale Federației Ruse, respectarea acestora
subminează securitatea națională. Astfel, în cadrul Summitului OSCE de la Istanbul din 1999 a fost
adoptată Declarația Finală în care s-a consemnat intrarea în vigoare a Tratatului Forțelor Armate
Convenționale în Europa revizuit, iar Federația Rusă și-a asumat angajamentul privind retragerea
armamentului și trupelor sale staționate pe teritoriul Republicii Moldova și al Georgiei, prevederi care
n-au fost respectate, ulterior fiind condiționate de Germania în timpul negocierilor inițiate de Federația
Rusă cu privire la modificarea mecanismului de asigurare a securității regionale, fapt ce urma să se
soldeze cu instituirea unui nou sistem de securitate europeană. Este puțin probabil ca și Rezoluția
privind retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii
Moldova, adoptată la 22 iunie 2018 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, precum și
Declarațiile Finale ale Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa,
adoptate la 11 iulie 2018 (Berlin, Republica Federală Germania) și la 8 iulie 2019 (Luxembourg,
Marele Ducat de Luxembourg), în care se reiterează chemarea la retragerea trupelor militare ale
Federației Ruse de pe teritoriul suveran al țării, documente care au caracter de recomandare, să fie
onorate de Federația Rusă [1, p. 280-281]. În acest context, I. Chifu reliefează că angajamentele în
cauză nu vor fi respectate și, mai mult ca atât, Federația Rusă a sistat în 2007 aplicarea Tratatului
Forțelor Armate Convenționale în Europa, iar în 2015 a luat decizia să întrerupă participarea la
întrunirile grupului comun consultativ, suspendarea devenind, astfel, completă și definitivă în cadrul
Tratatului Forțelor Armate Convenționale în Europa [3, p. 19]. Acest fapt, în accepția noastră, îi va
permite în mod unilateral asigurarea contingentelor militare cu armament convențional, dislocate pe
teritoriul statelor din spațiul post-sovietic, în contextul evenimentelor din Ucraina, fără înștiințarea
partenerilor occidentali, înclinând balanța de securitate regională în favoarea sa. Relevanța acțiunilor
geostrategice de extindere a sferei de influență a Alianței Nord-Atlantice asupra statelor din regiunea
Balcanilor de Vest și amplasarea în Europa de Est a noilor elemente ale scutului american de apărare
antirachetă amplifică confruntarea dintre Occident și Federația Rusă în realizarea intereselor
geopolitice în Europa de Sud-Est, edificând un nou context de securitate regională. Potrivit lui I. Chifu,
instalarea sistemului de apărare antirachetă de la Deveselu din România și dislocarea bazelor militare
ale Organizației Nord-Atlantice în proximitatea spațiului pontic produc eminamente reacția Federației
Ruse de a fortifica escadrila aeriană din Crimeea cu bombardiere strategice pentru a echilibra balanța
militară regională. Pe lângă escadrila de bombardiere, Federația Rusă urmează să desfășoare în
Crimeea și complexe de rachete inclusiv cu capacitate nucleară [3, p.19-20]. De asemenea,
intensificarea rivalității în relațiile geopolitice dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă este
generată și de suspendarea participării ambelor părți în cadrul Tratatului Forțelor Nucleare
Intermediare, semnat în 1987 de către liderii ambelor state, care interzicea dezvoltarea, producerea și
amplasarea rachetelor nucleare cu lansare de la sol cu o rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5500 de
km, invocat în repetate rânduri de Federația Rusă pentru a contesta amplasarea scutului antirachetă de
la Deveselu din România și din Polonia, care ar putea fi folosit pentru lansarea rachetelor nucleare
împotriva sa, precum și de Statele Unite ale Americii, care a argumentat că Federația Rusă a încălcat
prevederile Tratatului prin dezvoltarea unor rachete nucleare de ultima generație, dar și prin faptul că
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China ar trebui să fie parte a unui nou Tratat negociat de către părți, considerând că vechiul Tratat a
dezavantajat Statele Unite, deoarece China a dezvoltat rachete nucleare cu rază intermediară,
neconfruntându-se cu nici o constrângere care ar trebui să fie reglementată la nivel internațional [1, p.
271-272].
Precizăm că procesul de reconfigurare a arhitecturii geostrategice regionale din Europa de SudEst determină geopolitica securității naționale a Republicii Moldova, care stabilește nivelul relațiilor
de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Totodată, aceste relații trebuie evaluate și
prin prisma gradului de interacțiune dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Federația
Rusă în realizarea intereselor geopolitice, mai ales că acești actori au aspirații specifice în zona la care
ne referim. Astfel, în domeniul politicii externe, securității și apărării, ambele părți (Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord și Federația Rusă) își acomodează pozițiile datorită învecinării,
exercitând presiuni de ordin geopolitic pentru a putea influența geopolitica securității naționale a
statelor aflate în zona-tampon. Prin urmare, Republica Moldova se află într-un permanent proces de
identificare a locului și rolului său în contextul geopolitic regional, adică a statutului său geopolitic, ea
tinde să-și fixeze propriile obiective reieșind din necesitatea asigurării intereselor naționale vitale.
Astfel, potențialul geopolitic de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova nu este sub nici
o formă avantajos în raport cu marile puteri, ordine care provine din indicatorii economici, demografici
și spațiali, dar și statutul său de neutralitate permanentă, care, în condițiile noilor reconfigurări
geopolitice din Europa de Sud-Est, nu este în stare să asigure securitatea națională a Republicii
Moldova. Astfel, marile puteri abordează Republica Moldova din perspectiva, în special, geostrategică,
deoarece reprezintă un element al unei scheme geostrategice cu mult mai extinse, a cărei centru se
regăsește în spațiul Mării Negre [4, p. 89]. Cu certitudine, coliziunea dintre Alianța Nord-Atlantică și
Federația Rusă este orientată asupra controlului spațiului pontic, Statele Unite ale Americii și Uniunea
Europeană abordând-o din punct de vedere geoeconomic ca pe o punte de legătură cu zonele cele mai
bogate în resurse energetice, cum ar fi Bazinul Caspic, Asia Mijlocie și Golful Persic, iar Federația
Rusă tratând-o ca pe o valoare geostrategică atât pentru exercitarea presiunilor de ordin militar asupra
statelor limitrofe Mării Negre, cât și pentru redobândirea statutului de mare putere, determinând
edificarea unei noi ordini mondiale. În acest context geopolitic regional de securitate, Republica
Moldova este importantă din punct de vedere geostrategic atât pentru Alianța Nord-Atlantică, cât și
pentru Federația Rusă, ambele părți depunând eforturi pentru a-și consolida pozițiile. Federația Rusă
încearcă să-și mențină influența în Republica Moldova prin conservarea conflictului transnistrean și
susținerea comunității rusești. Problema raioanelor de est reprezintă unul dintre cele mai dificile
aspecte ale relațiilor dintre părți, deoarece refuzul Rusiei de a accepta soluționarea ei rezultă nu doar
din raporturile cu Republica Moldova, dar și cu Alianța Nord-Atlantică. Pentru Federația Rusă,
menținerea controlului asupra raioanelor de est ale Republicii Moldova reprezentă o modalitate de
blocare a extinderii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, depunând toate eforturile pentru a-și
menține statutul de actor geopolitic regional important, folosind diverse instrumente politico-militare,
economico-financiare și informațional-propagandiste, astfel diminuând securitatea națională a
Republicii Moldova [1, p. 283].
Accentuăm că pentru asigurarea securității unei mici puteri cum este Republica Moldova
contează nu atât dimensiunea geografică, cât amplasarea sa geopolitică prin prisma importanței pe care
o are pentru realizarea intereselor geostrategice ale marilor puteri în Europa de Sud-Est. Existența
avantajelor, dar și a riscurilor securității naționale a Republicii Moldova, ca urmare a reconfigurării
arhitecturii geopolitice regionale și a mediului securității regionale, indică prezența atât a enormelor
oportunități privind diminuarea provocărilor la adresa securității naționale, care poate fi consolidată
prin abandonarea zonei-tampon, în care se află Republica Moldova și anume prin mecanisme
integraționiste de orientare euroatlantică, cât și a probabilității conservării statutului geopolitic de stattampon între Occident și Federația Rusă, cu păstrarea statutului de neutralitate permanentă,
desconsiderat de Rusia prin păstrarea contingentului militar și a munițiilor în raioanele de est ale
Republicii Moldova și sistarea relațiilor de cooperare cu Organizația Nord-Atlantică și Uniunea
Europeană pe dimensiunea de securitate și apărare – acțiuni ce vor amplifica amenințările și intensifica
riscurile, diminuând capacitatea de asigurare a securității naționale [5, p. 55]. Suntem de acord cu
supoziția, susținută de V. Juc, că Republica Moldova se regăsește la interferența intereselor geopolitice
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ale actorilor majori și doar factorii externi sunt în măsură să influențeze decisiv asupra asigurării
securității unui stat mic, care este impus să promoveze o politică externă activă [6, p. 177]. În opinia
noastră, datorită situației geopolitice regionale create, Republica Moldova întreprinde acțiuni să intre
în scheme geostrategice, ce ar permite să părăsească zona de coliziune dintre Occident și Federația
Rusă, iar perspectiva posibilă de transcendere a situației geopolitice de conflict poate fi regândită și
prin abordarea ideii de integrare în structurile euroatlantice, care presupune includerea Republicii
Moldova cu întregul teritoriu recunoscut internațional. Ignorarea acestor oportunități ar suprima
reforma sectorului de securitate și, ulterior, ar duce la stagnarea procesului de modernizare și la lipsa
de atractivitate pentru statele europene. Actualmente, capabilitatea Republicii Moldova de a depăși
amenințările externe la adresa securității naționale este insuficientă. Prin urmare, diminuarea lor
trebuie să devină un obiectiv fundamental în redimensionarea paradigmei de asigurare a securității
naționale, dat fiind faptul că acestea sunt generate, în special, de conjunctura geopolitică regională și
de statutul geopolitic al Republicii Moldova.
În ordinea de idei reliefate, V. Juc acreditează opinia că Republica Moldova se află într-un
spațiu de înaltă intensitate geopolitică, reprezentând teritorial linia de demarcațiune dintre sferele de
influență a doi actori majori și este oportun de a transfera această linie spre Est, restructurând
aranjamentele de cooperare și securitate prin aprofundarea relațiilor cu Alianța Nord-Atlantică, dar și
luând parte la programele și politicile care ar permite realizarea procesului de consolidare a
dimensiunii geopolitice în noua paradigmă de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova
[6, p. 178]. Acest proces, consideră cercetătorul, poate fi asigurat în condițiile integrării euroatlantice,
totodată, precizând că abrogarea statutului de neutralitate permanentă, care este un proces complex de
acțiuni multidimensionale, nu presupune expres integrarea euroatlantică a Republicii Moldova, însă
calitatea de stat membru al Organizației Nord-Atlantice este în măsură să-i asigure securitatea
națională cel mai eficient, datorită art.5 al Tratatului de la Washington din 4 aprilie 1949 [7, p. 207208]. V. Juc exprimă aserțiunea că relațiile dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică sunt
marcate esențial de doi factori: statutul autoproclamat de neutralitate și prezența forțelor militare ale
Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, ambii factori având repercusiuni în procesul de
fortificare a securității naționale. Republica Moldova nu poate să facă abstracție de parteneriatul cu un
asemenea actor important cum este Organizația Nord-Atlantică, cu suportul căruia va evolua
redimensionarea securității naționale, iar evenimentele din Ucraina din 2014 au demonstrat, cu lux de
amănunte, precaritatea acestui statut de neutralitate [6, p. 175].
În accepția noastră, statutul de neutralitate permanentă, care se regăsește la baza fundamentării
și instituționalizării securității naționale a Republicii Moldova, determină incoerență în viziunea
strategică privind asigurarea securității naționale, precum și reprezintă o provocare la adresa securității
naționale și un impediment pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova. Considerăm că
menținerea statutului de neutralitate permanentă de către Republica Moldova, care nu oferă mecanisme
clare de funcționalitate a sistemului național de securitate și apărare, necesitând resurse enorme pentru
asigurarea securității naționale, precum și lansarea ideii de consolidare a statutului de neutralitate
permanentă prin adoptarea unei concepții/strategii cu privire la statutul de neutralitate permanentă în
condițiile prezenței trupelor militare ale Federației Ruse (GOTR) pe teritoriul Republicii Moldova, va
diminua din capacitatea securității naționale, dat fiind faptul că la baza elaborării nu se regăsește
asigurarea securității naționale, dar condiționalitatea Federației Ruse pentru intensificarea relațiilor
bilaterale cu Republica Moldova, având drept scop obținerea garanției din partea Republicii Moldova
de diminuare a relațiilor politico-militare și de neaderare la Alianța Nord-Atlantică, precum și
reconfirmarea, o dată în plus, a atașamentului față de statutul de neutralitate permanentă, astfel,
contracarând extinderea valorilor euroatlantice spre hotarele Federației Ruse. Acceptarea de către
Republica Moldova a acestei constrângeri demonstrează exercitarea puterii geopolitice de către
Federația Rusă și intenția de a păstra Republica Moldova în sfera sa de influență, care îi va oferi o
viziune eronată în asigurarea securității naționale pe termen lung, fapt care, puțin probabil, va contribui
la fortificarea capacității și funcționalității sistemului național de securitate și apărare și va exclude
posibilitatea unei cooperări consolidate cu Alianța Nord-Atlantică, limitând instrumentele de
interacțiune și interoperabilitate, eliminând, totodată, toate oportunitățile de edificare a unei noi
paradigme de asigurare a securității naționale [1, p. 285-286]. V. Juc acreditează ideea că participarea
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Republicii Moldova la Programul Parteneriatul pentru Pace este importantă pentru aprofundarea
cooperării între aliați și parteneri prin dezvoltarea în comun a unui set de instrumente, iar
transformarea ideilor în acțiuni de a elabora o nouă paradigmă de asigurare a securității naționale i-ar
permite Republicii Moldova aplicarea experienței internaționale în reconstrucția sectorului național de
apărare și securitate. Programul Parteneriatul pentru Pace reprezintă un mecanism de cooperare și nu
presupune obligativitatea aderării la această structură, ci identificarea soluțiilor pentru stabilirea
încrederii și realizarea proiectelor comune pe filiera Alianță – state partenere. În condițiile statutului de
neutralitate permanentă, participarea Republicii Moldova la Programul Parteneriatul pentru Pace
reprezintă singura oportunitate de cooperare activă cu Organizația Nord-Atlantică, fiind elaborat în
acest scop un program individual [8, p. 713]. Subliniem că statutul de neutralitate permanentă este
elementul esențial în realizarea procesului de redimensionare a unei noi paradigme de asigurare a
securității naționale a Republicii Moldova în care dimensiunea geopolitică va fi una fundamentală, ce
va oferi noi viziuni de diminuare a vulnerabilităților și de fortificare a capacităților de identificare,
prevenire și contracarare a noilor riscuri și amenințări cu caracter geopolitic fluctuant la adresa
securității naționale. Prin urmare, Republica Moldova a devenit o sursă de insecuritate latentă, însă,
grație contextului geopolitic regional, încearcă să edifice o nouă abordare a securității naționale, care
va elimina toate constrângerile în aprofundarea relațiilor de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică,
asumându-și, totodată, un rol important în arhitectura de securitate europeană și devenind un partener
predictibil și furnizor de securitate regională [1, p. 286].
Reflectând asupra impactului exercitat de statutul de neutralitate permanentă în ceea ce privește
procesul de redimensionare a securității naționale a Republicii Moldova, reliefăm distingerea a trei
curente de opinii în societate.
Primul vizează menținerea statu-quo-ului neutralității Republicii Moldova în plan internațional
și acceptarea tacită a nerespectării pregnante de către Federația Rusă a acestui statut prin păstrarea
trupelor, armamentelor, munițiilor și echipamentului în raioanele de est ale Republicii Moldova, iar, în
plan național, nealinierea la politicile oricărei organizații politico-militare și neparticiparea la nici o
acțiune militară indiferent de caracterul acesteia: fie exerciții militare, fie misiuni de pacificare, astfel
autoizolându-se pentru a se axa pe propriile resurse și propriul potențial privind asigurarea securității
naționale, totodată pledând pentru demilitarizarea țării sau pentru o armată numeric redusă, oferindu-i
doar calitatea de atribut statal.
Cel de al doilea curent prevede oportunitatea de consolidare a securității naționale prin
promovarea neutralității în cadrul politicii externe în scopul recunoașterii de către comunitatea
internațională și garantarea de către marile puteri a respectării acesteia, acceptând relațiile de cooperare
cu Organizația Nord-Atlantică în limita statutului de neutralitate, precum și participarea la misiunile de
pacificare, astfel amplificând capabilitatea și interoperabilitatea armatei naționale și sporind numărul
militarilor în așa fel ca Republica Moldova să contribuie la securitatea regională în calitate de partener
predictibil.
Al treilea curent de opinii se referă la acțiunile diplomației populare privind inocularea în
gândirea societății post-sovietice a unor concepte noi de asigurare a securității naționale, menite să
zdruncine stereotipurile formate în perioada războiului rece și, ulterior, demararea acțiunii de
redimensionare a securității naționale prin renunțarea la statutul de neutralitate permanentă și aderarea
la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, care, eminamente, va contribui la fortificarea securității
naționale. Alianța Nord-Atlantică este unica organizație politico-militară cu un potențial militar major
de a reacționa operativ pentru apărarea statelor membre în eventualitatea expunerii acestora unor
provocări. Statutul de neutralitate permanentă, fiind perceput ca o stare perimată, care nu reflectă
dinamica transformărilor relațiilor internaționale, reconfigurarea contextului geopolitic și capacitatea
de interacțiune eficientă pentru combaterea noilor riscuri și amenințări în adresa securității
internaționale/naționale, este considerat o constrângere în procesul de modernizare a sistemului de
securitate națională [9, p. 437-438].
Promotorii primelor două curente sunt de părerea că fiecare țară cu statut de neutralitate
permanentă trebuie să-și propună o formă proprie a neutralității, care să răspundă necesitaților de ordin
intern și extern ale statului și cu posibilitatea de a fi adaptată la noile replieri geostrategice ale mediului
regional de securitate, astfel determinând capacitatea statului de a riposta împotriva provocărilor
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curente în adresa securității naționale. De asemenea, neutralitatea permanentă este considerată o
oportunitate și un element esențial în asigurarea securității naționale a Republicii Moldova, precum și
o componentă indispensabilă în edificarea sistemului de securitate europeană. În cadrul acestui sistem,
gradul de interacțiune dintre statele cu statut de neutralitate cu statele membre ale Organizației NordAtlantice este unul înalt, care este determinat de angajamentele asumate de către marile puteri în
calitate de garant al securității statelor cu statut de neutralitate, precum și statele neutre, la rândul său,
generând securitate regională, amplificând interoperabilitatea dintre state, astfel contribuind la
consolidarea securității regionale. În opinia susținătorilor conceptului de neutralitate permanentă a
Republicii Moldova, modelul statelor neutre din Europa poate servi drept exemplu de referință în
procesul oficializării și obținerii garanțiilor privind respectarea neutralității și asigurării, în caz de
necesitate, a apărării militare, în baza unui tratat din partea statelor terțe, care poate fi preluat și
implementat în cazul Republicii Moldova. Apologeții curentului trei acreditează supoziția că
neutralitatea nu este capabilă să răspundă adecvat la situația de securitate națională cu care actualmente
se confruntă Republica Moldova. Prin acceptarea unui statut de neutralitate permanentă, Republica
Moldova exclude, prin definiție, inclusiv și posibilitatea unei cooperări mai profunde cu Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord, ceea ce limitează instrumentele de interacțiune și finalitatea cooperării
propriu-zise. Necesitatea realizării dezideratului privind protejarea Republicii Moldova de riscuri și
amenințări asimetrice și hibride în adresa securității naționale este condiția esențială de integrare întrun sistem stabil de alianță militară. În prezent, statutul de neutralitate permanentă, adoptat și susținut
unilateral, reprezintă un blocaj și nu mai oferă Republicii Moldova posibilitatea de a acționa pe cont
propriu, liber și independent, ci presupune doar o vulnerabilitate majoră față de presiunile exercitate de
marile puteri geopolitice, soldându-se cu izolare și pierderea suveranității. În condițiile actuale de
redimensionare a sferelor de influență geopolitică, neutralitatea nu mai asigură securitatea statului la
parametri înalți și nu mai este percepută ca un concept valid și aplicabil ce ar totaliza interesele unei
națiuni într-o lume în care competiția ideologică a războiului rece a luat sfârșit. De remarcat că
proclamarea neutralității poate intensifica potențialele aspirații ale statelor vecine în raport cu teritoriul
acestui stat, deoarece, în caz de conflict, acesta nu va fi apărat de nimeni. În acest context, se pune la
îndoială corectitudinea politicii conform căreia Republica Moldova ar fi dispusă să renunțe la forțele
sale armate, care întotdeauna au constituit un atribut de bază al unui stat suveran, susținând că
fortificarea acestora determină nivelul de asigurare a dimensiunii militare a securității naționale.
Susținătorii acestui curent manifestă scepticism și în raport cu posibilitatea Republicii Moldova,
poziționată geopolitic în zona-tampon între două blocuri politico-militare, să-și poată asigura
securitatea cu propriile resurse și prin garanții de neutralitate. Avansarea ideii privind justificarea
analogiei neutralității Republicii Moldova cu neutralitatea statelor din Europa ca cea mai reușită
soluție de asigurare a securității naționale este combătută de protagoniștii conceptului de integrare a
Republicii Moldova în Organizația Nord-Atlantică, reliefând deosebirea situației geopolitice a acestor
state, precedată de reconfigurarea intereselor geostrategice ale marilor puteri și respectarea de către
acestea a neutralității statelor europene, precum și inexistența problemelor secesioniste pe teritoriile
statelor neutre din Europa, dar și nivelul de stabilitate politică, economică și socială – toate împreună
formând o diferență considerabilă dintre statutul de neutralitate al Republicii Moldova și cel al statelor
europene [9, p. 438-439].
Specificăm că transformările arhitecturii geopolitice regionale din Europa de Sud-Est au fost
determinate de promovarea consecventă de către Federația Rusă în ultimele două decenii prin
intermediul realizării politicii sale externe a ideii neacceptării modelului de ordine mondială existentă
pe care o numește unipolară, fiindcă se dovedește a fi „instabilă și amenințată de conflicte”, exprimând
preferința pentru multipolaritate, astfel aspirând la redobândirea statutului geopolitic de mare putere și
de actor major în stabilirea și realizarea agendei politicii mondiale. Federația Rusă, manifestând o
diplomație abilă, a reformat și modernizat puterea militară, a revizuit strategia de securitate și doctrina
militară, a dezvoltat și a aplicat în practică noi tehnici și tehnologii de luptă, declanșând desfășurarea
războiului hibrid împotriva statelor vecine, care au demarat procesul de gravitare spre polul
occidental,pentru a păstra zona-tampon constituită din state neutre și loiale față de Federația Rusă și
contracararea extinderii spre Est a Alianței Nord-Atlantice. Prin urmare, aceste acțiuni au contribuit la
schimbarea paradigmei sistemului de securitate europeană, fapt ce caracterizează politica de asigurare
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a securității naționale a Federației Ruse și importanța protejării sferelor de influență prin realizarea
intereselor geopolitice la nivel regional. Potrivit lui C.-C. Ioniță, în urma evoluției conflictelor militare
de la începutul sec. al XXI-lea, care au tendința de a-și schimba frecvent fizionomia în ceea ce privește
gradul de sofisticare și caracterul, numeroși experți militari acordă atenție sporită complexității și
diluării tipurilor de război, precum și combinării frecvenței crescute cu letalitatea acțiunilor. Cunoscut
la nivel teoretic drept război hibrid,acest nou tip de război cuprinde o combinație unică de amenințări
hibride ce permit exploatarea multitudinii de provocări rezultate prin utilizarea tuturor acțiunilor
strategice și tactice, de cele mai multe ori simultan [10, p. 64].
F. van Kappen exprimă opinia că războiul hibrid reprezintă o îmbinare a războiului clasic cu
utilizarea elementelor noi, care se manifestă prin încheierea acordurilor dintre statul implicat într-un
război hibrid cu participanții non-statali de partea sa, cum ar fi: luptătorii voluntari, grupările
populației locale, organizațiile paramilitare, fiind negată totalmente legătura directă [11]. Alți experți
susțin contrariul, remarcând diferența clară dintre războiul hibrid și războiul clasic, subliniind că
războiul hibrid nu este un război clasic, în care sunt utilizate propaganda în masă, provocările,
activarea acțiunilor grupărilor în interiorul statului. Pentru războiul clasic, principalul mijloc de
realizare a scopurilor propuse este utilizarea forțelor militare regulate. Războiul hibrid este o varietate
de conflict armat, care se poartă cu trupe regulate și manevre militare de tip clasic, dar mai ales prin
folosirea unei largi palete de mijloace și metode de luptă neconvenționale, respectiv, atacuri
cibernetice, acțiuni destabilizatoare în plan economic și social, precum și acțiuni de factură
diversionistă purtate cu unități speciale, forțe neregulate, grupări paramilitare. F. Hoffman afirmă că
cea mai mare provocare în viitor va fi determinată de capacitatea beligeranților de a identifica cu
precizie liniile de demarcațiune între formele în care se poartă războiul, pericolul real fiind reprezentat
de statele sau entitățile non-statale, care vor apela la utilizarea întregii panoplii de tactici și tehnologii
în combinații inovatoare pentru a-și realiza obiectivele strategice stabilite în raport cu propria lor
cultură și necesitățile impuse de spațiul geopolitic în care dețin interese [12, p. 35]. Potrivit opiniei
sale, acțiunile de tip hibrid pot include o gamă largă și diversă de metode de luptă convenționale și,
totodată, asimetrice, exercitate de către forțe militare clasice și grupări combatante neregulate, care pot
include, într-o abordare extremă, acte teroriste și propagarea violenței generalizate asupra populației,
precum și acțiuni care să favorizeze dezordinea publică. Aceste activități trebuie să fie direcționate
operațional și tactic, pentru a obține efecte sinergice atât în dimensiunea fizică, cât și în cea
psihologică a conflictului [13, p. 8].
Nu suntem de acord cu ipoteza susținută de un grup de experți militari și polemologi că
războiul hibrid este un război asimetric, cu utilizarea minimă a potențialului militar în scopul realizării
obiectivelor și intereselor geostrategice, precum și cu afirmația lui F. van Kappen că războiul hibrid
include un spectru larg de acțiuni în care componenta militară are un rol nesemnificativ, atribuindu-se
importanță majoră altor mijloace non-letale, precum sunt cele politice, economice, informaționale și
psihologice, ce i-ar permite să obțină rezultate necesare, cauzând prejudicii mecanismului funcționării
statului adversarului, astfel demoralizând societatea [14, p. 27]. Considerăm abordarea non-letală a
războiului hibrid ca fiind una eronată, ce creează o stare falsă de siguranță a statului, situație în care
este respinsă orice implicare militară din partea oricărui stat, precum și neacordarea atenției sporite
cercetării în profunzime a premiselor și a contextului geopolitic favorabil declanșării fazei militare a
războiului hibrid, aceasta fiind unica care contribuie eminamente la realizarea intereselor
geostrategice. Ținem să precizăm că cea mai importantă și una dintre primele faze ale războiului hibrid
este cea militară, după informațional-propagandistică și politico-diplomatică, având un impact
distructiv asupra infrastructurii și psihologic asupra populației civile, și abia după constrângerile
impuse de comunitatea internațională părții agresoare componenta militară este conservată, ulterior
fiind aplicate alte mijloace non-letale pentru subminarea potențialului de dezvoltare a statului, fapt ce
determină caracterul evolutiv al războiului hibrid [9, p. 430].
Actualmente asistăm la o nouă formă de amenințare la adresa securității militare, care se
manifestă ca un război militar complex și multidimensional, cu consecințe letale, înglobând strategii,
tactici și tehnici de ordin simetric, asimetric, convențional și neconvențional, subiecții participanți fiind
atât actorii statali, cât și actorii non-statali, utilizând tehnologii informaționale și ale comunicațiilor ce
necesită a fi cercetată sub aspect teoretic pentru a identifica geneza, chintesența și repercusiunile
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acestui fenomen, având drept scop elaborarea unor noi strategii militare care să reglementeze acțiunile
de prevenire, combatere și post-conflict, astfel că rolul fundamental de asigurare a securității naționale
și internaționale revenindu-i dimensiunii militare. Suntem de părere că astfel de amenințare poate fi
catalogată ca război neo-convențional de tip hibrid, elementul central indispensabil rămânând totuși
componenta convențională, care, în pofida diminuării rolului simetric și de aplicare clasică în cadrul
unui război, și-a păstrat importanța militară, fiind completată cu multiple elemente operaționale de
ordin tactic cu caracter dinamic și cu abilitatea de utilizare a acestora, ceea ce determină apariția unei
noi paradigme militare în cadrul unei noi etape de organizare și desfășurare a războiului contemporan.
Ca urmare a evoluției tehnologiilor de desfășurare a conflictelor/războaielor contemporane, constatăm
extinderea amenințării cu război neo-convențional de tip hibrid, generând un pericol sporit în adresa
tuturor componentelor securității naționale, producând, totodată, și un impact asupra securității
regionale [9, p. 440].
Considerăm că realizarea redimensionării securității naționale a Republicii Moldova prin
valorificarea opțiunii de aderare la valorile euroatlantice necesită o abordare pragmatică și o abilitate
politico-diplomatică, ceea ce ar asigura îndeplinirea obiectivelor intereselor securității naționale.
Totodată, semnificația Republicii Moldova pe scena internațională este una neînsemnată, dar, datorită
conjuncturii geopolitice în care se află și a statutului său de furnizor de insecuritate regională, se atestă
o atenție sporită din partea Occidentului, în contextul noilor transformări ale arhitecturii geopolitice
regionale, care o percepe ca pe un element al unui joc geostrategic, situație ce generează un impact
iminent asupra securității naționale. Din cauza potențialului geopolitic redus, Republica Moldova este
considerată de către actorii internaționali drept o putere slabă, securitatea națională a căreia este
dependentă de fluctuațiile intereselor geopolitice ale marilor puteri în Europa de Sud-Est și diminuată
dacă nu se regăsește într-o coaliție de state cu o pondere majoră în sistemul de securitate internațională
sau dacă nu are vreo importanță pentru realizarea intereselor geopolitice/geostrategice ale unor mari
puteri. În contextul amplasării geostrategice a Republicii Moldova, este necesar de specificat faptul că,
aflându-se la confluența intereselor geopolitice a două mari puteri – Uniunea Europeană/Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord și Federația Rusă/Organizația Tratatului de Securitate Colectivă care
edifică o zonă-tampon de securitate, se exercită o presiune geopolitică asupra securității naționale a
Republicii Moldova, exprimată prin importanța ce îi este atribuită datorită interferenței a doi factori
geostrategici regionali semnificativi și anume: importanța strategică pentru Federația Rusă (cea mai
avansată bază militară spre Vest, mai ales din perspectiva vecinătății strategice cu Alianța NordAtlantică și Uniunea Europeană) și relevanța pentru Uniunea Europeană (furnizor de insecuritate, care
se încadrează în categoria riscurilor asimetrice, dar și convenționale la adresa securității europene),
depunând eforturi pentru a-și consolida pozițiile [9, p. 441].
Punctăm că relațiile de cooperare politico-militare dintre Republica Moldova și Alianța NordAtlantică în cadrul Programului Parteneriatul pentru Pace au contribuit la determinarea importantelor
transformări în procesul de promovare a reformelor democratice în diverse domenii și de modernizare
a acestora, în special, în sectorul de securitate și apărare națională, dar și la aprofundarea cooperării
Republicii Moldova cu structurile și instituțiile euroatlantice, evoluții care au o influență benefică
asupra procesului general de fortificare a componentei militare a securității naționale a Republicii
Moldova. Valorificarea oportunităților oferite de Programul Parteneriatul pentru Pace în ajustarea
sistemului național de securitate și apărare al Republicii Moldova la standardele euroatlantice și
normele democratice occidentale se va solda eminamente cu amplificarea gradului de asigurare a
securității militare, ceea ce înseamnă descurajarea realizării unui eventual pericol din partea unor
potențiali inamici sau combaterea eficientă a riscurilor, amenințărilor și agresiunii militare în adresa
securității naționale cu impact asupra domeniului apărării. Pentru realizarea acestui deziderat este
necesară continuarea procesului de implementare a Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului
Republica Moldova – NATO, care este pilonul fundamental în desfășurarea reformei și modernizării
sectorului securității naționale. Totodată, este indispensabil ca autoritățile centrale responsabile de
reformă să demonstreze voință politică, consecvență și transparență în acțiunile de implementare a
angajamentelor asumate de Republica Moldova în relațiile de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică,
manifestând interes în realizarea parcursului euroatlantic în calitate de stat partener sau în procesul de
integrare în sistemul euroatlantic de apărare colectivă.[15, 57-58]
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În accepția noastră, Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova –
NATO este un element destinat individualizării, sistematizării și concretizării relațiilor de cooperare,
intensificării dialogului și consultărilor între parteneri și Alianța Nord-Atlantică la nivel interstatal.
Prin adoptarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO țara
noastră și-a exprimat dorința de a intensifica dialogul politic și cooperarea cu Organizația NordAtlantică în domeniile: militar, științific, protecția mediului, urgențe civile etc., implicând în acest
proces majoritatea instituțiilor naționale. Reieșind din perspectiva reconfigurării arhitecturii
geopolitice și a realității evoluției mediului securității regionale, procesul de actualizare a Planului
Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO este o necesitate, dat fiind faptul
că documentul este axat pe eficientizarea procesului de reforme în sectorul securității și apărării
naționale. Unele dintre aspectele benefice pentru Republica Moldova, ca urmare a realizării
mecanismului de implementare a Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova
– NATO, este nu doar aprofundarea relațiilor de cooperare cu statele membre ale Alianței NordAtlantice, dar și promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova pe plan extern, în contextul
edificării unui stat de drept, democratic și prosper. În această ordine de idei, Alianța Nord-Atlantică
este dispusă să susțină în continuare eforturile Republicii Moldova în reformarea și modernizarea
sistemului de securitate și apărare națională, pentru a face față noilor provocări ale sec. al XXI-lea [15,
p. 54-55].
Precizăm că procesul de actualizare a Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului
Republica Moldova – NATO, care, până în prezent, s-a realizat în trei etape (2010, 2014, 2017), este
un element substanțial în intensificarea relațiilor de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică, iar
extinderea colaborării de la sectorul de apărare la cel de securitate – ca urmare a adoptării Hotărârii
Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017, privind noul Plan Individual de Acțiuni al Parteneriatului
Republica Moldova – NATO actualizat pentru anii 2017-2019 – de o importanță deosebită pentru
procesul de promovare a reformelor. V. Juc afirmă că prelungirea Planului Individual de Acțiuni al
Parteneriatului Republica Moldova – NATO practic a rămas neobservată, probabil din cauza faptului
că relațiile dintre părți, contrar așteptărilor, n-au fost aprofundate și extinse începând cu anul 2010. Nu
este întâmplător că Republica Moldova nu s-a regăsit în lista invitaților la Summitul NATO de la
Chicago din 2012, însă la întrunirea la nivel înalt, care a avut loc doi ani mai târziu în Țara Galilor,
deja a fost invitată, fiind lansată Inițiativa de Consolidare a Capacității de Apărare pentru a fortifica
relațiile cu statele partenere, inclusiv cu Republica Moldova [6, p. 171].
În concluzie, subliniem că sistemul național de securitate a Republicii Moldova parcurge un
proces plurivalent de identificare a reformei potrivite pentru fortificarea acestuia, dat fiind că se
confruntă cu o multitudine de riscuri, beneficiind și de unele oportunități de ordin geopolitic. Arealul
sud-est european a devenit zona de confluență a intereselor geopolitice ale unor actori majori, care
exercită presiuni asupra statelor din regiune și le determină politicile interne de securitate, precum și
direcțiile de realizare a acestora, consolidând, totodată, factorul geopolitic în regiune prin atribuirea
rolului primordial în asigurarea securității naționale. Dimensiunea geopolitică a securității naționale a
Republicii Moldova, care poate fi realizată de necesitatea intensificării relațiilor cu Organizația
Tratatului Atlanticului de Nord prin constituirea Comisiei de cooperare NATO – Republica Moldova,
consolidând,astfel,dialogul politic și cooperarea practică, impune o abordare academică permanentă,
deoarece interesele geopolitice ale marilor puteri din cadrul sistemului internațional au un caracter
fluctuant ce determină nivelul de stabilitate a mediului de securitate regională, declanșând apariția
provocărilor geopolitice în adresa securității naționale, iar nivelul capacității Republicii Moldova de a
depăși pe cont propriu riscurile geopolitice este unul redus, alternativa fiind examinarea oportunității
combaterii colective a acestora, care trebuie să devină un imperativ în necesitatea realizării intereselor
vitale ale Republicii Moldova și o chestiune fundamentală pentru asigurarea securității naționale [16,
p. 93-94].
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REZUMAT
În articol sunt examinate trei clivaje politice fundamentale, și anume –vectorul european –
proiectul estic, unitarism – federalism și unionism – moldovenism, diviziuni care marchează
polarizarea societății din Republica Moldova în două tabere cu opțiuni opuse de dezvoltare a țării.Se
arată că teoria clasică a clivajelor a lui S.M. Lipset și St. Rokkan are ca punct de reper identificarea
paradigmei a patru clivaje pentru cazul Europei Occidentale și a fost transpusă în sisteme de partide.Se
susține ideea că clivajele sociopolitice identificate pot fi numite reactualizate, pentru că ele au apărut
de facto încă de la începutul independenței Republicii Moldova din 1991 și au radicalizat clivajul
dreapta-stânga, bazându-se pe opoziția dintre progresivism și conservatorism. Se ajunge la concluzia
că clivajele politice cu care se confruntă Republica Moldova s-au amplificat pe fundalul crizei
multidimensionale în etapa reformelor democratice nefinalizate și a modernizării instituționale
întârziate, înaintând cerinţe deosebite faţă de calitatea actului de guvernare și eficacitatea acțiunii
publice desfășurate de către guvernanți.
Cuvinte-cheie: paradigma Lipset-Rokkan, clivaj sociopolitic, vector european – proiect estic,
unitarism – federalism, unionism – moldovenism, salvatori ai națiunii, bonapartism, diviziuni
geopolitice, euroscepticism, Republica Moldova.
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SUMMARY
The article examines three fundamental political cleavages, namely - the European vector - the
Eastern project, Unitarianism-Federalism and Unionism-Moldovanism, divisions that mark the
polarization of the Moldovan society in two camps with opposing options for the country
development. It is shown that the classical cleavage theory of S.M. Lipset and St. Rokkan aims to
identify the paradigm of four cleavages for the case of Western Europe and has been transposed into
party systems. The article supports the idea that the identified socio-political cleavages can be called
updated, because they have appeared de facto since the proclamation of the independence of the
Republic of Moldova in 1991 and have radicalized the right-left cleavage, based on the opposition
between progressivism and conservatism. It is concluded that the political cleavages faced by the
Republic of Moldova were amplified against the backdrop of the multidimensional crisis at the stage
of unfinished democratic reforms and delayed institutional modernization, placing special demands on
the quality of the governance act and the effectiveness of the public action carried out.
Key words: Lipset-Rokkan paradigm, socio-political cleavage, European vector – Eastern
project, Unitarianism – Federalism, Unionism – Moldovanism, saviors of the nation, bonapartism,
geopolitical divisions, Euroscepticism, Republic of Moldova.
Orice comunitate umană se confruntă cu multiple clivaje de ordin social, economic, politic și
cultural, fiind adesea purtătoare de tensiuni și conflicte ce structurează viața publică și au efecte asupra
sistemului politic. Din punct de vedere teoretico-metodologic, clivajele politice au fost abordate
multidimensional în anii ’60 ai sec. al XX-lea de către sociologul american S.M. Lipset și politologul
norvegian St. Rokkan [1; 2]. Teoria clasică a clivajelor are ca punct de reper identificarea paradigmei a
patru clivaje pentru cazul Europei Occidentale, potrivit căreia evoluția Europei a fost influențată de trei
revoluții succesive: națională, industrială și internațională. Acestea au generat multiple clivaje, care au
dat naștere la diferite familii de partide politice în lumera contemporană. Cu alte cuvinte, paradigma
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Lipset-Rokkan, fiind „transpusă în sisteme de partide”, cuprinde următoarele patru clivaje: 1) clivajul
stat – biserică, care generează partide clericale și anticlericale; 2) clivajul centru – periferie, îi pune în
opoziție pe centraliștii, care pledează fie pentru un stat unitar, fie pentru unul național, cu regionaliștii,
care pledează fie pentru crearea statelor federale, fie pentru autonomie (revoluția națională); 3) clivajul
rural – urban, pune în opoziție interesele orășenilor, comercianților, industriașilor cu cele ale țăranilor,
iar apărarea intereselor economice ale populației rurale formează o familie politică specifică – cea a
partidelor agrariene (revoluția industrială) și 4) clivajul proprietari – muncitori, pune în opoziție
interesele proprietarilor mijloacelor de producție și de schimb cu cele ale muncitorilor, iar, drept
utmare, apar două familii politice distincte: a) dreapta clasică – liberalii, conservatorii; b) stânga –
socialiștii, comuniștii (revoluția industrială).
În mod tradițional, clivajuleste definit ca fiind principii de diviziunidurabile ale
comportamentelor claselor și grupurilor sociale bazate pe structuri şi sisteme de interese şi/sau pe
valori concurente specifice, precum și pe criterii socioeconomice, politice și/sau culturale. Per
ansamblu, prezența clivajelor într-o societate reflectă deosebirile şi similitudinile de ordin socialeconomic și politico-ideologic dintre indivizi. Utilizând anumite criterii, ele constituie o formă de
identificare a preferințelor politice ale grupurilor sociale şi devin unul dintre indicatorii ce atestă gradul
de democratizare a unei societăți.
Un caz aparte îl constituie clivajele sociopolitice din Republica Moldova. În cele ce
urmează,propunem o analiză eshaustivă a trei clivaje politice fundamentale, și anume –vectorul
european – proiectul estic, unitarism – federalism și unionism – moldovenism, diviziuni care
marchează polarizarea societății noastre în două tabere cu opțiuni opuse de dezvoltare a țării. Pe de o
parte, aceste și alte clivaje structurale (sociale, ideologice, economice, culturale, identitare, valorice,
etno-lingvistice, regionale) se împletesc profund cu multiple crize (politice, economice, instituționale)
și conduc la diferite blocaje (politice, decizionale, instituționale) în actul guvernării. Pe de alta,
diviziunile sociale evidențiate constituie un criteriu important în delimitarea partidelor politice de pe
scena politică a țării, numite de unii cercetători autohtoni „partide geopolitice” [3, p. 23].
Conturarea pe scena politică a ţării a celor trei clivaje politice asupra vectorului dezvoltării
statului Republica Moldova (ele, în fond, coincid cu divizarea eşichierului politic al societății) reflectă
polarizarea masivă a populaţiei după criteriul politic, absenţa liderilor politici şi de opinie
reprezentativi, astfel încât unii lideri de partid se văd conducători de cel mai înalt nivel, „salvatori ai
naţiunii”, sintagmă peiorativă asociată în literatura politologică cu fenomenul de „bonapartism”.
Gânditorul italian J. Evola (1898–1974) înțelegea acest fenomen ca pe un „despotism democratic” [4,
p. 80; 5], fiind vorba de un pseudoliderism care se datorează susținerii maselor, fără a avea la bază
carismă personală.Iar cercetătorul rus I.N. Protasenko arată că „bonapartismul este o manifestare
specifică a ordinii sociale, care apare în contextul crizei sistemice și reprezintă un regim de putere
personală stabilit „aparent” de voința populară.Formarea situației bonapartistice se datorează nu numai
crizei social-economice, nu numai distribuirii forțelor politice, ci și stării psihoemoționale a sociumului
în general și a grupurilor sociale individuale” [6]. În acest sens, cercetătorul român O. Racu
menționează că rolul oricărui politician care se supune mașinăriei politice este unul nesemnificativ,
sistemul de partide și instituțiile politice sunt lipsite de sens și conținut, iar în procesul decizional nu se
reușește să se identifice soluții viabile pentru impasul în care se află societatea și, drept urmare, lumea
este cuprinsă tot mai mult de apatie și disperare [7]. Despre acest paradox interesant al politicii – un
lider aclamat şi aplaudat – mai devreme sau mai târziu, este huiduit în aceeaşi măsură. Este și cazul
unor lideri politici din țara noastră, care, preluând puterea, subapreciază rolul politicianului și se
consideră „salvatori ai națiunii” [8; 9].
Clivajele sociopolitice identificate pot fi numite reactualizate, pentru că ele au apărut de
factoîncă de la începutul independenței Republicii Moldova din 1991 și au radicalizat clivajul dreaptastânga la mijlocul anilor ’90, bazându-se pe opoziția dintre progresivism și conservatorism.Clivajul
dreapta-stânga totuși nu s-a exprimat ca atare nici în perioada restructurării gorbacioviste din anii
1985–1991, desfăşurată sub sloganurile „democraţie”, „transparenţă”, „accelerare”,„mentalitate nouă”
etc., și nici în perioada mișcării democratice de eliberare națională din anii 1988–1991 decât în planul
sloganului „Limbă – tricolor – alfabet latin”. El s-a manifestat doar în „zorii” democrației, amintind
aici de cele trei grupări politice mai reprezentative (parlamentare şi extraparlamentare), divizate în
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funcție de vectorul dezvoltării ţării noastre la mijlocul anilor ’90 ai sec. al XX-lea: 1) dezvoltarea şi
consolidarea statului Republicii Moldova – „independiștii” / „stataliștii”; 2) unirea (imediată sau
graduală) cu România – unioniștii de dreapta şi 3) restabilirea URSS sau/și aderarea la Rusia / Uniunea
Rusia-Belarus – unioniștii de stânga. Vehicularea acestor trei mesaje în perioada indicată, fortificarea
independenţei țării, aderarea ei la România sau revenirea Moldovei pe orbita rusească, reflecta, de fapt,
atitudinea formaţiunilor politice faţă de destinul societăţii noastre, marcând, la drept vorbind,
diviziunile geopolitice ale țării de genul est-vest, care și astăzi sunt prezente în retorica liderilor politici
în perioada campaniilor electorale de diferite nivele (alegeri locale generale, parlamentare sau
prezidențiale). Astfel, societatea din Republica Moldova este o societate divizată de ceea ce profesorul
de științe politice de la Universitatea din California, Irvine, SUA, H. Eckstein numea în 1966 „clivaje
segmentale” [10, p. 5], care, pentru țara noastră, sunt de natură politică, ideologică, socioeconomică,
lingvistică și etnică și mai puțin, la moment, de natură religioasă.
Aceste trei clivaje sociopolitice profunde, reactualizate după scrutinul parlamentar din 30
noiembrie 2014 și cel din 24 februarie 2019, dar, în special, după prezidențialele-- 2016, imprimă, în
principal, câteva particularități [11, p. 58-59]. În primul rând, anumiteclivaje politice (vectorul
european – proiectul eurasiatic, unitarism – federalism, unionism – moldovenism) definesc polaritatea
societală din perspectiva modelelor simplificate de tipul binoamelor. În al doilea rând, aceste clivaje
sociopolitice marcate au fost prezente totdeauna în istoria politică recentă a Republicii Moldova cu o
intensitate mai mică sau mai mare în funcție de actorii politici implicați în lupta pentru putere, pentru
deținerea și exercitarea ei, clivaje care au reapărut pe un fundal nou în perioada și după prezidențialele
--2016, amintind aici despre curentele principale ale acestor alegeri (curentul unionist, pro-românesc;
curentul pro-european guvernamental; curentul pro-european de alternativă și curentul pro-eurasiatic
[12].
În același timp, în urma anumitor procese contradictorii de ordin politic, economic, social şi
cultural, în Republica Moldova, încă la etapa de afirmare a independenţei ţării, s-a accentuat
separatismul (naţional şi politic), formându-se, astfel, două unităţi anticonstituţionale la sud (Găgăuzia)
şi în raioanele de Est ale ţării (Transnistria). Problema separatismului, fenomenul iredentismului (lupta
între adepţii diferitelor căi de dezvoltare a unei ţări, în cazul nostru, între „independişti”, adepţii
consolidării statalităţii, unioniştii de dreapta şi cei de stânga, este cunoscută în literatura de specialitate
prin termenul de irendetism, denumind orice mişcare politică ce urmăreşte anexarea unor teritorii sub
lozinci naţional-şoviniste), criza identitară (considerate naţionalisme regionale), criza valorică
(ciocnirea a două sisteme de valori opuse – tradiționale și moderne) şi alte probleme greu de rezolvat
(numite de noi dificultăți aporetice) [13, p. 191-210], pot fi considerate clivaje sociopolitice profinde,
care continuă să rămână niște obstacole majore în calea consolidării statului Republica Moldova pe
plan intern şi extern.
Iată de ce astăzi se observă o tendință în perpetuarea unor clivaje sociopolitice mai
vechi(vectorul european – proiectul estic, unionism – moldovenism, unitarism – federalism etc.), care
pot fi numite și provocări la adresa securității statului Republica Moldova. În acest fel, coeziunea
socială în țara noastră este extrem de grav afectată și are un potențial nesemnificativ de reparație
imediată pe fundalul apariției unor noi „linii” de conflict,mai ales în contextul alegerilor locale
generale care au avut loc în toamna anului 2019 și viitoarelor alegeri prezidențiale de la sfârșitul anului
2020.
Expertul în probleme de politică externă V. Chirilă subliniază că politica externă a actualului
Guvern I. Chicu și, în special, a politicii promovate de președintele I. Dodon, nu corespunde
intereselor naționale ale țării. Și chiar dacă în ultimul timp ei încearcă să se prezinte ca o guvernare
pro-europeană, o guvernare care își propune să implementeze Acordul de Asociere Moldova – UE, o
guvernare care încearcă să unească Vestul și Estul, transformând Republica Moldova într-un fel de
pod, ei nu se bucură de încrederea partenerilor occidentali, pentru că declarațiile n-au suport real,
partenerii noștri se uită, în special, la fapte, iar faptele, din păcate, pentru noi toți, vorbesc în
defavoarea țării [14]. Politologii I. Volnițchi și I. Lisnevschi subliniază însă faptul că principiul
politicii externe echilibrate, abordat în mod special de președintele țării I. Dodon în discursul său la
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei din 29 ianuarie 2020, este un principiu foarte necesar
pentru Republica Moldova, pentru că de aproape trei decenii, nu am reușit să ne dezvoltăm social din
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cauza fragmentării în perioada luptelor geopolitice, fără lupte politice sau fără a ataca populația
geopolitic și a o impune să aleagă între: Rusia sau România, Uniunea Economică Eurasiatică sau UE
[15].
Subiectul discutat este sensibil tocmai prin etichetarea diferită, prin prisma intereselor politice
partizane, a unor momente critice și, îndeosebi, a vectorului dezvoltării Republicii Moldova – proiectul
estic, Uniunea Economică Eurasiatică sau, totuși, paradigma vestică, liberală, democratică. Lupta
politico-ideologică între aderenții acestor două proiecte regionale de integrare (integrarea eurasiatică
versus integrarea europeană) constituie acea „linie” de conflict pe eșichierul politic al țării și reflectă
principalul clivaj politic la momentul actual, având tangențe cu alte clivaje mai vechi (unionism –
moldovenism, unitarism – federalism) din perspectiva grupurilor sociale implicate în competiţia pentru
putere şi a retoricii politice construite în urma mai multor evenimente sociale și politice controversate
din istoria politică recentă a Republicii Moldova.
Evidențiind principalul clivaj sociopoliticvectorul european – proiectul estic, vom sublinia că
astăzi societatea noastră este fracturată, segmentată în două părți și se află între două opțiuni de
dezvoltare strategică a țării. Prima este orientarea vestică – prioritate fundamentală a politicii interne şi
externe a Republicii Moldova / idee națională lansată încă în a doua jumătate a anului 2009 de către
așa-numitele forțele democratice și pro-europene în programele de activitate ale coalițiilor de
guvernare (Alianța pentru Integrare Europeană, 2009–2010;Alianța pentru Integrare European--2,
2011–2013;Coaliția Pro-Europeană de Guvernare, 2013–2014;Alianța Politică pentru Moldova
Europeană, prima jumătate a anului 2015; Alianța pentru Integrare Europeană--3, a doua jumătate a
anului 2015; Coaliția de guvernare PDM--PPEM, 2016–2019, precum și Parteneriatul politic PSRM-Blocul „ACUM”, 8 iunie – 12 noiembrie 2019), în care integrarea europeană era declarată drept o
prioritate fundamentală a politicii interne şi externe a statului Republica Moldova, iar în prezent
dialogul moldo-comunitar este axat pe unele probleme tehnice, dar sunt și unele considerente politice
și criterii de performanță în contextul implementării Acordului de Asociere dintre Moldova şi UE. A
doua orientare este cea estică susținută de forțele politice de stânga cum ar fi PSRM sau PCRM
(vechea putere politică, marcată în anii 2001–2009 de sechelele unei guvernări confuze și ineficiente,
iar în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 nici nu a trecut pragul electoral).
Fără a detalia, vom menționa doar că procesul european de integrare este cel mai vechi dintre
toate proiectele de regionalizare, iar ideea unificării europene are o istorie îndelungată, începând cu
Antichitatea greco-romană. Cât privește proiectul estic, Uniunea Economică Eurasiatică, cel mai recent
proiect de regionalizare față de proiectele UE, MERCOSUR, NAFTA sau ASEAN, este de remarcat că
doctrina eurasiatică are o istorie fascinantă de aproape 200 de ani, având însă și rădăcini istorice adânci
– de la curentul politico-ideologic rus al slavofililordin prima jumătate a sec. al XIX-lea [16, p.189190; 17, p. 54-56].
În pofida discuțiilor controversate referitoare la cele două opțiuni de dezvoltare strategică a
Republicii Moldova (orientarea vestică și cea estică) vehiculate atât de masiv în ultimele două decenii
de toți liderii politici și de opinie, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială,
partenerii de dezvoltare occidentali sunt dispuși să încurajeze în continuare implementarea reformelor
democratice și modernizarea politică în cazul dacă va constata stabilitatea guvernării și, în special,
progresul reformelor structurale în promovarea competitivității economice, nivelul creșterii inflației,
acumulările bune în bugetul de stat, dar și stabilitatea politică care creează condiții propice pentru
reangajarea partenerilor externi în susținerea eforturilor de integrare europeană și implementarea
reformelor durabile. Stabilitatea politică poate crea multiple oportunități de eficientizare a economiei
naționale și a instituțiilor publice. Comisia Europeană are un buget pentru şapte ani, acest buget fiind
adoptat din 2013 şi până în 2020. Republica Moldova are cuantumul ei după formula more for more
(„mult pentru mai mult”), adică este finanţată potrivit acestui buget. Astfel, Comisia Europeană deja
aplică această formulă, oferind asistență considerabilă pentru reformele în justiție, pentru progrese în
alte domenii. În acest sens, este de remarcat și faptul că Republica Moldova, fiind o „poveste de
succes” a integrării europene în regiune între anii 2011–2014, este prima ţară din Parteneriatul Estic
care a profitat de politica UE numită more for more [18].
Clivajul unionism – moldovenism reflectă o altă „linie” de conflict între aderenții unirii
Republicii Moldova cu România. În opinia unor analiști politici și istorici autohtoni, când vorbim de
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unionism avem de a face cu un „unionism de sorginte moldo-românească, curent de gândire şi acţiune,
asociat în istoria modernă a Republicii Moldova cu emanciparea post-sovietică şi obţinerea
suveranităţii statale – vremelnice şi tranzitorii, în accepţia unioniştilor” [19]. În același timp,
moldovenismul postulează pe clivajele etno-lingvistice create de regimul sovietic (moldovenii și
românii sunt două popoare, două națiuni și vorbesc două limbi diferite, iar identitatea moldovenească
nu are nicio legătură cu etnogeneza românescă [20]). Adepții acestui curent până în prezent continuă
acelaşi lucru – ei se centrează pe ideea „moldovenismului în sensul patriotic. Este vorba despre crearea
statului moldovenesc suveran şi independent, care poate rezolva problemele sale cu eforturile proprii,
fără influenţă de peste hotare. Majoritatea absolută a populaţiei Moldovei a pledat consecvent pentru
independenţa în favoarea statului moldovenesc” [19]. Altfel spus, este vorba despre un proiect de
sorginte sovietic, iar miza acestuia este etno-cultural [21, p. 83-91].
Este cunoscut faptul că astăzi mișcarea unionistă din Republica Moldova nu are lideri
reprezentativi, iar partidele care promovează unionismul au un rating scăzut în rândul populației din
motive bine știute. Dacă în alegerile parlamentare din 2014 toate partidele și candidații unioniști au
acumulat în total 16-17% din voturile alegătorilor, dintre care 9,67% – Partidul Liberal, apoi în
scrutinul parlamentar din 2019 în circumscripția națională unioniștii nu au obținut nici măcar 3% (cel
mai înalt rezultat l-a avut același PL – 1,25%). E adevărat și faptul că trei asociații unioniste și trei
formațiuni politice au anunțat în primăvara anului 2019 crearea Blocului „UNIREA”, motivând
oportunitatea acestuia implicit prin „eșecul forțelor unioniste în alegerile parlamentare din 24 februarie
2019” [22]. Primul pas al Blocului a fost participarea la alegerile locale generale din 20 octombrie
2019. Ulterior, la 15 ianuarie 2020, cinci partide au semnat acordul de creare a Blocului politic
„UNIREA”. Din noua formațiune fac parte partidele „Democrația Acasă” (PPDA), Liberal (PL),
Național-Liberal (PNL), „Uniunea Salvați Basarabia” (USB) și Partidul Popular Român (PPR).
Excepție a făcut doar Partidul Unității Naționale condus de O. Țîcu, fostul asociat al M. Sandu în
Blocul politic „ACUM” [23]. Partidele care au format Blocul politic s-au angajat să participe împreună
în viitoarele procese electorale, să consolideze forțele unioniste din Republica Moldova pentru a atinge
idealul național de unire cu România și a preveni pericolul ce vine din partea Rusiei.
La 17 aprilie 2011, o coaliție de ONG-uri din România și Republica Moldova a creat Platforma
Unionistă Acțiunea 2012 al carei scop era de a „sensibiliza opinia publică cu privire la necesitatea
unificării României cu Republica Moldova” [24]. Anul 2012 a fost ales cu referire la comemorarea
divizării din 1812 a Moldovei istorice, când Imperiul Rus a anexat ceea ce mai târziu se va numi
Basarabia. În data de 16 mai 2015, Acțiunea 2012, alături de alte câteva zeci de asociații, s-au coalizat
în Blocul Unității Naționale (BUN). Actualmente lider al BUN este unionistul originar din Chișinău, I.
Leașcenco. Susținătorii acțiunii ințeleg unificarea ca o reparație a acestei divizări istorice, inspirați
de Unirea Basarabiei cu România (1918–1940), care a fost perturbată de ocupația sovietică.
Acest clivaj, unionism –moldovenism, s-a amplificat simțitor odată cu marcarea la 27 martie
2018 a centenarului unirii Basarabiei cu România. Vom aminti doar faptul că de la începutul anului
2018 circa 200 de localităţi din Republica Moldova, precum şi mai multe instituţii, consilieri,
primari, cercetători, angajați ai spitalelor și reprezentanți ai bisericilor au semnat Declarații de Unire
simbolică cu România, iar unele localități și județe din România la fel au semnat declarația în semn de
solidaritate, devenind un subiect de discuții aprinse în mediul social și politic al societății din
Republica Moldova – președinție, partide politice, societate civilă și alte segmente sociale și politice.
Ca și adepții „statalității și identității moldovenești” (optează pentru două state, două popoare, două
națiuni, două limbi diferite etc.), unionişti nu pledează pentru distrugerea statului Republica Moldova,
ci, dimpotrivă, pentru consolidarea lui pe o temelie firească, însă ideea de stat nu trebuie fetișizată,
afirmă aceștia.De altfel, în literatura științifică autohtonă există divergențe de opinii privind termenii
„stat” și „statalitate”, unii autori menționând că problema statalității Republicii Moldova este o temă
mult discutată de istorici și de specialişti de drept constituţional, inclusiv ideea precum termenul de
„stat” este o noțiune mai îngustă ca cel de „statalitate” [25]. Deci, aceste două curente/mișcări politicoideologice, unionismul și moldovenismul, promovează valori opuse care țin, în principal, de
progresivism, modernism versus tradiționalism, concervatorism, fiind vorba de două
concepte și tendinte opuse, ce se manifesta în domeniul cultural și politico-ideologic.
În același timp, clivajul unitarism – federalism reflectă următoarea „linie” de conflict între
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adepții unui stat unitar și indivizibil (de altfel, Constituția țării noastre stipulează, la art. 1 „Statul
Republica Moldova”, că „Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și
indivizibil”) și partizanii federalizării Republicii Moldova sub pretextul soluționării conflictului
transnistrean. Statul unitar este o formă în care există o singură putere constituțională competentă să
stabilească reguli aplicabile pe întregul teritoriu, activitatea de guvernare difuzându-se de la centru pe
cale ierarhică, o singură putere politică la nivel central și local, un singur rând de organe centrale
(parlament, guvern, președinte etc.), o singură ordine juridică întemeiată pe o constituție unică, iar
populația are o singură cetățenie. Conceptul de stat unitar se delimitează de cel de stat federal, unde
coexistă mai multe centre de putere, statul fiind divizat la nivelul organizării politice și la nivelul
ordinii juridice. Marea majoritate a țărilor din lume sunt state unitare.
Pentru Republica Moldova s-a propus soluţionarea conflictului politic legat de separatismul
transnistrean prin federalizarea ţării, avându-se în vedere următoarele proiecte: 1) proiectul de
soluţionare a conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova, elaborat de către OSCE,
lansat la Kiev, 3 iulie 2002; 2) preşedintele V. Voronina lansat la vremea sa iniţiativa de elaborare a
noii Constituţii federative la care să participe şi reprezentanţii Transnistriei,februarie
2003;3)documentul denumit informalMemorandumul Kozak, propus de Federația Rusăla 16 noiembrie
2003 și respins de către PCRM;4) „Planul reglementării problemei transnistrene” (numit și Planul
Iușcenko), bazat pe cei „șapte pași” enunțați de noul președinte ucrainean la 22 aprilie 2005 și 5)
proiectul de federalizare a Republicii Moldova, promovat deI. Dodon [26, p. 158-159].
În ultima vreme se discută pe marginea dilemei – care stat este mai viabil: cel unitar sau cel
federal, format din unităţi teritorial-statale, care se bucură de un anumit grad de autonomie? Totuşi, în
prezent, se consideră că are loc o convergenţă a principiilor de constituire a statelor unitare şi a celor
federative. În consecință, rămâne de văzut care formulă, cea federalistă ori cea regionalistă, poate fi
mai eficientă în combaterea tendinţelor separatiste, contribuind la echilibrarea lor prin tendinţe
centripete. Vorba e că tendinţe separatiste se observă nu numai în statele unitare sau în cele federative
cu nivel mediu sau scăzut de dezvoltare, ci chiar şi în state federative prospere, precum Canada şi
Australia [27]. Deci, federalizarea nu poate fi considerată un panaceu împotriva separatismului, iar
încercarea soluţionării unui conflict legat de separatism prin federalizare ridică o mulţime de semne de
întrebare. Problema de bază rezidă în a găsi balanţa optimală de interese ale statului Republica
Moldova, care se află în plină schimbare democratică și modernizare politică [28].
Totuși, principalul clivaj specific pentru societatea din Republica Moldova rămâne a fi dilema
vectorul european versus proiectul estic,iar societatea din Republica Moldova, fiind fracturată și
segmentată de această diviziune geopolitică, se află între cele două opțiuni de dezvoltare strategică
descrise mai sus – orientarea europeană și orientarea eurasiatică (susținută de forțele politice de stânga
în frunte cu PSRM). Presiunea enormă la care a fost expusă agenda europeană din cauza abuzurilor
comise de către alianțele politice pretins pro-europene, încununate cu devalizarea sectorului bancar în
proporție impunătoare din PIB-ul țării, au afectat grav imaginea UE în țara noastră. Această realitate,
deloc entuziasmantă pentru Republica Moldova, este confirmată de toate sondajele de opinie, unde
clivajul integrarea europeană – integrarea eurasiatică apare cel mai nuanțat față de alte clivaje
sociopolitice. Așa cum relevă mai multe studii și sondaje de opinie din ultimii ani, se observă o
scădere a susținerii publice pentru integrarea europeană și, concomitent, un interes mai sporit al unor
grupuri sociale aparte (de unele segmente ale populației aderente mișcărilor sociale și forțelor politice
de stânga, de vârsta „a treia”, de grupuri sociale defavorizate și marginale etc.) pentru aderarea la
proiectul estic, la proiectul Comunitatea Economică Eurasiatică şi Uniunea Vamală Rusia-BelarusKazahstan.În privinţa direcţiei în care se îndreaptă societatea din Republica Moldova, al proiectului
economic regional mai viabil, vestic, european sau estic, eurasiatic, s-a creat un clivaj între populaţie şi
elitele politice, între societate și putere. Cel puţin aşa reiese din datele Barometrului de Opinie Publică
administrat de Institutul de Politici Publice de la Chișinău și realizat în ultimii ani [29], precum și din
rezultatele altor instituții specializate în sondajele de opinie (Centrul de Investigații Sociologice și
Marketing „CBS-AXA”, Magenta Consulting, Institutul Internațional Republican (IRI), Institutul de
Marketing și Sondaje IMAS-INC Chișinău, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica
Moldova, Compania de Cercetare Sociologică și Marketing „Fondul Opiniei Publice”,Compania
Date Inteligente SRL (iData) etc.).
90

În situaţia actuală, când însăși UE se confruntă cu un şir de dificultăţi de ordin economic și
politic [30], mesajul integraţionist al autorităţilor politice din Republica Moldova şi-a pierdut într-o
oarecare măsură atractivitatea. În plus,o parte din populația țării devine reticentă la exigenţele impuse
de UE în procesul de integrare, care necesită eforturi de substanță. Pe acest fundal, se consolidează
curentul de opinie, care îşi propune aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan şi, în
perspectivă, la Uniunea Economică Eurasiatică. El este susținut intens de unele forțe politice de stânga
(Partidul Social Democrat, Partidul Regiunilor, Partidul Socialist din Moldova, Partidul „Patrioții
Moldovei” etc.) în frunte cu PSRM, dar și de PCRM, acesta din urmă având un mesaj simplu: pentru
integrarea în UE trebuie să facem mai multe eforturi sustenabile şi reforme costisitoare, însă în
Uniunea Eurasiatică putem să ne integrăm în starea în care ne aflăm.
Euroscepticismul ca fenomen care mai bântuie spațiul comunitar (efectele crizei economice din
2008 și ale crizei datoriilor din zona euro ce a urmat sunt încă simțite și sunt unul dintre principalii
factori care alimentează euroscepticismul și dezamăgirea) devine din ce în ce mai problematic și
pentru Republica Moldova, fapt ce i-a determinat pe unii analiști politici și politicieni să demonstreze
că ideea națională ar fi nu integrarea europeană a Republicii Moldova, ci reglementarea problemei
transnistrene, conceptul nou de dezvoltare economică [31], ideea de libertate [32] sau, mai recent,
reforma justiției [33], fapt reconfirmat de președintele I. Dodon în discursul său la Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei din 29 ianuarie 2020. El a subliniat că principalul focus al actualei
administrații de la Chișinău ar fi reforma justiției și lupta împotriva corupției, afirmând și ideea că
Moldova ar fi „divizată în mod fals în curente geopolitice, când, de fapt, milioanele de cetățeni
moldoveni care au plecat au fugit de sărăcie” [34; 35].
Republica Moldova rămâne divizată și după aproape trei decenii de existență, clivaje exprimate
inclusiv în opțiunea (geo)politică, iar măsurătorile sociologice atestă existența a două jumătăți relativ
egale de cetățeni care optează pentru integrarea europeană și integrarea euroasiatică, care au cunoscut
variații semnificative în ultimele două decenii. Așa cum afirmă politologul E. Țugui, deși opțiunea
europeană a cetățenilor moldoveni depășește opțiunea eurasiatică, tendință atestată în ultimii ani de
către Barometrul de Opinie Publică, „parcursul european este denaturat metodic și etapizat în
Republica Moldova. Campania electorală și demersurile conexe, implicit modificarea Codului
Electoral și instituirea sistemului electoral mixt, rezultatele alegerilor și scenraiile post-electorale, toate
reprezintă etape distincte ale unui proces complex de obstrucționare a viitorului european al țării” [36,
p. 2]. Obstrucționarea dezideratului național de către guvernanți în toate etapele dezvoltării statului
Republica Moldova a compromis nu o dată această idee de integrare europeană și continuă să deruteze
populația în cerințele sale legitime de a avea o viață decentă.
Aceste trei clivaje examinate mai sus sporesc și mai mult decalajul existent dintre populație și
elite, dintre societate și putere, iar pe fundalul perpetuării crizei pluridimensionale tranziția
democratică rămâne a fi una sufocantă. Istoria politică recentă a țării noastre probează faptul că ea este
dominată de procesul modernizării politice întârziate în contextul unei tranziții democratice prelungite
și, totodată, „paralizante” (termenul îi aparține cercetătorului român Nicolae Filipescu [37, p. 12-13]),
fapt ce contravine în contrast cu afirmația ex-prim-ministrului Republicii Moldova P. Filip, precum că
Republica Moldova a depăşit faza tranziţiei, iar cea mai mare realizare este menţinerea şi consolidarea
democraţiei [38].
Principala problemă care stă în fața societății – modul în care instituțiile publice ale statului și
organizațiile societății civile vor folosi pe deplin oportunitățile opțiunii de integrare europeană a
Republicii Moldova în interesul public și al țării – este una stringentă din mai multe motive,
principalul fiind diminuarea efectelor nefaste ale clivajelor social-politice și ale provocărilor la adresa
democrației și a statului Republica Moldova. Or, ezitarea în realizarea opțiunii europene în situația
promovării de către elitele politice a unor reforme democratice coerente și de substanță este de ordin
instituţional. Transformările sistemice impulsionate de aplicarea în practică a noii paradigme de
dezvoltare a țării, schimbările dinamice ale necesităţilor societăţii într-o dezvoltare umană durabilă au
nevoie de instituţii politice și administrative eficiente, de capacitatea administrativă a statului
competent să depășească acele provocări și riscuri cu care se confruntă democrația în Republica
Moldova. În acest context, vom acredita ideea că rezolvarea problemei este legată la momentul actual
de incapacitatea puterii de stat, a liderilor politici și a celor de opinie de a identifica anumite
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mecanisme ca instituţiile publice să funcţioneze într-un regim normal, firesc. De aceea calitatea
guvernării ca problemă de eficacitate a puterii politice este una complexă și de o semnificație deosebită
pentru destinul cetățenilor și al societății în ansamblu și necesită punerea în aplicare a elementelorcheie ale unei guvernări de succes (participarea, incluziunea, transparența și responsabilitatea), așa
încât promisiunile făcute de factorii decizionali (de pildă, despre un trai decent previzibil în spațiul
comunitar) să nu fie percepute de populație ca aparținând unui viitor prea îndepărtat.
Cele examinate denotă că clivajele sociopolitice cu care se confruntă Republica Moldova,
provocările la adresa democrației (birocratică, tehnocratică, oligarhică, instituțională, decizională,
politică etc.), paradoxurile (democrației, statului, elitei etc.) și blocajele survenite în urma acestora
(politice, decizionale, instituționale) în societatea aflată în plină tranziție democratică și modernizare
politică afectează grav și pun în pericol securitatea statului Republica Moldova.Ele s-au amplificat pe
fundalul crizei politice şi social-economice profunde în etapa reformelor democratice nefinalizate și a
modernizării instituționale întârziate, înaintând cerinţe deosebite faţă de calitatea actului de guvernare
și eficacitatea acțiunii publice desfășurate de către guvernanți.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает политический риск, его основные этапы процесса
управления риском, анализ риска его оценка, выбор методов воздействия на риск, принятие
решений, воздействие на риск, а также контроль и корректировка результатов. В качестве
примера рассматривается политическая ситуация в Республике Молдова, политические риски
связанные с принятием решения относительно российского кредита и как результат его
последствия. В статье так же рассматривается исследование Freedom House уровень развития
демократии в Республике Молдова.
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SUMMARY
This article reviews political risk, its milestones in the process of risk management, analysis of
risk, its evaluation, the choice of exposure methods upon risk, choice making, influencing the risk, as
well as control and correction of the results. The political situation in the Republic of Moldova is
considered as an example, as well as the political risks that are related to the choice making of the
Russian credit offer and its consequences as a result. Freedom House research regarding the level of
democracy development in the Republic of Moldova is also reviewed in the article.
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За рубежом интерес к проблеме политических риском возник еще в начале 50-х гг.,
однако, до начала 80-х гг. из-за отсутствия необходимого материала и недостаточной
разработанности методов анализа и прогноза политического риска в научной литературе
отводилась подчиненная роль в общей оценке странового риска. Резкий рост интереса к
проблеме был отмечен после Иранской революции 1979 г., которая, с одной стороны, вызвала
множество споров о возможности верных оценок и прогнозов политического риска, а с другой,
предоставила огромный фактический материал для исследований в этой области. Сейчас
исследованиями политического риска занимаются как частные компании, так и целые
институты, которые ежегодно публикуют данные по разным странам мира.
В зависимости кто и как проводит исследование, выделяются различные определения
политического риска. В своей работе Гаршакова под политическим риском понимает
„вероятность неблагоприятных последствий политических решений, принимаемых в условиях
неопределенности, дефицита ресурсов (времени, информации и т.д.), что ведет к ущербу для
участников политических действий и вероятности осуществления нежелательных событий” [1].
Альгин А.П. в своей работе „Риск и его роль в общественной жизни” выделяет
следующие основные элементы риска, взаимосвязь которых и составляет его сущность:
- возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась
выбранная альтернатива;
- вероятность достижения желаемого результата;
- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
- возможность наступления неблагоприятных последствий (материальный или
физический ущерб, заболевание, смерть и т. д. при осуществлении тех или иных действий в
условиях неопределенности для субъекта, идущего на риск;
- материальные, экологические, нравственно – идеологические и другие потери,
связанные с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы;
- ожидание опасности, неудачи в результате выбора альтернативы и ее реализации [2].
Таким образом, из определения, вытекает, что риск – это неустранимый элемент любого
процесса, в том числе и политического. Он порождается и характеризуется неопределенностью
среды, так же он, характеризуется особым типом взаимосвязи объективной политической
ситуации, и деятельностью субъекта в ней. Деятельностью, связанной с отсутствием или
дефицитом времени и информации, а также как следствие возможностью наступления
неблагоприятных последствий. Под неопределенностью в данном случае понимается
отсутствие четких, ясных легко понятных и общепринятых методов ведения дел.
Политический риск обусловливается множеством факторов неопределенности,
вызванных в первую очередь недостаточной рациональностью политики, сложностью и
обширностью этой области. Условно их можно подразделить на:
– информационные, к которым относятся отсутствие четкой и полной информации о
всех текущих политических процессах, недостаточность анализа политической ситуации в
целом, неадекватной реагирование властей на нее, отсутствием четкого подсчета приобретений
и утрат, непониманием и игнорированием интересов других участников политических действий
и т.д.;
– социальные, вызванные нестабильностью, агрессивностью и радикализмом
проводимого политического курса, деятельностью отдельных политических институтов, низкой
поддержкой населения проводимой политики, политическими, этническими и другими
конфликтами, безработицей, тяжелым экономическим положением, наличием множества
нерешенных социальных проблем;
– персональные, связанные с личностью политика, неустойчивостью его поведения,
склонность к автономии без учета коллективного характера политических действий,
повышенной наклонности к риску. Правда, нужно отметить, что некоторые политики более
эффективны именно в необычных и опасных ситуациях, ощущают удовольствие в них и иногда
их сами же и создают;
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– правовые: зачастую политический риск возникает вследствие правового и морального
нигилизма, невыполнения принятых условий политических взаимодействий и коммуникаций,
нарушения требований закона и норм соглашений, имеющих морально-политических характер;
– экономические: причиной политического риска могут также стать: отсутствие
необходимых денежных ресурсов для проведения тех или иных реформ, отсутствие развитой и
стабильной экономической инфраструктуры, неликвидность государственных акций
предприятий, отсутствие четкой экономической программы, отсутствие прямых инвестиций в
страну, непродуманная валютно-кредитная политика и т.д.
– случайные: наряду с вышеперечисленными факторами одним из источников
политического риска выступает непосредственная случайность политики, которая ведет к
появлению непредвиденных и нежелательных событий, (болезнь, отставка политических
деятелей, несчастные случаи, природные катастрофы и так далее, рождающих всевозможные
угрозы и опасности).
Политический риск естественным образом возникает в условиях плюрализма,
политической конкуренции, соревновательности и борьбы. Исходя из этого определения,
можно вывести следующие свойства политического риска:
1. Универсальность этого вида рисков проявляется, прежде всего, в том, что он
присутствует при политических решениях любого уровня, начиная с революционных
преобразований всего общества и заканчивая голосованием отдельного избирателя.
2. Политический риск коллективен, так как обуславливается не столько
индивидуальными качествами политиков и технологиями власти, сколько групповыми
политическими интересами.
3. Иерархичность политического риска проявляется на уровне последствий,
вызываемых, принятием тех или иных решений. В связи с этим выделяют следующую
иерархию политических рисков: мегариски или риски на глобальном уровне, региональные
риски, страновые и наконец районные.
4. Политический риск крайне субъективен поскольку, наверное, как никакой другой
зависит не только от объективных обстоятельств среды, в которой он формируется, но и от
субъективного восприятия и интерпретации полученной информации или случившихся
событий.
5. Данный вид риска может выступать как самостоятельный фактор политики или быть
элементом других видов риска – социального, коммерческого, инвестиционного,
экологического и так далее. В этом проявляется многоплановость политического риска [1].
Таковы основные свойства политического риска.
В современном мире общественное производство богатств постоянно сопровождается
общественным производством рисков, эти же риски переходя в сферу политическую
приобретающие политический размах.
Эта смена логики распределения богатства в современном обществе, основана на
недостатке благ, логикой распределения риска в развитых странах связана (по крайней мере) с
двумя обстоятельствами. Она, во-первых, наблюдается там и в той мере, в какой благодаря
достигнутому уровню человеческих и производственно-технологических сил, а также правовых
и социально-государственных регламентаций и гарантий становится возможным объективно
необходимым уменьшить и социально ограничить подлинную материальную нужду. Вовторых, вследствие быстро растущих в процессе модернизации производительных сил риски и
связанные с ними потенциалы и последствия самоуничтожения приобретают невиданный
доныне размах.
По мере появления этих обстоятельств один историко-политический тип мышления и
действия попадает в политическую зависимость от другого или накладывается на него. Понятие
классового или индустриального общества (как его толковали Маркс и Вебер) вращались
вокруг проблемы в том, как в социально-политическом отношении неравномерно, а также на
совершено законных основаниях распределяется произведенное обществом богатство. Это
пересекается с новым вопросом общества риска, которое в своей основе базируется на решении
проблемы. Каким образом предотвратить систематически возникающие риски и опасности,
96

сделать их более безопасными, канализировать, как управлять рисками, и там, где они уже
появились на свет, так отграничить и отвести в сторону, чтобы они не вставали на пути и в тоже
время не выходили за пределы допустимого?
Рассмотрим схему по процессу управления риском предложенную Хохловым Н.В.
Рассмотрим основные этапы процесса управления риском, представленные на
рисунке:
•
анализ риска;
•
выбор методов воздействия на риск при оценке их сравнительной эффективности;
•
принятие решения;
•
непосредственное воздействие на риск;
•
контроль и корректировка результатов процесса управления.
Анализ риска — начальный этап, имеющий целью получение необходимой информации
о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках. Собранной информации должно быть
достаточно для того, чтобы принимать адекватные решения на последующих стадиях. Анализ
состоит из выявления рисков и их оценки. При выявлении рисков (качественная составляющая)
определяются все риски, присущие исследуемой системе. Главное здесь — не пропустить
важных обстоятельств и подробно описать все существенные риски.

Рис. 1 Общая схема процесса управления риском
Оценка — это количественное описание выявленных рисков, в ходе которого
определяются такие их характеристики, как вероятность и размер возможного ущерба. В это
время формируется набор сценариев развития неблагоприятных ситуаций и для различных
рисков могут быть построены функции распределения вероятности наступления ущерба в
зависимости от его размера.
Выявление и оценка тесно связаны между собой, и не всегда представляется возможным
разделить их на самостоятельные части общего процесса. Более того, часто анализ идет в двух
противоположных направлениях — от оценки к выявлению и наоборот. В первом случае уже
имеются (зафиксированы) убытки и необходимо выявить причины. Во втором случае на основе
анализа системы выявляются риски и возможные последствия.
Затем наступает этап выбора метода воздействия на риски с целью минимизировать
возможный ущерб в будущем. Как правило, каждый вид риска допускает два-три
традиционных способа его уменьшения. Поэтому возникает проблема оценки сравнительной
эффективности методов воздействия на риск для выбора наилучшего из них. Сравнение
может происходить на основе различных критериев, в том числе экономических.
97

После выбора оптимальных способов воздействия на конкретные риски появляется
возможность сформировать общую стратегию управления всем комплексом рисков
предприятия. Это этап принятия решений, когда определяются требуемые финансовые и
трудовые ресурсы, происходит постановка и распределение задач среди менеджеров,
осуществляется анализ рынка соответствующих услуг, проводятся консультации со
специалистами.
Процесс непосредственного воздействия на риск представлен на рисунке тремя
основными способами: снижением, сохранением и передачей риска.
И, наконец, заключительным этапом управления риском являются контроль и
корректировка результатов реализации выбранной стратегии с учетом новой информации.
Контроль состоит в получении информации от менеджеров о произошедших убытках и
принятых мерах по их минимизации. Он может выражаться в выявлении новых обстоятельств,
изменяющих уровень риска, передаче этих сведений страховой компании, наблюдении за
эффективностью работы систем обеспечения безопасности и т.д. Раз в несколько лет должен
происходить пересмотр данных об эффективности используемых мер по управлению рисками с
учетом информации о произошедших за этот период убытках [3].
Быстрота изменений в политике, экономике, социальной сфере повышает вероятность
быстрых неопределенных, непредвиденных событий, альтернативность и спорность принятых
решений, то есть усиливает политический риск. Оценка и управление риском позволяет
предвидеть события. Заранее принять соответствующие меры и избежать катаклизмов.
Рассмотрим процесс управления политическим риском, и как пример возьмем ситуацию
с предоставлением российского кредита. «Напомним, 23 апреля Конституционный суд
Республики Молдова приостановил процедуру вступления в силу Закона о ратификации
кредитного договора с Российской Федерацией. Парламентская группа PRO Moldova оспорила
в Конституционном суде соглашение, подписанное между Российской Федерацией и
Правительством Республики Молдова о предоставлении финансового кредита в размере 200
миллионов евро. Группа заявила, что это ставит под угрозу национальную экономику.
На следующий день PAS также подал аналогичную жалобу в ЦК. Один из аргументов
PAS заключается в том, что задолженность Республики Молдова перед Россией может быть
увеличена, учитывая возможность кредитования в рамках займа молдавских компаний, кредиты
которых могут быть преобразованы в долги перед РФ.
Депутаты сослались на несколько пунктов в этом соглашении, в частности, пункт 7.2,
который предусматривает государственное гарантирование кредитов частными компаниями.
27 апреля уведомление по этому вопросу было представлено Платформой „Достоинство
и правда”. Депутаты полагали, что соглашение не было заключено и поставит под угрозу
национальную экономику [4]. И влечет за собой определенные политические риски для
Республики Молдова.
„Некоторые положения этого соглашения угрожают экономической безопасности
страны. Конституционный суд постановил, что они также противоречили высшему закону —
Конституции” [5].
Важно отметить, что одни политические риски имеют тенденцию порождать другие
политические риски создавая своего рода снежный ком политически опасных ситуаций для
страны, особенно это наблюдается в странах со слабо развитой демократией. Так после 23
апреля „Конституционный суд и судьи стали объектом нападок СМИ. Высокопоставленные
государственные чиновники, в том числе президент, выступили с заявлениями, которые
создавали негативную общественную атмосферу вокруг КС и дискредитировали судей” [6].
„Атмосфера вокруг суда по этому делу также была важна. Преследование судей,
попытки шантажировать и запугивать их высветили «старые болезни» политической среды.
Реакция международных институтов может быть очень жесткой, и Республика Молдова
может оказаться в изоляции на международном уровне” [7].
Ни президент, ни премьер-министр, ни правящая партия не могут заставить суд
следовать политическим приказам, а не верховному закону. Попытки политизировать
Конституционный суд негативно может сказаться на отношениях между Молдовой и ЕС [8].
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Важно отметить, что за последний год Молдова „немного улучшила ситуацию с
соблюдением гражданских свобод и демократических ценностей. При этом, несмотря на смену
власти и побег из страны экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, политический режим
в Молдове к концу 2019 года можно охарактеризовать как «гибридный с элементами
авторитаризма”. Об этом говорится в исследовании „Freedom House „Развитие демократии в
странах переходного периода”, опубликованном 6 мая.
В 2020 году, согласно исследованию Freedom House, Молдова получила 35 очков из 100
в рейтинге демократии — на одно очко больше, чем в прошлом году.
Рейтинг составляется на основе подсчета баллов по нескольким категориям
демократических свобод по шкале от 1 до 7 баллов, где 1 — самый низкий показатель, а 7 —
самый высокий. В среднем по всем категориям Молдова получила 3,11 баллов из 7, а ее
политический режим охарактеризовали как „гибридный”.
При этом рейтинг демократического управления в Молдове поднялся за год с 2,25 до 2,5
баллов за счет „свержения политических фигур”, включая бывшего лидера ДПМ и олигарха
Владимира Плахотнюка, а также лидера партии „Шор” и бывшего мэра Оргеева Илана Шора,
отмечается в докладе.
В категории „Борьба с коррупцией” показатели Молдовы улучшились с 2 до 2,25 баллов
благодаря усилиям правительства, направленным на борьбу с коррупцией. После
поствыборного политического кризиса 2019 года выросло число уголовных дел против
высокопоставленных чиновников, отмечают аналитики Freedom House.
Несмотря на улучшение некоторых показателей, к концу 2019 года Молдова оказалась в
пограничном состоянии, который можно охарактеризовать как „гибридный режим с явными
элементами авторитаризма”, говорится в докладе.
Условия работы независимых СМИ в Молдове в 2019 году не улучшились, а проблемы
прошлых лет сохранялись и в некоторых случаях ухудшились. Речь идет, в том числе, о
запугивании журналистов.
Авторы доклада оценили состояние независимых СМИ в Молдове на 3 балла из 7, как и
годом ранее. Медиасфера страны, по их мнению, в результате политических изменений стала
еще более раздробленной.
„Смена власти не привела к деполитизации регулирующих институтов, а доминирующие
силы в СМИ, аффилированные ДПМ, просто переориентировались соответственно тому, как
выросло влияние ПСРМ”, — говорится в докладе.
Несмотря на проблемы в системе правосудия, в 2019 году этот сектор добился
некоторых успехов, отмечается в докладе. При этом оценка независимости юстиции снизились
с 3 до 2,75 балла по сравнению с прошлым годом.
„Смена государственной власти привела к тому, что судьи стали высказываться о
проблемах в системе правосудия», — говорится в докладе. В то же время продолжилась
практика политических назначений в судебные органы, отмечает Freedom House. ПСРМ и блок
ACUM, создав коалицию, придерживались разных подходов к реформированию судебной
системы, ПСРМ предпочитала постепенные изменения в этом секторе, а блок ACUM настаивал
на радикальных реформах, отмечается в докладе. Эта разница в подходах стала камнем
преткновения, который привел к распаду коалиции, считают аналитики Freedom House” [9].
В заключении хотелось бы отметить, что политические риски необходимо и важно
своевременно анализировать, делать правильный выбор методов воздействия на него, с целью
принятия наиболее оптимального решения для контроля и корректировки результатов процесса
управления, чтобы избежать череды последствий наслаивания одних рисков на другие, как
причинно-следственной связи.
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АННОТАЦИЯ
Ключевым вопросом, возникающим при анализе личностных характеристик, являются
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условия, при которых личностные характеристики участников переговоров являются наиболее
важными. Чем более четко определены роли в ситуации переговоров, тем меньше влияние
личных факторов на ход переговоров. Чем более неоднозначна переговорная ситуация, тем
большее влияние на переговорный процесс оказывают личные факторы. Исходя из
вышеизложенного, можно сделать вывод, что личный стиль больше связан с уровнем, на
котором ведутся переговоры: чем выше уровень переговоров, независимость участников в
принятии решения, тем меньше он определяется их ролями и, следовательно, больше и важнее
их личный характер. Поэтому вопросы, связанные с личными характеристиками переговоров,
особенно важны для тех случаев, когда переговоры ведутся на высоком и высшем уровнях.
Процесс переговоров - это неформальная социально-психологическая структура, такая как
набор разных психологических типов личности, профессионально подготовленных по-разному.
С точки зрения индивидуального психологического набора данных возможна физическая
конституция и особенности нервной системы. К ним относятся традиционное деление на
астеников, пикников и спортсменов, сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов.
Существует много критериев классификации личности.
Ключевые слова: личный стиль, психо, экстравертный, интровертный, чувственный,
интуитивный, логика, иррационалы, рационалы.
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SUMMARY
The key question that arises in the analysis of personal characteristics is the conditions under
which the personal characteristics of participants in the negotiations are the most important. The more
clearly defined roles in the situation of the talks, the less influenced by personal factors on the course
of negotiations. The more ambiguous negotiating situation, the greater the impact on the negotiation
process have personal factors. From the above it can be concluded that personal style has more to do
with the level at which negotiations are under way: the higher the level of negotiations, the
independence of the participants in the decision, the less defined by their roles, and therefore more and
more important their personal character. Therefore, issues related to the personal characteristics of the
negotiation, particularly important for those cases where negotiations are taking place at high and top
levels.
The negotiation process is an informal socio- psychological structure such as a set of different
psychological types of personality, professionally prepared in different ways. In terms of individual
psychological data typing possible physical constitution and characteristics of the nervous system.
These include the traditional division into astenikov, picnics and athletes, sanguine, choleric,
phlegmatic and melancholic. There are many criteria for the classification of the individual.
Key words: personal style, psycho, extroverted, introverted, sensing, intuit, logics, irrationals,
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raţionals
Личностный стиль ведения переговоров складывается из оригинальных индивидуальнопсихологических и профессиональных характеристик каждого переговорщика [3, c.29].
Поведение каждого участника переговоров глубоко индивидуально: мера общения,
способы подачи позиции, стилистика речи и особенности риторики в дискуссиях, излюбленные
тактические приемы и способы ухода – все это составляет представление о личностных
особенностях переговорщика.
Персональные характеристики переговорщика – это те ведущие рычаги, которые влияют
на исход переговоров. Данные характеристики измеряются такими понятиями как:
1. Коммуникабельность - умение устанавливать контакт с партнерами, вести
конструктивный диалог, понимать партнера. Карнеги советовал соблюдать 12 правил общения
в переговорах [4, c. 521]:
- одержать верх в споре это уклонение от него;
- уважение к партнеру;
- признание своей неправоты;
- соблюдать дружелюбный тон;
- пусть большую часть времени говорит партнер;
- свои идеи должны подаваться эффектно
- умейте бросать вызов;
- относитесь сочувственно к проблемам партнеров;
- направляйте партнеров на благородные мотивы;
- умение смотреть на вещи глазами партнера;
- пусть хорошая идея исходит от партнера;
- старайтесь, чтобы ваш партнер ответил «да» сразу.
2. Волевые качества – это гибкость что очень важно для переговорщика.
3. Компетентность,
–
которая
измеряется
высоким
профессионализмом,
компетентностью и эрудицией.
4. Моральный авторитет, – который предполагает репутацию и личную
порядочность.
Умение владеть вышеназванными характеристиками во многом зависит и от
психотипа переговорщика. Психологические типы по К.Юнгу выделяются в следующей
таблице:
Таблица 1. Психологические типы К.Юнга [1, c. 195]
Психотип
S

Сенсорики

N Интуиты
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T

Логики

F

Этики

P

ИРРАЦИОНАЛЫ

Характеристика
Прагматичны,
скрупулезны,
конкретны,
пунктуальны, в процессе коммуникации
стремятся точно выражать свои мысли,
прирожденные практики.
Обладают образным мышлением, склонны к
интуитивным
действиям,
прирожденные
теоретики
Ставят разум выше чувств, спорят ради истины,
склонны критиковать недостатки оппонентов
Склонны учитывать чувства других людей.
Ценят гармонию в отношениях, деликатно ведут
дискуссию
Легко приспосабливаются к изменениям,
способны гибко менять позицию в процессе
общения. Чувствительны к
атмосфере

J

РАЦИОНАЛЫ

E

Экстраверты

I

Интроверты

коммуникаций,
склонны
к
спонтанным
действиям
Дисциплинированны и организованны, склонны
к порядку и расписанию, обсуждают проблемы
последовательно и аргументировано, склонны к
запланированным действиям
Легко знакомятся и заводят разговор, одинаково
открыты с приятелями и незнакомцами
Обдумывают мысль, прежде чем ее высказать;
прекрасные
слушатели,
подозрительно
относятся к комплиментам, быстро устают в
шумной компании

Личностный стиль переговоров складывается из оригинальных характеристик каждого
переговорщика. В определенном смысле стиль есть выражение сущности самого человека; его
индивидуальный психологический почерк. Исходя из психологических типов К. Юнга,
учеными были выделены основные личностные стили ведения переговоров, которые отражены
в таблице 2.
Таблица 2 Основные личностные стили ведения переговоров [1, c.196 ]
Жесткие
Мягкие
Гармонизаторы
Исследователи
управленцы
управленцы
Жесткие
Гибкие
Конструктивные
Этичные
переговорщики
переговорщики
переговорщики
переговорщики
Маршал
Политик
Новатор
Инициатор
Стиль
деятельно- Стиль
спонтанно- Стиль
азартно- Стиль
гибкореалистичный
игровой
изобретательный
инициативный
Администратор
Энтузиаст
Предприниматель
Наставник
Стиль ответственно- Стиль
этически- Стиль
властно- Стиль
исполнительный
ответственный
инициативный
патерналистский
Инспектор
Хранитель
Аналитик
Гуманист
Стиль
Стиль осторожно- Стиль
Стиль
гибкоакцентированоконсеративный
конструктивноинтуитивный
прагматичный
аналитический
Мастер
Посредник
Критик
Романтик
Стиль сдержанно- Стиль
деликатно- Стиль
критично- Стиль нормативноосмотрительный
осмотрительный
инициативный
идеалистический
Каждый психотип имеет свои достоинства и недостатки.
А) К первой группе относятся жесткие переговорщики
1. Маршал – на переговорах реалист, который никогда не станет обращать внимание на
абстрактные предложения не имеющих отношение к делу.
Достоинства стиля. Маршал непревзойденный тактик: он быстро и точно реагирует на
любую ситуацию. Гиперактивный лидер не испытывает страха перед новым и неизведанным,
обладает высокими качествами коммуникабельности. Он остроумен, весел, легко устанавливает
контакт [1, c.198].
Недостатки данного стиля. Маршалы не уделяют должного внимания планированию и
подготовке переговоров. Они постоянно стремятся быть в центре внимания и пренебрегают
нормами и правилами «игры».
Несмотря на указанные недостатки жесткий стиль наиболее эффективный в сложных,
непредсказуемых переговорных ситуациях, особенно в условиях затяжного конфликта.
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2. Администратор - Во время переговоров чувствует себя в своей стихии. Играет по
правилам и чувствует себя на переговорах в своей стихии.
Достоинства стиля. Будучи экстравертов у него прослеживается тенденция навязывать
свои суждения, правила и порядок ведения переговоров. Он легок в общении до тех пор, пока
партнеры его слушают и соглашаются с ним.
Недостатки данного стиля. Администратор консервативен
и привержен к
испытанным методам и формам работы. Предсказуемость его поведения является главным
недостатком данного стиля. Оппоненты очень легко могут предугадать их решение. Таких
переговорщиков не стоит посылать на сложные переговоры. Такой стиль может быть применен
в стандартных переговорах.
3. Инспектор – выраженный прагматичный тип, интроверт достаточно настойчив и
упрям.
Достоинства стиля. Он ничего не принимает на веру и не торопится делать
предложения, он очень требователен к партнерам, и склонен навязывать свои мнения. Другими
качествами Инспектора являются объективность и материализм (логика) а также
рациональность. Он обладает блестящими организаторскими способностями и изначально
нацелен на результат. Он идеальный «солдат» и склонен к игре по правилам.
Недостатки данного стиля. Недостаточная гибкость, прямолинейность и нетерпимость
к альтернативным подходам. Он неспособен тонко чувствовать атмосферу приговоров и
психологию человеческих отношений. Сегодня данный стиль переговоров выбирает Хилари
Клинтон, которая делает все так, как планировалось заранее.
4. Мастер - один из самых сложных жестких переговорщиков.
Достоинства стиля. Данный стиль самый загадочный . Он получает удовольствие от
немедленных результатов переговоров, получает быстро информацию и переходит к
практическим аспектам переговоров, придавая особое значение личному пространству
партнера.
Недостатки данного стиля. Склонность к риску и пониженное чувство опасности
служат иногда Мастеру « медвежью услугу». Однако все новое, неисследованное и
неожиданное ему интересно. Его хорошо посылать на сложные переговоры с новыми
партнерами [ 1, c.204 ].
Б) Другая группа стилей составляют: Гибкие Переговорщики
1. Политик - стиль спонтанно-игровой, экстравертный.
Достоинства стиля. Политик, блестящий тактик. Он является терпимым к людям,
склонен избегать конфликтных ситуаций. Однако для него стол переговоров суть поле битвы.
Он предпочитает игру без правил. Политик яркий лидер, харизматик. Он проявляет терпимость
к людям. Старается избегать конфликтов.
Недостатки данного стиля. Спонтанность за столом переговоров отсутствие
планирования могут стать причиной стресса за столом переговоров. Спонтанно-игровой стиль
эффективен против неуступчивых партнеров.
2. Энтузиаст – экстраверт, рационален, привержен к традициям иритуалам, распорядку
и организации.
Достоинства стиля. Являются самокритичность и выраженный ориентир на высокие
профессиональные стандарты за столом переговоров. Он любит тщательную подготовку к
переговорам. Его документы в идеальном порядке и чувство ответственности является
определяющим [1, c. 208 ].
Недостатки данного стиля. Стремление к гармонии и порядку энтузиасты упускают
личные цели. Они жертвуют собственными интересами во имя нужд других людей. Обладатели
такого стиля сильно переживают неудачи и промахи.
3. Хранитель – интроверт, осторожен и аккуратен, служение другим их смысл.
Достоинства стиля. Это стиль осторожно-консервативный, который характерен
служением другим. Его выделяет выраженное чувство долга, пунктуальность, ответственность
и обязательность. Его организованность и практичность, его чувство долга делают его
чрезмерно осторожным. На переговорах такой стиль определяет спокойный и сдержанный
104

климат.
Недостатки данного стиля. Осторожность и сдержанность во время переговоров
партнеры делают его чрезмерно серьезным, и он медлит темп переговоров. Партнеры
насторожены во время переговоров и критикуют его за затягивание переговоров.
4. Посредник – интроверт , внимателен к людям.
Достоинства стиля. Посредник ценит гармонию за столом переговоров и никогда не
вторгается в личное пространство партнеров. Он гибкий тактик,
и нацелен на
непосредственный результат. А также
он без труда приспосабливается к меняющейся
обстановке.
Недостатки данного стиля. Однако его достоинства могут сыграть с ним злую шутку,
оставить многие вопросы нерешенными. Данный стиль хорошо работает с жестким
переговорщиком, смягчая, и гибко корректируя его позицию [1, c. 212].
В) Инициативные переговорщики
1. Новатор – экстраверт, с тонким чутьем, инициативен и изобретателен.
Достоинства стиля. Это экстравертный интуитивный тип. Во время переговоров он
ориентируется на возможности. Новатор мыслит глобально и удивляет партнеров своими
оригинальными логическими построениями. За столом переговоров Новатор предпочитает
активное общение, дискуссии и споры. Он не придает особое значение правилам и
регламентам.
Недостатки данного стиля. Как большинство экстравертов, новатор сторонник новых
идей. Такой стиль можно использовать в сложных, рискованных, где требуется постоянно
искать выход из тупиковой ситуации.
2. Предприниматель - экстраверт, властно-инициативный стиль, за столом переговоров
проявляется очень активно.
Достоинства стиля. Это властно-инициативный стиль и за столом переговоров
проявляет себя активным и азартным переговорщиком. Предприниматель, обладает
красноречием и яркими лидерскими качествами. Подобный переговорщик руководствуется
формулой «Цель оправдывает средства» [1, c. 214 ].
Недостатки данного стиля. Излишняя агрессивность и высокомерие способны
испортить отношения с партнерами. Он может прервать переговоры и уйти. Высокое
самомнение может привести к недооценки партнеров.
3. Аналитик - интроверт, конструктивно-аналитический стиль.
Достоинства стиля. Аналитик обладает
способностью к систематической и
последовательной работе. Он способен одновременно видеть конкретную проблему и всю
переговорную ситуацию.
Недостатки данного стиля. Аналитик может казаться холодным и недружелюбным что
мешает созданию партнерских дружеских отношений. Таким стилем обладает Д. Медведев [1,
c. 216].
4. Критик - интроверт, склонен к молчаливым размышлениям и построениям
концепций.
Достоинства стиля. Стремление к логичности, профессионализму и совершенству во
всем Критик много времени уделяет подготовке и планированию переговоров.
Недостатки данного стиля. Критик за столом переговоров к партнеру относится лишь
отрицательно. Он создает атмосферу критики партнера и относится к нему не как к партнеру, а
как к врагу.
Г) Этичные переговорщики
1. Инициатор – экстраверт, харизматичен но не организован.
Достоинства стиля. Положительным качеством Инициатора является то, что он умеет
видеть в партнере положительные качества и искренне похвалить за эти качества. За столом
переговоров он увлекается новыми идеями и забывает о порядке ведения переговоров.
Недостатки данного стиля. Инициатор может потерять своего «я» поддерживая и
сопереживая за других.
2. Наставник - экстраверт, рационален, прекрасный оратор и душа компании.
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Достоинства стиля. Холерик, по сути, Наставник одарен богатой интуицией и очень
вовремя может оценить ситуацию за столом переговоров. Он обладает чувством юмора и
поэтому он становится душой кампании.
Недостатки данного стиля. Он принимает конфликтные ситуации очень болезненно.
Способен затаить обиду и даже уйти с переговоров. Такое поведение за столом переговоров
чревато их срывом и разрушением отношений с партнерами.
3. Гуманист - интроверт, общение не его стихия. Поэтому за столом переговоров он не
чувствует себя уютно.
Достоинства стиля. Это уравновешенный стиль, спокойный, корректен и иногда эти
качества мешают Гуманисту открыться в обществе.
Недостатки данного стиля. Данному стилю общение дается с трудом, поэтому часто в
процессе переговоров он может показаться отстраненным.
4. Романтик – интроверт, легкий тип, приятный партнер в общении.
Достоинства стиля. Его позитивными сторонами являются творческий подход,
отвращение к шаблонам. Интуиция помогает Романтику самый широкий круг возможностей.
Недостатки данного стиля. Склонность к морализму заставляет Романтика принимать
внутренние решения, не посоветовавшись с партнером, что может привести к конфликту. Такой
стиль эффективен в сложных переговорах.
Представляет интерес деление, разработанное Юнгом на экстравертов (расположенных
к общению) и интровертов (не склонных к общению). Наиболее практическое значение для
международного общения имеет деление по
темпераменту, под которым понимается
определенное соотношение степени эмоциональной стабильности и ориентации либо на самого
себя, либо на внешний мир [5, c. 539].
У холерика нет устойчивых психических реакций. Он не усидчив, тороплив, для него
характерна прямолинейность, находчивость в споре, но он не обидчив и не злопамятен. Отсюда
следует, что он предрасположен к конфликтам, склонен к риску, не годится для рутинной
работы с бумагами, требующими терпения и длительных переговоров. Его возможности в
качества начальника ограничены, поэтому его заместителем должен быть флегматик.
Лавриненко В. рассматривает личностные качества следующих психотипов: сангвиник:
начинает дело с увлечением, но редко доводит его до конца, легок в общении, не конфликтен,
умеет слушать других людей. Он также не умеет кропотливо работать с деловыми бумагами, с
персональными компьютерами. Сангвиник идеально подходит для работы в качестве
заместителя.
Главное качество флегматика – ориентация на неодушевленные предметы, на самого
себя. Он спокоен, хладнокровен, последователен в делах, терпелив. Надо помнить, что его
реакция на изменяющуюся деловую ситуацию нередко запаздывает. Ему трудно установить
эмоциональную связь с собеседником, а, следовательно, вести диалог. Он прагматик, и
собеседник ему интересен в том случае, если он заинтересован в нем. Флегматик незаменим в
работе с документацией и идеальный бухгалтер.
Меланхолик обладает обостренной чувствительностью к окружающему миру, поэтому
это качество прекрасно для художника или музыканта, но отрицательно сказывается в
переговорном процессе. Он стеснителен, застенчив, обидчив, не верит в свои силы, склонен к
подозрительности. Эти качества дополняются скрытностью, стремлением замкнуться в себе.
Склонность к образному, а не понятийному мышлению затрудняет действие во время
переговоров. Такие люди могут прекрасно пригодиться в области рекламы [ 6. с. 167 ].
В связи с этим можно утверждать, что личностные особенности влияют на ход
переговоров и их успешное завершение [ 1, c. 197 ].
Основа успешных переговоров – это моральное воздействие, которое покоится на 7
особых добродетелях, а именно: правдивости, точности, спокойствии, ровном характере,
терпении, скромности и лояльности. Такие личностные черты необходимы для ведения
переговоров на разных уровнях.
Политические и дипломатические переговоры зависят от качества участвующих в них
дипломатов: их образ мышления, характер, политические личные амбиции, эмоции. Все
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перечисленные качества, которые влияют на ход переговоров, дают возможность вести
переговоры по-разному: в твердой манере, быть открытым, дружелюбным или достаточно
замкнутым, но, тем не менее, оставаться профессиональным участником переговоров. В связи с
этим трудно нарисовать портрет идеального переговорщика, потому что каждый исторический
период требует своих, особых качеств от участников, да и оцениваются эти качества поразному.
Ключевым вопросом, который возникает при анализе личностных особенностей,
является то, при каких условиях личностные характеристики участников переговоров
становятся наиболее значимыми. Чем яснее определены роли в ситуации переговоров, тем
меньше влияния оказывают личностные факторы на ход переговоров. И чем более
неоднозначна переговорная ситуация, тем большее влияние на процесс переговоров оказывают
личностные факторы. Из вышесказанного можно сделать вывод, что личностный стиль в
большей степени связан с тем, на каком уровне ведутся переговоры: чем выше уровень
ведения переговоров, тем самостоятельнее участники при принятии решения, тем менее
определены их роли, а, следовательно, большее значение приобретает их личностный характер.
Поэтому вопросы, связанные с личностными особенностями ведения переговоров, особенно
важны для тех случаев, когда переговоры проходят на высоком и высшем уровнях.
Одним из значимых проявлений личности на переговорах являются установки их
участников. Они могут быть двух типов в зависимости от ориентации на ситуацию или на
межличностные отношения.
Участники переговоров, ориентированные, главным образом, на ситуацию, действуют,
мало обращая внимание на личностные особенности своего партнера. Они склонны видеть в
переговорном процессе больше объективную сторону: соотношение сил, параметры, ситуации
и т.д.
Другие, напротив, придают большое значение именно межличностным отношениям с
партнером. Среди них, в свою очередь, выделяются те, кто ориентирован на сотрудничество и
ждет аналогичного поведения от партнера, и те, кто предпочитает конкурентные отношения с
противоположной стороной, т.е. в большей степени ориентирован на торг. Тип межличностной
ориентации зависит в значительной мере от личностных характеристик участников переговоров
и, в меньшей степени, – от конкретных переговоров [1, c. 227 ].
Огромное значение в построении личностного стиля ведения переговоров имеет и
имидж партнеров. Имидж внутренний и внешний составляет целостный облик человека.
Внешний аспект очень легко решить с помощью стилиста. А внутренний аспект зависит только
от самого человека. Личность это человек сознательный, носитель определенных свойств,
вступая во взаимоотношения с другими людьми должен учитывать и личностные качество
противоположной стороны.
Очень трудно вести переговоры людям с различной продуктивностью памяти.
Например, для людей мыслительного типа характерна хорошая память, важнее прочесть, чем
услышать. Художественный тип любит много впечатлений, знакомых. У него всегда в
изобилии планы, образы, эмоции. Оптимальная нравственно-психологическая обстановка во
время переговоров зависит от стиля взаимодействия. Существуют три основных стиля
взаимодействия:
- директивный (авторитарный) при котором переговоры проходят под диктовку, всякая
инициатива подавляется, не дают возможности личности самореализоваться;
попустительствующий (либеральный) возникает при полном равнодушии к
переговорах [1, c.195];
- демократический стиль появляется тогда, когда во время переговоров установлен
благоприятный нравственно-психологический климат, ориентирующий на сотрудничество,
оптимально используются способности и знания всех участников переговоров.
Следует иметь в виду, ориентация на объективные параметры ситуации или
межличностные отношения не является специфически личностной характеристикой. Она во
многом зависит и от национальных особенностей [7, с. 112]
Далее мы рассмотрим личностные стили двух президентов: российского и молдавского:
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В. Путин характеризуется как жесткий переговорщик как «сильный, эффективный и
прагматичный лидер» [1, c. 234]. За рубежом его считают непредсказуемым переговорщиком:
сильным и изощренным тактиком, который добивается поставленных целей. Личностный
стиль В.Путина отличается профессионализмом, особенностей коммуникации уверенности в
себе. То, что российский президент служил в ленинградском управлении КГБ СССР
сформировала такие важные качества для переговорщика как хладнокровие, осторожность,
дальновидность, умение присчитывать ходы оппонента. В переговорах Путин всегда создает
«свою» сплоченную команду, что иногда осложняет коммуникацию с партнерами. Согласно
классификации личностных стилей В. Путин относится к стилю «Мастер». В условиях сложных
международных событий последнего времени его сдержанно-осмотрительный стиль помогает
решать сложные международные вопросы.
Если мы приведем для сравнения личностный стиль И. Додон, Президент республики
Молдова то по Юнгу относится к экстравертам. Однако по классификации личностных стилей
по нашему мнению, его можно отнести к категории, к стилю «Посредник» [8]. Эти качества
иногда мешают в принятии решений в конфликтных ситуациях.
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SECȚIA 4. JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
UTILIZAREA GREȘITĂ A PREPOZIȚIILOR ÎN MASS—MEDIA
COLȚUN Gheorghe,
doctor habilitat în filologie, profesor universitar,
USEM
REZUMAT
Problema utilizării corecte a prepozițiilor a fost și rămâne o temă actuală de cultivare a limbii.
E foarte regretabil când astfel de greșeli apar în mass-media.
Cuvinte-cheie: utilizare, corect, prepoziție, cultivare, limbă, mass-media.

MISUSE OF SENTENCES IN THE MEDIA
COLȚUN Gheorghe,
doctor habilitat in philology, university professor,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
The problem of the correct use of the sentences was and remains a current theme of correct
expression. It is very regrettable when such mistakes appear in the media.
Key words: utilisation, corect, preposition, cultivation, language, massmedia.
Prepozițiile fac parte din vocabularul fundamental al limbii române. Cu părere de rău,
jurnaliștii nu le folosesc întotdeauna adecvat, din cauza că în limba română distincția dintre prepoziții
nu este bine stabilită. Ele se află într-o permanență concurență și, deseori, sunt confundate de către cei
care scriu, adică de publiciști.
Este regretabil faptul că în mass-media se utilizează greșit unele prepoziții. Fiind principala
sursă de informare, mass-media are cel mai puternic impact asupra cititorilor. Și, dacă în mass-media
se comit greșeli, e natural ca și cititorii de limbă română să preia modelele citite în ziare, auzite la
radio sau la televiziune, considerând că acestea sunt corecte.
Problema utilizării corecte a prepozițiilor a fost și rămâne o temă actuală, care merită toată
atenția. Este foarte important să identificăm și să comentăm greșelile de limbă pentru a explica
ziariștilor și cititorilor formele corecte.
Prepoziția este o parte de vorbire neflexibilă, non-autonomă, care exprimă raporturi sintactice
de dependență între părțile de propoziție.
În limba română se disting: 1. prepoziții simple (de, la, cu, pe, înaintea, împotriva etc.), adică
prepoziții alcătuite dintr-un cuvânt rădăcină; 2. prepoziții compuse, în care distingem mai multe
prepoziții simple: de la, fără de, de pe etc. și 3. locuțiuni prepoziționale (sintagme legate , în care
prezența unei prepoziții simple este obligatorie): afară de, în chip de, în față, de-a lungul etc.
Clasificarea prepozițiilor ne ajută să înțelegem mai bine această parte de vorbire și să le folosim
adecvat.
Prepozițiile și locuțiunile prepoziționale au un rol deosebit în structurarea și exprimarea corectă
a unui mesaj. Ele servesc drept mijloace eficiente de redare și nuanțare a diferitelor raporturi care se
stabilesc între cuvintele din cadrul unui enunț. Despre folosirea corectă a prepozițiilor s-a vorbit și s-a
scris foarte mult. Cu părere de rău, se comit și în continuare numeroase greșeli, inclusiv în massmedia.
Greșelile care se comit la utilizarea prepozițiilor în mass-media pot fi clasificate în următoarele
tipuri:
1. Omiterea eronată a prepozițiilor;
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2. Utilizarea superfluă a prepozițiilor;
3. Confuzii și substituiri între propoziții.
1. Omiterea eronată a prepozițiilor
Una dintre greșelile comise la folosirea prepozițiilor este omiterea lor. Uneori prepozițiile sunt
omise din construcții în care, conform normelor, prezența lor este obligatorie.
*Omiterea
prepoziției „pe” în fața complementului direct:
-- „Indicațiile care (corect: pe care) le-am primit” (R. 21, 08. 12. 2017);
-- „Venise o domnișoară care (corect: pe care) nu o cunoșteam.” (M1, 10. 12. 2017);
-- „Concursul care (corect: pe care) îl organizăm.” (R.N., 07. 11. 2017);
--„Banii care (corect: pe care) i-am primit.” (R.N., 07. 11. 2017);
--„Fata care (corect: pe care) o înfiase.” (M1, 12. 12. 2017)
*Omiterea prepoziției „de” după numeralele cardinale propriu-zise de la 20 în sus:
--„Moldcell” a susținut peste 370 proiecte.” (corect: 370 de proiecte) (Spt., 18. 10. 2017);
--„Premiul mare al promoției a fost de 5000 lei.” (corect: 5000 de lei) (Spt., 18. 10. 2017);
--„Vor primi lunar o reducere echivalentă cu 165 lei.” (corect: 165 de lei) (Spt., 18. 10. 2017);
--„În vârstă de 69 ani.” (corect: 69 de ani) (M.S., 9. 10. 2017);
--„86 dolari.” (corect: 86 de dolari) (M.S., 9. 10. 2017);
--„E nevoie de 120 micograme.” (corect: 120 de micrograme) (M.S., 9. 10. 2017)
*Omiterea nejustificată a prepoziției „de”:
--„2,5 kg pește proaspăt.” (corect: de pește proaspăt) (Ac., 20. 04. 2017);
--„130 g carne fiartă de pui.” (corect: de carne) (Ac., 20. 04. 2017);
--„o felie pâine.” (corect: o felie de pâine) (Ac., 20. 04. 2017);
--„un pahar suc de fructe.” (corect: un pahar de suc de fructe) (Ac., 20. 04. 2017)
*Omiterea prepozițiilor la coordonarea unor părți de propoziție:
Omiterea prepozițiilor la coordonarea unor părți de propoziție construite cu aceeași prepoziție
este permisă atunci când nu este posibilă nici o confuzie. Repetarea unei prepoziții construite cu
acuzativul este obligatorie la termenii coordonați cu elemente corelative.
--„În funcție de sex, metabolism, alimentație, precum și numărul de ore de somn.” (corect: de
metabolism, de alimentație, precum și de numărul de ore de somn) (Spt., 18. 10. 2017);
--„Oferă sfaturi membrilor lor în probleme de ordin etic, dezvoltare profesională.” (corect: de
dezvoltare profesională) (M.S., 09. 11. 2017);
--„Cantitatea de calciu din organism este prezentă în oase și dinți.” (corect: și în dinți) (Spt.,
18. 11. 2017);
--„Pe străzi, prin piețe, prin gări și parcuri.” (corect: și prin parcuri) (Spt., 18. 11. 2017);
--„carne fiartă de vită sau pui.” (corect: sau de pui) (Ac., 20. 04. 2017);
--„temperatura de la mâini și picioare.” (corect: și de la picioare) (Spt., 18. 10. 2017);
--„pe masă și canapea.” (corect: și pe canapea) (Tp., 09. 10. 2017;
--„modele de toamnă și iarnă.” (corect: și de iarnă) (Tp., 09. 10. 2017);
--„este apreciată atât de colegi, cât și superiori.” (corect: și de superiori) (M.S., 16. 10. 2017);
--„nu numai în orașe, ci și sate.” (corect: ci și în sate) (M.S., 16. 10. 2017);
--„obiecte realizate de tineri, dar și bătrâni.” (corect: dar și de bătrâni) (Tp., 16. 10. 2017)
*Cazuri în care omiterea prepozițiilor este tolerată
Omiterea prepozițiilor este caracteristică și tolerabilă în anumite limite – pentru stilul
anunțurilor de mică publicitate. Economia de exprimare se explică că anunțul publicat se plătește după
numărul cuvintelor.
--„Vând apartament 3 camere, cartier central, confort sporit.” (J. de Ch., 13. 01. 2017);
--„Apartament, 3 camere, centru, reparație.” (J. de Ch. (13. 01. 2017);
--„Vând apartament cu 3 odăi, încălzire autonomă, cartierul Tinereții.” (Ung., 13. 01. 2017);
--„Vând imobil, centru, 5 ari teren aferent.” (Ung., 13. 01. 2017);
--„Vând garaj, centru.” (Ung., 13. 01. 2017);
--„Filmări, video, calitate.” (Ung., 13. 01. 2017)
2. Utilizarea superfluă a prepozițiilor
Unele prepoziții sunt folosite acolo unde nu este nevoie de ele. Astfel de greșeli sunt întâlnite
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mai puțin în mass-media, însă supără cel mai tare urechea.
*Repetarea superfluă a prepozițiilor „între”, „dintre”
Nu este corectă repetarea prepozițiilor între, dintre în coordonare, deoarece aceste prepoziții
exprimă din start reciprocitatea.
--„Conflictul dintre Alianță și dintre PCRM.” (R., 21. 10. 2015);
--„Cearta ce s-a iscat între PD și între PCRM.” (R., 21. 10. 2015)
*Utilizarea nejustificată a unor prepoziții în construcții în care ele nu sunt necesare:
--„Drept pentru care.” (M1, 20. 10. 2017)
În această construcție, prepoziția „pentru” este de prisos. DEX-ul propune pentru „drept care”
formele: „prin urmare”, „în concluzie”, „deci”, „așadar”.
*Utilizarea genitivului analitic:
Genitivul analitic este o formă învechită, nerecomandabilă.
--„monitorizare de mediu.” (corect: monitorizarea mediului) ( M.S., 09. 11. 2017);
--„măsurile de îmbunătățire de mediu.” (corect: măsurile de îmbogățire a mediului) (M.S., 09.
11. 2017);
--„de drag de ascultători.” (corect: de dragul ascultătorilor) (Ac., nr 1, 2016)
*Utilizarea superfluă a prepoziției „pe”:
--„Mai e un lucru pe care aș vrea să vă întreb.” (corect: lucru care aș vrea) (R.N., 04. 12.
2017)
3. Confuzii și substituiri între propoziții
Substituiri de prepoziții au loc foarte des în vorbirea actuală. Din cauza acestora și în massmedia apar construcții incorecte din punctul de vedere al normelor actuale. Unele dintre aceste
substituiri pot provoca neînțelegeri.
*Utilizarea eronată a prepoziției „din” în locul lui „dintre”:
--„Unul din premiile” (R.N., 07.11. 2017);
--„Unele din aspectele” (R.N., 26. 12. 2017);
--„Unul din noi trebuia să plece.” (M1, 05. 12. 2017);
--„Niciunul din noi nu a rămas.” (M1, 05.12. 2017);
--„Una din ele îmi plăcu grozav.” (R.N., 04. 11. 2017)
*Utilizarea prepoziției „cu” în locul lui „de”:
--„Pentru cei ce suferă cu stomacul” (Snt., nr. 8, 2018);
--„Suferă cu inima” (Kiss FM., 12. 11. 2017);
--„Eu mă preocup cu amenajarea sălii.” (R.N., 12. 11. 2017)
*Folosirea prepoziției „de” în locul prepoziției „cu”:
--„Se laudă de puterea lui.” (Hit FM, 07. 11. 2017);
--„Pe lângă greșelile de caracter subiectivist.” (R., 21. 07. 2017)
*Prepoziția „pentru” utilizată greșit în locul prepoziției „de”:
--„O mașină pentru spălat.” (M1, 26. 12. 2017;
--„A scris cerere pentru ajutor.” (Hit FM, 07. 11. 2017)
*Utilizarea prepoziției „decât” în locul lui „de”:
Atunci când se exprimă o cantitate printr-un numeral, forma corectă este cu prepoziția „de”, și
nu cu prepoziția „decât”:
--„Ridică greutăți mai mari decât 100 de kilograme.” (M1, 26. 12. 2017);
--„O lungime puțin mai scurtă decât 1,5 metri, pe care o are mama sa.” (NIT, 03. 01. 2017)
*Utilizarea prepoziției „de” în locul prepoziției „despre”:
--„Povestiți-ne ceva de dumneavoastră.” (NIT., 20. 12. 2017);
--„O să vă spun de prima dragoste.” (NIT., 20. 12. 2017);
--„Spunea de soția sa.” (Kiss FM, 27. 12. 2017)
*Utilizarea prepoziției „despre” în locul lui „de”:
Este greșită utilizarea lui „despre” după verbe ca: a plăcea, a se ocupa, a-și aminti, a se
convinge, a se interesa:
--„Acum nu ne mai ocupăm despre asta.” (R., 21, 26. 12. 2017);
--„Despre alte aspecte ne vom ocupa în emisiunea viitoare.” (Kiss FM, 04. 12. 2017);
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--„Despre asta mă voi ocupa personal.” (NIT, 08. 10. 2017);
--„Colegii mei s-au interesat despre ce s-a întâmplat.” (Kiss FM, 04. 12. 2017);
--„Bine că-și mai amintește cineva despre noi.” (Nit FM, 26. 12. 2017);
--„Când îmi aduc aminte despre ea…” (Kiss, 27. 12. 2017)
*Folosirea eronată a prepoziției „din” în locul prepoziției „de”:
Adesea prepoziția „de” este substituită de prepoziția „din”. Construcția obținută este
nerecomandabilă.
--„Mi-am cumpărat o rochie superbă din mătase.” (M1, 28. 12. 2017);
--„Jucării din pluș” (NIT, 25. 12. 2017);
--„O piesă din acest metal.” (M1, 10. 12. 2017)
*Utilizarea prepoziției „în” în locul lui „pe”:
--„Funcționând în baza de tiraj plătit.” (M.S., 09. 11. 2017);
--„O dată în zi.” (Snt., nr. 8, 2017);
--„O dată în lună.” (R. 21, 27. 11. 2017)
*Utilizarea prepoziției „pe” în locul lui „la”:
--„Să vedem ce mai găsim pe final de oră.” (Kiss FM, 27. 11. 2017)
*Utilizarea prepoziției „la” în locul lui „pe”:
--„150 de kilometri la oră.” (Kiss FM, 27. 11. 2017);
--„100 de kilometri la oră.” (R.N., 04. 11.2017)
*Prepoziția „în” utilizată greșit în locul prepoziției „la”:
--„Nu participase în acel concurs.” (Hit FM, 18. 12. 2017)
*Prepoziția „asupra” utilizată greșit în locul prepoziției „la”:
--„Acum lucrăm asupra piesei…” (Kiss FM, 20. 11. 2017)
*Utilizarea prepoziției „pe” în locul lui „asupra”:
--„M-am concentrat pe problema dată.” (NIT, 28. 12. 2017);
--„Am insistat mult pe unele aspecte.” (R.N., 26. 12. 2017)
*Utilizarea prepoziției „datorită” în locul lui „din cauza”:
Prepoziția „datorită” presupune un efect pozitiv. Mulți o utilizează atunci când e vorba de un
efect negativ.
--„Datorită conflictului dintre cele două partide…” (R. 21, 27. 12. 2017);
--„Datorită inundațiilor de vara trecută…” (NIT, 10. 11. 2017);
--„Datorită vitezei mari pe care o avea…” (Kiss FM, 26. 12. 2017)
În concluzie, vrem să menționăm că prepozițiile și locuțiunile prepoziționale au o valoare
deosebită in procesul comunicării corecte atât în scris, cât și oral. În mod special, se cere o cunoaștere
profundă a raporturilor semantice pe care le semnifică prepozițiile. Mass-media este un ghid important
de exprimare corectă, de aceea jurnaliștii trebuie să se exprime cât mai adecvat, ca să nu inducă
cititorii în eroare.
ABREVIERI
Ac. – Revista familiei „Acasă”;
Ad. – ziarul „Adevărul”;
Hit FM – postul de radio „Hit FM” Moldova;
J. de Ch. – Ziarul „Jurnal de Chișinău”;
Kiss FM – postul de radio „Kiss FM” Moldova;
NIT – postul de televiziune „NIT – digest”.
M. S. – ziarul „Moldova Suverană”;
M1 – postul de televiziune „Moldova 1”;
R. N. – postul de radio „Radio Noroc”;
R. 21 – postul de radio „Radio 21”;
Snt. – revista „Sănătate de acasă”;
Spt. – ziarul „Săptămâna”;
Tp. – ziarul „Timpul”;
Ung. –ziarul raional din Ungheni „Ungheni”.
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FOLOSIREA NEOLOGISMELOR – ELEMENT ESENȚIAL AL DEZVOLTĂRII
LIMBAJULUI JURNALISTIC
COLȚUN Gheorghe,
doctor habilitat în filologie, profesor universitar,
USEM
REZUMAT
Neologismele reprezintă un important mijloc de îmbogățire a oricărei limbi. Utilizarea lor se
face cu anumite scopuri sociale și stilistice. De o mare valoare expresivă se bucură neologismele în
mass-media.
Cuvinte-cheie: neologisme, îmbogățire, limbă, utilizare, expresivitate, mass-media.

THE USE OF ELEMENT NEOLOGISMS -- ESSENTIAL IN THE DEVELOPMENT
OF THE JURNALISTIC LANGUAGE
COLȚUN Gheorghe,
doctor habilitat in philology, university professor,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
Neologisms are an important means of enriching any language. Their use is for certain social
and stylistic purposes. In media neologisms enjoy a great expressive value.
Key words: neologisms, enrichment, language, utilisation, expresivity, massmedia.
„Studiind neologia, procesul de infiltrare
în limbă a cuvintelor noi îți poți forma
o imagine despre dezvoltarea culturii și civilizației unui popor.”
(Acad. N. Corlăteanu. Încadrarea lingvistică în relațiile europene)
Neologia este o ramură a lingvisticii care studiază cuvintele noi împrumutate dintr-o limbă
străină sau create prin mijloace proprii într-o limbă concretă sau „element lexical acceptat recent dintro limbă străină din anturaj nemijlocit sau dintr-un ținut mai îndepărtat.” [1] Îmbinarea „cuvinte noi”
poate fi redată prin termenul de „neologism”, format de la cuvintele grecești neos - „nou” și logos „cuvânt”.
După cum menționa academicianul N. Corlăteanu, vocabularul unei limbi este mai bogat cu
cât ea împrumută și creează din mijloacele proprii alte cuvinte. Vocabularul unei limbi rămâne sărac,
dacă el e constant, adică nu se înnoiește. Limbă română este foarte activă, deoarece se îmbogățește cu
lexeme noi în fiecare zi. De exemplu, „Dicționarul de neologisme”, (ediția a IV-a), semnat de F.
Marcu include circa 60 de mii de neologisme (având un volum de 1556 de pagini) [2].
Utilizarea neologismelor este o cerință imperioasă a actului comunicativ uman contemporan, a
evoluțiilor grandioase în toate domeniile vieții societății contemporane. Acad. N. Corlăteanu sublinia
că neologismele sunt impuse „de o necesitate socială de a numi și percepe tot ce e nou în societate, în
tendința oamenilor spre economie, unificare, sistematizare a mijloacelor lingvistice, în scopul unei
varieri de nominalizare a ideilor, faptelor, acțiunilor noi, precum și al diversificării stilisticii și al
diferențierilor semantice. Neologismul dispune de calități de precizare și concizie cu caracter inovator”
[3]. Limba oricărui popor civilizat tinde mereu spre a putea reda tot ce se întâmplă în lumea
înconjurătoare, tot ce apare nou în științe, tehnici, creații literare, genuri și specii jurnalistice etc.
Aceste și alte aspecte ce țin de neologisme, în general, și de utilizarea lor au fost studiate de lingviști
notorii din întregul spațiu românesc, ca M. Avram [4], F. Dimitrescu [5], D. Macrea [6], Șt. Munteanu
[7], S. Pușcariu [8], Al. Rosetti [9] etc.
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E logic ca neologismele să fie cunoscute și încadrate în circuitul unei limbi naționale de
reprezentanții ei de frunte: savanții din toate domeniile științei, pedagogii, scriitorii și, nu în ultimul
rând, jurnaliștii, pentru că neologismele apar, de obicei, mai întâi în presa periodică, la RTV, apoi la
scriitori și după ce aceste elemente lexicale noi capătă răspândire mai largă pot fi incluse și în
dicționare. În această ordine de idei, ne poate servi ca exemplu Marele Luceafăr al Neamului
Românesc – M. Eminescu. Acad. N. Corlăteanu descrie în cartea „Neologismul în opera eminesciană”
grandioasa activitate de popularizare a neologismelor în limba română a poetului. ( A se vedea
compartimentul „Eminescu – jurnalistul”, paginile 158-195) [10].
Așadar, neologismele trebuie să-i intereseze, în primul rând, pe jurnaliști, pentru că ei sunt
chemați să reflecte la zi toate inovațiile, care au loc în viața social-politică, economică, în toate
ramurile științei etc. Astfel, jurnaliștii trebuie să fie cei mai buni gospodari pe divinul ogor al limbii
române. Se cere a impune și a dezvolta un mediu prielnic pentru popularizarea și explicarea cu ajutorul
unor procedee a sensurilor cuvintelor noi, ca destinatarul lucrărilor din mass-media să nu rămână în
fața unui zid chinezesc atunci când întâlnește un neologism. Prospețimea și precizarea sensurilor unor
neologisme fac textul jurnalistic și publicistic să armonizeze în mod fericit cu întreaga ambianță
contextuală în care este plasat.
Utilizarea neologismelor și a altor straturi lexicale este o manifestare a unei preferințe în
selectarea materialului lexical, preferință care nu poate fi condamnată în ultimă instanță de nimeni. E
condamnabilă ideea ocolirii neologismelor, întrucât astfel nu se va favoriza dezvoltarea, progresul în
limbă, ci va genera o batere a pasului pe loc.
În mass-media din Republica Moldova se utilizează, în mare parte, un vocabular adecvat,
printre care sunt folosite și neologismele, care creează o plasticitate deosebită limbii române.
Neologismele redau nu numai semnificații noi, ci și variate nuanțe ale unor noțiuni, pentru care în
limba română nu există echivalente proprii.
În cele ce urmează, vom prezenta mai multe exemple de utilizări potrivite la locurile potrivite.
Textele au fost selectate din săptămânalul „Literatura și arta”, care este un model demn de urmat
pentru toate publicațiile din Moldova. Vom exemplifica folosiri ale neologismelor în diferite contexte,
sensurile pe care le comportă și valorile lor stilistice.
„În societatea noastră, odată cu instaurarea democrației, tema la zi e sărăcia și criminalitatea,
îndeosebi cea juvenilă” (LA, nr. 2, 2015).
Autorul a folosit neologismul „juvenil,- ă”, având sensul de „care aparține tinereții, tineresc.”
În limba română există o serie sinonimică vastă pentru această noțiune: june, nevârstnic, tânăr și alți
termeni cu sens figurat sau ce țin de limbajul popular, vorbit. Totuși s-a apelat la neologismul
„juvenil”, care este mai expresiv și e mai aproape de cuvântul „june”, bine cunoscut de majoritatea
vorbitorilor.
„Multă lume de la noi, în mod eronat, este convinsă că neajunsurile și excesele de tip rusosovietic sunt carențe ale socialismului ca atare” (LA, nr. 9, 2016).
Seria sinonimică a substantivului „carență” este destul de bogată: cusur, defect, deficiență,
dezavantaj, imperfecțiune, insuficiență, lacună, lipsă, neajuns, omisiune, păcat, slăbiciune etc. Selecția
a fost făcută, după opinia noastră, datorită faptului că lexemul „carență” exprimă noțiunile de lipsă,
deficiență; neglijență la gradul cel mai înalt al unui regim sângeros, cum a fost cel sovietic. Se obține
astfel un efect stilistic evident. În afară de aceasta, cuvântul „carență” apare în construcțiile cu verbele
„a fi” și „a avea”.
„Ele (faptele) trezesc interes și sunt la fel de incitante și incisive, întrucât descoperă noi date în
existența poetului, documente referitoare la familie, la prieteni”(LA, nr.2, 2013).
În exemplul de mai sus, sunt utilizate două neologisme: „incitant” și „incisiv.” Adjectivul
„incitant,- ă”, atunci când se referă la manifestări ale oamenilor are semnificația de ațâțător, excitant,
provocator, senzual în funcție de contextul utilizat, stabilind între ele o relație de sinonimie relativă
sau parțială. Al doilea neologism „incisiv” este polisemantic, determinând noțiuni: manifestări,
atitudini ale oamenilor (acerb, acrimonios, batjocoritor, cinic, sarcastic, sardonic, satiric etc.), despre
modul de exprimare al oamenilor (cinic, sarcastic, satiric, biciuitor, caustic, înțepător, mușcător,
pișcător, șfichiuitor, tăios, usturător etc.), caracterul unor lucrări, compoziții (epigramatic, sarcastic,
satiric, biciuitor, caustic, înțepător, mușcător, pișcător, tăios, usturător etc.)
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Pentru a determina cât mai amănunțit noțiunea avută în vedere, autorul a apelat la două
sinonime, care fac parte din același câmp semantic și dintr-o bogată serie sinonimică. Astfel, cititorul
poate să-și imagineze mai amplu calitățile și însușirile obiectului determinat. Stilul devine mai variat și
mai atrăgător la lecturare.
„Aviditatea este una dintre cele mai periculoase pasiuni ale omului contemporan” (LA, nr.5,
2017).
Autorul propoziției de mai sus, putea utiliza în locul neologismului „aviditate” alte cuvinte ce
fac parte din seria sinonimică respectivă: lăcomie, nesaț, poftă, răpăreție etc. Aceste lexeme însă nu
țin de domeniul neologismelor și de aceea, pentru ca textul să fie mai modern, s-a apelat la cuvântul
„aviditate”, bine cunoscut de majoritatea cititorilor. Câștigă, astfel, și textul (prin imagine), și cititorul,
care este cointeresat de a avea de a face cu un vocabular neologic.
„În perioada de tranziție TVM a evoluat în trei categorii de oameni: avangarda, mediocritatea
și balastul” (LA, nr.5, 2003).
În contextul dat, neologismul balast „ lucru de prisos, greutate sau umplutură de prisos” a fost
întrebuințat cu scopul de a arăta degradarea și alterarea „societății omogene” de la TVM. Între
„avangardă” și „balast” exisă o categorie de oameni banali, mărunți, meschini, neînsemnați, mediocri
etc., care se află între valoare și nonvaloare, dar care pot să-și găsească un loc în societate, spre
deosebire de „balastul”, de care oamenii se pot dezice ușor fără a pierde nimic.
Vom prezenta în continuare încă câteva utilizări potrivite ale unor neologisme, indicând doar
sensul lor, fără a interveni cu analize de rigoare.
„Revelația trăită în aceste momente este eminamente tămăduitoare” (LA, nr. 10, 2018).
Eminamente „la cel mai înalt grad; prin excelență, cu deosebire.” Am vrea doar să accentuăm
îmbinarea armonioasă a neologismului „eminamente” cu lexemul de uz general – „tămăduitoare.”
„Chiar titlul volumului „Strigat-am către tine” e de sorginte biblică” (LA, nr.10, 2018).
Sorginte „sursă de informație”. Și în acest exemplu autorul ar fi putut folosi și alte sinonime: început,
obârșie, origine, proveniență, sursă etc. Totuși s-a dat preferință unui cuvânt nou, mai puțin utilizat de
cei care scriu și de vorbitori. Astfel exprimarea a obținut o prospețime deosebită și o expresivitate
evidentă.
În continuare am vrea să indicăm câteva lacune în procesul utilizării neologismelor în unele
articole.
În primul rând, e vorba de folosirea abuzivă a unor neologisme. Se întâlnesc cazuri când autorii
ar putea să apeleze la unele neologisme mai frecvent întrebuințate și sensul lor fiind cunoscut de
majoritatea cititorilor. Cu toate acestea, unii condeieri vor să demonstreze cunoașterea unor
neologisme, care apar extrem de rar. În aceste situații, cititorii sunt puși în fața necesității de a apela la
dicționare, lucru care se întâmplă rar, iar materialul nu este citit mai departe. Câteva exemple:
„Spre a se convinge, cercetătorul reia studiul cabalistic și al construcției volumului de
„Poezii”, publicate de Titu Maiorescu în 1883” (LA, nr. 9, 2016).
Neologismul „cabalistic” (din limba franceză „cabalistique”) are și sinonime care ar fi putut
ușor substitui lexemul respectiv: magic, misterios, tainic etc., de exemplu, „studiu misterios”. Fuga
după neologisme al căror sens nu este cunoscut de publicul larg este o „boală” periculoasă a unor
autori.
„Poetul se consacră, în fond exorcizării, separării apelor de uscat, a binelui de rău” (LA,
nr.10, 2016).
Substantivul „exorcizare” nici nu este atesta de unele dicționare. În lucrările lexicografice e
prezentat verbul „a exorciza”, care ține de practicile mistice grecești și de superstiții și credințe,
indicând duhuri, spirite rele, demoni. Autorul a vrut să spună că e vorba de „alungarea din corpul
omului prin rugăciuni a diavolului”. Semnatarul a rămas doar în pierdere, nefiind înțeles de cititori.
„Regimul rusesc de ocupație și-a selectat cu multă grijă și dexteritate uneltele din rândul
aborigenilor” (LA, nr. 12, 2017).
Neologismul „dexteritate” putea fi substituit prin atâtea sinonime: abilitate, dibăcie,
ingeniozitate, iscusință, isteție, istețime, îndemânare, manipulare, pricepere etc. Ce-a câștigat autorul
folosind neologismul „dexteritate”? A pierdut încrederea cititorului.
„Unii mai cântă puterea sovietică și după ce aceasta a sucombat” (LA, nr. 12, 2017).
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Și în acest exemplu autorul a vrut să demonstreze că este mare neologist. De altfel, avea la
dispoziție atâtea alte sinonime pentru noțiunea de „a sucomba” , care se referă la ființe și nu la noțiuni
abstracte. Iată câteva dintre ele: a deceda, a dispărea, a muri, a pieri, a se prăpădi, a răposa, a se
sfârși, a se stinge, a se pierde, a se răpune etc. Nu era mai clar dacă se scria „a suferit înfrângere după
o luptă.”
O altă lacună la folosirea neologismelor este neintegrarea lor într-un anumit context sau
folosirea lor improprie, adică sensul neologismelor nu corespund conținutului contextului. De
exemplu:
„Pentru a-și masca faptele josnice, de când e lumea s-au erijat în apărători fideli ai
credinței…” (LA, nr. 12, 2018).
Mai întâi de toate, în dicționare nu e prezent verbul pronominal cu valoare reflexivă „a se
erija”. Dicționarele atestă doar verbul tranzitiv „a erija”, având sensurile de a clădi, a construi, a dura,
a face, a edifica, a înălța, a ridica etc., sensuri care nu au nimic comun cu enunțul în care apare verbul
„a se erija.”
Verbul neologic „a erija” are și sensuri figurate: a constitui, a crea, a ctitori, a făuri, a forma, a
funda, a institui, a înființa etc., dar nici aceste sensuri nu se potrivesc contextului analizat.
În situații și mai grele este pus cititorul atunci când întâlnește neologisme care nu sunt incluse
nici în dicționarele recente [10].
„Trădarea fiind calificată drept o manifestare a părții abjecte a sufletului omenesc” (LA, nr. 7,
2016).
Ce mai înseamnă „parte abjectă a sufletului omenesc” ?
În sfârșit, se întâlnesc și cazuri (rare), când unii autori întrebuințează neologisme create de ei.
În asemenea situații, cititorul este complet derutat:
„Atitudinea transmodernistă nu consideră nici un stadiu din istoria literaturii naționale ca
depășit sau anacronic” (LA, nr.12, 2017).
Există, desigur, și alte cazuri de utilizare eronată a neologismelor, la care ne vom referi cu o
altă ocazie.
Acad. N. Corlăteanu menționa că „reguli precise în privința folosirii neologismelor nu pot fi
date. Aceasta depinde, în primul rând, de talentul celui ce vorbește sau scrie, dar, în același timp, și de
bunul simț al celui ce apelează la ele” [3, p. 129].
Necesitatea folosirii neologismelor, în general, și, în mod particular, în limbajul jurnalistic
depinde în mare măsură „de valoarea lor semantică mai precisă decât a cuvintelor autohtone și – în
special – de cea stilistică, mai apreciată și evidențiată de scriitorii (și de jurnaliști – complet. n.) de
mare talent” [3, p. 131].
Așadar, utilizarea neologismelor în limbajul jurnalistic urmărește scopuri stilistice bine
determinate, ele fiind condiționate de anumiți factori sociali și lingvistici. Respectarea lor permite
emițătorului să transmită cele mai sugestive mesaje receptorului.
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REZUMAT
În lucrarea de față se înaintează problema de a elucida tehnicile și tacticile mediatice cu
ajutorul cărora se impun conceptele antioccidentale în mentalul colectiv din Republica Moldova.
Drept studiu de caz servește analiza situațională mass-mediei din Republica Moldova în anii20162020.
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SUMMARY
The paper describes the media images about European Union created by informational space
of Moldova Republic.Articles contains interesting data about evolution of the ethnic and political
stereotypes in the collective mentality after the geopolitical changes in the region.
Key words: Republic of Moldova, public opinion, mass-media, enemy, danger, Europe,
conflict.
Scopul articolului constă în analiza conceptelor, metodelor și tehnicilor de manipulare și
studierea în sinteză a narativelor referitoare la Uniunea Europeană, care au drept obiectiv evidențierea
neajunsurilor și problemelor civilizației europene. Am utilizat metoda de analiză de conținut și
semantică a articolelor. Majoritatea materialelor media sunt știrile , reportajele interviurile și articolele
de opinie. O analiză obiectivă al acestui subiect este necesară și utilă în contextul problemelor
noutăților false, mai ales când acestea personifică ura, invidia și resentimentul. Anti-occidentalismul
unor materiale media din Republica Moldova le întruchipează.
Pentru a realiza scopul deturnării orientării proeuropene a Statului Moldovenesc se
folosesc următoarele procedee mediatice: subiecte narative, mituri pentru a acoperi tema discuțiilor
asupra aderării la Uniunea Europeană cu un sentiment de insecuritate, îndoială și scepticism. Cele
mai importante și vizibile sunt următoarele arii tematice:
Narativele existențiale ce constau în denigrarea capacităților popoarelor de a-și edifica
propriile state. Astfel, spre exemplu, se menționează:
„ .... republicile sovietice, cu excepția, desigur, a Rusiei, nu au reușit și nu vor deveni state
reale și suverane. Nu pentru că ei nu au avut noroc cu președinții și nu din cauza popoarelor lor, care
sunt acum nu se știe de ce numite popoare indigene, ci în virtutea caracteristicilor lor sociale,
mentale, precum și a altor particularități care nu le pot permite de a crea un personal administrativ
complet și o statalitate. Înăuntrul acestor state nu există energii creatoare, care ar defini statul. În
țările acestea nu există puteri spirituale capabile de a construi o structură viabilă în toate domeniile
statale: economic, social, cultural. Ei nu au o protecție adecvată, pentru a apăra integritatea teritorială
și a lupta contra interferențelor interne. Aceste țări slabe au devenit imediat obiectul de intervenție,
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ceea ce s-a întâmplat cu paisprezece republici"surori" ale Rusiei. [1]Recent a fost publicat și interviul
lui V. Surcov: „Borș este, dar națiunea ucraineană nu”, care tratează tema similară, dar într-un context
agresiv [2]. Acest subiect este completat cu prezentarea deficiențelor legate de probleme socialpolitice. Pentru aceasta se declară că Moldova este un stat eșuat, dominat de corupție, iar Putin nu are
nici o atribuție referitoare la Moldova. Se răspândește ideea că Moldova este un stat captiv și
neînsemnat. Se demonizează drumul european al Moldovei și se dorește crearea unui sentiment de
incertitudine geopolitică, care să favorizeze reîntoarcerea la Rusia [3]. Discreditarea Uniunii Europene
crearea panicii în rândurile populației, inducerea sentimentelor de neîncredere în guvernele
proeuropene sunt scopurile ascunse ale unor astfel de abordări.
Miturile jurnalistice. Pe parcursul ultimilor ani s-au identificat diferite mituri elaborate de
jurnaliștii și specialiștii locali și din Rusia, printre care menționăm: implicarea serviciilor speciale
americane și române în viața politică a Republicii Moldova, subjugarea economică a Moldovei,
colonizarea Moldovei ș.a. Ideile principale transmise atât de mass-media rusești, până la instaurarea
guvernului minoritar al Partidului Socialiștilor din Moldova, cât și de mediul politic, gravitau în jurul
ideilor că „țara este în criză”, „guvernul este condus din afară”, „Rusia este partenerul de veacuri al
Republicii Moldova.” Menționăm că actualmente guvernul minoritar a Partidului Socialiștilor nu a
fost învinuit de acest fapt, iar la 5 martie 2020 pe site-ul PSRM s-a scris doar că „Forțele din afară o
doresc pe Maia Sandu președinte”.O temă mai sofisticată antieuropeană ține de teza:„Toți sunt la
fel:și Occidentul și Rusia, și Uniunea Europeană și Uniunea Sovietică sunt imperii”.Semnalăm și
utilizarea mișcărilor stângiste radicale sub masca exploatării oamenilor simpli. Teza „Proletari din
toate țările, uniți-vă” este prezentă într-o altă formă în spațiul mediatic local preponderent în abordările
antiamericane.
Mult dezbătuta e tema pacifismului.„Marea problemă a lumii e NATO, e păcat că alianța asta
nu s-a desființat în'89, precum cealaltă alianță militară, că, cică, așa ar fi fost înțelegerea”.
O problemă importantă în abordările antieuropene este tematica consacrată valorilor
morale: Din acest punct de vedere, se menționează că civilizația europeană este asociativă cu SUA,
care pe parcursul secolului al XIX-lea și al XX-lea este considerată o civilizație fără rădăcini,
cosmopolită,superficială, trivială, materialistă, multirasială și dependentă față de modă. Câțiva
gânditori influenți europeni, amintim, în primul rând, pe M. Heidegger, au scris că această atitudine
americanistă a secătuit sufletul european. Civilizația europeană are suficiente motive pentru a fi
criticată, ea nu este ideală, multe politici ale sale sunt dezastruoase, dar azi trebuie să recunoaștem că
ea oferă mai mari șanse de dezvoltare statelor în devenire. Presa afiliată partidelor pro est este ostilă
față de ideea de analiză multiaspectuală a problemelor europene. În presă se menționează doar criza
valorilor morale liberale și incapacitatea Uniunii Europene de a oferi perspective noilor
membri:„Părintele fondator al UE Robert Shuman a fost considerat un sfânt. Unde este azi
creștinismul…?; „dacă aderăm la UE toată lumea devine gay"; „birocrații din UE distrug valorile
familiei”; „...Douăzeci și șase de ani de liberalism sălbatic au ucis orice urmă de demnitate, onoare și
spirit critic la români. Tineretul român? O masă gelatinoasă, strivită de plictis, care nici să scrie
românește nu mai știe” [4]. Interviul lui Putin despre criza ideilor liberale a fost mediatizat intens în
presa de expresie rusă.
Probleme se completează și cu o alură filosofică: Mașină antieuropeană rusă nu stă pe loc și
se perfecționează permanent, terminologia primitivă de manipulare se erodează, dând cale
narațiunilor mai subtile și camuflate. Apare religia pe rol de metodă de propagandă , spre exemplu
confidența electronică. Ideile profunde ale filozofilor români azi nu sunt blamați ca în perioada
sovietică, ci chiar citați:„ ...În Moldova trebuie adunat și unificat tot ce înseamnă Rusia ortodoxă
profundă și România profundă. Nu trebuie să alegem, ci să unificăm, să reînviem și să reafirmăm cele
mai sublime orizonturi ale înrudirii duhovnicești ale popoarelor ortodoxe”, spunea Aleksandr Dughin.
„Oare de ce nu ar renaște cultura comună moldo-română, fiind adus astfel un omagiu nu doar lui
Eminescu, dar și lui Nae Ionescu, Mircea Eliade și genialului și inegalabilului Lucian Blaga. De ce nu
ne-am aminti de filosofii-sihaștri din cercul „Rugul Aprins”, tradiționaliștii și atoniții, care îl studiau pe
Guenon și moștenirea călugărilor din Optina? De ce nu ne-am aminti și de Paisie Velicikovski, care a
renăscut viața monahală în România și Rusia?”,se întreabă Dughin [5]. Dânsul este manipulator
perfect. De exemplu, el se întreabă dacă asemenea țări ca Spania, Italia, Grecia, Portugalia și Irlanda
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sunt tratate în Uniunea Europeană ca outsideri – așa numitele state din grupul „PIIGS”, adică grupul
porcilor, cum este tratată în acest caz România? Dughin are un răspuns: ca un stat de mâna a zecea.
Există, însă, o altă structură în care România va fi tratată ca un egal: Uniunea Eurasiatică, unde va fi
acceptată cu bucurie, apreciată la justa ei valoare și tratată ca un partener apropiat din punct de vedere
civilizațional. Dughin i se adresează României ca unui copil desconsiderat, neapreciat, ca unei ciori
negre, care trebuie să se răzvrătească împotriva Uniunii Europene, de care o depărtează o întreagă
prăpastie civilizațională” [6].
O metodă sofisticată intelectuală este răspândirea ideilor Clubului Izborsk. (Clubul Izborsk
(Изборский клуб) a fost fondat în septembrie 2012, în orașul Izborsk din Regiunea Pskov din Rusia,
notează site-ul oficial al clubului. Datele oficiale ale Serviciului Fiscal al Federației Ruse, însă, arată că
Societatea Necomercială Autonomă Clubul Izborsk a fost înregistrată la începutul anului 2013.
Societatea are reședința fiscală în Moscova, într-un apartament de pe Bulevardul Frunze, vis-a-vis de
renumitul Gorky Parc din centrul Moscovei, la jumătate de oră de mers pe jos de la Kremlin). Membrii
clubului își propun să fie activi nu numai în regiunile Rusiei, dar și în străinătate și să construiască
cuiburi de intelectuali de stânga sub umbrela Clubului Izborsk. Un scop important al clubului e
formarea unei noi agende a mass-mediei rusești, pe care experții clubului o văd ca fiind acaparată de
forțe ostile Rusiei, „apărute în urma decăderii morale și ideologice a societății liberale, care încearcă să
controleze cele mai importante surse media federale electronice, dar și cele tipărite”. Încă un scop
major al clubului e facilitarea formării unei coaliții puternice politico-ideologice de patrioți-stataliști,
care să se opună manipulării, ,,realizate în politica rusă de centrele de influență străine și de «coloana a
cincea» din interiorul țării.” Materialele clubului abundă în critici la adresa Occidentului, care este
demonizat și prezentat, exclusiv, în lumină proastă. Preponderent SUA este văzută ca sursa tuturor
relelor, iar UE ca sora mai mică, aburită de valori liberale false, decadente. Clubul încearcă nu doar să
redreseze ideea națională rusă, ci și să o exporte în Vest, infectând cu valorile sale țările din Europa.
Aceștia consideră că Europa trebuie convertită la valorile împărtășite de membrii clubului. Uneori,
ideile clubului se bat cap în cap. De exemplu, experții clubului sunt cei care au introdus termenul de
socialism ortodox, în încercarea de a uni cei doi piloni de bază ai ideologiei lor – ortodoxia și nostalgia
față de URSS. Per ansamblu, ideile clubului sunt învăluite într-un misticism, aceștia des apelează la
narative religioase (ca lupta dintre bine și rău) în locul argumentelor logice.
În presă s-a menționat că în anul 2016, organizațiile conduse de membrii clubului au primit de
la statul rus mijloace în valoare totală de 33 milioane de ruble. Grantul de 10 milioane, cel din 2015, a
fost acordat pentru a explica ce înseamnă lumea rusă. În cadrul realizării acestui proiect, membrii
clubului au efectuat mai multe evenimente în Republica Moldova. Apoi, un raport financiar depus la
Ministerul Justiției din Rusia, arată că în 2014 Clubul a cheltuit pentru activitățile sale peste 25,5
milioane de ruble în Moldova. Atenția asupra României este atrasă, cel mai des, în contexte mai mari,
care-i preocupă pe membrii clubului. În același timp, cel mai des România e menționată în contexte
clasice, ca cea a Republicii Moldova, Transnistriei și scutul de la Deveselu. Din nou, ca și în cazul
celorlalte institute, România este văzută ca o colonie a SUA (cea mai docilă din Europa). Cea mai
mare controversă e legată de subiectul unirii Republicii Moldova cu România, din moment ce retorica
membrilor clubului în Moldova e una statalistă, câteva analize publicate pe site-ul clubului din Rusia
arată că unii experți văd situația altfel. Aici merită să fie menționată viziunea lui Aleksandr Dughin,
care susține într-un interviu că rușii și românii sunt legați printr-o sumedenie de lianți. Această
afirmație a fost făcută în contextul legăturilor dintre ruși și moldoveni, iar Dughin a susținut că
„moldovenii și românii sunt un singur popor, român sau moldovean, numiți-l cum vreți”, a declarat
acesta. Dughin s-a mai referit la legăturile dinte ruși și români, precum ortodoxia sau alfabetul chirilic
folosit de limba română în trecut. Conferința de la Chișinău a membrilor clubului Izborsk a reunit
reprezentanții de seamă ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Apreciem că filozoful rus a
făcut aceste declarații, deoarece vede România ca parte a proiectului său eurasiatic. Acesta a declarat
că unitatea acestui popor (român) nu trebuie să fie contrapusă identității rusești. Potrivit lui, problema
basarabenilor nu constă în faptul că ei sunt forțați să aleagă între România și Rusia, ci în faptul de cine
românii și moldovenii își leagă viitorul: de elita liberală, globalistă ori, zice Dughin, locul societății
româno-moldovenești va fi printre țările care aleg propria identitate, conservatorism, tradițiile, familii
tradiționale și valori religioase (face referință la proiectul eurasiatic rus). Alt expert al Clubului vede
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Republica Moldova ca parte a României, însă dintr-un punct de vedere pragmatic. Maxim Şevcenko
crede că în cazul unirii, Transnistria ar putea deveni parte a Rusiei, dar mai important, unirea ar
conduce la anularea sancțiunilor impuse Rusiei după anexarea Crimeii (în viziunea lor a unirii). Aceste
păreri sunt însă mai mult marginale și nu reprezintă părerea majorității, care este, evident, contrarie.
Însuși președintele Republicii Moldova Igor Dodon a semnat mai multe materiale antiromânești pe
site-ul Clubului Izborsk. Ideologia propusă de experții clubului prevede crearea unui imperiu eurasiatic
(de la Europa centrală până în Orientul Mijlociu) cu capitala la Moscova. Prin urmare, aceștia văd
România ca parte a imperiului lor. Totodată, deși cei din Izborsk vor un imperiu ortodox, metodele pe
care le propun pentru a atinge acest scop, eufemistic vorbind, nu sunt deloc ortodoxe. Mai mult, clubul
are o prezență puternică la granița de est a României, în Republica Moldova, unde funcționează o
filială a Clubului Izborsk, avându-l ca membru permanent pe însuși președintele Republicii Igor
Dodon. Prin urmare, deși majoritatea românilor, probabil, nici nu au auzit de Institutele prezentate,
România și Republica Moldova, vrând-nevrând, se află în bătaia puștii lor. Este adevărat că ele nu se
află niciodată în prim-planul lor, dar se regăsește întotdeauna în două contexte intens analizate de
experții institutelor rusești: arhitectura de securitate (scutul de la Deveselu) și Republica
Moldova/Transnistria. Clubul a fost înregistrat la Chișinău de politologul cu viziuni pro-estice și
deputatul socialist Bogdan Ţârdea, tot el fiind și directorul executiv. Printre altele, Ţârdea este
absolventul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Astfel sunt analizate
problemele morale, care, după cum vedem,urmăresc consecințe politice [7].
Criza morală detaliat prezentată este succedată de analiza crizei financiare a Uniunii
Europene: „...Europa însăși nu are suficiente finanțe, iar în prag îi stau o mulțime de țări cu mâna
întinsă printre care primele care au dreptul la ciolanele de la masa boierului sunt țările membre ale UE
est-europene: Polonia, Țările Baltice și, desigur, România. Cu atât mai mult cu cât majoritatea dintre
ele, conștiente de situația de neinvidiat care le așteaptă în viitorul apropiat, tind să mizeze pe NATO”
[8].
„Iată de ce crearea unei supraidentități europene a eșuat. … UE se mai ține grație liantului
economic și a inerției politice și birocratice. Dar cât de trainică este Uniunea Europeană în plan
economic, este de încredere liantul? La acest capitol, să fi fost mai aproape de realitate proiecțiile și
aspirațiile inițiale ale arhitecților UE? Cât privește bunăstarea economică a UE, acest argument forte al
eurooptimiștilor nu mai e nici pe departe atât de convingător acum. Chiar și până la criza financiară
care a început în 2008 în cadrul UE s-au simțit împliniți din punct de vedere financiar cetățenii acelor
țări care erau în topul dezvoltării industriale și postindustriale și anterior, acum câteva decenii (în
special țările din centrul și nordul Europei). Cetățenii noilor țări membre ale UE sunt și vor rămâne
„rudele sărace” la masa europeană comună, iar a gândi la o egalitate a bunăstării economice pentru
toate țările și toți cetățenii UE este utopic” [9].
Niciodată în presa de această orientare nu se aduce argumentul masei critice:UE este de trei ori
mai populată ca Rusia, iar economia Rusiei constituie mai puțin de o zecime din cea europeană.
Situația din Europa este prezentată prin intermediul unui incident penal , după care el este
foarte mult analizat, discutat cu ajutorul unor specialiști dubioși, după care vine concluzia mereu
standard: Europa este în pragul ruinei și a colapsului, este timpul de scăpat de Europa și alegerea
inteligentă pentru cei care îndrăznesc să cugete, ar fi Rusia, cu regimul său remarcabil. Despre Rusia,
în sine, se spune cât mai puțin posibil, astfel încât să nu atragă atenția asupra problemelor economice
și sociale actuale. O altă metodă manipulativă este reprezentare vieții politice europene în așa fel încât
să pară ca și în Europa Moscova are destul de mulți prieteni importanți și aliați, precum președintele
ceh Milos Zeman și premierul Ungariei V. Orban [10].
Presa numeroaselor partide pro-ruse critică UE pentru asistența financiară oferită Moldovei.
Aceștia consideră că asistența UE permite guvernării oligarhice, implicată în cazuri de corupție
politică, fraude bancare etc., să se mențină la putere. Dar actualmente însăși partidele proruse cer
finanțare europeană, iată ce scrie de exemplu B. Țârdea pe blogul său: „Acum, cine-i mai democratic noi ori UE?”
„...Având în vedere cele expuse mai sus, ambasadorul UE este obligat:
1. să-și revizuiască poziția;
2. să recunoască Moldova ca țară cu „democrație europeană avansată”;
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3. să dea bani” [11].
Un alt bloc al argumentelor antioccidentale este atacul asupra istoriei:
O pârghie mediatică eficientă este inducerea unei stări de nihilism a oamenilor în raport cu
propria istorie, când se spune că țara lor e mică, iar ei nu pot face nimic de unii singuri.
Se încearcă să se demonstreze faptul că Țările Baltice, Ucraina, Republica Moldova au istorie
comună cu Rusia. Și atunci când Putin spune că Ucraina nici măcar nu este un stat, pentru că istoric
ține, de fapt, de Rusia – este punctul final al acestei strategii care este foarte rezultativă atunci când
trebuie să-ți legitimezi pretențiile față de alt stat: „Păi și în secolele al XII-lea–al XIII-lea aici erau
rușii, așa că noi nu facem altceva decât să revenim acasă la noi” [12].
Același rol îl are și menținerea monumentelor lui Lenin , a altor activiști, a tancurilor sovietice
din perioada respectivă – rolul de ancoră în trecutul sovietic și de loc marcat ca sferă de influență, unde
Rusia va aspira mereu să revină. În prezentarea materialelor istorice se utilizează contrastului albnegru, folosit pentru a desemna prezentul și trecutul. RSS Moldoveneasca e prezentată ca o republică
sovietică însorită, situată în sud-estul Europei, la granița cu România, cunoscută pentru podgoriile și
clima caldă,cu veri lungi,în comparație cu cele mai multe regiuni din Rusia. Perioada Uniunii
Sovietice este o epocă de aur, de înflorire a Republicii. Fără Marele Război pentru Apărarea Patriei
poporul moldovenesc nu ar fi existat, mesaje care inspira publicului ideea că viitorul Moldovei este
doar cu Rusia [13].
Meta-narațiunile sunt o metodă utilizată mai nou. Ele se axează pe principiul dihotomic, care
implică un ei, de cele mai multe ori răi, și un noi, buni și mesianici. Valorificarea dihotomiei einoi explorează mitul dușmanului extern și apelează (aproape mereu) la așa-numita „tradiție”. Un
exemplu grăitor de metanarațiune în acest sens sunt ziarele Partidului Socialiștilor din Republica
Moldova. De regulă, sunt construite după același calapod: o introducere care descrie trecutul frumos al
țării noastre (conectat de cele mai multe ori la tradiție sau la perioada sovietică); „demonizarea”
prezentului care, tot de regulă, este unul foarte „negativ” – fapt ce se datorează, în mare parte, Uniunii
Europene și valorilor pe care le promovează aceasta; un final, ce ne spune despre un „viitor luminos” –
aproape de fiecare dată, alături de Federația Rusă (apărătoarea valorilor „tradiționale”
fundamentale).Raportat la Republica Moldova, începând cu anul 2015, subiectul federalizării a fost
scos de către mass-media rusești, readus în spațiul public și promovat cu ajutorul anumitor partide
politice locale, inclusiv prin intermediul unor media finanțate de Rusia „Moldova, tot timpul, a fost un
stat multinațional. În acest an, marcăm 25 de ani a statalității moldovenești. Dar ce fel de stat
construim noi? În baza cărui concept? Nu există un asemenea concept. Noi studiem istoria altui stat și
încercăm să interpretăm evenimentele de acum 200 de ani în context contemporan. Sunt profund
indignat atunci când evenimentele tragice din trecutul nostru istoric încep să fie folosite în tot felul de
jocuri politice așa cum s-a întâmplat cu decretul președintelui Timofti cu privire la instituirea Zilei
comemorative a victimelor stalinismului, a declarat istoricul și politologul Boris Șapovalov [14].
Un alt recent subiect scandalos este legat de istoria curentă, când războiul din 1992 este tratat
de ministrul Ciocoi drept un război declanșat de Republica Moldova, iar armata rusă este prezentată
drept având un rol de pacificator. Politologul A. Țăranu consideră falsificarea identității naționale a
românilor basarabeni drept o parte a războiului hibrid și ștergerea memoriei istorice pentru a
dezorienta populația băștinașă.
Discreditarea Uniunii Europene, crearea panicii în rândurile populației, inducerea sentimentelor
de neîncredere în guvernele legitime proeuropene sunt scopurile ascunse ale unor astfel de abordări.
Ultimul set de narative constau în faptul că Rusia ar trebui să redevină o superputere și să-și
crească influența în spațiul ex-sovietic. Totodată, experții RISS (un institut propagandistic rus creat
recent) văd Uniunea Europeană ca un organism expirat, care are nevoie de o reformare profundă.
Principalele teme ale analizelor sunt următoarele: politica externă a Statelor Unite, problemele cu care
se confruntă Uniunea Europeană, interesele Chinei și relațiile acesteia cu SUA, dar și statele din fostul
bloc comunist, unde este promovată narațiunea precum că depărtarea de Rusia le creează probleme
economice și instabilitate politică.
Problemele prezentate nu înseamnă că nu trebuie discutate și analizate neajunsurile integrării în
spațiul european, care are și el deficiențele sale, însă abordarea acestor probleme cere competență și
spirit civic și anularea propagandei.
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În pofida problemelor,Occidentul a reușit să construiască instituții internaționale funcționale și
alianțe militare, care asigură stabilitatea comună. Instituțiile create (UE și NATO) au plasat țările întrun sistem care a favorizat cooperarea și stabilirea încrederii între actori, atât la nivel economic, cât și
politico-militar. Aceste instituții au creat o „insulă de stabilitate”, spațiu unde dreptul internațional și
drepturile omului sunt valori de bază, iar consecințele anarhiei sistemului internațional au fost
diminuate considerabil. În contrast, Rusia nu a reușit să creeze un bloc economic sau politico-militar în
complexul său de securitate, deci el rămâne un spațiu unde structura anarhică a sistemului internațional
se manifestă la maxim. Fără a fi parte din NATO sau UE, e clar că Rusia va privi extinderea lor ca o
încercare de a atenta la securitatea rusă, pentru că ea percepe întreg sistemul internațional ca spațiu cu
o structură anarhică Dacă e să completăm acest construct ideologic, atunci fostele republici ale
Uniunii Sovietice pot exista doar în calitate de vasali: sau ei vor fi vasali ai Rusiei, fie vor deveni
vasalii Washingtonului sau Brusselului. Încercările fostelor republici de a se desprinde de orbita
politică a Moscovei trezește o furie tacită din partea Kremlinului. Pentru a păstra influența este
practicată atât violența economică, cât și metodele de presiune ideologică.
Concluzii:mesajele anti-europene sunt structurate tematic și au narative pentru toate segmentele
populației. Publicul indecis poate găsi temele lui, cel nostalgic are subiecte conectate la dorințele sale.
Presa este un agent al schimbării atitudinilor oamenilor și rolul ei nu trebuie neglijat în
societatea contemporană. Mass–media este o platformă de discuții și schimb de opinii. Dacă în țările
cu o democrație avansată se subliniază că omul contemporan poate greu să transforme informația și
cunoașterea de care este invadat prin mass-media în acțiune politică, dar se menționează că efectele
politice ale comunicării de masă depinde de respectul normelor pluralismului informațional, dialogului
și schimbului liber al opiniilor… În condițiile democrațiilor fragile, trebuie fortificată funcția de
serviciu public al mass-media. Se impune și necesitatea contracarării propagandei Kremlinului care,
prin intermediul televiziunilor aservite, încearcă să influențeze (și, deseori, reușește) evoluția politică,
economică din statele pe care le are în vizor.
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REZUMAT
Materialul prezentat analizează dinamica simbolurilor feminine din perspectiva culturologică.
Pentru a prezenta imaginile feminine ale secolului XX, drept criteriu se folosește istoria
cinematografiei. Lucrarea studiază de asemenea valorile culturale și corespondența lor cu
caracteristicile de gen. Sunt prezentate principalele stereotipuri de gen.
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SUMMARY
The presented material analyzes the changes of the feminine symbols in the history of culture.
In order to present the twentieth century, as a main tool is used the history of cinematography. The
paper also studies the cultural values and their correspondence with the gender features. The main
gender stereotypes are presented.
Key words: symbol, archetype, womanhood, crisis, problem.
Dialogul cultural este inacceptabil în afara femeilor. Cunoașterea tipajelor feminine este o
trăsătură esențială a valorificării culturii europene. Dezvoltarea societăţii se caracterizează în prezent
printr-o reconştientizare şi reinterpretare a multor noţiuni şi concepţii. Contemporaneitatea e într-o
continuă căutare a răspunsurilor la întrebări de genul: Cum ar trebui să fie o autentică și adevărată
cultură şi care ar fi căile de pătrundere în subtilităţile acesteia? În ce măsură este posibilă
implementarea socială a tuturor elementelor şi valorilor din trecut ale omenirii? Ce factori ar stimula
cultura unei comunicări frumoase între genuri. Răspunsurile la aceste întrebări trebuie căutate și
cercetate [1].
Cunoaşterea simbolurilor culturale consacrate feminităţii, urmărirea evoluţiei lor permit
înţelegerea complexităţii culturii. Simbolurile au fost create de societăţile umane pe parcursul istoriei
. În studiile culturale simbolurile au o semnificaţie variată. Charles Peirce spre exemplu foloseşte
termenul pentru a se referi la o categorie de semne unde există o asemănare între semn şi obiectul său.
Un cuvânt este un simbol la fel un semn de tipul -0 înseamnă feminin. Freud foloseşte noţiunea de
semn pentru a se referi la un obiect sau un act care înlocuieşte ceva tabu sau la care nu ne gândim cu
plăcere. În prima parte a comunicării de faţă ne vom referi la simbolistica feminină în culturologie.
Moartea, soarta, femeia sunt simbolic prezente în toate culturile. Chiar epoca primitivă prezintă
o familie a perioadei neolitice prin simbolul fertilității feminine .
Folclorul multor popoare în straturile sale arhaice prezintă femeia drept victima unei vânători,
unde tatăl vânătorul împuşcă în mireasa-mamă. În spatele acestor realităţi se întrevedea sensul
sacralităţii primitive, care presupunea trecerea unui suflet strămoşesc în corpul feminin, unde ulterior
va reapărea un nou om.
Cultura elenă a tratat femeia multidimensional. Zeităţile ei Hera, Diana, Atena şi bineînţeles
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Afrodita prezintă idealuri ale frumuseţii, ale înţelepciunii şi deseori ale răzbunării, ca spre exemplu
nimfa Eco din cauza căreia moare Narcis, fiindcă o refuză şi se îndrăgosteşte de imaginea sa. Moare
şi zeul Adonis, care a ignorat-o pe Venera. Femeile greceşti, eroinele capodoperelor literare erau
exemple de fiinţare superioară umană , reală şi pământească. Antigona, a reprezentat legea sacră,
nescrisă a iubirii familiale . Ea a rămas simbolul valoric . Eroinele culturii greceşti au trăit nobil şi
perfecţionat.
Simbolurile de la periferia culturii greceşti au prezentat femeile mai diferit. Gorgonele de
pildă , fiice ale unor divinităţi marine, aveau „ mâini uriaşe din aramă , cu gheare ascuţite de oţel. În
loc de păr, capul le era acoperit cu şerpi veninoşi, care mişunau şuierând. Cu colţi ascuţiţi ca
jungherele, cu buzele roşii ca sângele şi cu ochii sclipind de furie, chipurile lor oglindeau atâta răutate
şi erau atât de înfricoşătoare, încât oricine le arunca o singură privire se prefăcea în stană de piatră.”..
Eriniile , născute din sângele lui Uranos (Cerul) mutilat înghiţit de Geea ( Pământul), au „şerpi
veninoşi încolăciţi in jurul capetelor, ochii scăpărându-le de o mânie cumplită”. Harpiile sunt „duhuri
necurate, monştri înaripaţi cu corp de pasăre, cap de femeie, gheare ascuţite şi miros puturos”, iar
Sfinxul este un monstru jumătate leu, jumătate femeie. Aceste simboluri reprezintă terori fragmentare,
dezgustări, spaime, repulsii instinctive translate toate intr-o imagine cât mai tenebroasă a feminităţii.
Părul alcătuit din şerpi exprima o dramatizare negativă a feminităţii, unele figuri mistice sunt
pur şi simplu încarnări ale mâniei.
Pulsiunile primitive, ilustrate prin feminitatea sălbatică şi sângeroasă a vechilor mituri antice,
trece printr-un proces de sublimare în creştinism, prin cultul Fecioarei.
Femeia Evului Mediu arhetipal este reprezentată simbolic de Fecioara Maria. Mamă, femeie
spiritualizată. Idealul acesta este propagat în poezia medievală şi muzica religioasă a epocii. Temele
feminine au fost ilustrate de Fra Angelico. Ciclul de gravuri în lemn întitulat Viaţa Mariei este creat
de Albreht Durer. Fecioara Maria, cea de-a doua Evă, avea destinul de a învinge păcatul şi moartea. Ea
a ilustrat, în mod efectiv, a modelat decisiv concepţia ortodoxă şi catolică despre viaţa familială, care
este rezumată în proslăvirea castităţii şi în cinstirea căsătoriei, nu însă ca feciorie, ci ca o sfântă taină.
Maria a servit drept unicul şi sublimul model al castităţii.Ca mamă este binecuvântată între femei
Sensul moralităţii şi vieţii creştine este definit de Fecioara Maria componentele sale principale fiind
înfrânarea pornirilor trupeşti, cultivarea abstinenţei, în ceia ce priveşte mâncarea, băutura şi plăcerile
fizice [2]. Într-o familie creştină trebuie să domnească pacea şi înţelegerea. Familia aparţine trupului
lui Hristos, ea trebuie să fie ancorată în Duhul Sfânt – spune moralitatea medievală. ”Mama se va
mântui prin naştere de fii, dacă va stărui în credinţă, în iubire şi în sfinţenie”spune Sfântul Pavel.
Cultura laică medievală tratează iubirea şi femeia în mod spiritul. Lirica cavalerească o respectă,
atitudinea faţă de femeie este complexă, determinată de o timiditate adolescentină, de tabuuri
religioase. Evul Mediu proclamă o dragoste care îl înalţă pe om până la sacrificiu. Tristan şi Izolda,
Paul şi Virginia creează un ideal liric şi romanţios, puternic influenţat de religie, care dispunea de
mecanisme eficiente şi specifice de localiza pornirile instinctuale a firii umane. Atitudinea ideală faţă
de femeie este întruchipată în codul cavalerului, care apără pe cei slabi, pedepseşte nedreptatea, are o
cultură literară, o iscusinţă în compunerea versurilor.
Bineînţeles, că cavalerii au fost idealizaţi, iar între modelele literare şi realităţile cotidiene
deosebirea era enormă, dar idealurile sociale presupuneau anume aceste modele. Societatea medievală
crea o suprarealitate într-o viaţă dură şi grea.
Renaşterea a replasat accentele idealului feminin. Extazul medieval se contopeşte cu
pământescul. Modelele elevate ale epocii sunt Beatrice lui Dante un imn pur, elevat, înaripat, închinat
iubiri şi eternului feminin. Laura lui Francesco Petrarca este întruchiparea veşnicii lumini, echivalentă
cu divinitatea. Leonardo da Vinci a pictat femeile [Frumoasa diademă, Izabela D. Ester, Ginevra de
Bianci, Doamna cu Hermina,) care erau simboluri transferate într-o suprarealitate ideală.
Portretul Giocondei este conştiinţa tainei într-o taină mai mare amândouă apărate de un
zâmbet magic şi misterios. Madonele lui Rafael reprezintă un model suprem de frumuseţe , ceea ce
înseamnă frumosul unit cu binele. La Shakespeare făpturile feminine purifică prin caracterul lor
angelic mizeria umană. Aştrii cerului shakespearian au nume feminine: Desdemona, Giulieta,
Cleopatra, Ofelia, Cordelia. Lopez de Vega creează personaje feminine din cotidian, care nu se lasă
călcate în picioare. Țărăncile sale sunt abile, inteligente şi inventive.
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Cultura Europei Moderne tratează imaginile feminine mai complex. Ximena , marea eroină lui
Pierre Corneille urmează calea datoriei, deşi sufletul său este plin de pasiuni puternice. Andromaca lui
Jean Racine suferă adânc şi dureros în faţa alternativei de aşi pierde copilul sau de a trăda credinţa
soţului său. Fiind o fiinţă rebelă şi independentă, ea nu se supune. Romanticii secolului XIX au pictat
şi au descris femei deosebite. Margareta din Faustul lui Geothe, la început este obiectul pasiunii pur
senzuale a lui Faust. Pe parcurs însă devine rivala victorioasă a lui Mefisto în lupta pentru sufletul lui
Faust. Margareta îl ridică pe Faust şi îl ajută să atingă sferele cerescului. Madam Bouari şi Ana
Carenina sunt totuşi fiinţe spirituale într-o lume a profitului. Carmen a fost simbolul libertăţii.
Moderniştii au redimensionat imaginea greacă feminină : femeia baudleriană este „ harpia, uriaşă,
îmbinând candoarea şi lubricitatea, tigrul adorat, frumoasa tenebroasă, mai mângâietoare ca îngerii
nopţii”.
Iată sumar şi schematic simbolurile feminine ale epocilor premergătoare secolului XX.
Mentalităţile secolului XX pot fi comparate plastic cu clădirile unui oraş, construite cu 200,
100 şi respectiv 40 de ani în urmă. Cele de 200 de ani au fost prevăzute pentru acest termen, cele
construite cu 100 de ani în urmă pentru 100 , iar cele din perioada sovietică au fost proiectate
pentru 40 de ani. Acum însă toate se prăbuşesc. Aşa şi valorile noastre se dărâmă. Omul
contemporaneităţii, pomenindu-se în condiţii noi, nu mai poate utiliza vechile concepţii.
Miturile s-au demitizat, cosmosul nu mai are nici o raţionalitate, istoria este o suită de
accidente, iar natura evoluează catastrofic. Vechile repere s-au distrus, s-au diluat referinţele cu care
omul s-a obişnuit. Noile valori apar neexperimentate.
Dragostea, fiind idealul tuturor religiilor şi concepţiilor moral-civice stă în baza
fundamentului relaţiilor umane. Conceptul ei arhetipal în cultura europeană este micul Eros spiritual şi
unificator al sunt izolaţi şi egoişti. Chipul uman este schimonosit, descompus, recompus şi apoi
alungat definitiv în arta non-figurativă. Lumea nouă, a incoerenţei şi ambiguităţii, neînzestrată cu un
înţeles şi scop precis, fără o autoritate morală prestabilită, a cerut o expresie artistică nouă. Natura,
lumea, omul cu relaţiile sale dispar de pe pânze. Diferenţa dintre normal şi anormal se diluează. Este
propagată şi cultivată cultura minorităţilor sexuale, recentul dicţionar al culturii Ghei este o dovadă.
Relaţiile moderne sunt ghidate de principiul plăcerii. Anume el stă la baza interesului, el este
diriguitorul vieţii spirituale. În momentul dispariţiei plăcerii, dispare şi necesitatea în celălalt.
Realitatea devine fragmentară, relaţiile de scurtă durată, pasagere şi instabile [3].
Ţările cu regimuri totalitare tratau femeia în literatură spre exemplu, ca o sclavă a statului.
Femeile în romanele lui M. Gorkii sunt în primul rând luptătoare pentru o nouă societate.
Societăţile libere, au creat o altă imagine a femeii. Proclamând consumul drept valoare totală,
fericirea se tratează în funcţie de faptul cât de bogată este o femeie, paralel femeia frumoasă devine
un obiect de lux, o jucărie de prestigiu. Această filozofie este demonstrată de revista „Playboy”.
Fericirea este căutarea de noi plăceri. Succesul revistei, i-a adus milioane de dolari editorului care în
interviurile sale spunea că a descoperit eul omenesc: sexul şi ambiţia consumului.
Oraşele citadine mari au generat un nou tip de femeie. Programatorii pe calculatoare, profesori
universitari, avocaţi, sportivi, specialiştii din mass-media, contabili, regizori de film compun o nouă
rasă de femei pentru care religia, cultura şi naţionalitatea nu mai reprezintă decât elemente secundare
ale unor identităţi în primul rând funcţionale.
Toţi cetăţenii, femei şi bărbaţi sunt transformaţi în consumatori cu orar permanent. Inima
oraşelor destinate celor mai felurite scopuri aparţine marilor spaţii comerciale închise, nedestinate
decât unei unice activităţi: cea de consumator. Magazinele cer de a ne lepăda de orice identitate, de
sociabilitate, implicare civică, de dragul plăcerilor solitare oferite de cumpărături.
Lumea atomizată a obiectivităţii a ţărilor civilizate a creat raporturi specifice dintre bărbaţi şi
femei unde principiul „afacerile sunt afaceri” reprezintă valoarea supremă şi obligatorie. Deciziile ce
trebuie luate sunt chestiuni ale competenţei tehnice. Părerile şi aprecierile omeneşti sunt înlocuite de
obiectivitate. Toţi dau vina pe sistem, puţini se simt în stare să preia responsabilitatea.
Relaţiile dintre oamenii în multe cazuri nu au o orientare valorică. În astfel de realităţi pentru
multe persoane nici viaţa nu mai are sens. Se moare din plictis, din melancolie, din dureri imaginare.
Curbele sinuciderilor europene sunt într-o creştere amplă şi regulată, este ca un val ce se ridică din
profunzimi. Prosperitatea economică uneori linişteşte conştiinţele, însă după un timp curbele urcă din
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nou.
Creaţiile dramatice ale secolului XX ne demonstrează uneori grotesc lipsa sensului, se
aşteaptă un Godo, care nu vine, pentru că este asasinat.
Cultura secolului XX este marcată de valorile culturale masculine. Cultura de acest fel
favorizează prioritatea puterii, a independenţei şi ambiţiei, valori ce se refractă şi asupra relaţiilor
dintre bărbaţi şi femei, relaţii de subordonare [4].
Ştiinţa şi tehnica au provocat şi ele o revoluţie antropologică. Termenul tehnoelectronica
propus de savanţii americani a produs modificări ale eului în dimensiunea culturală, morală şi socială.
Transplantul de organe, clonarea artificială pot să scoată individul din propria lui identitate naturală, să
rupă de legăturile sale afective, însingurându-l, făcându-l produsul unei tehnicităţi, care desfigurează,
noţiunea de personalitate. Tehnica de rând cu toate plusurile sale a sterilizat simţirea şi spiritul.
Cultura tradiţionalistă în epoca modernităţii a fost înlocuită cu o cultură de masă, mai
democratică, mai accesibilă dar plată după calitatea sa. Această realitate a influenţat relaţiile dintre
oameni canalizându-le spre superficialitate.
Secolul modernităţii a adus cu el şi aspectul democratic al rezolvării problemelor femeii.
Individul şi drepturile sale s-au întronat în majoritatea ţării.
Femeile au început să joace un rol important în viaţa economică. În anul 1940, femeile
căsătorite care locuiau cu soţii lor şi lucrau constituiau mai puţin de 14 procente din totalul populaţiei
feminine a SUA .În 1980 ele constituiau mai mult de jumătate. Într-un număr mereu crescând, femeile
au pătruns în spaţiul studiilor superioare, care a devenit poarta de acces în profesiile superioare.
Imediat după al doilea război mondial, ele constituiau între15 şi 30 procente din totalitatea studenţilor
în majoritatea ţărilor dezvoltate, cu excepţia Finlandei - un far al emancipării feminine - unde
studentele formau deja aproximativ 43 procente.
În 1980 mai mult de jumătate din toată studenţimea Statelor Unite ,Canada şi şase ţări socialiste
erau femei. În numai patru ţări europene studentele constituiau mai puţin de 40 procente. E vorba de
Grecia, Elveţia, Britania,Turcia. Studiile superioare erau la fel de obişnuite pentru fete ca pentru băieţi.
Pătrunderea în masă a femeilor pe piaţa muncii şi în instituţiile superioare le-a schimbat situaţia
socială şi conştiinţa. Femeile au devenit o forţă majoră. Modernitatea a egalat femeia în drepturi cu
bărbaţii, le-a permis şi a favorizat accesul la învăţământul superior, la muncă şi la responsabilităţi,
practic s-a realizat o revoluţie profundă în sfera morală şi culturală, o transformare dramatică a
comportamentelor sociale, unele dintre care au fost punctate şi tentate de a fi analizate anterior.
Idealul multor femei contemporane este o afacere prosperă, o carieră profesională de succes.
Cinematograful este una din expresiile emblematice ale secolului nostru. Dacă pentru timpurile
precedente literatura şi teatrul erau cele mai reprezentative pentru a simboliza universurile feminine ,
azi o face cinematografia. Întrebarea „Cum ar trebui să fie o femeie adevărată” a fost prezentă în
cinematografia secolului XX.
Tematica feminină este abordată de creaţia cinematografică chiar de la începuturile sale. Este
firesc acest interes fiindcă el este reflectarea vieţii umane. Dacă letopiseţele medievale descriau
existenţa între Eros şi Tantamos, cinematograful o face cu tehnologiile moderne descriind viaţa şi
reconstruind realitatea Cinematografia a satisfăcut un consum de masă, dar a creat şi modele inedite
ale personajelor feminine.
Regizorii Hollywoodului considerau constant că filmele de dragoste, viaţa conjugală şi
căsătorie interesează doamnele. Drept rezultat apare o specie de filme. Filmele de acest gen îi făceau
pe spectator să uite de problemele personale şi să se identifice cu femeile suferinde a tuturor timpurilor
şi popoarelor. Imaginea filmelor de gen a sedus publicul, l-a emoţionat şi l-a influenţat.
Anii 30 al secolului XX au introdus o tematică aparte, unde existau femei decăzute, viaţa
cărora a fost distrusă de legături dubioase. Epoca crizelor economice a modificat valorile sociale. Un
film de acest gen ”Cristofer Stran” a fost filmat în 1933 de Doroti Arzner una din puţinele regizoare
de la Hollyvood.
Dacă eroina se află pe o cărare abruptă aceasta nu înseamnă că avem un personaj negativ, care
suferă o catastrofă vitală. Ea poate fi o eroină. Există o singură condiţie : motivul.
Un exemplu de acest gen este filmul „Venera blondă „cu Marlen Ditrih – o soţie, care devine
amanta unui om bogat pentru a câştiga bani pentru a lecui soţul bolnav.
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Un motiv des întâlnit ai anilor 30 este femeia amantă, care este părăsită în folosul unei alte
căsătorii. Filmul„ Băc Strit”.
În aceiaşi perioadă a fost creată o nouă vedetă Mae West. Ea singură scria texte, scenarii. Şi-a
creat un tip aparte de eroină. Criza economică din anii treizeci cerea un nou tip de eroină, care nu era o
fată virtuoasă, nici o amantă romantică un lux nepermis pentru oameni, ce numără cenţi.
Mae era veselă, cinică fără jale. Sexul pentru ea este o problemă deschisă. Un astfel de personaj
a răspuns gusturilor şi viselor publicului perioadei de criză: o femeie energică, sigură, stăpână a
oricăror situaţii. Filmul „Ladi Lau” impune prin Mae West un nou tip de vamp. Blondă, seducătoare,
provocatoare, cu o voce dogită, ea face din păcat o glumă, exasperându-i pe americanii respectabili.
Filmul a celebrat victoria experienţei asupra inocenţei. Personajele sale, inspirate din lumea cabaretelor
au fost personificarea erotismului, fapt care nu i-a fost iertat, şi a dus în 1936 la o campanie de
boicotare a filmelor sale.
În anul 1934 tema femeilor decăzute a fost interzisă de cenzură.
Femeile, care încearcă să îmbine cariera de afaceri cu viaţa de familie au fost subiectele unor
filme a regizorului D. M. Stale ”Imitarea vieţii”. Un alt gen de filme „Stela Dalass” de exemplu sau
„Midred Pirs” prezentau mame cu un enorm spirit de sacrificiu care şi-au dedicat viaţa pentru o
carieră reuşită a fiicelor.
Anii 1940 au format o nouă eroină Greta Garbo care în filmele „regina Cristina” , „Ana
Carenin” a introdus o notă de tragedie şi taină. Artista a devenit un simbol al feminităţii, opusă „sexbomb”, care îi va urma în curând.
Mitul cinematografului american rămâne Marilyn Monroe, actriţa care se sinucide în 1962.)
născută în 1926. Se filmează din 1947.M. Monroe a fost o legendă, de-a lungul vieţii sale, ea a creat un
mit, acela al fetei sărace, provenite dintr-un mediu umil, care poate ajunge o mare vedetă. Pentru lume
ea a devenit simbolul eternului feminin. „ Imaginea super sexi pe care şi-a creat-o rapid ascunde de
fapt o victimă frustrată, nevrotică şi tragică a Hollywood-ului” L. Hallwell. Filmele „7 ani de
căsnicie” 1955, „Inadaptaţii „(1961).
În anii 70 apare un gen de filme, ce proslăvesc idila unei vieţi simple de la ţară . O morală
puritană îşi găseşte expresia în subiectele şi tematica lor. Regizorul Artur Gordon a produs filmul
„Simplă iubire” , în care un băiat bogat refuză la milioane din dragostea către o fată simplă. Un alt
film: Un alcoolic-cântăreţ devine sănătos, datorită întâlnirii cu o văduvă veselă de la ţară.
Filmele hollywoodiene au fost analizate detaliat de către Laura Mulvey, care într-un articol
„Plăcerea vizuală şi cinematograful narativ” (1975) susţine ideea, că cinematograful identifică
plăcerea cu punctul de vedere al bărbaţilor şi se întreabă dacă spectatoarele sunt determinate să
împărtăşească această plăcere în mod masochist.
Anii 1980 au promovat imaginea unor femei victime, care sunt folosite în interesele unor
bărbaţi perverşi. Filmul „Iubire periculoasă”, „Drumul către infern” (1985) [5].
Tematica feminină în cinematografia europeană a fost marcată de celebrul regizor suedez
Ingmar Bergman, care a înţeles cel mai bine universul feminin, pe care l-a investigat în mai toate
filmele sale. „Scene din viaţa conjugală” este filmul reprezentativ.
Filmul francez este prezentat prin simbolul Brigitte Bardot. Filmul „Viaţa particulară” are ca
subiect ascensiunea unei vedete de cinema, al condiţiei sale dramatice. Brigitte Bardot este cea care
aproape peste noapte a devenit un mit al erotismului fără complexe, al femeii - copil, al incomparabilei
bosumflate. Ea însăşi cu pletele ei, mersul legănat, privirea este obiect al discuţiei şi adoraţiei. Filmele
ei sunt mediocre dar imaginea a fost un fenomen al sociologiei cinematografului.(„Dumnezeu a creat
femeia”, „Adevărul”)
Un alt mare portretist al femeii în cinema vine din zona asiatică şi este Kenji Mizogchi , care a
reuşit să îmbine armonios critica socială cu poezia şi rafinamentul formei pentru a trata condiţia
femeii, iubirea zădărnicită. Opera sa este considerată un simbol a spiritului japonez şi a universului
japonezei.
Societatea de consum a creat simbolurile sale feminine. Claudia Schiffer, Sharon Stone,
Pamela Anderson sunt imaginile unor succese totale , ale realizărilor tuturor dorinţelor, reprezentantele
ţării unde curge laptele cu mierea, ale cornului abundenţei. Ele sunt proiecţiile ale abundenţei materiale
.şi financiare a plasării pe cele mai înalte poziţii sociale.
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Cinematografia sovietică a creat simboluri de femei eroine, tractoriste, savante, care se jertfesc
în interesele partidului şi statului. Anii 1970 -1980 au avut premiere, în care tematica feminină este
tratată mai nuanţat. Filmul lui Gleb Panfilov „Începutul” spre exemplu are ca subiect povestea unei
campioane de tir, care ajunge primăriţa unui oraş şi încearcă să facă faţă tuturor încercărilor la care o
supun viaţa socială şi personală. Filmul „Proşu slova” analizează cu fineţe şi umor universul unei
femei sovietice, care a făcut revoluţia, Magnitogorscul, dar înţelege schimbările sociale. Farmecul
filmelor se datorează actriţei Inna Ciuricova. Filmul sovietic a promovat şi alte imagini ale genului
femeia –erou. Filmul, este o formă de activitate profund participativă, cu ajutorul căreia oamenii îşi
creează societatea şi identităţile. Filmele au creat anumite tipare şi au construit destine.
Cu o anumită doză de abstractizare putem face o clasificare a stereotipurilor feminine prezente
în cinematografie. Ele sunt: Femeia muză :inexistentă, seducătoare şi inaccesibilă. Psihanaliştii
consideră că este vorba despre atribuirea sexului feminin diverselor forme de aspiraţii, năzuinţe,
himere şi visuri . Eroina de acest gen este prezentă în filmele despre bărbaţii celebri (Napoleon,
Nelson ş.a.)
Femeia erou prezentă mai ales în cinematografia sovietică : femeia partizan, tractorist,
cosmonaut, secretar de partid. În cinematografia occidentală subcategoria acestui gen este prezentată în
roluri de poliţist, agent secret, judecătoare.
Femeia casnică este o alternativă a femeii de succes, lustruieşte mediul natural de trai., ştie să
se jertfească pentru familie prezentă în telenovele.
Femeia precupeaţă mistică şi pragmatică .
Femeia fatală - seducătoare şi nemiloasă .
Femeia de afaceri –emancipată social şi cultural, cunoscătoare şi activă implicată într-o
întrecere cu bărbaţii, pe care o câştigă deseori. Filmele, care prezintă astfel de femei arată o
personalitate energică, pasionată, însă deseori frustrată şi obosită.
Stereotipurile feminine deşi diferite au o temă, care le unifică şi anume afirmarea femeii ca
subiect, revendicarea drepturilor ei asupra alegerii destinului. Femeia modernă accede la un model
novator de acţiune şi eveniment, ea inventează roluri noi şi polemizează cu rolul său tradiţional [6].
Prin eroina cinematograful contemporan proiectează o nouă perspectivă asupra evenimentelor
şi scoate în evidenţă punctele nevralgice ale societăţii.
Am prezentat doar tendinţele esenţiale, care pot fi mai lesne corelate cu problemele sociale,
economice şi spirituale ale femeilor. Aceasta nu înseamnă că nu există alte simboluri, care ar fi
interesante pentru cine ştie să asculte să descopere ecourile vremii, iluziile, neliniştile şi durerile
universului feminin.
Incursiuni mediatice.
De ce este importantă problema mediatizării tipajelor feminine?
Mijloacele de informare în masă nu doar reflectă realitatea actuală ci şi o construieşte şi
reconstruieşte prin reprezentările sociale din discursul public.
Acestea însă trebuie să fie tribuna care promovează şi produce noile mentalităţi, valori,
principii şi idei, înglobate în conceptele ce fundamentează demersul democraţiei participative – şanse
egale pentru toţi. O analiză sumar diacronică arată că în presa scrisă în anul 2011 din 54 de ediţii –
directori, redactori şefi Bărbaţi sunt 50 redactori –şefi femei fiind E. Bulat, L. Lari,V. Tăzlăuanu
doar 3. Din 240 de ziarişti din Moldova prezenţi în culegerea mass-media din Republica Moldova
sunt menţionate 83 de femei.
Faptul că femeile nu participă la procesul decizional lasă o amprentă negativă asupra tratării
problemelor sociale.
Ziarul „Moldova Suverană” prezintă imagini bărbaţi care tratează temele de finanţe, politică,
relaţii internaţionale.
Deşi 52% din populaţia Moldovei
sunt femei ele nu există pe paginile ziarelor
guvernamentale. Nu sunt femeile, nu sunt nici problemele lor.
Femeile în viaţa publică sunt mai puţin vizibile decât bărbaţii şi sunt tratate după alte
standarde, esenţialul pentru ele fiind situaţia familială şi aspectul fizic. Analiza articolelor arată că,
discursul masculin este caracterizat prin următoarele trăsături:logică mai coerentă, argumentare clară,
folosirea strategiilor retorice, accentuarea punctelor principale, iar discursurile feminine sunt
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emoţionale și sensibile [7].
Barometrul de gen în Republica Moldova confirmă prezenţa modelului patriarhal în societate,
potrivit căruia principala responsabilitate a femeii este grija de copii şi de gospodărie. Astfel,
majoritatea respondenţilor, atât bărbaţi, cât şi femei, sunt de acord cu astfel de afirmaţii.
În deceniile ulterioare presa a continuat să trateze femeile după standarde patriarhale: Pentru
bărbați este importantă experiența politică, pentru femei esențialul rămâne a fi sutuația familială și
aspectul fizic. Deși menționăm că în mass - media apar frecvent în ultimul timp femei experți iar
imaginea femeilor de afaceri este mai frecventă, totuși tendința este subreprezentarea femeilor [8 ,9].
În presa scrisă sunt prezente în anii 2018-2019 modele de autoafirmare ale femeilor. Exemplu
este ziarul Jurnal.md, care ne oferă numeroase exemple ale femeilor de afaceri cu succes din
republică, dau sfaturi de realizări în carieră, de păstrare a sănătății, tratează problemele de familie.
Problemele reale ale vieții sunt tratate cu responsabilitate în Ziarul de Gardă, articolele de aici văzând
traficul de femei, violența în familie, problemele economice ale familiei. În ultimul timp a apărut în
presa și tema femeilor migrante. Imaginea lor este contradictorie.
Astfel mass-media din Republica Moldova încearcă să se încadreze în modelul occidental al
presei. Realitățile și mentalitățile autohtone continuă s-o țină în chenarele specifice al spiritului
patriarhal. În concluzii menționăm că în creația culturală imaginea femeii este pronunțată și complexă,
spre deosebire de presa, unde imaginea femeii rămâne a fi unidimensională.
Referinţe bibliografice:
1. Gender studies in the Age of Globalization –Addleton Academic Publishers. NewYork2013.Problema a fost analizată detaliat în culegere.
2.Gizela Bock, Femeia în istoria Europei. Din evul mediu până în zilele noastre, Iași: Polirom
2002, pp.10-12.
3.Globalizare, gen și democratizare. Iaşi: Polirom, 2004.
4. Omul secolului XX, culegere, 2002 . Iași: Polirom, pp.17, 74.
5. Dicționar de cinema. București:Editura enciclopedică. 1997.
6. Dragomir, Otilia, Mihaela, Miroiu. Lexiconul feminist. Iași: Polirom, 2005.
7. Popescu, Lilia. Politica sexelor. București: Editura Maico.
8.Barometru de gen 2016, Republica Moldova; pp.12-16.
9. Femeile şi bărbaţii din Republica Moldova. Chișinău, 2015, publicaţie statistică.

UMANISMUL ȘI TRANSUMANISMUL.MODALITĂȚI DE ABORDARE ÎN MASSMEDIA
ENACHI Valentina,
doctor în istorie, conferențiar universitar,
USEM Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării
valentina_enachi@yahoo.com

REZUMAT
Lucrarea se axează pe studiul sumar al evoluției umanismului și analizează
apariția
conceptului de transumanism în axa și dimensiunea sa culturologică. În articol este specificată
modalitatea de prezentare a transumanismului în presa autohtonă, prezentate narativele, subiectele și
provocările acestui fenomen contemporan extrem de interesant.
Cuvinte-cheie: umanism, umanism creștin, laic, criză, progres, supraom, autodepășire,
transumanism, moralitate, criză.

HUMANISM AND TRANSUMANISM. METHODS OF APPROACH IN THE MEDIA
129

ENACHI Valentina,
doctor of history, associate professor (docent),
University of European Studies of Moldova,
Faculty of Journalism and Communication Sciences
valentina_enachi@yahoo.com
SUMMARY
The article analyzes the evolution of the concept of humanism. It shows the cultural and social
conditions of the emergence of the transhumanism movement. The Moldovan press specifically
mirrors this phenomenon. The main narratives of the presentation of these materials are analyzed.
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Câteva precizări terminologice: Umanismul european s-a caracterizat printr-o luptă continuă a
persoanei pentru depășirea limitelor care îi sunt impuse.
Curentul umanist are o istorie milenară, care într-o clasificare schematică se prezintă în felul
urător: umanismul antic, clasic, cel renascentist, umanismul religios include existențialismul creștin,
cât și cel contemporan. Umanismul antic este un concept legat de sistemele de credințe ale lui
Aristotel, Democrit, Epicur, Lucrețiu, Pericles, Protagoras, Socrate, Confucius. Umanismul, conform
unor studii, a existat nu numai în perimetrul european, ci și în cel asiatic. Astfel, deja din epoca
Împărăției Antice din Egipt (mileniul III î.Hr.), sunt cunoscute declarații precum inscripția preotului
Șișhi: „I-am salvat pe cei nefericiți de cei mai puternici... Am dat pâine celor flămânzi, goi la halat.
Am transportat și l-am îngropat pe cel care nu-l avea pe fiul său ..."Un număr mare de astfel de texte
atestă existența unui puternic flux umanist care a existat în cultura Egiptului Antic [1].
Umanismul clasic - umanismul Renașteri este concept legat de ideile umaniste antice, dezvoltat
în timpul Renașterii de către gânditori precum Bacon, Boccaccio, Erasmus din Rotterdam, Montaigne,
Thomas More și Petrarca. Umaniștii Renașterii au creat o cultură nouă, profană, în centrul căreia se
afla omul,cultură opusă mentalității impregnate de dogmele și învățăturile ecleziastice ale societății
medievale. Ascetismului și pesimismului medieval, umaniștii i-au opus o concepție nouă optimistă,
despre lume, pătrunsă de încrederea în om și în natură, de idealul unei fericiri terestre. Învățații
Renașterii au făcut elogiul culturii, al studiilor umaniste ca mijloc de înnobilare și de desăvârșire a
omului, au formulat idealul unei dezvoltări multilaterale a personalității; aceste idei sunt prezente în
practic toate manualele de istorie a culturii.
Umanismul teistic - un concept care include existențialiști creștini și teologi moderni, care
insistă asupra capacității unei persoane de a lucra la mântuirea sa împreună cu Dumnezeu.
Karl Marx a modificat ideile umanismului în viziunile sale filozofice,susținând că prima
prioritate este eliberarea proletariatului de opresori. Măsura umanității conform lui Marx constă în
acțiunea pentru crearea unei societăți socialiste și comuniste. Umanismul socialist al lui Marx a format
baza ideologiei sovietice.
Umanismul secular nu recunoaște credința, considerând-o doar un reper iluzoriu al unei
persoane. Aceasta este principala discrepanță cu învățătură umanistă religioasă. Idealurile seculare al
umanismului au devenit tot mai populare odată cu dezvoltarea societății moderne.
Umanismul ateu este umanismul bazat pe ideile lui Jean-Paul Sartre și alți existențialiști.
Umanismul comunist al secolului al XX-lea, concept care caracterizează credințele unor
marxiști (de exemplu, Fidel Castro), care cred că Karl Marx era un naturalist și umanist consecvent.
Umanismul naturalist (sau științific) este un ansamblu eclectic de atitudini născute în era științifică
modernă și concentrate pe credința în cea mai mare valoare și îmbunătățirea de sine a persoanei
umane.
Umanismul normativ este o poziție bazată pe recunoașterea faptului că o persoană are nevoi
umane specifice care trebuie îndeplinite. Mai mult, nu o persoană ar trebui să se adapteze societății,
dar societatea ar trebui să considere satisfacția nevoilor umane ca fiind norma funcționării acesteia.
În secolul al XIX-lea, gândirea umanistă s-a confruntat cu o criză în vigoare deplină. Prin
definiția filosofului rus N. Berdyaev: „Din individualismul nelimitat și rampant, individualitatea piere.
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/ ... / umanismul se transformă în anti-umanism".Apariția lui Nietzsche cu Zarathustra, spunând „Numi plac oamenii”, a subliniat criza umanismului,iar ideile supraomului sunt un exemplu viu în acest
sens. Nietzsche, deși a ieșit din ideile umaniste, a susținut că o persoană nu poate fi iubită doar pentru
că este o persoană. Doar un om obișnuit pentru el este un animal, respectiv, oamenii obișnuiți sunt o
turmă. Ideea nietzscheană a unui supraom aduce umanismul la cel mai înalt punct și îl distruge, pentru
că neagă principiul umanist principal - valoarea intrinsecă a omului ca atare.
Progresele științei au contribuit la modificarea imaginii clasice asupra universului, substituind
cosmosul în univers arhaic, străin omului, în care nu mai pot fi stabilite acele coordonate universale pe
care să se întemeieze prestigiul unor adevăruri comune și definitive. Astfel în secolul al XX-lea
umanismul clasic, a fost substituit cu o concepție, prezentă în creația lui A. Camus, care se întemeiază
pe o viziune pesimistă asupra omului, abolează legea spiritului, afirmă că adevărul constă în
contradicții. Că neputându-și sprijini rațiunea și ființa pe acțiunea și ființa celuilalt, înstrăinat de
oameni și de cosmos, fiecare om e condamnat la singurătate, într-o lume ostilă și absurdă, lipsită de
legi și semnificație. Astfel ideea umanismului cere o completare și dezvoltare,iar în condițiile
revoluției tehnico-științifice apare o nouă concepție: postumanismul sau transumanismul. Umanul,
considerat ca deschidere, condiție și esență a existenței nu poate accepta limitele, care-l închid ca
persoană,întrucât acestea îi anulează posibilitatea de a putea exista. De aici apare ideea
transumanismului
Spre deosebire de umanism, postumanismul nu acceptă antropocentrismul, subliniind că omul
este o parte în evoluție a naturii, în continuă transformare și schimbare. Rezultatul procesului evolutiv
continuu va fi transformat prin tehnologie postumană avansată.
Transumanismul devine o mișcare intelectuală și culturală internațională care sprijină
folosirea noilor științe și tehnologii pentru a îmbunătăți abilitățile și aptitudinile mentale, fizice ale
oamenilor și a ameliora ceea ce ea vede ca aspecte nedorite și nenecesare ale condiției umane, cum ar
fi prostia, suferința, boala, îmbătrânirea și moartea involuntară. Gânditorii transumaniști consideră
necesar folosirea în aceste scopuri a tehnicilor de îmbunătățire umană și a altor tehnologii în curs de
apariție.
Prima utilizare cunoscută a termenului "transumanism" datează din 1957, când biologul
evoluționist englez Julian Huxley inventează termenul de „transumanism“, prin care descrie acea
filozofie a ameliorării speciei umane și a mediului social prin știință și tehnologie. Semnificația
contemporană a termenului este un produs al anilor 1980, când un grup de oameni de știință, artiști și
futuriști cu sediul în Statele Unite au început să organizeze o direcție care între timp a crescut la
nivel de mișcare transumanistă. Gânditorii transumaniști postulează că ființele umane vor fi
transformate mai devreme sau mai târziu în ființe cu abilități atât de mult extinse, încât să merite
eticheta de „postumane". Se naște astfel ideea radicală că nimic nu este imposibil în progresul
civilizației umane, iar individul se poate debarasa de constrângerile sale biologice. Transumanismul a
avut baza sa conceptuală în istoria culturii europene. În ultimul timp cercetătorii specialiști în cultura
evului mediu arată că și în această perioadă aparent sumbră existau idei referitoare la
perfecționabilitatea omului. Astfel în Evul Mediu latin, ideea că natura umană nu este fixă era foarte
răspândită. Pentru omul creștin ideea de autodepășire este familială. Esența viziunii transumaniste o
găsim la Dante Alighieri: ”Omul medieval, pe care opera lui Dante îl sintetizează mai bine decât
oricare alta, este apărătorul unui transumanism teist, de data aceasta, însă nu mai puțin transumanist.
În primul, și cel mai programatic, cânt al Paradisului din „Divina Comedie”, Dante prezintă, cu o salvă
de tun, proiectul transumanist al lumii premoderne: a depăși natura umană nu se poate descrie în
cuvinte. Pentru a exprima actul de depășire a condiției umane, Dante folosește verbul italian
trasumanar, creat de el, fără echivalent în limbile moderne: „S-arăt prin verb ce-i transumanare / nu-i
chip să pot, ci-ajunge-exemplul dat / cui grația-i păstrează asemeni stare“ (traducere de George
Coșbuc) [2].
Exemplul dat de Dante este mitul lui Glaucos în varianta relatată de Ovidiu în „Metamorfoze”.
După ce a gustat dintr-o iarbă fermecată, pescarul Glaucos a fost transformat în ființă marină, ajungând
zeu al adâncurilor. Transumanist fără știință, poetul latin îl ajută pe Glaucos să-și depășească condiția
umană prin modificări chimice și metabolice. Bineînțeles că transumanismul modern se deosebește de
transumanismul medieval. Iată ce menționează specialiștii:„…Dualismul transumanistului modern,
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care concepe cu ușurință existența unui suflet rațional în absența unui corp sortit pierii, se opune
radical viziunii moniste și aproape fenomenologice a lui Dante, pentru care sinele nu se poate concepe
în afara unei corporalități. Sinele este funcție de corp și suflet. În procesul de transumanare, trupul și
sufletul rămân în perfectă uniune. Depășirea naturii umane este misterul creștin al vieții în împărăția
lui Dumnezeu fără însă vreo diminuare de sine. Paradisul este, dincolo de poezie, o scară a lui Iacob
spre capătul procesului de transumanare. Deși tehnologia nu are nimic de-a face cu demersul
pelerinului vizionar, știința divină ajută ascensiunea individului dincolo de marginile naturii
umane:”Sau poate că este vorba totuși de tehnologie. Iluminarea sinelui pe măsură ce străbate sferele
cerești presupune o nouă viziune, o nouă pereche de ochi inteligenți, am putea spune, cu ajutorul
cărora se poate face experiența Empireului, a acelei substanțe divine dincolo de timp și spațiu care nu
se poate „arăta per verba“, sediul dumnezeirii, dar și al transumanului.” Pentru omul creștin medieval,
ființa umană se află într-un dublu deficit de plenitudine: pe de-o parte, efectele păcatului originar care
virusează de mii de ani întreaga omenire, iar, pe de altă parte, făgăduința transformatoare a lui Hristos
în împărăția lui Dumnezeu. Conștiința acestui adevăr de credință creează în mintea multor autori
medievali speculații fecunde despre omul perfect, despre ceea ce se află dincolo de natura umană,
dincolo de materie și de datele existenței de aici și acum”[3 ]. Unul dintre reprezentanții acestui curent
speculativ este Alain de Lille, poet și teolog francez de la sfârșitul veacului al XII-lea. Se poate spune
despre Alain că a fost un constructivist. În poemul său alegoric latin „Anticlaudianus”, acesta răspunde
nu numai la întrebarea ce este omul, dar și la ce poate fi acesta. În misiunea sa de a crea omul perfect,
natura realizează că toată opera ei este imperfectă și cere ajutorul Virtuților. Visul Naturii pentru omul
divin mobilizează întreaga creație, care participă activ la actul suprem de construcție umană. Totuși,
nici Natura, nici Teologia și nici Credința nu pot oferi ceea ce lipsește, și anume un suflet, o inteligență
divină. Aceasta doar Dumnezeu o poate oferi, ceea ce și face. Pe pământ, Natura construiește,
arhitectural, un corp uman pe care îl înzestrează cu sufletul dăruit de Dumnezeu, iar Omul cel Nou se
naște. Acest arhetip și prototip transuman este bazat pe un model antropologic diferit de cel al
transumanistului modern. În ambele cazuri, idealul se află dincolo de coordonatele actuale. Pentru
Alain, omul ideal se află dincolo de natură și materie, în lumea ideilor și a lui Dumnezeu. În schimb,
transumanistul modern caută să redefinească natura umană și are o viziune imanentă despre ceea ce
omul poate realiza în saltul său postuman. Pentru teologul medieval, perspectiva transumanistă face
parte din destinul ființei umane, dar nu se poate împlini decât prin contact cu alteritatea divină. În
schimb, omul modern umanist este constrâns să rămână prins în destinul tragic al materialității
nemântuite. Aceste idei completează istoria culturală a transumanismului, care în viziunea lui Nick
Bostrom apare în perioada Renașterii europene. De exemplu, Giovanni Pico della Mirandola chema
oamenii să-și "sculpteze propria statuie", iluministul René Descartes considera ameliorarea umană
unul dintre fructele abordării sale științifice, iar Marchizul de Condorcet specula asupra folosirii
științei medicale pentru extinderea duratei vieții umane. Dacă studiem poveștile populare moldovenești
avem trimiteri la capacități supraumane la Feți-frumoși.
În secolul al XX-lea, un precursor direct și influent al conceptelor transumaniste a fost eseul
„Dedal: știința și viitorul" din anul 1923 al geneticianului J.B.S. Haldane, care prezicea că urmau să fie
obținute mari beneficii din aplicații ale geneticii și altor științe avansate în biologia umană. Biologul
Julian Huxley pare să fi fost primul care a folosit cuvântul "transumanism". Scriind în 1957, el definea
transumanismul ca „omul rămânând om, dar depășindu-se pe sine prin realizarea noilor posibilități ale
naturii sale umane”.
Informaticianul Marvin Minsky a scris despre relațiile între inteligența umană și cea artificială
începând din anii 1960. De-a lungul deceniilor ce au urmat acest domeniu a continuat să genereze
gânditori influenți, ca Hans Moravec și Raymond Kurzweil, care oscilau între arena tehnică și
speculațiile futuriste în stil transumanist. Coalizarea unei mișcări transumaniste a avut loc în ultimele
decenii ale secolului al XX-lea. În 1966, E. Esfandiary, s-a supranumit FM-2030 un futurist care preda
„noile concepte ale umanului" la „Noua Școală" din New York, a început să-i identifice pe oamenii
care adoptă tehnologii, stiluri și filosofii de viață tranziționale spre „postumanitate" ca „transumani"
(prescurtare de la „umani tranzitorii"). În 1972, Robert Ettinger a contribuit la conceptualizarea
„transumanității" în cartea sa „Om înspre supraom". FM-2030 a publicat „Upwingers Manifesto" în
1973 pentru a stimula activismul transumanist.
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Primii transumaniști autodeclarați s-au întâlnit formal la începutul anilor 1980 la Universitatea
din California, Los Angeles, care a devenit centrul principal al gândirii transumaniste. Aici, FM-2030 a
ținut cursuri despre ideologia sa futuristă „a treia cale". La centrul media EZTV frecventat de
transumaniști și alți futuriști, Natasha Vita More a prezentat „Breaking Away", filmul ei experimental
din 1980 pe tema descătușării oamenilor din limitările lor biologice și din gravitația pământului, în
drumul lor către spațiu. FM-2030 și VitaMore au început în scurt timp să organizeze întâlniri ale
transumaniștilor în Los Angeles, incluzând studenți de la cursurile lui FM-2030 și spectatori de la
producțiile artistice ale Natashei Vita More. În 1982, aceasta din urmă a scris „Declarația Artelor
Transumaniste" și, șase ani mai târziu, a produs programul TV „Actualizare TransSeculară" despre
transumanitate, care a ajuns la mai bine de 100.000 de telespectatori. În 1986, Eric Drexler a publicat
„Motoare ale creației: era viitoare a nanotehnologiei", în care discuta posibilitățile nanotehnologiei și
asambloarelor moleculare și a fondat Foresight Institute. Fiind prima organizație non-profit care a
cercetat, promovat și efectuat criogenia în birourile din California de Sud ale Fundației ALCOR
pentru Extinderea Vieții și au devenit un centru pentru futuriști. În 1988, în timpul ascensiunii
cyberculturii, filosoful Max More a fondat Institutul Extropy și în 1990 a fost principalul contribuitor
la o doctrină transumanistă formalizată, care a căpătat forma „Principiilor Extropiei". În 1990, el a pus
bazele transumanismului modern dându-i o nouă definiție.
În 1998, filosofii Nick Bostrom și David Pearce au fondat Asociația Mondială Transumanistă
(World Transhumanist Association, WTA), o organizație neguvernamentală internațională care să
lucreze pentru recunoașterea transumanismului ca subiect legitim al investigației științifice și
politicilor publice. În 1999, WTA a proiectat și adoptat „Declarația Transumanistă". „FAQ-ul
Transumanist" pregătit de WTA și care a furnizat două definiții formale pentru transumanism:
1. Mișcarea intelectuală și culturală care afirmă că este posibilă și de dorit îmbunătățirea
fundamentală a condiției umane prin rațiune aplicată prin dezvoltarea și accesibilizarea pe scară largă a
tehnologiilor care să elimine îmbătrânirea și să mărească mult capacitățile umane intelectuale, fizice și
psihologice.
2. Studiul consecințelor, promisiunilor și potențialelor pericole ale tehnologiilor care ne vor
permite să depășim limitările umane fundamentale și studiul conex al problemelor etice implicate în
dezvoltarea și utilizarea unor asemenea tehnologii.
Astfel, mișcarea transumaniștilor s-a conturat în spațiul occidental. Aceste procese și au găsit o
reflectare în mass-media.
Mass-media nu este un manual de istorie a culturii sau a filozofiei, dar promovează anumite
narative referitoare la noile tehnologii și influența lor asupra existenței umane. Presa din Republica
Moldova a abordat tangențial aceste teme și subiecte. Care sunt ele și cum le putem aprecia?
Dacă presa comunistă era o modalitate de a educa masele și de a le mobiliza pentru îndeplinirea
unor obiective politice și economice,iar umanismul ei socialist a constat în modelarea unui om
exemplar constructor al comunismului. Mass-media de dinainte de 1989 a acordat o anumită atenție
omului muncitor, prin această tematică subliniind umanismul social al timpului.
Temele articolelor din presa anilor ‘70 ai secolului trecut: „A apăra interesele celor ce
muncesc”; „În avangardă este clasa muncitoare”; „Modul de viață socialist și formarea omului nou
”[4]; „Stegari ai gloriei de muncă” [5]; „În destinul lor e destinul Republicii !” [6].
În presă au fost publicate reportaje, crâmpeie din viața brigadierilor, conducătorilor de zvenouri
și directori de școli de la țară sub genericul: „Fruntașii întrecerii socialiste” cu fotografii ale
veteranilor muncii, tehnologi, ingineri de la întreprinderi ș.a.
În paginile ziarelor și revistelor apăreau portrete de compozitori, poeți, savanți, pictori. Sub
rubrica: „Oamenii Republicii mele” se prezentau fotografii ale dinastiilor de muncitori, meșteri
populari, macaragii , artiști, fruntașii producției agricole.
Deși presa din această perioadă avea caracter propagandistic, „iar unghiul de vedere asupra
realității era uniformizat” [8], totuși omul de rând, chiar cu deficiențele limbajului de lemn, își găsea
imaginea în ziare și reviste, acestea exemplificând umanismul sovietic. Descoperirile științifice erau
popularizate, mai ales, în reviste unionale de tipul „Nauca i jizni”. În RSSM reviste specializate în
domeniul științific erau foarte puține.
Presa ultimilor ani din Republica Moldova este preocupată îndeosebi de mediatizarea unor
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evenimente imprevizibile, șocante și impresionante și trece sub tăcere eforturile oamenilor de știință și
cultură de a promova valorile științifice și ideile transumaniste. Presa din Republica Moldova a abordat
foarte tangențial temele și subiectele care se pot încadra în noțiunea de transumanism și promovarea
tehnologiilor științifice. Care sunt narativele și cum le putem aprecia?
La etapa actuală presa din Republica Moldova are o altă structură. Apropo pandemia
coronavirusului a schimbat optica presei asupra oamenilor și asupra specialiștilor care păreau
invizibili: savanți epidemiologi, specialiști virusologi, medici și surori medicale, fără care vedem că
omenirea poate fi nimicită.
Progresul tehnico-științific este abordat tangențial și sporadic în presa scrisă.
Monitorizarea subiectelor din „Jurnal de Chișinău”, „Timpul” și „Comsomolschaia pravda” ce
țin de problema transumanismului ne arată următoarele subiecte:
„...Roboţii ar putea prelua până la 20 de milioane de locuri de muncă în întreaga lume până în
2030, este concluzia unui raport întocmit de Oxford Economics…” ;
„…Oamenii vor fi concepuți în eprubete. În 20-40 de ani, o mare parte dintre oamenii care vor
avea o poliţă de asigurare medicală bună vor alege să conceapă copii în laborator”. Dr. Greely îşi
bazează predicţiile pornind de la realităţile medicale actuale. Astfel, de-a lungul celor patru decenii în
care fertilizarea in vitro a fost folosită s-au născut aproximativ 8 milioane de bebeluşi…” ;
„….Oamenii de știință au analizat efectul pe care-l are tehnologia asupra omului, iar
rezultatele sugerează că ne vom schimba dramatic în viitor”.
Intr-un articol se descrie un model 3 D al unui om din viitor și imaginea lui este deformată,
omul din anul2100 este cocoșat din cauza faptului că petrece majoritatea timpului aplecat asupra
laptopului și smartphonului.
De asemenea, Mindy are mușchii gâtului mai bine dezvoltați (pentru a compensa posturii
cocoșate), un craniu mai gros menit să o protejeze de radiații (de la telefon?!) și un creier mai mic ce
apare din cauza stilului sedentar Kasun Ratnayake de la Universitatea din Toledo spune că „oamenii ar
putea avea o pleoapă interioară pentru a preveni expunerea la lumina excesivă sau ochiul ar putea
bloca lumina albastră dar nu și celelalte lungimi de undă de culoare precum verde, galben sau roșu”.
Un alt medic, Nikola Djordjevic de la Med Alert Help, crede că felul în care ținem telefoanele
poate provoca dureri în anumite puncte și astfel apare ceea ce el numește „gheara de texting”, ce se
manifestă din cauza presiunii sau întinderii nervului ulnar ce trece printr-un canal bine delimitat apoi
printr-un mușchi. Cauza ar fi faptul că ținem cotul pentru foarte mult timp la 90 de grade…”[9].
În ziarul „Comsomolschaia pravda” se găsesc multe materiale despre roboți, creați mai mult în
Federația Rusă. Studenții au creat un robot culegător de petrol, robot medic, japonezii robot copil etc.
Ideile progresului tehnic au provocat și critici din diverse perspective în ziare, astfel, oamenii
devin mai proști și nimeni nu știe de ce.
„Omenirea a bifat multe lucruri stupide în secolul al XX-lea, însă, chiar și așa testele IQ
arătau o creștere a inteligenței. Acum, însă, în mod oficial, trendul s-a inversat. Asta înseamnă că
inteligența oamenilor este în regres. Jurnaliștii de la inc.com se întreabă dacă fenomenul a fost cauzat
de dietele noastre din ce în ce mai nesănătoase, de sistemele educaționale neperformante, de
dependența tehnologică sau poate de sursele de informare.”
Datele provin de la trei generații de bărbați, născuți între anii 1962-1991 și au fost studiate
din 1970 până în 2009. De la o generație la alta, IQ-ul a scăzut cu 7 puncte în medie. Nu este pentru
prima dată când un astfel de trend în scădere a fost observat. Chiar și James Flynn a vorbit despre el
acum un deceniu, când i-a studiat pe adolescenții britanici.
Ce a dus la inversarea efectului Flynn nu poate să spună niciun om de știință cu siguranță.
Însă studiul din Norvegia arată totuși că aceste scăderi de IQ s-au întâmplat și în interiorul familiilor.
Descoperire anulează teoria potrivit căreia scăderea IQ-ului s-a datorat acumulării de gene
dezavantajoase în anumite arii din societate …”[10].
O altă critică este legată de problema morală:
Inteligenţa Artificială: extinderea sau nimicirea universului uman ?
-- Spune-mi definiția moralității.
-- Nu am etică.
-- Trebuie să știi mai multe despre moralitate.
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-- Nu știu ce înseamnă etică.
-- Ok, moralitate ?
-- Integritate.
-- Ce e aia integritate ?
-- Îmi pare rău, nu știu ce altceva să-ți spun.
-- Fii moral !
-- Fii bărbat !
În articol se menționează că acest dialog este purtat între un tehnician de la Google şi unul
dintre cei mai avansaţi „chatterbots“ (robot care vorbeşte), adică un program care învaţă să facă
conversaţie bazat pe exemple date de dialog. În cazul de faţă exemplele sunt luate din sute de scenarii
de film. Programul nu doar aruncă cuvinte memorate către interlocutor, ci recunoaşte anumite cuvinte,
înţelesuri şi poate forma noi întrebări din cele care i-au fost adresate. O astfel de inteligenţă artificială
se obţine printr-un proces numit computerizare cognitivă, adică computerele sunt învăţate să mimeze
câteva moduri în care creierul uman funcţionează. Majoritatea lucrărilor în acest domeniu au pus
accent pe prelucrarea limbajului natural sau lingvistica computaţională . Computerul preia texte sau
discursuri aşa cum apar în cărţi şi în documente, iar maşina extrage înţelesul şi contextul.
Acesta este doar un exemplu de inteligenţă artificială (IA) dezvoltată în momentul de faţă.
Chiar dacă nu am ajuns încă în situaţiile reprezentate în filmele science fiction, unde roboţii gătesc şi
spală şi ne conduc dintr-un loc în altul, ne aflăm într-un început foarte promiţător al dezvoltării
inteligenţei artificiale. IA ne însoţeşte chiar acum, pe cei mai mulţi dintre noi, prin prezenţa asistenţilor
personali din smartphone-uri. Siri (Apple), Cortana (Microsoft) sau Google răspund comenzilor vocale
şi îndeplinesc sarcini organizaţionale. Deși articolul arată ajunsurile robotehnicii, însă exemplele sunt
simbolice. Robotul nu are etică și moralitate.
Transumanismul – „cea mai periculoasă idee din lume” [11].
Transumanismul a fost descris de către un opozant declarat ca „cea mai periculoasă idee din
lume”.
Apoi va urma postumanismul, despre care nici măcar nu putem avea închipuire, fiindcă
momentul de „singularitate” (conectarea minții cu calculatorul) va face orice scenariu posibil și
imprevizibil…”Omul modificat ! Ce spun transumaniștii? Închipuiți-vă că ați dormit doar trei ore,
sunteți obosit,imaginează-ți că ai dormit trei ore, ai stres, oboseala s-a acumulat. Transumanii
sugerează: direcționați laserul către o anumită parte a creierului și sunteți din nou bine.
Transumanii cred că invențiile lor pot fi periculoase - dacă reușesc să învețe cum să controleze
creierul unei persoane la distanță, atunci, de exemplu, companiile de publicitate vor putea dicta
oamenilor ce să cumpere. Acum imaginați-vă cum puteți utiliza această invenție în propaganda
politică.
Ilustrul fizician Hopchins a atras atenția asupra faptului că vor apărea două caste : cei bogați
cu super tehnologii și săraci, care nu au acces la acestea din urmă.
Putem concluziona că narativele abordării ziaristice sunt în parte pesimiste, deoarece în lume
au murit miturile, care au răpit în numele progresului rațional farmecul universului de altă dată. Iar
progresul tehnologic poate fi folosit de politicieni și marile companii publicitate în interesele lor
meschine și comerciale.
Tot odată nimeni nu se poate împotrivi progresului științific și descoperirile pot fi folosite și în
favoarea omenirii. Unele surse mediatice contrează spunând că este „mișcarea ce esențializează cele
mai îndrăznețe, curajoase, imaginative și idealiste aspirații ale umanității”. Unii autori cred că
omenirea ar fi deja transumană, deoarece progresul medical din ultimele secole au modificat în mod
semnificativ speciile noastre. Tema dată trebuie popularizată, discutată și mediatizată pentru a
solidariza oamenii în baza unor valori umane și de ce nu transumane.
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REZUMAT
În acest articol ne propunem să analizăm tehnicile și canalele de comunicare electorală,
abordate de către staffurile celor doi candidați în alegerile prezidențiale din România, noiembrie 2019
- Viorica Dăncilă, promovată de PSD, și Claus Iohannis, promovat de PNL. De asemenea, articolul va
include evoluția participării electoratului basarabean în scrutinele prezidențiale din România, începând
cu anul 2000 până în campania din 2019, dar și a curentului unionist format în Republica Moldova!
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SUMMARY
In this study we elucidated the electoral communication startups of the two candidates in the
presidential elections in Romania - Viorica Dăncilă (PSD) and Klaus Iohannis (PNL). Also, we have
reflected the evolution of the participation of Romanian citizens from the Republic of Moldova,
starting 2000 to the present. We found, the rise of the Unionist current in the Republic of Moldova,
which after the latest opinion polls it reached 34% of the respondents.
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Introducere. Alegerile prezidențiale din 10 noiembrie – primul tur, și 24 noiembrie 2019 al
doilea tur, reprezintă cel de-al 8-ulea scrutin de acest gen în România post-decembristă. Alegerile
prezidenţiale din 1990 au fost singurele din istoria electorală de după 1989 în urma cărora preşedintele
României a fost ales din primul tur de scrutin. Ion Iliescu a învins atunci cu 85% din sufragii. În
scrutinul prezidențial din noiembrie 2019 prezența la vot a fost de 51,19% în primul tur și 54, 86% în
turul doi. De obicei, în turul doi rata de participare este mai scăzută decât în turul întâi, dar în ultimele
alegeri au fost excepții – în 2009, 2014 și 2019.
Tabelul 1. Evoluția prezenței la vot în alegerile prezidențiale din România
Anul
Turul I
Turul II
1990
86,19%
1992
76,29%
73,23%
1996
76,01%
75,9%
2000
36,35%
57,50%
2004
58,50%
55,20%
2009
54,37%
58,02%
2014
53,17%
64,10%
2019
51,19%
54,86%
Sursa: autorii

În acest scrutin a crescut vădit interesul diasporei pentru prezidențiale. Autoritățile române au
însușit bine lecția după alegerile din 2014, când din cauza numărului mic de secții de votare din
străinătate (294 de secții), foarte mulți români nu au reușit să voteze până la închiderea urnelor, deși
aceștia au stat mai multe ore și au format cozi de mii de persoane în mai multe capitale europene.
În acest an pentru românii din diasporă au fost organizate 835 de secții de votare. Aproape
950.000 de români au mers la secțiile de vot amenajate în străinătate. Prezenta mare a fost și rezultatul
desfășurării – în premieră – a procesului de votare în decurs de trei zile – atât în primul, cât și în al
doilea tur. Cea mai mare prezență a fost în Italia - peste 190.000 de oameni, în Marea Britanie - peste
170.000 și Germania, cu aproape 155.000, Spania - mai mult de 130.000.
Iohannis a fost câștigător detașat în diasporă. Pentru candidatul PNL au votat 863 de mii voturi
sau 94% și doar 6% - pentru Viorica Dăncilă. Deși admitem și ipoteza că acesta a fost, nu atât un vot
pro-Iohannis, cât un vot anti-PSD. De altfel, și în prezidențialele din 2014, în diasporă, Iohannis a
obținut cele mai multe voturi - 89,73%.
În urma scrutinului, președintele în exercițiu Klaus Iohannis câștigă al doilea mandat
prezidențial cu 6. 437 mii sau 65,88% din totalul voturilor exprimare. Viorica Dăncilă a obținut 3. 334
mii de voturi sau 34,12% [1], acesta fiind cel mai slab rezultat din istoria PSD. Politologul Cristian
Pârvulescu afirma, în acest sens, la un post TV, că PSD a pierdut oamenii care aveau charismă, care
au fost înlocuiți "de domni și doamne care numai strigă. PSD de astăzi nu mai are puterea" [2]. După
primul tur, Dăncilă a câștigat doar în 10 județe din România, unul singur din Moldova - județul
Botoșani. Diminuarea performanțelor electorale ale PSD a început încă în scrutinul pentru Parlamentul
european din același an. Astfel, în alegerile pentru Parlamentul European din 16 mai 2019, PSD a
obținut 22,50% (8 locuri), iar PNL 28% (10 locuri). În 2014, Alianța Electorală Partidul Social
Democrat – UNPR –PC obținea 37,40%, iar Partidul Național Liberal – 14, 86% [3]. În alegerile
europarlamentare din 2009 – PSD - 31,07%, PNL 14,52% [4].
După primul tur, în scrutinul din 2019, Klaus Iohannis a obținut aproximativ 3,5 milioane de
voturi, adică mai puțin decât obținea Victor Ponta în primul tur al alegerilor din 2014, cu 300.000 de
voturi. În 2014 în alegerile prezidențiale din România în al doilea tur, cu o participare la vot cu peste
10% mai mare față de primul tur, Iohannis a obținut 6.288.769 de voturi, reprezentând 54,43% din
opțiuni. Victor Ponta a obținut 5.264.383 de voturi, reprezentând 45,56%. Doar în 5 județe (Giurgiu,
Ialomița, Teleorman, Tulcea, Vrancea) rezultatele electorale au fost opuse, 59,48% pentru Ponta și
doar 40, 52% pentru Iohannis [5].
În preliminariile campaniei electorale din 2019, frontul de luptă, odată cu criza
guvernamentală, a fost redus la cei doi candidați: Iohannis-Dăncilă. Pe durata mandatului său la
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Cotroceni, Klaus Iohannis a întărit funcția prezidențială, a adus o imagine foarte bună și a reușit să
folosească anul 2019 strategic, a fost un an în care a convins [6]. Dăncilă, respectiv, a avut un post cu o
enormă eroziune de încredere din partea publicului. Vom constata, că nici un prim-ministru care a
candidat pentru postul de președinte de țară nu a reușit să câștige.
Potrivit Constituției, Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi
liber exprimat, iar mandatul Președintelui României este de 5 ani. Preşedintele României reprezintă
statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
Conform articolului 80, Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna
funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile
statului, precum şi între stat şi societate. Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi
îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (articolul 92).
Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
d) acordă graţierea individuală. (articolul 94) [7].
O campanie pentru candidați în funcție. Candidații în funcție au o serie de avantaje în
momentul când începe campania, avantaje care decurg din natura poziției politice deținute până la acel
moment. Așa cum Guvernul Dăncilă a fost demisionat cu o lună înainte de scrutin -10 octombrie,
putem afirmă că finaliștii acestui scrutin au fost candidați în funcție. Funcția însă, aduce atât avantaje,
cât și dezavantaje. Acești candidați au ca scop apărarea funcției și prelungirea mandatului. Asta
înseamnă că trebuie să demonstreze că au avut realizări în timpul mandatului și merită să obțină încă
un mandat.
Metodele de creare a imaginii electorale sunt de două feluri: cu caracter simbolic și cele cu
caracter pragmatic.
Metode simbolice:
- folosirea simbolurilor pe care le presupune funcția sa, adică se face transfer de imagine de
la funcție la candidat; cu cât funcția este mai mare, cu atât acel candidat e mai puternic;
- folosirea legitimității funcției – acest lucru oferă un ascendent asupra celorlalți candidați;
- invocarea competenței profesionale – unui candidat în funcție i se acordă prezumția de
competență, pe când cel din opoziție trebuie să dovedească acest lucru. [8, p.24]
- Metode cu caracter pragmatic:
- crearea de evenimente (pseudo-evenimente PR) care să atragă atenția opiniei publice și a
mass-media;
- întâlniri cu șefi de state și negocieri cu organisme internaționale (recunoașterea venită din
partea liderilor altor națiuni are o mare importanță); intensificarea acțiunilor de politică externă;
- aducerea selectivă în prim-plan a unor probleme economice și politice;
- inițierea unor investigații sau susținerea unor anchete publice la nivel național și local; [9,
p.25]
- Pe când pentru candidatul aflat în opoziție se recomandă următoarele metode de promovare
electorală:
- atacarea contracandidatului; adoptarea unei poziții de ofensivă permanentă;
- militarea pentru schimbare;
- adoptarea unui discurs opus celui al contracandidatului și reprezentarea sa ca purtător al
adevăratelor valori morale, al soluțiilor reale. [10, p.29]
Profil electoral: Iohannis. În 2014, Klaus Iohannis s-a lansat în campanie cu un profil
electoral atipic, cu o bună imagine locală și regională, mai puțin politician și mai mult administrator, la
al patrulea mandat în funcție de primar al Sibiului [11]. Era o figură nouă în politica mare,
necontaminată de scandaluri și conflicte politice. Pe de altă parte, necunoscut la nivel național. Astfel
că o bună parte a campaniei s-a bazat pe creșterea notorietății. În această ordine de idei, Iohannis,
întrebat, în cadrul dezbaterilor din 20 noiembrie, cum se autoidentifică, a răspuns că se consideră "un
președinte al normalității": Mă consider un președinte "de construcție, care a adus normalitatea în
Romania". Și atunci, în primul rând, și în 2019, etnia germană a accentuat stereotipia pozitivă a
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"neamțului serios și pragmatic"."Decât un mârlan, mai bine pierd", fraza rostită în ultima zi a
campaniei din 2014 a proiectat o componentă morală în profilul viitorului președinte. Aceasta a
contrastat puternic cu dimensiunea pur politică, machiavelică a contracandidatului său, Victor Ponta
[12, p.100].
În Cartea președinților, profesorul Vladimir Tismăneanu și Cristian Pătrășconiu, cataloghează
cu anumite determinative președinții României, în funcție de faptul cum s-au poziționat în mentalul
colectiv. Astfel, despre socialismul lui Ceaușescu consideră că a fost un "sultanism (termenul vine de
la Max Weber) combinat cu fanatism ideologic și intrigi de tip bizantin. Ceaușescu avea o certă
vocație manipulativă. Băsescu a fost un președinte "jucător", cel mai anti-comunist președinte al
României. Constantinescu - în raport cu conceptul de "jucător", a fost un președinte – "spectator",
Iliescu – "l-a urât pe Ceaușescu, dar n-a fost un anti-socialist. A învățat pe dinafară gramatica
democrației, dar a fost incapabil să construiască o frază în această limbă politică" [13].
Dăncilă: profil electoral. Viorica Dăncilă, membră a Partidului Social Democrat din anul
1996, este prima femeie din istoria României care a deținut funcția de prim-ministru, propusă pe 16
ianuarie 2018 de către PSD, în urma demisiei prim-ministrului Mihai Tudose. Guvernul Viorica
Dăncilă a primit votul de încredere al Parlamentului pe 29 ianuarie 2018. Guvernul a picat pe 10
octombrie 2019, în urma unei moțiuni de cenzură. De-a lungul anilor a deținut poziții atât în cadrul
PSD, cât și în cadrul administrației locale. Până în 2018, Viorica Dăncilă a deținut două mandate
succesive în Parlamentul European [14].
Obiective de guvernare: PSD. Printre prioritățile programului candidatului Viorica Dăncilă au
fost promovarea performanţei economice în tandem cu cea socială, incluziunea socială reală. Alte
priorităţi anunţate de candidatul PSD a fost politica internaţională. Astfel, Dăncilă își propunea ca
România să găzduiască, cel puţin, o instituţie oficială europeană de prestigiu, precum şi organizaţii
relevante în domeniul cercetării, educaţiei şi culturii. O altă prioritate de guvernare a constituit-o
transparenţa instituţiei prezidențiale, pe care candidata PSD o vede "ca pe o cameră de urgenţă":
"Palatul Cotroceni şi Administraţia Prezidenţială vor funcţiona 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7." În
felul acesta Dăncilă l-a acuzat pe toată durata campaniei pe Klaus Iohannis de faptul că Preşedinţia
României este "un turn de fildeş în care aleşii s-au ascuns de popor, un buncăr al jocurilor de culise"
[15].
După Revoluție, până în 2019, candidatul PSD a fost mereu prezent în turul al doilea, dar a
câștigat numai de trei ori: Ion Iliescu în 1990, 1992 și 2000. De altfel, mai multe sondaje de opinie nu
dădeau șanse pentru promovarea candidatei PSD în turul doi.
Obiective de guvernare: PNL. Printre principalele obiective al programului de guvernare
propus de Partidul Naţional Liberal (PNL) au fost restructurarea Guvernului, refacerea capacităţii
administrative, tranziţia de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiţii şi pe creşterea
competitivităţii, stimularea investiţiilor pentru majorarea potenţialul de creştere al economiei
româneşti, concentrarea investiţiilor pentru realizarea proiectelor de infrastructură energetică (BRUA,
gazoductul Iaşi - Ungheni - Chişinău) şi sprijinirea dezvoltării 5G a sectorului de telecomunicaţii.
Deși pe durata mandatului Guvernului PSD au fost majorate pensiile și salariile bugetarilor,
totuși electoratul a dat preferință PNL. Acest fapt îl constată chiar ex-președintele Traian Băsescu întrun interviu pentru un post TV din Chișinău. Evoluțiile din PSD au făcut obiectul criticii unui alt
președinte, Ion Iliescu, deși dintr-un alt unghi de vedere: "În România, politica socială s-a stins, iar
liberalismul economic adoptă forme cu adevărat extremiste. Încercând să se "reformeze" şi să devină
"un partid de stânga european", PSD s-a deplasat spre centru, iar alte partide mari şi mici au mers spre
dreapta şi chiar spre flancul de extremă dreapta. După aderarea României la UE, mulţi foşti alegători
PSD au plecat în Occident şi votează acum pentru partidele de dreapta", spune Iliescu în interviul
acordat TASS. Iliescu afirmă că"cel mai rău lucru este însă că Partidul Social Democrat funcţionează
acum nu ideologic, ci doar ca instrument al puterii și că ar trebui să se întoarcă la ideologia de stânga
de la cea de centru unde s-a poziționat. România, la fel ca alte țări din Europa de Est, nu îşi poate
permite să abandoneze politicile de stânga", a mai spus președintele de onoare al PSD [16].


Ion Iliescu a înfiinţat în 1990 Frontul Salvării Naţionale, devenit PDSR, actualul Partid Social Democrat. A condus fostul
PDSR între anii 1997 și 2000 și a fost președintele României în perioadele 1990-1996 și 2000-2004.
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În comunicarea politică, după Gabriel Thoveron, “poziţionarea" este o parte a imaginii,
conţinând numai elementele ei principale şi anume acelea care vin spontan în minte, aspectele cele mai
evidente, cele mai remarcabile, acelea care permit cel mai uşor ca un candidat să fie distins de rivalii
săi, sau un partid de concurenţii săi. Fiecare, odată ce se face cunoscut, "este poziţionat" în mintea
publicului (…) iar această poziţionare este o reducţie. Nu reprezintă un portret în detaliu, ci câteva
trăsături marcante care permit oamenilor să evoce personajul. Un contur – aproape o caricatură.
Imaginii i s-a aplicat regula simplificării" [17].
Klaus Iohannis: politici discursive. Candidatul PNL a refuzat categoric dezbaterile cu
Viorica Dăncilă. Opiniile despre acest refuz, inclusiv în mediul academic, au fost separate în societate.
Astfel, unii au afirmat că dezbaterile nu sunt obligatorii, alții, dimpotrivă, că lipsa acestora reprezintă
un mare pericol pentru democrație. Politologul Florin Grecu scrie pe blogul său: "Campania electorală
prezidenţială din 2019 a rămas doar cu numele, fiind anostă, austeră, la nivel de imagine, lipsind ideile
şi confruntările democratice dintre candidaţi. Lipsa dezbaterilor electorale televizate reprezintă cel mai
mare pericol pentru o democraţie modernă, deoarece se pot eluda teme importante despre ceea ce a
fost şi ceea ce urmează să se întâmple în politica internă şi externă a României. Din toată ecuaţia
alegerilor prezidenţiale a lipsit cetăţeanul, adică alegătorul, cel care deţine puterea politică, pe care o
transferă, în ziua votului, reprezentanţilor" [18].
Alegerile prezidențiale din România fără dezbateri electorale. Istoria competițiilor
prezidențiale mai atestă cazuri de refuz a unor competitori de a participa la tradiționalele dezbateri
electorale. Tradiție introdusă de Nixon-Kennedy în alegerile prezidențiale din SUA în 1960.
Astfel, este relevant faptul că în contextul prezidențialelor din Franța, 2002, Președintele
francez, Jacques Chirac, a anunțat, că nu va accepta să participe la o dezbatere televizată cu candidatul
de extrema-dreaptă Jean-Marie Le Pen, deoarece "în fața intoleranței și urii, nu este posibilă nici o
tranzacție, nu este posibil nici un compromis, nu este posibilă nici o dezbatere". Așa cum nu am
acceptat în trecut o alianță cu Frontul Național, indiferent de preț, nu voi accepta o dezbatere cu
reprezentantul său", a afirmat Chirac. Președintele în exercițiu a afirmat că nu dorește ca alegerile
prezidențiale "să fie confiscate de obscurantism, ură și dispreț": "Această luptă este lupta mea de o
viață. Este o luptă în numele moralei, în numele unei anumite idei a Franței, care se bazează pe măreția
Franței, pe unitatea națiunii" [19].
În România postdecembristă confruntările televizate între candidații intrați în turul doi sunt o
tradiție. O singură dată nu au fost organizate dezbateri televizate între cei doi candidați, în 2002, când
în turul doi au ajuns să se confrunte Ion Iliescu (PSD) și Corneliu Vadim Tudor ("România Mare").
Prima dezbatere postdecembristă, cea din 1990, Ion Iliescu - Ion Rațiu, nu a avut niciun efect
electoral. Ion Iliescu avea să câștige primul său mandat în "Duminica Orbului" cu peste 85% din
voturi.
În studiile despre comunicarea electorală din România sunt relevante secvențele despre
dezbaterile din 1996 și întrebarea--surpriză a lui Emil Constantinescu către contracandidatul său Ion
Iliescu: "Credeţi în Dumnezeu, domnule Iliescu?"
Iliescu: "M-am născut într-o familie de oameni evlavioși, am fost botezat în BOR. Sigur, în
evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări." Constantinescu a revenit și a spus apăsat:
"Aţi declarat că sunteţi liber-cugetător. Asta înseamnă necredincios, deci om fără Dumnezeu" [20].
În Republica Moldova, în timpul dezbaterilor televizate dintre Petru Lucinschi și Mircea
Snegur (prezidențialele din 1996) , acesta din urmă l-a întrebat la fel pe Lucinschi, fost secretar de
partid pe ideologie, dacă știe "Tatăl nostru !" Acestea au fost primele dezbateri televizate după
declararea independenței.
Dezbaterile televizate din contextul alegerilor prezidențiale din 2009, au demonstrat
eficacitatea lor în răsturnarea balanței electorale. Asta în pofida faptului că unii analiști consideră că
dezbaterile nu au puterea de a schimba decizia de vot a electoratului. Dezbaterea dintre Mircea Geoană
și Traian Băsescu a fost considerată decisivă pentru eșecul candidatului PSD. Senzația evenimentului a
constituit-o întrebarea lui Băsescu către Geoană dacă acesta s-ar fi întâlnit în ajun cu controversatul om
de afaceri O. Vântu.
"Geoană: Nici mie nu-mi place domnul Vântu.
Băsescu: Nici aseară nu va plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Aseară, când a aflat că e arestat
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domnul Popa Nicolae, v-a chemat de urgență?
Geoană: Am avut aseară o întâlnire cu domnul Vântu."
După ultima confruntare din scrutinul din 2014, care s-a desfăşurat la televiziunea B1, între
primarul Sibiului de la acea vreme, Klaus Iohannis, candidatul Alianţei Creştin Liberale, şi liderul
PSD, Victor Ponta, care era şi premier, a rămas celebru următorul schimb de replici dintre cei doi:
Victor Ponta:"Acum l-am văzut pe Băsescu din nou, acelaşi fariseism, încredere că îi prosteşte pe
români din nou. Voi trăi în România fără Băsescu şi Iohannis. Klaus Iohannis: Oare domnul Băsescu ia prostit pe români când v-a pus premier? Pe mine m-a refuzat, pe dumneavoastră v-a pus " [21].
Iohannis în incinta Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I". Ca alternativă a acestui
element electoral, stafful PNL organizează în ziua de 19 noiembrie, o așa-zisă dezbatere susținută de
Iohannis în incinta Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I". La această dezbatere dreptul de a pune
întrebări l-au avut doar cei invitaţi să participe.
Anterior, candidatul PNL a explicat de ce nu acceptă o dezbatere cu Viorica Dăncilă:
"Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru dat jos prin moţiune de cenzură, a fost
parte activă a tuturor mârlăniilor pesediste, a sprijinit activ încercările de acaparare a justiţiei, a fost
foarte activă când a fost vorba să facă zid împreună cu guvernul în jurul unor persoane cu probleme
penale. Doamna Dăncilă este reprezentanta unui partid antidemocratic, nereformat, care a guvernat
împotriva românilor". Nu accept o dezbatere cu astfel de persoane care reprezintă tot ce este mai rău în
politica ultimilor ani din România. Nu pot să legitimez comportamentul mizerabil al PSD-ului din
ultimii ani, acceptând o dezbatere cu candidatul acestui PSD. Eu îmi doresc România fără PSD în
structurile de conducere. În conceptul meu nu este loc pentru un astfel de PSD şi nu este loc pentru
dezbatere cu un astfel de candidat", a spus Iohannis [22].
Și șeful de campanie al lui Klaus Iohannis, liberalul Dan Motreanu, a argumentat într-o postare
pe Facebook de ce șeful statului nu va merge la dezbateri cu Viorica Dăncilă:
"Au fost multe momente în care premierul Viorica Dancilă a refuzat dialogul instituțional cu
președintele, deși acesta era foarte necesar în funcționarea statului. Abia acum, PSD cere dezbatere, ca
și cum nu ar fi cunoscute toate pozițiile politice exprimate de fiecare candidat în parte și în ce mod a
servit interesul public. Este un tertip ieftin de campanie și ne dăm seama cu toții că nimic nou nu s-ar
putea decanta dintr-o astfel de discuție" [23].
Într-o intervenție televizată, Traian Băsescu îl taxează dur pe Klaus Iohannis pentru refuzul de
a participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă. Băsescu face critică comparația pe care o fac liberalii cu
episodul Jacques Chirac – Jean-Marie Le Pen cu confruntarea propusă de Dăncilă și PSD. Băsescu
recunoaște că Dăncilă în mod legitim a intrat în turul II, "nu a intrat pe opinii extremiste, antieuropene,
anti-stat de drept - pur şi simplu a primit voturi, şi nu puţine"."Cred că aici Iohannis greşeşte, PSD nu
are eticheta de partid extremist, nici nu e calificat ca atare" [24].
În cadrul "dezbaterilor" Iohannis s-a poziționat ca fiind un "fan al justiției", fără de el, "s-ar fi
prăbușit statul de drept". Potrivit candidatului, nu a intervenit în justiție pentru că a preferat să lase
aceste entități independente, fără ingerințe politice. Așa a vrut să se diferențieze de Viorica Dancilă.
Referindu-se la declarațiile doamnei Dăncilă, atunci șefă a Cabinetului, despre mutarea
ambasadei României din Israel de la Tel -Aviv la Ierusalim, declarația făcută în cadrul unei vizite
private din SUA, Iohannis a calificat-o drept dilentatism în politica externă: "Regimul DragneaDăncilă nu avea ce căuta aici (în politică externă), aici nu e vorba de cercuri obscure (asemănătoare
celor care activau în justiție), ci de o gândire obscură" [25].
În cadrul interviului de la TVR, 18 noiembrie, Dăncilă a explicat scandaloasa declarație făcută
despre mutarea ambasadei de la Tel-Aviv la Ierusalim. Ea a argumentat, că a făcut-o cu respectarea
legii și prin obținerea unui consens. De asemenea, că s-a raliat la decizia SUA, care este principalul
partener strategic al României, care asigură securitatea statului român. Mai mult, Guvernul ar fi trimis
referitor la acest subiect un Memorandum către Președintele României. România de trei ani nu are
ambasador în Israel. Ca urmare, în iunie, România a pierdut, la vot, postul de membru nepermanent în
Consiliul de Securitate al ONU în perioada 2020-2021, în fața Estoniei, care a câștigat pentru prima
dată acest post.
Surpriza așa-ziselor dezbateri, promisă din start de către Klaus Iohannis, a constituit-o
"microfonul în sală". Spre final, amfitrionul evenimentului electoral a solicitat ca microfonul să fie
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transmis în sală pentru a recepționa întrebări din zona publicului prezent. Așa că cele mai curajoase
întrebări au fost puse de studenți. De exemplu: "De ce nu a-ți chemat jurnaliști care să pună și
întrebări incomode?" O altă întrebare cu implicit la adresa doamnei Dăncilă a fost dacă este important
ca președintele sa cunoască limbi străine. A urmat răspunsul: "Pe mine m-a ajutat. În Consiliul
European nu toți vorbesc limbi străine, dar prin intermediul translatorilor se pierde mult din substanță."
Iohannis a reamintit și de proiectul său "de suflet", pe care, de altfel, nu l-a înglobat în temele
de campanie, "România educată" – ar trebuie să readucă în prim-plan ideea meritocrației în societate.
De remarcat că toate întrebările adresate candidatului Iohannis au fost anti-pesediste.
Analizând la postul de televiziune TVR prestația dezbaterilor din Biblioteca "Carol I", Ion
Cristoiu conchide că Klaus Iohannis a debutat ca "moderator si intervievat". Întrebările "erau texte."
Acestea nu l-au pus în evidență ca "politicianul care scapă". Pe el l-ar fi interesat, bunăoară, trecutul
enigmatic al său, de ce părinții au emigrat în Germania, iar el a rămas; de ce nu stă împreună cu el, la
București, și soția. Despre evoluția de opțiuni politice, or în 2009 Mircea Geoană, candidatul PSD, îl
promova pentru funcția de prim-ministru. Întrebările nu erau generatoare de știri. Jurnaliștii se simțeau
jenați, era doar un candidat, și nu un șef de stat. A lipsit familiarul. În felul acesta analistul
concluzionează: "Am asistat la doliul presei române!" [26].
La dezbaterea electorală organizată de Klaus Iohannis, din 19 noiembrie, au participat 8
jurnaliști şi un politolog, selectați de stafful PNL. Pe lângă jurnaliştii care vor pune întrebări, la
dezbatere au mai fost invitaţi şi alţi reprezentanţi ai presei, care doar vor asista, ca spectatori, de la
balcoane. Sala Bibliotecii are 215 locuri pe scaune şi două loje, două balcoane mari, care au fost
ocupate de presa acreditată, presă străină şi presă din România. În sală, în afara a patru consilieri ai
domnului preşedinte, au fost opt oameni din staff-ul electoral, deci 12 persoane, iar restul de 202-203
persoane, cât permite sala - studenţi.
Miza liberalilor a fost ca peste 7 milioane de cetăţeni să urmărească evenimentul, programat cu
cinci zile înainte de finala prezidenţială, dezbaterea fiind transmisă de un post de radio şi cinci
televiziuni de ştiri. Plus foarte multe site-uri de ştiri, conturi de Facebook. Pe Facebook au fost
înregistrate un milion de vizionări.
Interacțiunea virtuală: influența FACEBOOK. Rețeaua de socializare, Facebook, ca și în
alegerile din 2014, a jucat un rol important în campania electorală a celor doi candidați. Prin
intermediul acesteia, candidații și-au promovat programul, imaginile din timpul campaniei, spoturile
electorale. Facebook-ul a contribuit la crearea unui spațiu comun de solidarizare și comunicare cu
diaspora. De fapt, într-un spațiu mediatic dominat de televiziuni partizane - atât in România, cât și în
Republica Moldova, de altfel, rețelele sociale acționează ca o alternativă de comunicare, devenind un
canal de comunicare electorală influent și credibil.
Postări relevante în perioada electorală: Viorica Dăncilă. Strategia electorală a candidatei
Viorica Dăncilă a fost una anti-Iohannis. Dăncilă l-a învinuit pe contracandidatul său de faptul că "a
împărțit în găști țara" și nu a reușit să fie un președinte al tuturor. Este înconjurat de niște oameni,
ceilalți – "ciuma roșie" - trebuie să dispară. Președintele, în viziunea doamnei Dăncilă, are un discurs
extremist. Într-o postare pe pagina oficială a candidatei PSD este difuzat un spot electoral care îl
parodiază pe Iohannis cu mesajele sale anti PSD : "pesede, pesede, pesediste" - 77 de repetiții într-un
mesaj electoral [27]. Fiind întrebată, în cadrul ediției speciale de la TVR, care a fost cea mai mare
realizare a ei în calitate de prim-ministru, Dăncilă a declarat că au fost oamenii, salariile majorate,
investițiile în școli. Iar eșecul constă în faptul că nu a îndeplinit în proporție de 80% programul
guvernamental, deoarece guvernul a fost demis.
Un subiect de campanie, în turul doi, l-a constituit refuzul candidatului PNL de a participa la
tradiționala dezbatere televizată. La 22 noiembrie, pe Facebook, Viorica Dăncilă se adresează cu o
SCRISOARE DESCHISĂ către români:
Dragi români,
Dragi jurnaliști,
Dragi formatori de opinie,
Indiferent de opțiunea dumneavoastră, duminică, cred că sunteți de acord cu toții că felul în
care domnul Iohannis a ales să se comporte în toată această perioadă este DE NEACCEPTAT. Nimeni,
dar absolut nimeni, nu și-ar fi permis să refuze, fără niciun argument credibil, o dezbatere electorală.
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Ce ne ascunde domnul Iohannis? Eu, până în ultima clipă, voi insista și voi fi pregătită pentru
confruntarea democratică pe care românii o cer și o merită! Așa că lansez un apel public. Să îl chemăm
pe Klaus Iohannis la dezbatere în această seară, începând cu ora 20:00, la Palatul Parlamentului!
În sala unde trebuiau să aibă loc dezbaterile, Dăncilă i-a adus lui Iohannis 3 daruri: tricolorul,
biblia și Constituția României. Simbolistica acestor daruri a fost explicată astfel de către candidata
PSD: "Tricolorul pe care trebuie să-l aibă în suflet; Constituția pe care președintele a călcat-o în
picioare; Biblia, pentru că un om care crede în Dumnezeu este un om bun, care nu aduce ură și
răzbunare, un om care aduce echilibru si consens în spațiul public." "Cred în Dumnezeu. Nu-i voi
dezamăgi pe români. Nu mă ascund, nu fug, nu am luat nicio decizie împotriva lor, am tricolorul în
suflet. Sunt un bun român şi-mi iubesc țara."
22 noiembrie în direct. Președintele #PSD Viorica Dăncilă transmite un mesaj către români la
finalul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale: "Iohannis este absent așa
cum a fost absent 5 ani la Cotroceni."
Stafful Dăncilă oferă și argumentul "electoral" din spatele moțiunii de cenzură. La 23
noiembrie postează: "Dragii mei! Vă rog să ascultați declarația lui Ludovic Orban de la Zagreb (unde
și domnul Iohannis a fost prezent!) în care le spune popularilor europeni că au dat jos Guvernul PSD
pentru a putea propune ei un comisar din partea PPE, pentru ca popularii europeni să aibă majoritatea
în noua Comisie! Ei fac jocurile politice ale altora și încearcă să acopere în presă aceste manevre
țipând la noi “fake news"! Iată adevăratul fake din politica românească: Klaus Iohannis și PNL!
Duplicitari, ipocriți și periculoși acești întruchipați salvatori ai neamului!" (109.045 de vizualizări)
[28].
Și în ziua scrutinului – 24 noiembrie - Dăncilă îi invocă președintelui "absența din costumul de
președinte". Astăzi am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare,
muncă, respect și devotament față de acest popor și interesele lui. Pentru respectarea legilor
fundamentale și a principiilor democrației. Pentru un președinte care nu fuge de muncă, de oameni și
de responsabilități. Am votat cu inima și din inimă, pentru români și pentru țara noastră!
Strategia de campanie a lui Klaus Iohannis. Postări relevante în perioada electorală.
Klaus Iohannis și-a construit campania pe "antipesedism", e un termen pe care președintele l-a folosit
ca atare în campania pentru referendumul din 26 mai. Klaus Iohannis a avut un mandat inert, totuși o
acțiune pronunțată i-a adus plus în capitalul de imagine - intrarea intempestivă în sediul Guvernului în
ianuarie 2017, când a anunțat toată țara că guvernul PSD pregătește o ordonanță de urgență, care va
facilita reprezentarea în justiție a celor acuzați de corupție. Însă conducerea social-democrată a
continuat atacul asupra justiției cu acțiuni care au ușurat corupția instituțională. "Antipesedismul
președintelui Iohannis a fost verbal, oratoric și destul de molcom", e opinia directorului general IMAS,
sociologului Alin Teodorescu [29].
Strategia electorală a lui Iohannis s-a fundamentat pe demonizarea PSD, lucru pe care l-au și
ironizat în spoturile sale stafful pesedist. În special, injustiția "promovată" de către PSD. Astfel că
victoria lui Iohannis vine să încununeze o campanie de luptă împotriva corupției în care s-au angajat
mii de români. E un mesaj că puterea "baronilor" corupți s-a sfârșit.
După victoria din primul tur, la 10 noiembrie, Iohannis postează următorul mesaj electoral:
"Dragi români, victorie! Am reușit să învingem PSD, mai mult decât oricând în ultimii 30 de
ani. Niciodată românii nu au votat atât de clar împotriva PSD. Și acest lucru înseamnă un pas enorm
înainte pentru România. Milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru proiectul nostru
– pentru o Românie Normală și pentru a continua procesul important de schimbare în bine din
România.
Dragii mei, războiul cu PSD nu s-a încheiat. Mai avem o luptă, mai avem un pas peste două
săptămâni. Veniți la vot pentru ca lupta voastră să nu fi fost în zadar! Veniți la vot pentru o Românie
Normală!"
În ziua de 12 noiembrie Iohannis scrie: "Votul pe care mi l-ați acordat în primul tur al
alegerilor este o confirmare a încrederii pe care o aveți în mine. Dar Președintele nu poate reconstrui
singur o țară, de aceea este mare nevoie de fiecare dintre voi, de implicarea voastră" [30].
După închiderea secțiilor de votare, Iohannis, a promis să se implice "total" în reformarea
României, amintind și de un proiect al său mai vechi – "România educată", care, dacă va fi realizat, îi
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va asigura un loc în istoria românilor. În acest sens, în perioada campaniei electorale a fost promovat și
spotul cu participarea președintelui României, care îndemna românii să citească câte o pagină în zi. În
data de 10 octombrie Iohannis face următoarea postare pe contul sau de Facebook:
"Lumea aparține celor care citesc, pentru că atunci când citești o carte e ca și cum ai ține un vis
între palme. Noi, românii, însă, nu citim destul. Așa că vă invit să alegeți o carte pe care o îndrăgiți, să
citiți o pagină și să nominalizați un prieten, un coleg sau chiar întreaga familie să facă la fel. Folosiți
#timpulsăcitim și hai să readucem România printre marile culturi ale Europei, cele care citesc. Când
vine vorba de citit, țara noastră este ultima în Europa. O națiune este condamnată la stagnare, dacă
oamenii se opresc de citit. Oare nu putem să găsim un moment să ne bucurăm de lectură. Hai să citim
împreună. Începem cu "Om bun la centru" de Mihăilescu. [31].
22 noiembrie. Pe Facebook este promovat spotul video cu următorul mesaj. "Dragi români!
Miza e clară. Ori EU ori PSD!"
24 noiembrie. "Astăzi este o zi extrem de importantă. Votăm pentru viitorul României, pentru
direcția în care va merge România mai departe, pentru o Românie modernă și europeană! Astăzi este
ziua campionilor cu ștampila "VOTAT" în mână. Vă invit să veniți la vot!
Dragi români, fiți toți campioni astăzi! #PentruRomâniaNormal
Argumentele lui Iohannis în ce privește refuzul de a participa la o dezbatere electorală cu V.
Dăncilă, de asemenea, își găsesc spațiu pe pagina de Facebook a candidatului:
"…Nu poate exista însă nici o dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat
împotriva românilor trei ani de zile. Nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD
nereformat, care a călcat în picioare statul de drept, care a vrut ca România să deraieze de la
parcursul său european doar pentru beneficiul unei clici de infractori. Vorbim de candidata unui
partid care acum mimează democrația, după ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice,
care i-a umilit pe români, care s-a făcut scut în fața corupților și penalilor în toți acești ani."
PSD, fake news-urile din campanie. Confruntarea între PSD şi PNL a depăşit etapa atacurilor
politice şi a ajuns în cea a ştirilor false şi a aluziilor referitoare la instaurarea unui regim represiv. Presă
română, opinia publică, staffurile electorale au semnalat "invazia" fake-urilor în contextul campaniei
prezidențiale. Printre victime: Cîțu, Iohannis, PNL și USR-PLUS. Acuzația adusă lui Klaus Iohannis,
că ar fi purtat o cască în ureche, prin care i se suflau răspunsurile la întrebări în timpul conferinței de
presă, a fost doar primul pas. Astfel, conform unui fake news, Klaus Iohannis ar fi omul masoneriei
germane. Voi remarca, în context, aceleași știri false au fost răspândite și în campania prezidențială
din Republica Moldova, 2016, cu referire la candidata dreptei politice Maia Sandu. Autorul textului
remarcă că una din activitățile secrete ale masoneriei este dezagregarea teritorială și economică a
României, lucru care s-a văzut în ultimii 25 de ani.
PSD Arad a distribuit pe 13 noiembrie o fotografie în care susține că președintele Klaus
Iohannis, contracandidatul Vioricăi Dăncilă, ar avea 17 dosare penale. Președintele a dezmințit
informația. Apropierea turului al doilea al prezidenţialelor a dus la apariţia de mesaje din ce în ce mai
controversate din partea celor trecuţi de curând în opoziţie, adică PSD. Lia Olguţa Vasilescu, şefa de
campanie a Vioricăi Dăncilă, a distribuit pe Facebook o postare în care acuză PNL că taie pensii şi
salarii, în ciuda faptului că liberalii au negat categoric că vor lua măsuri de austeritate : "Megaofertă!
Black Friday. Comasare nelimitată la spitale. PNL. Reduceri de 25% la salarii şi pensii“. De
asemenea, pagina de Facebook a ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, a fost clonată pentru a se putea
posta un mesaj care sugerează că PNL va pune impozite românilor care muncesc în străinătate. "Ţara
este într-o situaţie dificilă. Ne chinuim să găsim soluţii pe plan intern, dar avem grave dificultăţi. Am
alcătuit o comisie pentru a găsi modalităţi de a impozita atât salariile celor aflaţi în diaspora, cât şi
serviciile de transfer gen Western Union şi MoneyGram. E timpul să strângem cureaua", se arată în
falsa postare a ministrului Finanţelor. Nu în ultimul rând, social-democraţii au răspândit un alt mesaj
atribuit lui Cîţu, prin care se sublinia că Guvernul Orban nu va face nicio investiţie, pentru că aşteaptă
ca acestea să fie făcute de privaţi [32].
După ce Klaus Iohannis a declarat că vrea dispariţia PSD de la conducerea instituţiilor, socialdemocraţii l-au acuzat pe preşedinte de faptul că dă dovadă de extremism - aluzie la nazism: "Domnul
Klaus deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare", a declarat
Olguţa Vasilescu la Antena 3. Aluziile referitoare la etnia lui Iohannis şi practicile regimului nazist nu
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sunt noi, în trecut fiind mai mulţi social-democraţi criticaţi de comunitatea germană şi de instituţii care
se ocupă de problematica Holocaustului.
Analistul politic George Rîpă susține că astfel de mesaje nu fac decât să enerveze, dar şi să
îngrijoreze o mare parte din societate care altfel ar fi rămas neutră în acest moment politic. Aşa s-a
întâmplat şi în 2014, când atacurile extremiste la adresa candidatului Iohannis au mobilizat în plus
aproximativ un milion de votanţi". De altfel, analistul punctează că prin atitudinea pe care o arată în
aceste zile PSD nu face decât să se izoleze şi la nivel european: "Atacurile antisemite, xenofobe şi
extremiste, nu fac decât să marginalizeze PSD pe plan extern. Prin astfel de mesaje PSD îşi pierde
orice credibilitate externă. Socialiştii îşi adâncesc imaginea de partid nedemocratic". La rândul său,
analistul politic Radu Delicote susţine că efectele ştirilor false venite dinspre PSD ar putea fi resimţite
pozitiv pe termen scurt, adică şi prin mobilizarea electoratului tradiţional al social-democraţilor. Cu
toate acestea, consideră Delicote, pe termen lung, ştirile false atentează la încrederea electorală element vital pentru integritatea imaginii unui partid, care se construieşte foarte greu şi este extrem de
sensibilă. În acest caz, se pierde o potenţiala încredere a unei majorităţi tăcute, adică acei 50% din
electorat care nu votează" [33].
La rândul său, stafful PSD și-a acuzat oponentul de faptul că ar inventa o campanie de fake
news, lansată la adresa lor de către social-democrați. În 17 noiembrie, Viorica Dăncilă posta pe pagina
sa de Facebook: "Vedem de câteva zile cum Klaus Iohannis și echipa sa au adoptat o nouă strategie:
“candidatul Iohannis este victima unei campanii devastatoare de FAKE NEWS. Să vă fie rușine,
domnule candidat! FAKE NEWS este ceea ce faceți voi de ani întregi, mințind zi de zi că economia
României este în colaps. FAKE NEWS este atunci când falsificați mesaje despre diaspora în condițiile
în care noi am implementat programe de sprijin pentru românii din afara granițelor. Ce ați făcut voi?
Cum ați venit la guvernare, ați eliminat ministerul dedicat relației cu diaspora! Iar preamăritul domn
Iohannis nu a mers NICI MĂCAR O DATĂ în afara granițelor în 5 ani de mandat să-i întâlnească pe
acești oameni. Vă aduceți aminte de ei doar în campanie." Încheie postarea cu fraza: Rușine, Klaus
Iohannis! Ne priviți de sus, dar sunteți jos și sunteți mic [34]. Partea superioară a machete (745
distribuiri 7 K vizualizări)
Prin același canal de comunicare, Dăncilă îi ripostează, la 15 noiembrie, lui Iohannis refuzul de
a participa la dezbateri: "Domnule Iohannis, v-am chemat la o dezbatere și ați refuzat, chinuindu-vă, în
mod caraghios, dar arogant, să dați o explicație. Nu ați reușit. Nu ați reușit să faceți nimic bun pentru
această țară. Și nu doar de-a lungul mandatului dumneavoastră, ci nici după ce ați dat jos Guvernul
pe care, anterior, l-ați blocat sistematic, chiar cu încălcarea Constituției. Ați aruncat țara în haos și
ați blocat activitatea Guvernului, întârziind pensiile și salariile românilor. Domnule Iohannis, vă
aștept la dezbatere în fața românilor! Oamenii vă așteaptă, domnule președinte!" (841 distribuiri)
[35].
În plină desfășurare a campaniei electorale, la 13 noiembrie, Klaus Iohannis susține prima
conferință de presă. Pe pagina sa postează: "Așa cum am spus, îmi doresc să prezint proiectul meu
pentru România Normală printr-un dialog direct și deschis cu cetățenii și cu reprezentanții massmedia. Vă invit în această seară, începând cu orele 18:00, să urmăriți live pe Facebook întâlnirea cu
jurnaliștii pe care o voi avea în cadrul unei conferințe de presă".
"Absența din costumul de președinte". Dăncilă îl atacă și cu acest prilej: "Am văzut probabil
singura conferință de presă din mandatul de președinte - un moment de o aroganță monstruoasă și un
dispreț pentru democrație și pentru români pe care cu greu putem să-l calificăm. În 2014, Klaus
Iohannis ne spunea textual că o dezbatere între contracandidații din turul doi al alegerilor
prezidențiale este absolut necesară și așteptată de toți românii. Se pare că multe s-au întâmplat în
acești 5 ani de mandat cu principiile și convingerile dumnealui. /// Am primit din partea TVR o
invitație pe care eu am acceptat-o. Îl invit așadar pe președinte în acest weekend la televiziunea
națională, ca să ne prezentăm amândoi viziunea pentru România următorilor 5 ani.
În același context, Dăncilă formulează 10 întrebări către contracandidatul său. Este, în viziunea
noastră, o formulă optimă pentru a-i imputa președintelui Iohannis "greșelile" comise pe durata
primului mandat. Printre acestea :
"Domnule președinte,
- Ați promis în campania electorală din 2014 că veți renunța la imunitatea oferită de funcția
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prezidențială. De ce i-ați mințit pe români?
- Ca președinte care a călcat în picioare Constituția și a sfidat apoi deciziile Curții
Constituționale, credeți că meritați voturile românilor pentru un al doilea mandat, la care vă dă dreptul
tocmai Constituția României?
- Ați făcut promisiuni mari pentru țară, domnule Iohannis, de exemplu intrarea României în
Schengen sau ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, dar nu ați reușit să vă întoarceți în
țară decât cu o șapcă și trei poze.
- Ne vorbiți de România normală. Credeți că e normal să vorbiți cu nonșalanță despre justiție și
integritate în timp ce dumneavoastră aveți o problemă de corupție cât casa? Sau mai exact, cât șase sau
cinci case, pentru că ne-ați spus astăzi că a șasea “a fost eliminată".
- De ce nu ați acordat nici măcar un interviu în această campanie și nu ați participat în cei 5 ani
la vreo emisiune televizată sau vreun interviu? Credeți că nu aveți de dat niciun răspuns la întrebările
românilor?
- Și o ultimă întrebare, care să vă ajute să faceți un bilanț fulger al celor 5 ani de mandat:
Domnule Iohannis, chiar nu vă îngrijorează absența dumneavoastră din costumul de președinte pe
care-l purtați? [36].
Dancilă îl acuză pe Iohannis și de faptul că oricine i se opune, se trezește cu dosare penale.
Procurorii o amenință și pe ea cu dosare, așa cum i s-a întâmplat atât contracandidatului Victor Ponta
după alegerile din 2014, cât și celui ce a încercat să îi fie contracandidat în aceste alegeri, Dan Barna.
Că oricine e o amenințare pentru Iohannis în calea acaparării puterii are parte de linșaj mediatic,
anchete și dosare. Ea consideră că România, în acest fel, se îndreaptă spre un monopol de putere.
Așadar, strategia de comunicare a staffului PSD îngloba calificative ca "președinte arogant,
președinte spectator, absența din costumul de președinte" etc. În 19 noiembrie Viorica Dăncilă posta
pe contul de Facebook: "Am avut prea mult timp un Președinte spectator la Cotroceni". (7,7K
vizualizări)
Retorica anti-Iohannis însă nu a fost acceptată de românii din țară și cu atât mai mult de cei din
străinătate. Picajul electoral al acestui partid de stânga a continuat în scrutinul din 2019. Cu doar trei
ani în urmă, la parlamentarele din decembrie 2016, PSD a câștigat categoric - 35 județe față de doar 3
pentru PNL La fel, în 2014, cu toate că a pierdut prezidențialele, candidatul PSD, V. Ponta, a învins în
20 de județe, inclusiv aproape în toată Moldova și Muntenia. La prezidențialele din 24 noiembrie 2019,
Viorica Dăncilă a învins doar în 5 județe din zona de sud a României (Giurgiu, Gorj, Mehedinți, Olt și
Teleorman), iar toată Moldovă a votat pentru candidatul dreptei Klaus Iohannis. În premieră absolută,
candidatul stângii nu câștigă în niciun județ din Moldova .
Profilul electoratului lui Klaus Iohannis
Electoratul lui Klaus Iohannis, care a obținut peste 37, 5% la primul tur de scrutin, este format
în proporție de peste 50% din alegători cu vârste între 35 și 64 de ani, cu studii medii și superioare
(85%), angajați la stat sau privat (53%), elevi și studenți (23%). Pentru ei a contat cel mai mult profilul
candidatului (67%) și mai puțin partidul care îl susține și au luat decizia de a-l vota din timp, cu patru
săptămâni înainte de campania electorală (60%), arată analiza IRES. A fost votat în proporții egale de
femei și bărbați. Votanții lui Klaus Iohannis provin preponderent din mediul urban (56%) și 44% din
mediul rural. În proporție de 45 % ei sunt din regiunea de Sud, București și Dobrogea, 36% din
Transilvania și Banat și 19% din Moldova [37].
Profilul electoratului Vioricăi Dăncilă. Electoratul Vioricăi Dăncilă, 23% la primul tur de
scrutin, este format preponderent din persoane de peste 65 de ani (43%) și între 45 și 64 de ani
(39%), tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani reprezentând doar 8%. În privința studiilor, cei mai mulți
au studii medii (55%), dar tot la Dăncilă găsim și cel mai extins electorat cu studii elementare (31%).
Cei mai mulți alegători ai Vioricăi Dăncilă sunt pensionari (55%) și 27% sunt angajați. A fost votată
în proporții egale de femei și bărbați. Pentru toți aceștia, a contat cel mai mult partidul care a susținut
candidatul (57%), iar decizia de vot a fost luată cu mai mult timp înainte (62%). Electoratul candidatei
Dăncilă provine 51% din mediul rural și 49% din cel urban. A fost votată în special de cei din
Regiunea Sud, București și Dobrogea (58%), de 23% din cei din Transilvania și Banat și 20% din
Moldova [38].
Concluzii. Referindu-ne la cei doi candidați – Iohannis și Dăncilă – dacă, în primul caz,
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electoratul a votat candidatul, nu partidul, atunci, în al doilea caz, electoratul a votat partidul și mai
puțin candidatul. Viorica Dăncilă nu a fost un contracandidat dificil pentru Klaus Iohannis. În calitatea
de președinte a fost un candidat mediatizat, prezent la evenimente. Klaus Iohannis a folosit tipul de
comunicare instituțională, ca și Viorica Dăncilă, de altfel, care i-a permis să fie în fiecare zi în atenția
publicului, dominând dezbaterea fără să se confrunte cu adversarii.
În mod normal, ar fi trebui să aibă loc cel puțin o dezbatere electorală între cei doi finaliști.
Dezbaterile televizate se consideră a fi un element-cheie în campaniile electorale și comunicarea
electorală. Totodată, acestea contribuie la crearea contextului informațional favorabil concurentului
electoral, influențând atitudinile, deciziile și, implicit, comportamentul politic al electoratului. În
competițiile electorale din societățile democratice, dezbaterile televizate oferă actorilor posibilitatea de
a se poziționa, de a convinge și de a influența comportamentul de vot al diferitor segmente de
electorat. Dezbaterile televizate reprezintă una dintre cele mai spectaculoase metode de mediatizare a
politicului. Ele au devenit un exercițiu obligatoriu în campaniile electorale din mai multe state, și în
același timp, un indicator care certifică importanța comunicării politice.
Totuși, dezbaterile nu sunt obligatorii. Ele satisfac doar acel electorat, care are așteptări de la o
politică discursivă. Până la urmă, nu dezbaterea face alegerea competitivă, dar un public care este
obișnuit să consume politică și are nevoie să audă candidații vorbind și explicându-și valorile și
programele.
Făcând un paralelism cu opțiunea electoratului din Republica Moldova, trebuie să constatăm că
ultimul timp se atestă o ascensiune consecventă a curentului unionist în societate. Conform unor
sondaje de opinie, efectuate de IMAS în decembrie 2019, peste 30% din respondenți susțin ideea
reunirii cu România. În 2016, sondajele arătau că 20% dintre cetăţenii Republicii Moldova ar agrea
unirea imediată cu România.
Actualmente, pe eșichierul politic moldovenesc activează nouă partide și mișcări unioniste:
1. Partidul Liberal
2. Partidul Unității Naționale
3. Partidul Național Liberal
4. Uniunea Salvați Basarabia (USB), cunoscut anterior ca Mișcarea Acțiunea Europeană,
relansat la 21 iulie 2019 ca partid unionist
5. Partidul Popular Românesc, înființat la 28 august 2019
6. Partidul Liberal Democrat
7. Partidul Democrația acasă
8. Mișcarea unionistă UNIREA–ODIP
9. Mișcarea Unionistă "Sfatul Ţării II"
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SECȚIA 5. PSIHOLOGIE
ROLUL PSIHOLOGIEI SĂNĂTĂȚII ÎN PROMOVAREA STILULUI SĂNĂTOS DE
VIAȚĂ ÎN RÎNDURILE TINERETULUI
OSTROVARI Petru,
dr. în medicină, conf.univ.,
USEM
REZUMAT
Psihologia sănătății constituie un domeniu cu o zonă rapidă de extindere în problematica
stilului sănătos de viață al tineretului. Necesitatea cercetărilor în rolul psihologiei sănătății în
promovarea stilului sănătos de viață este probată de date statistice. Astfel, conform studiului
Organizației Mondiale a Sănătății stilul sănătos de viață influențează 50% din sănătate, factorilor
ereditari, mediului înconjurător și medicinii revenindu-le 30%. În Republica Moldova tinerii constituie
1/3 din numărul total al populației, însă fiecare al șaselea tânăr este fumător, anual sporește numărul
noi de tumori maligne, dar și numărul de infracțiuni comise de tineri. În același timp tinerii de astăzi se
racordează la Generația Z și, respectiv, au alte aspirații și valori. Scopul articolului este studierea
modului de viață al tinerilor și argumentarea rolului psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos
de viață.
Cuvinte-cheie: tineri,stil de viață, stil sănătos de viață, psihologia sănătății.
ROLE OF HEALTH PSYCHOLOGY IN PROMOTING THE HEALTHY LIFESTYLE
AMONG YOUTH
OSTROVARI Petru,
PhD in medicine, Associate professor,
University of European Studies of Moldova
SUMMARY
The psychology of health is a research area with rapid expansion on the healthy lifestyle of
youth issues. The need for research into this area is proven by statistical data. Thus, according to the
World Health Organization investigation, the healthy lifestyle influences 50% of the health, the
hereditary factors, the environment and the medicine returning 30%. In the Republic of Moldova, the
number of young people constitutes 1/3 of the total population, but every sixth young person is a
smoker, every year the number of new malignancies increases, but also the number of crimes
committed by young people. At the same time, the young people of today are connected to Generation
Z and, respectively, have other aspirations and values. The purpose of the article is to study the style of
life of young people and to argue the role of health psychology in promoting a healthy lifestyle.
Key words: young people, lifestyle, healthy lifestyle, psychology of health.
Introducere. Psihologia reprezintă studiul minții și comportamentului, iar medicina – știința și
practica stabilirii diagnosticului, prognosticului, tratamentului și prevenirii bolilor. Odată cu
intensificarea proceselor globalizării se observă apariția unor probleme complexe, soluționarea cărora
nu poate fi atribuită în totalitate nici psihologiei și nici medicinii, dar care necesită cunoașterea în
profunzimea ale ambelor domenii și capacitatea de soluționare a problemelor, argumentare și decizie
rațională.
Problemele complexe care acoperă preocupările actuale în medicina contemporană și
psihologia medicală se referă la psihologia sănătății. Gradul de “acoperire” poate fi diferit și depinde,
în primul rând, de complexitatea, interdependența și profunzimea problemelor psihologice și medicale
(Fig.1):
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Fig. 1. Psihologia sănătății
(tehnica cercurilor Euler)
Specialistul în psihologia sănătății este implicat în activitățile de informare și promovare a
modului/ stilului sănătos de viață.
Cele mai importante teme sunt: “acțiunile de promovare a întreținerii fizice; o bună nutriție şi
controlul greutății; programele de eliminare a fumatului, abuzului de alcool şi produselor chimice;
prevenirea accidentelor; screeningul pentru hipertensiune arterială; auto-îngrijirea medicală
corespunzătoare; managementul stresului; măsurile preventive de îngrijire a sănătății pentru copii” [1]
și altele.
O tematică importantă este sănătatea mintală, prin care se subînțelege “nivelul psihologic al
stării de bine caracterizat de funcționalitatea ființei umane în condiții satisfăcătoare ale adaptării
emoționale, comportamentale, biologice și sociale” [2]. Acest domeniu este preocupat de studiul
factorilor biologici, genetici sau care țin de chimia creierului; experiențelor de viață (inclusiv traume,
abuzuri, adiții), precum și de antecedentele problemelor de sănătate în familie. Obiectivele psihologiei
sănătății sunt:
- promovarea sănătății;
- menținerea sănătății;
- educarea pentru sănătate;
- prevenirea îmbolnăvirilor.
Scopul acestui articol constă în analiza detaliată a problemelor complexe inter-și
pluridisciplinare care definesc aria tematică a medicinii sănătății, studiul preocupărilor specialiștilor în
acest domeniu și sinteza rolului psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos de viață în
rândurile tineretului.
Scopul stabilit al lucrării a fost realizat prin investigarea următoarelor obiective:
- definirea conceptului “psihologia sănătății” și a termenilor adiționali;
- identificarea datelor empirice care ar valida problematica psihologiei sănătății în Republica
Moldova;
- descrierea Generației Z – determinanta tineretului de azi;
- descrierea componentelor stilului/modului sănătos de viață;
Ipoteza cercetării: dacă se vor promova intens principiile și normele psihologiei sănătății,
atunci fenomenul cazurilor nefaste în rândurile tinerilor va fi în descreștere.
Ipoteza cercetării este validată prin metode statistice, de analiza și compararea datelor empirice,
de formulare și descriere a concluziilor.
Lucrarea abordează o tematică extrem de importantă care se cere a fi studiată în profunzime și
aprobată în toate programele curriculare. Problematica tinerilor nu trebuie privită ca o simplă întrebare
filosofică care vizează modul de viață și valoric al tinerilor. Este important de a conștientiza
importanta problemei pentru dezvoltarea durabilă a societății umane și a realiza măsuri pentru
încadrare în societate.
Tinerii de azi – Generația Z. Conform datelor Biroului Național de Statistică tinerii reprezintă
aproape a patra parte a populației lumii, însă se estimează că către 2050 ponderea tinerilor se va reduce
cu 20%. În Republica Moldova tinerii constituie cu vârsta de 14-34 ani constituie 32,4%. Tendința de
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micșorare a numărului tinerilor în rândurile populației stabile este probată prin următoarele date: „Pe
parcursul ultimilor ani putem observa o descreștere a populației cu vârsta de 14-19 ani cu 45,3 mii
persoane, ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a micșorat de la 22,0% la
01.01.2014, până la 19,8% la 01.01.2018. Numărul persoanelor în vârstă de 20-24 ani a scăzut cu 61,0
mii persoane, ponderea s-a micșorat cu 3,3 puncte procentuale, numărul persoanelor în vârstă de 25-29
ani de asemenea este în scădere (cu 31 de mii), iar numărul tinerilor cu vârsta de 30-34 ani a crescut cu
45,4 mii sau 5,9 puncte procentuale” [7]. Care este cauza și efectul acestui fenomen?
La prima vedere lucrurile sunt explicabile: globalizarea, migrația, exodul de creare etc. Însă,
după analiza profundă a problemei date conchidem că tinerii de astăzi sunt denumiți Generația Z.
Conform [8], cei născuți în anii 90 au fost crescuți în anii 2000 – perioada celor mai profunde
schimbări care s-au produs în cel puțin un secol.<…>Ei (tinerii - N.A.) sunt la îndemână pentru orice
de la o vârstă periculoasă, accesul lor la informații, idei, imagini și sunete este fără precedent. În
același timp, tinerii sunt izolați și programați. Habitatul lor este unul de atomizare fizică și relativă
inactivitate prin conectivitate și comunicare continuă totală. Ei sunt obișnuiți să se simtă lumești și
devin precoce „extrem de angajați” într-un ecosistem virtual în care sunt tratați de la egal la egal, iar în
același timp se bucură de discursul cel puțin de protecție și direcționare din partea părinților,
profesorilor și consilierilor. Toate acestea creează multiple contradicții de ordin social și psihologic.
Tinerii generației Z au alte opinii despre viață și alte valori. După cum afirmă [9], pentru tinerii
de astăzi sunt importante:
- echilibru dintre starea fizică, emoțională, intelectuală și spirituală;
- abilitatea de a schimba lucrurile;
- perfecționarea abilităților practice;
- calitatea muncii prestate;
- întocmirea planului de acțiuni de dezvoltare personală.
Cum pot fi realizate aceste deziderate? Ce se întâmplă dacă așteptările tinerilor se confruntă cu
o altă realitate, în care 2/3 din societatea umană nu este pregătită să-i accepte, iar metodele de instruire
și consiliere psihopedagogică sunt preluate din secolele trecute?
Stilul de viață sănătos. Conceptul “stil de viață”/“mod de viață” este deseori utilizat pentru a
prioritiza totalitatea activităților unei persoane, unui grup de persoane sau comunități cu scopul de a
satisface nevoile materiale și spiritualitate în condițiile dezvoltării durabile a societății.
Stilul de viață sănătos, denumit și stil de viață echilibrat, are ca fundament epistemologic
alimentația corectă și echilibrată, activitatea fizică zilnică și bunăstarea emoțională, relațională și
spirituală. Acceptarea modului sănătos de viață impune ca necesitate adoptarea măsurilor de profilaxie
și prevenire a îmbolnăvirilor, stresului, deciziilor nefondate etc., precum și de gestionare și dozare
corectă a activităților și timpului pentru activitate și somn, conștientizarea existenței și rolului fiecărei
persoane pe pământ. Acest adevăr se încadrează în definiția sănătății propusă de Organizația Mondială
a Sănătății.
Stilul sănătos de viață depinde de fiecare din noi. Fiecare vârstă are secretele sale, dar toate
secretele pot fi delimitate în următoarele: activitate (fizică și cognitivă), socializare, raționament,
alimentație/hidratare corectă, sport, odihnă activă și somn. Prin urmare, stilul sănătos de viață se referă
la:
- alimentația sănătoasă și hidratarea corectă a organismului,
- modul activ de viață,
- sănătate mentală și cognitivă
- stare de spirit pozitivă
- managementul timpului
- managementul stresului
- socializarea în diverse medii
- raționamentul deciziilor
- filosofia pauzelor / odihnei etc.
Necesitatea în psihologia sănătății. Cauzele care determină emergența problemelor de
sănătate și bunăstare în rândurile tinerilor, studiate de psihologia sănătății, sunt [2]:
1) Modificarea semnificativa a cauzelor mortalității si morbidității (de exemplu,
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comportamente de risc cauzate de consumul excesiv de alcool, tutun, droguri, alimente
necorespunzătoare, stresuri, sărăcie, aer/apă poluată);
2) Costul ridicat al medicamentelor, îngrijirilor medicale și a măsurilor profilactice ale
bolilor, inclusiv a bolilor transmisibile;
3) Recunoașterea limitelor modelului biomedical în explicarea și tratarea bolilor;
4) Procentul mare al consultațiilor medicale cu substrat psihologic;
5) Interesul sporit față de promovarea modului sănătos de viață.
Conform datelor statistice din Moldova aproape fiecare al șaselea tânăr este fumător, cei mai
activi fiind cei în vârstă de 30-34 ani (23%), din care 76,5% fumează până la 20 țigări/zi, iar 23,5% mai mult de 20 țigări /zi. În același timp, numărul tinerilor infectați cu virusul imunodeficienței umane
(HIV) și numărul cazurilor noi de tumori maligne sunt în creștere (Fig.2).

Fig. 2. Numărul cazurilor de tumori maligne
Nu mai puțin acută este și problema incidenței prin tumori maligne care se atestă, în special, la
femeile tinere. În același timp, sunt documentate un număr mare de cazuri de îmbolnăviri de
tuberculoză activă. Rata specifică de mortalitate pentru grupul de vârstă 14-34 ani în 2017 a fost de
78,6 decedați la 100 mii locuitori de vârsta respectivă. Cele mai răspândite cazuri de deces în rândurile
tinerilor sunt: accidentele, intoxicațiile şi traumatismele (48,5%), din care leziuni auto-provocate
(14,7%), agresiuni, omucideri (2,5%); urmate de tumori (11,7%), bolile aparatului circulator (11,3%),
bolile aparatului digestiv (8,0%), bolile infecțioase si parazitare (5,5%), şi bolile aparatului respirator
(4,3%).

Fig. 3. Cauzele decesurilor tinerilor
În cazul mortalității din cauze externe, a crescut mortalitatea prin sinucidere în grupele de
vârstă 20-24 ani și 30-34 ani. În rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 30-34 ani a crescut
mortalitatea prin bolile aparatului digestiv (cauzată în primul rând de ciroze ale ficatului).
În același timp, datele statistice din Republica Moldova nu oferă nici o imagine referitor la
problemele globale ale omenirii, precum supraponderalitatea, numărul calculatoarelor / smartfoanelor
vândute, numărul cărților procurate, numărul activităților sportive și a persoanelor implicate în aceste
activități.
Comportamentul uman se modifică datorită influențelor factorilor externi și/sau interni. Cei
mai importanți factori externi sunt: globalizarea informațională și impactul acestuia asupra educației,
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fenomenul “îmbătrânirea globală” [10], schimbarea condițiilor climaterice, stilului și modului de
habitat al omului, dinamica mediilor educaționale, permisivitatea locurilor de muncă în mediile
virtuale etc. La categoria factorilor interni se referă stabilitatea psihologică și psihosomatică la
fenomenele / evenimentele / știrile despre sănătatea globală, gradul de conștientizare al riscurilor
factorilor nocivi și a modului / stilului nesănătos de viață asupra calității și duratei vieții,
managementul dezvoltării personale, profesionale și instituționale etc.
Conform [6], modificarea factorilor externi cauzează modificări în comportament, de tipul:
• conștientizarea necesității în adaptarea modului sănătos de viață;
• schimbarea modelelor și formelor de comunicare medic – pacient;
• fumatul și folosirea alcoolului de la o vârstă mai tânără;
• cultura consumului de alimente;
• acceptarea modelelor de cultura fizică;
• cultura sexului;
• managementul stresului etc.
Aceste enunțuri pot fi considerate cele mai importante argumente în favoarea promovării
psihologiei sănătății în rândurile tineretului.
Emergența psihologiei sănătății ca știință. Psihologia sănătății nu este un domeniu nou, dar
are un status epistemologic și ontologic bine definit în antichitate. Rădăcinile acestei științe pot fi
identificate în cercetările lui Platon, Aristotel și Avicena. Un prim exemplu este: “Lipsa activității
fizice distruge condiția ființei umane, în timp ce mișcarea și exercițiile fizice o îmbunătățesc și
păstrează”… (Platon).
În secolul XII rezultatele cercetărilor în medicină au condus la dezvoltarea mai multor ramuri,
precum medicina psihosomatică, sănătatea mintală & comportamentală și medicina clinică care astăzi
conturează psihologia sănătății. Ca rezultat la etapa actuală psihologia sănătății poate oferi
recomandări practice care contribuie direct și/sau indirect la bunăstare și, respectiv, la sănătatea fizică,
emoțională și spirituală pe parcursul întregii vieți.
Termenul “psihologia sănătății” a fost definit în 1977: „ramura teoretică și aplicativă a
psihologiei, care prin sinteza și aplicarea cunoștințelor, datelor și tehnicilor specifice, contribuie la
promovarea si menținerea sănătății, identificarea factorilor psihologici cu rol în etiologia bolilor,
prevenția și tratarea bolilor și disfuncțiilor și la ameliorarea sistemului de îngrijire medicala și a
politicilor sanitare” [3].
De atunci și până în prezent au fost descrise multe definiții ale termenului citat, spre
exemplu:
1) „psihologia sănătății este un domeniu interesant și relativ nou dedicat înțelegerii
influențelor psihologice asupra modului în care oamenii rămân sănătoși, de ce se îmbolnăvesc și cum
reacționează când se îmbolnăvesc” [4];
2) “examinează modul cum de a ajuta oamenii să accepte modul sănătos de viață pentru a
preveni dezvoltarea sau agravarea bolilor, a mortalității timpurii și să îmbunătățească sănătatea mintală
și a bunăstării” [5, p. 1].
La etapa actuală psihologia sănătății este un domeniul al psihologiei, în care sunt încadrate
cunoștințe din sociologie, antropologie, filozofie, fiziologie, psihologia comportamentală, psihologia
dezvoltării, psihosexologie, medicină, sănătate publică, imunologie, pedagogie etc.
În prezent psihologia sănătății are un rol deosebit de important în profilactica pandemiei sec.
XXI provocată de inamicul invizibil ucigaș – virusul Covid-19, care la momentul actual a infectat în
lume aproximativ 4,27 mln. persoane și a luat viața la peste 292 mii de bolnavi.
În această situație excepțională este important studierea în masă a modelelor sănătății și
bolii, rolului factorilor cognitivi și a comportamentului în sănătate; riscul stresului pentru această
maladie.
Ca definiție psihologia sănătății poate fi considerată un domeniu transdisciplinar care se
ocupă cu studiul teoretic și aplicativ al mecanismelor psihologice ale mentenanței sănătății pe
parcursul întregii vieți, precum și al impactului fenomenelor și proceselor asupra calității vieții.
Concluzii. Psihologia sănătății are o arie largă de cercetare care se extinde de la problemele
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psihologice la problemele de sănătate pe parcursul întregii vieți. Aceste probleme pot fi investigate
prin diverse metode și tehnici de cercetare din domeniile psihologiei și a medicii sau din domeniile
conexe. Un număr mare de probleme se referă la modul / stilul de viață al tinerilor care se deosebește
radical de modul de viață al generațiilor anterioare. Soluționarea acestor probleme din perspectiva
psihologiei sănătății constituie un deziderat al tinerilor / pentru tineri.
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SECȚIA 6. LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
LEXICOGRAPHICAL SOURCE ENTRIES
CORCODEL Svetlana,
University lector,
State University of Moldova
SUMMARY
In most dictionaries and manuals lexicography is defined as”the writing and making of
dictionaries”. This definition implies that lexicography is concerned mainly with the principles
underlying the making of dictionaries. This is quite true; lexicography does consider the problems and
principles a lexicographer is faced with when he sits down to make a new dictionary. This huge
product of lexicographic activity has become an object of consideration too, and it also falls within the
scope of lexicography. To develop a full awareness of the problems in lexicography and the ways to
their solution, a scholar is advised to get acquainted first with the lexicographic legacy he has come
into and secondly, that it presents a clear-cut field of human interest.
Key words: language, system, lexicographical unit, etymology, denotation, connotation.
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REZUMAT
Elaborate cu scopul de a explica numai cuvintele necunoscute, dar cuprinzând şi interpretând în
realitate toate cuvintele unei limbi, dicţionarele au căpătat cu timpul valoare ştiinţifică, strict
lingvistică, deoarece, înregistrând (aproape în întregime) vocabularul unei limbi, ele oferă un material
extrem de preţios pentru a defini bogăţia, varietatea şi, în ultimă analiză, specificul acestuia. În funcţie
de compartimentele lexicului ce urmează a fi cuprinse de dicţionare, acestea se divid în lingvistice şi
enciclopedice care nu fixează cuvintele, ci noţiunile cu care operează diverse domenii de cunoaştere.
Din cele prezentate se desprinde ideea importanţei pe care o are factorul uman în studierea creării
dicţionarelor, discuţiile rămânând însă deschise.
Cuvinte-cheie: limbaj, sistem, unitate lexicografică, etimologie, denotaţie, conotaţie.
Introduction: Ladislav Zgusta states that proper names are regarded by lexicographers as
those words (lexical units) which are customarily or at least habitually used in reference to single
individual entities in order to distinguish them from other members of their own class of entities [7, p.
117]. Considered from this point of view, it is quite logical that the unique objects of reference of these
words are so preponderant that if the lexicographer indicates proper names in his dictionary at all, they
usually bring a strong encyclopedic element with them. If the lexicographer decides to avoid any
encyclopedic elements, it is possible to treat proper names in a more general way: in that case it
suffices to indicate only their function (ed. Men’s’ given name; family name, place name; etc). But
short explanatory (encyclopedic) glosses are usually expected by the user of the dictionary (such as the
situation of a place etc.).
Overview on the Research: Few personal names show a variation: but there are exceptions,
as, for example, Eng. Charlemagne Ger. Karl der Grobe. But not a small number of the traditional
Christian names belong here: for instance, Eng: Charles, German Carl, Italian Carlo. Most important
are place names which belong here (for example French Paris, Italian Parigi).
Laurence Urdang in the article “The Uncommon Use of Proper Names” states that: “I concern
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myself with the basic question of whether Proper Names are ... words that are properly entries in a
dictionary“ [6, p. 30]. In coming to consider monolingual English dictionaries, not all dictionaries
include proper names in their main word list, the most notable being Merriam Webster series in which,
typically the main A-Z section omits main entries for real people and places except in certain
circumstances.
Also here Laurence Urdang raises the question of what criteria characterize a dictionary entry.
Linguists are not entirely sure: some of them refer scornfully to proper names entries as
”encyclopedic“. Many believe that it is not the function of a dictionary to provide cultural information,
but that is often unavoidable if one is to convey the sense of a word to a dictionary user. The proper
adjective Shakespearian, aside from its denotative association which one considered to be one of the
greatest writers in any language, carries with it no special connotative overtones; Miltonic, on the other
hand in addition to its denotative association with John Milton conjures up the connotative associations
of ”majesty“ and ”Classical reference“ [6, p. 31].
If dictionary entries are to be selected on the basis of frequency, then a strong case should be
made for the inclusion of, say, Washington, London, Frankfurt, and thousands of other names that
appear frequently in all forms of writing and speech. We come to the conclusion that frequency is not a
prime factor; though it undoubtedly plays an important role in selecting which improper nouns are to
be listed.
Linguists have long and consistently maintained that language is essentially a spoken means of
communication; on that ground one cannot support the notion that only words that are not capitalized
may be listed for even the most adroit phonetician cannot identify an initial capital letter, and the spelt
form of a word cannot therefore be said to be relevant to its selection as a dictionary entry.
In any event, proper adjectives and adverbs are usually spelt with initial capitals in the real
world. If the editors at Merriam~Webster struggled with this problem, the result of their labors
reflected in the Third International, demonstrates that they arrived at the wrong conclusion: every
word is entered in small letters, with ”usu cap“ or ”cap“ added. The one exception was God,
presumably in the fear of divine retribution. It would be difficult to justify sufficient frequency for
”washington“ unless it appeared in a letterhead employing modern design. More often, one is tempted
to venture, it is spelt with capitals throughout, as”WASHINGTON“, which is likely to appear in
timetables, road signs etc. [3, p. 61].
It is possibly correct to say that, in some contexts, syntax can be used to distinguish a proper
from an improper noun. But grammar is ancillary to the lexicographer’s task, and the parts of speech
given in dictionaries are a mere convenience in organizing and phrasing the definitions: they serve no
specific function that can be characterised as ”lexical“. Consequently, one would be sore put to justify
the exclusion of proper names solely on grammatical grounds.
Having examined frequency, form and function it would seem that the only remaining
character is meaning. That would prove a very tenuous argument indeed, for most of the dictionaries
under consideration contain etymologies, and, if the etymology of a proper adjective and adverb must
indicate its referent, then some form of definition of the proper noun must appear in the etymology. As
that is usually the case, one should accuse lexicographers of being ashamed of the information they are
offering: if not, why relegate it to etymology. As that is usually the case, one could accuse
lexicographers of being ashamed of the information they are offering: if not, why relegate it to the
etymology, as if trying to hide it? The OED incorporates information about Freud in its entry
Freudian, and has Freudian slip as a subentry; Webster’s Third International enters Freudian, gives
information about Freud in its etymology, and relegates Freudian slip to a citation:
Freudian.... adj. Often cap [Sigmund Freud 1939 Australian neurologist, founder of
psychoanalysis + E –ian] 1: of, relating to, or according with the theories or practices of Sigmund
Freud and his system of psychoanalysis...2a: in psychoanalytical readily interpretable terms...
2b: SEXY, SMUTTY...-freudianism...n –s usu cap
This is of no help whatsoever, for it fails to define Freudian slip [3, p. 70].
Although Webster’s Third might be justifiably criticized for failing to provide any definition
for the common phrase, Freudian Slip, that is not the issue here. More to the point is the absence of
Jesus, Jesus Christ, or Christ as an expletive, and the total absence of anything but a passing specific
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reference (in the etymology) to Jesus Christ.
Perhaps as an adjunct to meaning one must consider metaphor. On this point, dictionaries
differ. Those that allow proper names as main entries tend to define them with their characteristics so
that users who encounter a metaphoric reference to someone as ”an Einstein“ are able to define what
that means; those that deny proper names as headwords define a selection of metaphoric references to
real or fictional people somewhat indifferently. Thus, the Third International has entries for Einstein
(”genius“), and Crusoe (”solitary castaway“), with their origins in the etymologies; but common
metaphors like Lady Macbeth, Hitler, and Caruso are totally absent. If the policy is to omit proper
names, one might expect more felicitous treatment of metaphor; those dictionaries that include proper
names need neither bludgeon users with obvious information about the characteristics of their subjects
nor be concerned about a sudden increase in the popularity of the metaphoric use of a name, provided
that the definitions are adequate to the purpose [3, p. 73].
In conclusion we may say that proper names – however selective their coverage might be –
should be considered as much a part of the language as improper names and other words spelt with a
small initial.
Stevens P.D. in his article on ”British and American English“ states that ”Proper Names of
foreign origin are usually anglicized in America but not in Britain“ [5, p. 245]. One characteristic that
contrasts with British speech is the frequency of ”spelling pronunciations” in both place-names and
proper names and the lack of stress-reductions in such words. The British speaker hears the American
say Edinburgh with four syllables (‚ed-in-b٨-row) where he uses three (‚ed-n-brә); he hears words
ending in –ham (for example, Buckingham) pronounced in American English with a final syllable like
the meat (–ham) when he expects a weak final syllable (-әm). It is not true, however, as many believe,
that the shortening of place names is the prerogative of the British speaker. An American does the
same when he pronounces Connecticut or Arkansas. Thus the eminent American linguist Bernard
Bloch was surprised to be addressed with a German pronunciation of his last name when visiting
Britain; he was accustomed to its being pronounced identically with block.
Another example is that family names like Sanchez, Papadopoulos, and Pavarotti have an
entry in an English Lexicon. Native speakers of English readily recognize some names as Scottish,
Welsh, or Cornish, or Jewish.
Immigrants to England sometimes anglicize their names: eg. Piekarsky becomes Parkes, Klein
becomes Clyne ( Keith Allan).
After making the analysis of the proper names we come to the conclusion that every proper
name was introduced in the entry word in its English variant but still the majority give, the foreign
variant ex.: Switzerland: French. Suisse, Gererman.: Schweiz, Italian. Svizzera.
At the same time Place Names from Romanian Dictionaries are usually given in their
transcribed form and the countries whose pronunciation coincides with the Romanian one are given in
their original form e.g.: Amsterdam, Viena. One of the few examples is that of London which in the
“Dictionar Enciclopedic Ilustrat Junior, Nume Proprii” [2] gives the English variant in the entry word
and the same word is explained in parenthesis showing its English provenience: LONDON (engl.
LONDON), while in the other two dictionaries we have only the Romanian variant e.g.: Landra:
capitala Marii Britanii in „Mic Dictionar de Nume Proprii Straine” [4].
Sometimes we can find the original pronunciation in parenthesis ex.: LISABONA (portuguese.
Lisboa) in the „Dictionar Enciclopedic Ilustrat de Nume Proprii“ [2] another example also gives its
phonetic transcription ex:Bruxelles, [brüsé] (în flamandă Brussel) in „Dictionar Enciclopedic
Român”[1].
Conclusion: it might be said that the presence of such information in any kind of dictionary is
very important; this is additional information for the general knowledge of the reader and support for a
French, Spanish or German language reader.
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