
PROGRAMUL

NAÞIUNILOR UNITE

PENTRU DEZVOLTARE

RAPORTUL NAÞIONAL

AL DEZVOLTÃRII

UMANE

Republica Moldova  2000

Spre o Culturã

a Pãcii



Echipa PNUD Moldova
Søren Tejnø
Irene Stavenski
Svetlana Alexandrova

Echipa naþionalã
Vladimir Anikin AªM Anatol Rojco, AªM
Nicolae Chirtoacã CEA Gheorghe Russu, CªP
Anatol Gudâm CISR Mihail Sidorov, HRC
Andrei Eºanu AªM Vladimir Solonari, Parlament
Victor Josu Parlament Tatiana Spãtaru, CSA
Mira Luchiancicova AFES Tatiana Stoyanova, DRNL
Valeriu Moºneaga USM Irene Suhomlin, USAM
Andrei Munteanu CISR Tudor Tomozei, CCAP
Oazu Nantoi FI Nicolae Vizitei, USLM
Larisa Olaru-Vârtosu UN TGC Elena Vutcariov, DASS
Olga Poalelungi Parlament Lilia Zabolotnaya, AªM

Consultanþi internaþionali
Maarten  Keune, Institutul Universitãþii Europene, Florenþa
Joao Guimaraes, Institutul de Studii Sociale, Haga

Redactorul versiunii în limba românã
Gheorghe Cutasevici

Echipa editorialã
Gheorghe Balan, Andrei Munteanu, Andrei Þurcanu

Design ºi aspectul exterior al paginii de titlu
Ion Axenti

Copertã
Andrei ªestacovschi -�Dansul Pãcii�

Opiniile expuse în acest Raport sunt ale autorilor ºi nu reflectã neapãrat punctul
de vedere al Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare sau al Guvernului.

PNUD Moldova
Str. 31 August 131, 2012 Chiºinau, Republica Moldova

ISBN 9975-9581-0-9

Participanþii la elaborarea
Raportului Naþional al Dezvoltãrii Umane,

Republica Moldova 2000

CZU 009 (478)=20
N 26



Cu mâne zilele-þi adaogi...

Cu mâine zilele-þi adaogi,
Cu ieri viaþa ta o scazi
ªi ai cu toate astea-n faþã
De-a pururi ziua cea de azi.

Când unul trece, altul vine
În astã lume a-l urma,
Precum, când soarele apune,
El ºi rãsare undeva.

Se pare cum cã alte valuri
Cobor mereu pe-acelaºi vad,
Se pare cum cã-i altã toamnã,
Ci-n veci aceleaºi frunze cad.

Naintea nopþii noastre îmblã
Crãiasa dulcii dimineþi;
Chiar moartea însãºi e-o pãrere
ªi un visternic de vieþi.

Din orice clipã trecãtoare
Ãst adevãr îl înþeleg;
Cã sprijinã vecia-ntreagã
ªi-nvârte universu-ntreg.

De-aceea zboare anu-acesta
ªi se cufunde în trecut,
Tu ai º-acum comoara-ntregã
Ce-n suflet pururi ai avut.

Cu mâine zilele-þi adaogi,
Cu ieri viaþa ta o scazi,
Având cu toate astea-n faþã
De-a purure ziua de azi.

Priveliºte sclipitoare,
Ce-n repezi ºiruri se diºtern:
Repaosã nestrãmutate
Sub raza gândului etern.

With life�s tomorrow time you grasp...

With life�s tomorrow time you grasp,
Its yesterdays you fling away,
And still, in spite of all remains
Its long eternity, today.

When one thing goes, another comes
In this wide world by heaven borne;
And when the sun is setting here
�Tis somewhere else just breaking dawn.

It seems somehow that other waves
Are rolling down the same old stream,
And somehow, though the autumns change,
�Tis but the same leaves fall it seem.

Before our night does ever ride
The queen of mornings rosy skies;
While even death is but a guess,
Of life a notion, a surmise.

Of every moment that goes by
One fact each mortal creature knows;
The universe is poised in time
And whirling round forever goes.

Still, though this year will fly away
And soon but to the bygone add,
Within your soul you ever hold
Each thing of worth you ever had.

With life�s tomorrow time you grasp,
Its yesterdays you fling away,
And still, in spite of all remains
Its long eternity, today.

A radiant and brilliant view,
In rapid glimpses may be caught,
Of infinite, unending calm,
Bathed in the rays of timeless thought.

Mihai Eminescu

UNESCO a declarat anul 2000 Anul Mihai Eminescu - poet, filozof ºi personalitate marcantã,
care a contribuit esenþial la dezvoltarea spiritualã a naþiunii sale.

 1883
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Cuvânt înainte

Pãºind în secolul XXI, omenirea a conºtientizat un fapt remarcabil: cultura pãcii
este unica ei posibilitate de a supravieþui ºi a se dezvolta. Asamblea Generalã a
ONU a proclamat anul 2000 - An Internaþional al Culturii Pãcii. Declaratã pentru
prima datã personal de cãtre domnul Federico Mayor, Secretarul general al
UNESCO, la Congresul Internaþional din Iamoussoukro în 1989, ideea unei
viziuni noi a lumii � concepþia �Cultura Pãcii�- înseamnã arta, aptitudinile ºi
cultura de a conveþui.

În locul dictonului cinic �Dacã doreºti pace, pregãteºte-te de rãzboi�, lumea
trebuie sã spunã: �Dacã  doreºti pace, pregãteºte-te pentru pace ºi încearcã sã o ai
în viaþa de fiecare zi�.

Cultura Pãcii este o iniþiativã dinamicã, orientatã spre tranziþia de la o logicã
bazatã pe putere ºi teamã la etica non-violenþei, la logica raþiunii, cãutãrii cãilor
de soluþionare a tuturor genurilor de conflicte, începând cu problemele în
familie, comunitate ºi terminând cu cele mai dificile situaþii la nivel de stat ºi
interstatal.

Consolidarea culturii pãcii constituie o problemã, soluþionarea cãreia poate
contribui esenþial la prosperarea oricãrei þari, fie mare sau micã. Prezentul Raport
þine sã focalizeze atenþia generalã asupra faptului cã în cazul Republicii Moldova
cultura pãcii constituie o problemã de stringentã actualitate. De aceea este necesar
de a susþine la nivel naþional acþiunile de promovare a culturii pãcii prin participare
democraticã ºi educaþie, pentru a extinde rolul societãþii civile, a cultiva respectul
pentru toate drepturile umane, a asigura egalitatea între femei ºi bãrbaþi, printr-o
înþelegere mai profundã, toleranþã ºi solidaritate, prin suportul dialogului deschis, al
difuzãrii informaþiei ºi cunoºtinþelor. Printre primele mãsuri în aceastã direcþie se
impun: promovarea unei dezvoltãri economice durabile, reducerea gradului de
inegalitate socialã în interiorul þãrii ºi eradicarea sãrãciei, protecþia consecventã a
mediului ambiant. Alte acþiuni au drept scop prevenirea conflictelor regionale ºi
constituirea relaþiilor de pace în zonele post-conflictuale, precum ºi asigurarea unei
colaborãri internaþionale fructuoase.

Toate aceste aspecte sunt de o importanþã vitalã pentru Republica Moldova.
Iatã de ce ideea culturii pãcii poate ºi trebuie sã devinã o concepþie dominantã în
strategia de dezvoltare prosperã ºi durabilã a þãrii.

Søren Tejnø
Reprezentant Rezident al PNUD, Moldova
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Introducere

Axarea Raportului Naþional al Dezvoltãrii Umane - Republica Moldova 2000 pe Cultura
Pãcii în situaþia actualã dramaticã de dezvoltare a societãþii moldave este o adevãratã provocare,
deoarece þara mai trebuie sã depãºeascã starea de crizã, efectele politice, economice ºi
culturale ale reformelor din perioada de tranziþie care socialmente sunt foarte costisitoare.

Tradiþional, pe parcursul multor secole pe acest pãmân nu au existat prea multe conflicte
politice, religioase sau interetnice. Cea mai mare parte a problemelor legate de dezvoltarea
umanã, care au apãrut în anii �90 în Republica Moldova, se datorau faptului cã statul nou creat
ºi societatea civilã în stadiu de formare erau încã slabe. Politicile social-economice eronate au
condus la agravarea sãrãciei, discrepanþele foarte mari între veniturile �noilor bogaþi� ºi
�noilor sãraci� continuã sã creascã. Diminuarea suportului pentru sectorul educaþional ºi de
ocrotire a sãnãtãþii din partea statului a limitat accesul populaþiei la serviciile prestate de
acesta. Privatizarea în masã a avut o eficienþã socialã ºi economicã scãzutã. Economia subteranã
s-a rãspândit rapid, etc. Un pericol pentru securitatea  regionalã ºi respectarea drepturilor
omului îl prezintã problema Transnistriei.

De ce toate aceste aspecte sunt atât de alarmante pentru Republica Moldova? Experienþa
altor þãri aratã cã acolo, unde persistã multiple probleme cu caracter personal, economic,
politic ºi de securitate a mediului ambiant, existã pericolul scindãrii naþiunii.

Nu întâmplãtor anume la Chiºinãu a avut loc Forul Internaþional �Pentru o Culturã a Pãcii,
un dialog al civilizaþiilor, contra culturii rãzboiului ºi violenþei� (mai, 1998), declaraþia cãruia
cheamã la �multiplicarea ºi unificarea eforturilor în pragul anului 2000, Anul internaþional al
Culturii Pãcii, ajunul noului mileniu, orientate spre stabilirea unei culturi a pãcii bazate pe
valorile umanistice ale civilizaþiei umane�.

Domnul Federico Mayor a menþionat la Forul din Chiºinau cã �istoria ºi cultura Moldovei
sunt marcate de plasarea acesteia la rãscrucea dintre civilizaþiile latinã, musulmanã ºi slavonã.
Cultura naþionala a Moldovei cu originalitatea ei pitoreasca ºi muzicalitatea uluitoare, are o
contribuþie unicã în cultura mondialã. Aceasta poate realiza atare manifestãri, deoarece a
fost deschisã diversitãþii de culturi�.

Au trecut zece ani din momentul când Republica Moldova independentã a luat cursul
spre transformarea societãþii, economiei ºi statalitãþii sale. Þara a avut de înfruntat un numãr
considerabil de dificultãþi ºi contradicþii. Cele mai multe din rezultatele pozitive au fost
realizate în sensul libertãþii politice ºi culturale � deschiderea þãrii cãtre lume, democratizarea
vieþii publice (libertatea alegerilor pluripartinice, a religiei, mass-media, ONG, etc.),
liberalizarea vieþii culturale, etc.

În paralel cu acestea, însã, au apãrut ºi contradicþii serioase. Dramatismul situaþiei se
explicã prin criza în economie ºi epuizarea de cãtre stat a resurselor pentru sistemul
educaþional ºi serviciile ocrotirii sãnãtãþii, creºterea rapidã a discrepanþei veniturilor,
extinderea sãrãciei. Într-o atare situaþie tranziþia a cauzat decepþionarea populaþiei ºi a
contribuit la restrângerea bazei sociale pentru susþinerea reformelor.

În situaþia excepþionalã ce s-a creat, o echipã de experþi independenþi a încercat sã
analizeze diferite aspecte ale implementãrii Culturii Pãcii în societatea Moldovei. Evaluând
situaþia, autorii sugereazã o varietate de soluþii pentru problemele ce necesitã soluþionare
de cãtre societate. De rând cu consolidarea instituþiilor de stat, iniþiativa grupurilor
intelectuale ºi sociale este  privitã ca o forþã majorã de mobilizare a resurselor pentru
soluþionarea problemelor acumulate.

Suntem convinºi cã viitorul Republicii Moldova va fi determinat de faptul cât de constructiv
ºi responsabil se vor rezolva aceste probleme, cât de integru se va percepe ideea Culturii
Pãcii de cãtre întreaga þarã. Scopul nostru comun este de a crea condiþiile necesare. Aceasta
înseamnã atingerea unui nivel, pe cât e posibil de înalt, al bunãstãrii, al unei vieþi libere ºi
demne pentru toþi cetãþenii þãrii.

Anatol Gudâm
Coordonator al RNDU
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Spre o Culturã
a Pãcii

Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane (RNDU) pentru anul 2000 în Republica Moldova
este dedicat Culturii Pãcii, din iniþiativa Organizaþiei Naþiunilor Unite. Acest concept de culturã
a Pãcii va conduce umanitatea înainte, spre noi eforturi ºi noi începuturi pentru noul mileniu.
Toleranþa, diversitatea culturalã, depãºirea sau atenuarea contradicþiilor din sfera politicã,
economicã ºi socialã, instaurarea unei pãci post-conflictuale � toate aceste probleme au o
importanþã deosebitã pentru Republica Moldova. RNDU îºi concentreazã atenþia asupra
�domeniilor cheie�  pentru dezvoltarea Culturii Pãcii în Moldova, precum ºi asupra cãilor
posibile de constituire a unei societãþi bazate pe respectarea drepturilor omului, pe asigurarea
dezvoltãrii umane durabile, a diversitãþii culturale, precum ºi a unui grad sporit de confort
moral ºi psihologic.  Idea constã în a vedea locul unde se aflã Moldova în prezent ºi direcþia
în care se îndreaptã.

Cultura Pãcii:  Concept al Naþiunilor Unite

Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite a proclamat anul 2000 drept An Internaþional al
Culturii Pãcii.   Conceptul de Culturã a Pãcii a devenit o unicã posibilitate de supravieþuire ºi
dezvoltare, o alternativã ostilitãþilor, rãzboiului ºi violenþei umane.  În locul cinicului proverb
�Dacã vrei pace, pregãteºte-te de rãzboi�, lumea trebuie sã accepte propunerea :  �Dacã
vrei pace, pregãteºte-te de pace ºi încearcã sã o cultivi în viaþa ta cotidianã.�

Conceptul pãcii pentru noul mileniu � dezvoltarea Culturii Pãcii  � necesitã arta,
deprinderea, ºi cultura de a trãi în pace. Cultura Pãcii este cea mai bunã soluþie posibilã în
depãºirea mentalitãþii bazate pe forþã ºi teamã ºi acceptarea unei etici a înþelepciunii.

Studiul �cum sã trãim împreunã� necesitã  noi abordãri în reglementarea conflictelor, atât
la nivel de familie cât ºi la nivel de societate, atât la nivel de stat, cât ºi la nivel de relaþii inter-
statale. Scopul rezidã nu în eliminarea contradicþiilor dintre interese ºi opinii (ele sunt surse
pentru dezvoltare), ci în necesitatea de a construi o lume, în care reglementarea conflictelor
sã fie promovatã pe o bazã pozitivã, ca parte integrantã a valorilor umane comune:

l non-violenþã faþã de societate ºi de individ;
l protejarea ºi respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului;
l democraþia, supremaþia legii ºi participarea cetãþenilor la guvernare;
l toleranþa politicã, naþionalã, religioasã ºi în alte domenii;
l diversitatea culturalã;
l educaþia în spiritul umanitãþii ºi al  non-violenþei;
l egalitatea de gender;
l accesul liber la informaþie;
l dezvoltarea umanã durabilã, bazatã pe coeziunea factorilor sociali, economici

ºi de mediu.
Împreunã valorile de mai sus creeazã un mediu, ce genereazã  cultura de convieþuire în

pace ºi armonie.

Conceptul de Culturã a Pãcii, promovat de UNESCO la finele anilor �80, a fost  apoi
transformat în programul �Spre o Culturã a Pãcii�, de implementat prin acþiuni globale UNESCO,
precum ºi prin programe naþionale.

Cultura Pãcii este o culturã a acþiunii ºi nu o simplã ºansã sau o generalizare a diverselor
aspecte ale activitãþii umane. O capodoperã de artã, de ex., poeziile lui Eminescu sau
simfonia lui Bach, sunt concepute în aºa mod, încât conflictele din epoca în care acestea au
apãrut au fost  �absorbite� de operele respective ºi  transformate în valori eterne,
descoperind timpuri noi, ºi condiþii noi pentru lume.  Persoana, care intrã în aura acestor
valori, conduce comunitatea umanã ca un membru de familie iubitor ºi responsabil.  ªi vice-
versa:  degradarea culturalã, cum se observã în zonele de conflict, inevitabil duce la violarea

Sumar Executiv

Naþiunile Unite

focalizeazã atenþia

generalã asupra

interacþiunii dintre

pace ºi dezvoltare

ºi a necesitãþii de a

promova Cultura

Pãcii ca mijloc de

asigurare a

respectului pentru

toate drepturile

omului ºi, în acest

mod, de a atinge o

dezvoltare umanã

durabilã.
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drepturilor omului, ceea ce se reflectã în principiile morale ale societãþii.  Iar orice degradare
multiplicã  factorii de instabilitate.

Promovarea Culturii Pãcii este unul din obiectivele ce pot fi realizate prin contribuþia
oricãrui stat, de dimensiuni mari sau mici.

Relevanþa Culturii Pãcii pentru Republica  Moldova

În istoria umanitãþii, un rol semnificativ îl au �ariile de contact�.  Aceste intersecþii geografice
dintre diferite state, religii ºi culturi oferã posibilitãþi ºi necesitãþi permanente de dialog.

Una din aceste zone, din Sud-Estul Europei, include ºi Republica Moldova.  Mai multe
secole în urmã, în timpurile Marii Migraþiuni a Popoarelor, un numãr impunãtor de popoare
sau perindat din Asia Centralã spre Europa � goþii, vizigoþii, bastarnii, alanii, hunii, bulgarii
etc.   Moldovenii ºi predecesorii lor  � geþii ºi dacii � au fost influenþaþi de veacuri de cultura
latinã, elenã, turcã ºi slavã.  Dupã cucerirea acestor teritorii de cãtre romani în al doilea ºi al
treilea secol e. n., populaþia localã a fost romanizatã.  Ulterior, acest pãmânt ospitalier a atras
nemþi, polonezi, armeni, evrei, bulgari, turci (gãgãuzi) ºi alþi coloniºti.

Moldova a benificiat întotdeauna de pe urma interacþiunii dintre culturile diferitor popoare.
Federico Mayor, Directorul - General UNESCO, s-a adresat participanþilor la Forumul
Internaþional organizat la Chiºinau (mai 1998), spunând: �Istoria ºi cultura Moldovei sunt
marcate de poziþia acesteia la rãscrucea dintre civilizaþiile Latinã, Musulmanã ºi Slavã.  Cultura
naþionalã a Moldovei, cu coloritul sãu original ºi muzicalitatea sa uluitoare, aduce o contribuþie
unicã în cultura mondialã. Aceasta poate realiza atare manifestãri, deoarece a fost deschisã
diversitãþii de culturi. Aceasta a dus la apariþia unei identitãþi culturale clare ºi distincte nu prin
izolare, ci prin �dialogul civilizaþiilor�, pe care noi, fiind aici îl avem de reînnoit ºi de revitalizat.�

În acest mod, Republica Moldova a acumulat o experienþã istoricã bogatã ºi dispune de
toate premisele pentru introducerea culturii pãcii.   În acelaºi timp, existã ºi circumstanþe
agravante.  Dupã declararea independenþei sale în anul 1991, Republica  Moldova se aflã
acum la etapa de rezolvare a unor probleme complexe, cum sunt consolidarea statului,
restructurarea economiei în conformitate cu principiile economiei de piaþã, democratizarea
societãþii. În perioada de tranziþie, þara ºi populaþia s-au confruntat cu o serie de provocãri
sociale, economice ºi politice, care au fost urmate de schimbãri succesive de guverne.

În perioada iniþialã a tranziþiei, un pas impresionant a fost fãcut în direcþia deschiderii
societãþii spre pluralism politic ºi libertatea mas-media, pentru implementarea mãsurilor
de stabilizare macro-economicã (stabilitatea valutei naþionale, reducerea nivelului de inflaþie)
ºi  reforma proprietãþii.

Factorii ce stimuleazã întãrirea ordinii sociale, dezvoltarea formelor civilizate ale
solidaritãþii sociale ºi crearea conºtiinþei sociale în conformitate cu spiritul Culturii Pãcii sunt:

l crearea în Moldova pe durata celor zece ani de independenþã a unei baze legale �
constituþionale pentru dezvoltarea statului democratic, a societãþii civile, ºi garantarea
respectãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului;

l   construirea unor bariere în conºtiinþa societãþii, ce ar împiedica întoarcerea la principiile,
ideile ºi valorile fostei societãþi închise, la sistemul economic controlat de stat, la monopolismul
unipartit în ideologie ºi o singurã viziune comunã asupra lumii;

l      menþinerea în Moldova a  tradiþiilor istorice de coexistenþã paºnicã, respect reciproc
ºi cooperare între reprezentanþii diverselor grupuri etnice, lingvistice ºi religioase;

l     acumularea unor cunoºtinþe distincte, a abilitãþilor ºi aptitudinilor necesare pentru
adaptarea populaþiei la noile condiþii sociale, economice ºi politice;

l     existenþa experienþei pozitive a localizãrii ºi reglementãrii conflictelor interetnice;

l implicarea cât mai amplã a Republicii Moldova în procesele politice europene, ºi
participarea ei activã în viaþa economicã ºi culturalã continentalã.

Toleranþa, diversitatea

culturalã, atenuarea

contradicþiilor în sfera

politicã, economicã

ºi consolidarea pãcii

post-conflict � toate

aceste probleme sunt

de o prioritate

deosebitã pentru

Republica Moldova.



11

Spre o Culturã
a Pãcii

În acelaºi timp, pe lângã schimbãrile pozitive produse, situaþia în societate rãmâne a fi
dificilã. Instabilitatea politicã, criza economicã de profunzime, întârzierile în ce priveºte
promovarea reformei structurale, inclusiv în sfera protecþiei sociale, submineazã tranziþia
spre o dezvoltare durabilã.   Problemele ºomajului ºi sãrãciei se agraveazã, în special în
comunitãþile rurale, unde lucreazã ºi locuieºte majoritatea populaþiei.  Conform datelor
oficiale, aproximativ 50% din populaþie trãieºte sub nivelul sãrãciei, iar aproximativ 20%
din populaþie se aflã completamente în afara circulaþiei monetare.  Situaþia se agraveazã ºi
datoritã presiunii de pe urma nivelului înalt de corupþie ºi criminalitate.  Nu este surprinzãtor
faptul cã în aceastã situaþie lumea de aici nu se simte în putere de a schimba lucrurile.

În timp ce sentimentul de unitate naþionalã devine tot mai puternic, Moldova continuã sã
sufere de pe urma conflictului intern din partea de est a þãrii (Transnistria).  Deºi acordul în ce
priveºte principiile de reglementare a conflictului ºi de retragere a forþelor armate strãine a
fost atins, ºi Organizaþia pentru  Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE) intermediazã
pentru ieºirea din situaþia de impas, progresul în aceastã problemã este insuficient.

Republica Moldova rãmâne pânã în prezent în grupul þãrilor cu un nivel mediu al dezvoltãrii
umane (IDU de 0.700, RDU - 2000), profilul demografic ºi sãnãtatea populaþiei sunt în
scãdere drasticã, iar sistemul educaþional devine tot mai ºubred, limitându-se accesul a mai
multor grupuri de populaþie la serviciile educaþionale ºi culturale. Panorama indicilor de bazã
ai dezvoltãrii umane în Republica Moldova în anii 1995 - 1999 este prezentatã în tabelele din
Anexã (calculele Departamentului Analize Statistice ºi Sociologice).

Situaþia este agravatã de faptul cã valorile societãþii civile, principiile drepturilor omului ºi
ale dezvoltãrii umane nu au fost înrãdãcinate în conºtiinþa societãþii, astfel încât sã devinã
factori în stare sã influenþeze comportamentul social pentru majoritatea populaþiei.

Relaþiile interetnice rãmân tensionate, fãcându-se observatã o mare discrepanþã în
posibilitãþile  oferite oamenilor din ariile urbane ºi rurale pentru satisfacerea necesitãþilor
culturale ºi personale. Volumul ºi calitatea serviciilor sociale ºi comunale oferite cetãþenilor
deferitor regiuni sunt în descreºtere. Unele probleme au apãrut în relaþiile inter - confesionale
ºi bisericã - stat.  Aderenþa Moldovei la convenþiile internaþionale  în domeniul protecþiei
drepturilor omului nu este întotdeauna urmatã de acþiuni reale întru afirmarea acestor
drepturi. Problema egalitãþii drepturilor ºi posibilitãþilor pentru bãrbaþi ºi femei a fost practic
subestimatã în procesul de modernizare a societãþii.  Toate acestea au generat dificultãþi
serioase în crearea societãþii civile în Republica Moldova.

Trecând prin perioada de �cristalizare�,  societatea moldoveneascã ºi-a clarificat opiniile
în urmãtoarele aspecte:  sistemul social corespunzãtor pentru Moldova; statutul real în
societate pentru variatele culturi etnice ºi limbi  naþionale prezente în þarã; principiile justeþei
sociale ºi mijloacele pentru implementarea lor în practicã; cãile de reglementare a problemei
transnistrene; necesitatea unor modificãri constituþionale privind puterea politicã în Moldova;
viabilitatea statalitãþii  Moldovei în viitor.

Astfel, în prezent aspectele vieþii sociale în Moldova au în multe privinþe un caracter
contradictoriu ºi nu corespund criteriilor Culturii Pãcii.  Din acest motiv implementarea
acestor criterii constituie un obiectiv deosebit de relevant pentru Republica Moldova.

Conceptul de Culturã a Pãcii reprezintã un potenþial creativ necesar pentru normalizarea
vieþii sociale în Moldova, pentru activizarea proceselor de consolidare a societãþii.  El poate
fi aplicat întru promovarea ºi intensificarea în conºtiinþa civicã a beneficiilor pe care le oferã
tranziþia la noile forme de viaþã socialã, bazatã pe principiile democraþiei, supremaþia legii,
societatea civilã ºi viaþã fãrã de violenþã.

Problemele ce þin de menþinerea Culturii Pãcii

Problemele ºi contradicþiile, ce sunt azi caracteristice pentru statul ºi populaþia Republicii
Moldova, pot fi rezolvate în totalitate în baza principiilor de Culturã a Pãcii.

Pe durata anului 2000, în componenþa Programului Naþional, Guvernul, UNESCO, alte
agenþii ale ONU ºi diverse ONG întreprind mãsuri pentru impulsionarea Culturii Pãcii prin
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încurajarea participãrii democratice, sporirea rolului societãþii civile, promovarea respectului
pentru drepturile omului, asigurarea egalitãþii între femei ºi bãrbaþi, ºi  a înþelegerii ºi toleranþei
dintre oameni. Multe probleme morale ºi sociale s-au agravat din cauza crizei economice. În
conformitate cu aceasta, prioritate se acordã  activitãþilor ce au drept scop stimularea
creºterii economice ºi creºterii veniturilor; intensificarea protecþiei sociale pentru cei sãraci
ºi vulnerabili.  Alte acþiuni urmãresc prevenirea conflictelor regionale, promovarea
managementului ºi edificarea unei pãci post-conflictuale în Transnistria.

Moldova continuã sã aibã  o atitudine pozitivã faþã de partenerii sãi din Europa, asigurând
colaborarea cu comunitatea internaþionalã. E clar cã toate aceste eforturi nu se pot limita
doar la acþiunile Guvernului ºi nu pot fi încadrate doar în anul 2000, declarat An Internaþional
al Culturii Pãcii.

E necesar un Program de acþiuni pe termen lung , care sã fie orientat spre consolidarea
societãþii civile, îmbunãtãþirea relaþiilor dintre stat ºi populaþie ºi creºterea încrederii  publice.
Acest scop poate fi atins cu ajutorul:

l promovãrii unei asemenea politici guvernamentale, care sã se opunã efectiv
extremismului, sã contribuie la încetãþenirea conºtiinþei de toleranþã în societate;  efectuarea
�diagnosticului social� al problemelor ce prezintã  pericol real pentru societate;

l cooperãrii mai intense între Guvern ºi organizaþiile non-guvernmentale, inclusiv
între oamenii de artã ºi din domeniul educaþiei, parlamentari, reprezentanþii autoritãþilor
municipale, comunitãþilor religioase ºi, de asemenea, ai organizaþiilor de femei ºi tineret;

l utilizãrii active a sistemului educaþional ºi celui preºcolar în scopul formãrii la
generaþiile în creºtere a unui concept civilizat cu privire la viaþã (cicluri de studii având ca
teme Dialogul culturilor, Toleranþa, Psihologia relaþiilor interetnice � de la conflict la
înþelegere, etc.);

l mobilizãrii posibilitãþilor mas-media pentru crearea unei atmosfere umanitare în
þarã ºi reducerea tendinþelor extremiste din conºtiinþa publicã.

În baza conceptului de Culturã pentru Pace, poate fi formulatã  �Strategia Naþionalã întru
susþinerea edificãrii Societãþii Civile�. Aceasta are o importanþã deosebitã pentru viitorul
Republicii Moldova ca stat viabil. Într-adevãr, societatea nu poate fi consideratã civilizatã ºi
democraticã, dacã nu e în stare sã facã faþã extremismului politic sau de altã naturã, conflictelor
etnice, ºi dacã cetãþenii au pierdut încrederea în autoritãþi sau nu sunt în stare sã se înþeleagã
între ei.

Am vrea sã credem, cã în Moldova, care pe parcursul a mai multor secole a demonstrat
coexistenþã paºnicã, ospitalitate deosebitã faþã de oamenii de diverse etnii ºi concepþii
religioase, principiile de toleranþã ºi colaborare vor fi urmate de majoritatea  absolutã a
cetãþenilor.  O atenþie deosebitã trebuie acordatã noii generaþii, ce se aflã în faþa unei lumi
în rapidã ºi profundã schimbare, în care o importanþã din ce în ce mai mare capãtã problemele
eticii ºi culturii.  E necesar ca idee de Culturã a Pãcii sã fie promovatã în rândurile tineretului
printr-un limbaj accesibil ºi simplu spre al atrage în activitatea instituþiilor Naþiunilor Unite
din Republica Moldova,  organizaþie ce acorda o atenþie deosebitã necesitãþii de a situa
omul în centrul procesului de dezvoltare, ºi ai oferi posibilitatea de a se implica direct în
deciziile ce-i afecteazã viaþa.

Cultura Pãcii este pacea în acþiune. În final, va deveni sau nu va deveni secolul 21 pentru
Republica Moldova secol al Culturii Pãcii ºi al non-violenþei, va depinde de încrederea  ºi
acþiunile pe care le va întreprinde poporul ei.
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1.1. Naþiunile Unite ºi Cultura Pãcii: evoluþia conceptului

Menþinerea pãcii ºi securitãþii în întreaga lume este cea mai importantã sarcinã a
Naþiunilor Unite. Fondatã în anul 1945,  ca urmare a celui de-al doilea rãzboi mondial, din
momentul apariþiei Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU) a plasat pacea în centrul atenþiei
misiunii sale. În Preambulul Statutului sãu este declaratã hotãrârea popoarelor care fac
parte din ONU �de a salva  generaþiile viitoare de vicisitudinile rãzboiului�, iar Articolul 1 al
aceluiaºi Statut susþine cã principalele obiective ale ONU sunt: �menþinerea pãcii ºi securitãþii
în întreaga lume�, �dezvoltarea  relaþiilor de prietenie între popoare�, �întãrirea pãcii
universale� ºi �asigurarea colaborãrii internaþionale la rezolvarea problemelor internaþionale
[�] ºi la promovarea ºi stimularea respectului faþã de drepturile omului ºi faþã de libertãþile
fundamentale ale tuturora�. Capitolul VI al Statutului ONU este dedicat soluþionãrii
disputelor pe cale paºnicã. În acest capitol, Articolul 33 le cere �pãrþilor oricãrei dispute,
continuarea cãreia ar putea pune în pericol menþinerea pãcii ºi securitãþii mondiale �, în
primul rând, �sã gãseascã soluþii pe calea negocierilor, investigaþiilor, medierii, concilierii,
arbitrajului, deciziei judiciare, apelãrii la instanþele sau mãsurile regionale sau pe alte cãi
paºnice la alegerea lor�.

Tot atât de semnificativ este faptul cã de la bun început, dupã cum este clar indicat în
Preambul,  pacea ºi securitatea erau vãzute de ONU ca fiind douã concepte inseparabile,
ºi tot atât de importante ca ºi drepturile fundamentale ale omului, demnitatea ºi valoarea
fiinþei umane, respectul faþã de lege ºi drepturile egale dintre bãrbat ºi femeie ºi dintre
popoarele mari ºi mici, ºi  promovarea  dezvoltãrii economice ºi sociale  a tuturor naþiunilor.
Pe bunã dreptate, pacea era consideratã de cãtre Semnatari nu numai ca o simplã lipsã a
rãzboiului (cea ce unii dintre autori mai numesc �pace negativã�), ci ºi ca un proces pozitiv
ºi dinamic, în decursul cãruia toate fiinþele umane vor profita în comun de rezultatele
progresului economic ºi social, având o libertate ºi dreptate mai mare. Aceastã convingere
a fost reiteratã în diferite moduri în numeroase declaraþii ºi rezoluþii aprobate ulterior de
cãtre ONU, ºi în special Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, adoptatã de Adunarea
Generalã a ONU în anul 1948.

În decursul activitãþii sale de mai mult de jumãtate de secol ONU a reuºit sã rezolve, ca
parte integrantã a misiunii sale, un ºir de probleme de nivel internaþional, regional ºi local în
domeniul asigurãrii pãcii ºi cooperãrii. Realizãrile ONU în promovarea directã a pãcii includ
negocieri  pentru un  numãr vast de soluþionãri paºnice, care au pus capãt conflictelor regionale
ºi au asigurat menþinerea pãcii ºi securitãþii prin desfãºurarea forþelor pacificatoare, precum
ºi a misiunilor de observatori, prevenirea pericolului rãzboiului prin utilizarea diplomaþiei
calme, consolidarea dreptului internaþional ºi soluþionarea judiciarã a litigiilor internaþionale.

În acelaºi timp, ONU a jucat un rol important în promovarea democraþiei ºi dezvoltãrii,
protecþiei drepturilor omului, prevenirii expansiunii nucleare, protejãrii mediului, ºi în oferirea
asistenþei umanitare victimelor rãzboiului ºi ale calamitãþilor naturale, ajutând la eliminarea
consecinþelor acestor calamitãþi, facilitând comerþul, reforma economicã ºi schimburile
culturale ºi academice, etc. ONU ºi agenþiile sale au fost ºi continuã sã fie implicate într-un
numãr mare de activitãþi, care într-un fel sau altul,  exercitã o influenþã pozitivã asupra
nenumãratelor vieþi omeneºti în lume. În acest proces s-a evidenþiat ceea ce este necesar
pentru realizarea sarcinilor pe care organizaþia le considerã primordiale în misiunea ei - ºi în
special, pentru atingerea unei pãci pozitive ºi durabile.

În pofida realizãrilor sale incontestabile, ONU a descoperit cã multe din promisiunile
fãcute de ea iniþial erau irealizabile. Aceasta s-a datorat în mare mãsurã dificultãþilor serioase,
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cu  care ea deseori a fost nevoitã sã se confrunte, ºi în special Rãzboiului Rece ºi sistemului de
adversari, moºtenit de la acesta. Dupã cum s-a exprimat Secretarul General al ONU în
raportul sãu la Adunarea Generalã,  întitulat �O Agendã pentru Pace� (1992)1 , �din
momentul creãrii ONU în 1945,  mai mult de 100 de conflicte în toatã lumea s-au soldat cu
moartea a 20 milioane de oameni. Naþiunile Unite s-au arãtat lipsite de suficientã putere
pentru a soluþiona multe din aceste crize din cauza drepturilor veto, 279 din care reveneau
Consiliului de Securitate, cea ce a constituit o manifestare a divizãrilor din acea perioadã�.

Ultimul deceniu al secolului douãzeci s-a manifestat prin mari schimbãri, care sunt
consecinþele istorice ale eforturilor depuse  pentru stabilirea  pãcii în lume. Cele mai
importante din aceste schimbãri sunt terminarea Rãzboiului Rece ºi creºterea semnificativã
a frecvenþei conflictelor violente intrastatale. Aceste rãzboaie au izbucnit  din conflicte ºi
violenþã între grupãrile etnice, religioase, lingvistice, culturale ºi altele, din creºterea
extremismului, fanatismului ºi fundamentalismului de orice tip, cât ºi a terorismului, crimei
organizate ºi nu în ultimul rând a sãrãciei, izolãrii ºi discriminãrilor. Aceastã creºtere, însã, a
dus la reducerea frecvenþei conflictelor interstatale, atât în termeni relativi, cât ºi în aspect
absolut.

Modificãrile în distribuþia globalã a puterii ºi sfârºitul Rãzboiului Rece au creat o posibilitate
fãrã precedent pentru Naþiunile Unite: vetourile care în trecut îi imobilizau activitatea, au
încetat, ONU înregistrând acum un flux de solicitãri de a juca un rol activ în soluþionarea
conflictelor. În acelaºi timp, dupã cum a accentuat Secretarul General al ONU în �O Agendã
pentru Pace�, creºterea frecvenþei conflictelor intrastatale reprezintã o schimbare calitativã,
ce înainteazã în faþa Naþiunilor Unite noi sarcini, aproape fãrã  precedent.  Aceste conflicte
au trãsãturi nuvelistice în comparaþie cu rãzboaiele interstatale: (i) aici, de obicei, luptã nu
numai armata regulatã, ci ºi miliþia, ºi civilii înarmaþi puþin disciplinaþi; (ii) ele deseori reprezintã
lupte de partizani neavând linii clare ale frontului; (iii) civilii sunt victimele principale ºi
deseori þinta principalã a acestor rãzboaie; (iv) ele deseori duc la apariþia unor urgenþe
umanitare, cãrora combatanþii nu le pot face faºã; ºi (v) ele creeazã un mare numãr de
refugiaþi ºi oameni intern strãmutaþi. O altã caracteristicã a acestor conflicte este colapsul
instituþiilor de stat, în special ale poliþiei  ºi organelor judiciare, fenomen ce duce la paralizarea
puterii guvernului ºi la încãlcarea dreptului ºi ordinii,  la banditism ºi haos total. Nu numai
funcþionarea guvernului este suspendatã, ci ºi patrimoniul sãu este distrus sau jefuit  ºi
persoanele oficiale experimentate sunt ucise sau emigreazã din þarã, fenomen care se
întâmplã mai rar în cazul rãzboaielor interstatale. Aceasta înseamnã cã intervenþia
internaþionalã  nu trebuie sã se limiteze la sarcini militare sau umanitare, ci trebuie sã
includã reconcilierea naþionalã ºi restabilirea funcþionãrii eficiente a guvernului�2 . În astfel
de condiþii, menþinerea pãcii este cu mult mai complicatã, costisitoare ºi periculoasã, decât
în condiþiile �normale�.

În �O Agendã pentru Pace�, Secretarul General se referã la patru direcþii principale de
acþiune, care �� luate împreunã, ºi întreprinse cu sprijinul tuturor membrilor, aduc un
aport coerent la menþinerea pãcii în spiritul Statutului�. Acestea includ: diplomaþia preventivã,
instaurarea pãcii, menþinerea pãcii, pacificarea post-conflict.

Diplomaþia preventivã este definitã ca o �acþiune de prevenire a apariþiei disputelor
între pãrþi, prevenire a transformãrii disputelor existente în conflicte ºi de limitare a rãspândirii
acestora din urmã, dacã apar�3 . Aceasta necesitã luarea de mãsuri pentru restabilirea
încrederii; este nevoie de un sistem de avertizare din timp, bazat pe descoperirea faptelor
ºi colectarea informaþiei, ceea ce, de asemenea, implicã introducerea preventivã a forþelor
armate ºi stabilirea zonelor demilitarizate.

Instaurarea pãcii  este �acþiunea de a  aduce pãrþile duºmane la un acord, în special pe
cãile paºnice  prevãzute în Capitolul VI al Statutului ONU�. Aceste cãi includ negocieri,
mediere, apelarea la Curtea Internaþionalã de Justiþie. Ele, de asemenea, pot include asistenþã
în ameliorarea condiþiilor, ce au contribuit la apariþia disputelor sau conflictului respectiv, ºi

1
O Agendã pentru Pace: Diplomaþia preventivã, instaurarea pãcii ºi menþinerea pãcii. Raportul Secretarului
General potrivit declaraþiei adoptate la Sumitul Consiliului Securitãþii pe data de 31 ianuarie 1992. 17 iunie 1992.

2
Suplimentul la O Agendã pentru Pace: Documentul Poziþiei al Secretarului General cu ocazia Aniversãrii a 50-a
Naþiunilor Unite, 3 ianuarie, 1995.
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sancþiuni. Ele, la fel, ar putea include introducerea restricþiilor ºi chiar utilizarea forþelor
armate, dacã încercãrile de a reinstaura pacea  ºi securitatea pe cale paºnicã au eºuat.

Menþinerea pãcii este «prezenþa Naþiunilor Unite pe teren, cu consimþãmântul tuturor
pãrþilor interesate,  care de obicei se manifestã prin desfãºurarea forþelor militare sau  de
poliþie ale Naþiunilor Unite, precum ºi a personalului civil». Menþinerea pãcii este o metodã
prin care se extind posibilitãþile atât de prevenire a conflictului, cât ºi de instraurare a pãcii.

În sfârºit, Secretarul General explicã noþiunea de reinstaurare a pãcii în urma conflictului
ca fiind �o acþiune pentru a identifica ºi sprijini structurile, care vor tinde sã consolideze
pacea pentru a evita repetarea conflictului�. Aceste direcþii de acþiune sunt evident
complementare: diplomaþia preventivã are drept scop soluþionarea disputelor înainte ca
ele sã ducã la un conflict violent; instaurarea pãcii este necesarã pentru a stopa conflictele,
atunci când acestea au loc, ºi a menþine pacea, odatã ce ea a fost instauratã. În final,
reinstaurarea pãcii în urma conflictului are drept scop prevenirea repetãrii acþiunilor violente.
Aceasta se realizeazã prin implicarea fostelor pãrþi beligerante în soluþionarea comunã a
problemelor economice, sociale ºi umanitare ce stau la baza conflictului ºi în stabilirea
treptatã a încrederii reciproce, pentru a pune baza unor relaþii paºnice îndelungate.

Conceptul de pacificare post-conflict,  care, posibil, este cel mai nou element al acestei
modalitãþi de abordare a problemei, a jucat un rol important în formarea opiniei despre
pace în cadrul sistemului Naþiunilor Unite. Iarãºi, aceasta indicã faptul cã ONU este conºtientã
de prezenþa unei legãturi strânse între dezvoltare, dreptul social, respectul faþã de drepturile
omului, pace ºi securitatea durabilã, Secretarul General, la cererea Adunãrii Generale, a
prezentat un raport privind Agenda pentru Dezvoltare. În prefaþa acestui raport, Secretarul
General afirmã: �Dezvoltarea reprezintã un drept fundamental al omului. Dezvoltarea este
cea mai sigurã bazã a pãcii�. Aceeaºi idee este vehiculatã în Agenda pentru Dezvoltare,
care, pânã la urmã, a fost adoptatã de cãtre Adunarea Generalã în iunie 1997.

Între pace ºi dezvoltare existã o legãturã strânsã ºi un suport reciproc. Dezvoltarea este
absolut necesarã pentru atingerea ºi menþinerea pãcii ºi securitãþii atât în interiorul unei
singure þãri, cât ºi între þãri diferite. Fãrã dezvoltare nu poate fi pace ºi nici securitate. Existã
o complementare între procesele vizate în Agenda pentru Dezvoltare ºi Agenda pentru
Pace. Pentru ca pacea ºi securitatea sã dureze, este nevoie de o activitate naþionalã ºi
cooperare internaþionalã efectivã spre a promova o viaþã mai bunã cu mai multe libertãþi
pentru toþi, elementul critic al cãreia este eliminarea sãrãciei4 .

Aceleaºi idei ºi valori formeazã nucleul conceptului de Culturã a Pãcii, formulat de cãtre
Conferinþa Generalã a UNESCO ºi promovarea cãruia a fost adoptatã cu prioritate ca
strategie pe termen mediu a UNESCO pe perioada anilor 1996-2002.  Mai târziu, însãºi
Organizaþia Naþiunilor Unite a preluat ideea promovãrii Culturii Pãcii ºi, la sesiunea 53 a
Adunãrii Generale a adoptat o rezoluþie, conform cãreia anul 2000 a  fost declarat Anul
Mondial al Culturii Pãcii. Faptul cã acest an se aflã la cotiturã de mileniu conferã deciziei date
o importanþã deosebitã ºi simbolicã. Conform conceputului adoptat de UNESCO, Cultura
Pãcii reprezintã un set de valori, atitudini, tradiþii, mod de comportament, precum ºi acel
modus vivendi, care reflectã ºi inspirã:
l respectul faþã de viaþã ºi faþã de toate drepturile umane;
l neadmiterea violenþei sub orice formã ºi angajamente, prevenirea conflictelor

violente prin   intermediul dialogului ºi negocierilor;
l fidelitatea în procesul de participare deplinã ºi echitabilã la satisfacerea cerinþelor

privind dezvoltarea ºi securitatea ecologicã pentru generaþia actualã ºi generaþiile
viitoare;

l promovarea drepturilor ºi oportunitãþilor egale pentru femei ºi bãrbaþi;
l recunoaºterea drepturilor fiecãruia la libertatea de a se exprima, de a-ºi expune

opinia, precum ºi a dreptului la informaþie;

3
O Agendã pentru Pace, p.4

4
Agenda pentru Dezvoltare Rezoluþia Adoptatã de Adunarea Generalã, numãrul 51/240, Octombrie 1997.

5
Documentul UNESCO 155 EX/49, Raportul Preliminar Consolidat pentru NU privind Cultura Pãcii. 11 august 1998.
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l devotamentul pentru principiile libertãþii, dreptãþii, toleranþei, solidaritãþii,
cooperãrii, pluralismului, diversitãþii culturale, dialogului ºi înþelegerii între naþiuni,
între grupãri etnice religioase, grupãri culturale ºi altele, cât ºi între indivizi5 .

Iniþial, Programul UNESCO privind Cultura Pãcii a fost asociat cu eforturile Naþiunilor
Unite de a soluþiona problema escaladãrii conflictelor armate care au urmat dupã  încheierea
Rãzboiului Rece. Conceptul  culturii pãcii este strâns legat de conceptul instaurãrii pãcii în
urma conflictului. Dupã cum s-a menþionat deja, ideea principalã a instaurãrii pãcii este de
a identifica ºi sprijini structurile care vor tinde sã consolideze pacea pentru a se evita repetarea
conflictului. Cu toate cã aceastã activitate este utilã ºi demnã de laudã, însã imediat apare
întrebarea: �De ce sã nu consolidãm pacea înainte ca conflictul sã aibã loc, ºi nu sã stabilim
pacea dupã ce conflictul a avut loc?�. Dupã cum a scris Directorul General �în loc sã intervenim
în conflicte dupã ce acestea au avut loc ºi apoi sã iniþiem mãsuri de instaurare a pãcii post-
conflict, este mai uman ºi mai eficient de a preveni aceastã violenþã, în primul rând cãutând sã
înþelegem rãdãcinile ei � esenþa noþiunii de culturã a pãcii. La nivel de stat, acest mod de
abordare presupune o guvernare bunã, bazatã pe drept, participare democraticã ºi implicarea
pe scarã largã a cetãþenilor în procesul de dezvoltare�6 . Cultura pãcii presupune stabilirea
pãcii, înaintea rãzboiului sau în lipsa acestuia.

UNESCO considerã cã sarcina fundamentalã a Naþiunilor Unite � de a salva viitoarele
generaþii de calvarul rãzboiului � necesitã nu numai transformarea structurilor instituþionale
ºi neutralizarea manifestãrilor rãzboinice, dar ºi dezrãdãcinarea lor, prefacerea, culturii violenþei
ºi a rãzboiului într-o Culturã a Pãcii�7 . Este de asemenea important de a menþiona cã conceptul
Culturii Pãcii se extinde dincolo de domeniul politic, deoarece el prevede o transformare a
valorilor,  mentalitãþii, comportamentelor sociale ºi psihologice. În acest sens, ideea cuprinde
mult mai mult decât cele expuse mai sus. Concomitent, �o culturã a pãcii nu  poate fi impusã
din exterior. Culturã a Pãcii se stabileºte în procesul dezvoltãrii umane durabile ºi echitabile;
ea trebuie sã contribuie la consolidarea  proceselor democratice ºi presupune însuºirea ºi
utilizarea noilor metode paºnice de administrare ºi soluþionare a conflictelor; ea necesitã
mobilizarea tuturor eforturilor  educative, atât oficiale cât ºi neoficiale,  ºi a mijloacelor de
comunicare�8 .

Pânã nu demult se considera cã prevederile Constituþiei UNESCO vizeazã în special
acþiunile la nivel internaþional în domeniile sale de competenþã recunoscute: învãþãmânt,
ºtiinþã, culturã ºi comunicare. Programul UNESCO nu includea mãsuri practice în scopul
promovãrii pãcii ºi securitãþii. Adoptarea unei strategii bazate pe promovarea activã a Culturii
Pãcii, prin urmare, reprezintã o schimbare substanþialã pentru acest organism internaþional.
Pe de altã parte, însã , existã o continuitate de profunzime între conceptul �Culturii Pãcii� ºi
Constituþia UNESCO. Constituþia declarã:

deoarece rãzboaiele încep în mintea oamenilor, anume în mintea oamenilor trebuie cre-
ate mãsurile de apãrare a pãcii;

ignoranþa faþã de modul de a fi ºi a trãi al altuia a fost cauza obiºnuitã a conflictelor, în
întreaga istorie a omenirii, suspiciunea ºi lipsa de încredere între popoare, au transformat
adesea diferenþele lor în rãzboi;

pacea bazatã în exclusivitate pe reglementãrile politice ºi economice ale guvernelor
trebuie sã fie o pace cu susþinerea unanimã, durabilã ºi sincerã a popoarelor lumii. Ea trebuie
sprijinitã de intelectualitate ºi solidaritatea întregului neam omenesc.

Aceste puncte meritã o anumitã explicaþie. Acum mai mult ca oricând, rãzboaiele încep în
mintea oamenilor � divergenþele culturale, religioase, etnice,  seminþele extremismului,
fundmentalismului ºi fanatismului fiind nutrite de ignoranþã, suspiciune, ºi lipsa de încredere a
altora. Astfel, misiunii de �gãsire a mijloacelor de apãrare a pãcii în mintea oamenilor� astãzi
i se acordã o importanþã mai mare ca oricând. Promovarea unei Culturi a Pãcii în baza
solidaritãþii morale ºi intelectuale a omenirii, în locul culturii violenþei ºi rãzboiului, reprezintã
o reacþie creativã la noile deziderate ale mediului, UNESCO menþinându-ºi (în acelaºi timp)

6
Documentul UNESCO 152 EX/50, Contribuþia Directorului General la raportul Secretarului General al
Naþiunilor Unite privind Proiectul Transdisciplinar pentru o Culturã a Pãcii. 26 august 1997.

7
Documentul UNESCO 152 EX/50, Contribuþia Directorului General la raportul Secretarului General al
Naþiunilor Unite privind Proiectul Transdisciplinar pentru o Culturã a Pãcii. 26 august 1997.

8
Primul Forum Internaþional privind Cultura Pãcii, El Salvador, 1994
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promovarea modalitãþilor tradiþionale de abordare a problemei ce þine de afirmarea pãcii,
securitãþii, drepturilor omului ºi democraþiei.

Termenul �Cultura Pãcii� a fost utilizat prima datã în anul 1989 într-o decizie luatã de
Consiliul Executiv al UNESCO. Decizia se referea la Programul Major VII � contribuþia
UNESCO la pace, drepturile omului, ºi la eliminarea tuturor formelor de discriminare,
unde se accentua ��. armonizarea ei perfectã cu misiunea constituþionalã a UNESCO ºi
rolul etic pe care ea este chematã sã-l poarte pentru promovarea unei �Culturi a Pãcii� [�.]
în baza soluþionãrii conflictelor pe cale paºnicã, respectului faþã de drepturile omului ºi libertãþile
fundamentale ºi a dezvoltãrii echitabile�.9  Dezideratul a fost preluat aproape imediat în
Declaraþia de la Yamoussoukro cu privire la Pace în Minþile Oamenilor, aprobatã de Congresul
Mondial privind Pacea în Minþile Oamenilor, Yamoussoukro, Côte d� Ivoire, iulie 1989.

A urmat o perioadã de dialog ºi consultãri, în decursul cãreia ideea unei Culturi a Pãcii� a
fost dezvoltatã ºi încarnatã. Consultãrile au inclus, în afara Congresului Mondial de la
Yamoussoukro, masa rotundã a persoanelor eminente privind Agenda pentru Pace, (El
Salvador, 1994);  Dezbaterile de la Venice, 1994; ºi prima întâlnire consultativã cu privire la
Programul Culturii Pãcii, de asemenea în anul 1994. Prin aceste ºi alte iniþiative, treptat s-a
ajuns la o schiþã de acþiuni care a dus la apariþia planului de acþiuni. În anul 1995 Conferinþa
Generalã UNESCO a declarat cã trecerea de la cultura rãzboiului la Culturã Pãcii a fost
principala sarcinã, ce se aflã în faþa omenirii la finele secolului douãzeci, ºi a aprobat Strategia
UNESCO pe termen mediu pentru perioada 1996-2001, unde se accentueazã necesitatea
consolidãrii de cãtre UNESCO a contribuþiei sale la crearea unei pãci de lungã duratã, fiind
dedicatã promovãrii Culturii P ãcii.

�În rezultatul unui proces îndelungat de dezaprobare ºi concepere, a apãrut cultura
pãcii, nu ca noþiune abstractã, ci ca o acþiune de lungã duratã, ce urmeazã a fi promovatã
sub forma unei multitudini coerente de obiective, prioritãþi, modalitãþi de abordare, ºi
metode de acþiune, acorduri de parteneriat, ºi activitãþi concrete,  în fiecare caz þinându-se
cont de contextul istoric, politic, socio-cultural al unei astfel de acþiuni�.10

Sesiunea a 28-a a Conferinþei Generale a UNESCO pentru prima oarã a examinat
activitãþile Organizaþiei, prezentate sub formã de proiect transdisciplinar, numit �Spre o
Culturã a Pãcii�.

Implementarea proiectului transdisciplinar a fost aprobatã de Conferinþa Generalã la
sesiunea a 29-a ºi iniþiatã în anii 1998-1999.

Proiectul era divizat în trei compartimente, numite respectiv:
Compartimentul 1.  Cultura Pãcii: ridicând nivelul de cunoaºtere ºi construind relaþii

             de parteneriat;
Compartimentul 2.  Educaþie pentru cultura pãcii;
Compartimentul 3. Cultura pãcii în acþiune.
Directorul General a conchis: �Proiectul nu trebuie înþeles ca o dimensiune adiþionalã

a activitãþii UNESCO, ci ca o componentã esenþialã a întregii activitãþi a Organizaþiei.�11

Mai târziu, Naþiunile Unite ºi-au asumat promovarea Culturii Pãcii la sesiunea a 53-a
(1997), Adunarea Generalã adoptând rezoluþia ce proclamã anul 2000 - An Internaþional al
Culturii Pãcii. Poziþionarea acestui an la finele mileniului conferã o importanþã simbolicã
acestei decizii. În 1998, Adunarea Generalã a declarat perioada anilor 2001�2010 - Deceniu
Internaþional pentru Cultura Pãcii ºi a Non-violenþei faþã de Copiii Lumii.

Cultura pãcii se aflã pe calea de a deveni o miºcare de amploare ce include nu numai
state, ci ºi organizaþii ºi persoane ce aparþin instituþiilor guvernamentale naþionale ºi locale,
forþelor armate, instituþiilor de educaþie ºi mass-media, ºi societãþii civile: grupe feminine,
grupe de tineret, jurnaliºti, organizaþi religioase, artiºti º.a.m.d. Mulþi din membrii acestor
formaþiuni au implementat deja proiecte importante la diferite nivele, menite sã asigure
tranziþia spre Cultura Pãcii, dialogul, toleranþa ºi solidaritatea.

9
Documentul UNESCO 131 EX/Decizia 4.1 ºi Decizia 4.2, iunie 1989.

10
Documentul UNESCO 155 EX/48, Raportul de Evaluare privind Proiectul Transdisciplinar �Spre o Culturã a
Pãcii�, paragraful 85.

11
Documentul UNESCO DG/Note/97/22 de la 16 iunie 1997, paragraful 3.
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Lansarea Miºcãrii Mondiale pentru Cultura Pãcii ºi a Non-violenþei în Moldova

�Anul 2000 trebuie sa reprezinte pentru noi toþi un nou
început, o ocazie de a transforma, împreunã, cultura rãzboiului
ºi a violenþei într-o culturã a pãcii ºi a non-violenþei�.

(Manifestul 2000)

Anul 2000 a fost declarat de cãtre Naþiunile Unite drept
An Internaþional pentru Cultura Pãcii (AICP). Aceasta ne oferã
o posibilitate excepþionalã de a accelera tranziþia de la cultura
rãzboiului, predominantã în mileniile precedente, la o culturã
a pãcii, deoarece numai pacea poate asigura o dezvoltare
durabilã pentru toate þãrile ºi popoarele lumi.

În contextul manifestãrilor dedicate Anului Internaþional
pentru Cultura Pãcii s-a înscris ºi lansarea Miºcãrii mondiale
pentru cultura pãcii ºi nonviolenþei, organizatã sub egida
domnului Petru Lucinschi, Preºedintele Republicii Moldova,
ºi la iniþiativa Casei Naþiunilor Unite în Moldova ºi a Comisiei
Naþionale pentru UNESCO în incinta Teatrului Naþional
�Mihai Eminescu� la 23 mai 2000. Festivitatea a început cu
Imnul Pãcii, scris special cu aceastã ocazie, versurile aparþinând
dlui Soren Tejno, Rezident Coordonator al Naþiunilor Unite
în Republica Moldova, iar muzica dlui Constantin Rusnac,
Secretar General al Comisiei Naþionale pentru UNESCO în
Moldova.

În cuvântul de deschidere, dl Soren Tejno a menþionat
cã �pacea nu înseamnã neapãrat lipsa conflictelor, d ea
reprezintã o atitudine faþã de soluþionarea lor�. El a mai
accentuat cã �ONU în Moldova ºi-a asumat obligaþiunea sã
promoveze cultura pãcii, în special la nivel de reglementare
paºnicã a tuturor conflictelor existente�.

În discursul sãu, dl Petru Lucinschi, Preºedintele Republicii
Moldova a menþionat cã la numai doi ani de la desfãºurarea
Forului Internaþional �Pentru o culturã a pãcii ºi un dialog al
civilizaþiilor, împotriva unei culturi a rãzboiului ºi violenþei�(mai
1998), evenimentele ce s-au produs în sud-estul Europei au
arãtat cît de actualã este pacea, stabilitatea în þarã ºi în lume.
Potrivit dlui Lucinschi, þara noastrã þine sã reafirme voinþa de
a susþine ºi a promova în cel mai consecvent mod cultura
pãcii ºi a dialogului, spre binele fiecãrui popor ºi al întregii
umanitãþi.

Comisia Naþionalã pentru UNESCO în cooperare cu
Grupul Tematic al ONU �Culturã pentru Dezvoltare� ºi cu
suportul financiar al Oficiului Rezidentului Coordonator al
Naþiunilor Unite a elaborat ºi publicat �Ghidul participantului
la Miºcarea mondialã pentru cultura pãcii, �Manifestul 2000
pentru o culturã a pãcii ºi nonviolenþei� cât ºi o carte poºtalã
cu stema Miºcãrii. Aceste materialele au fost înmânate tuturor
participanþilor la lansarea Miºcãrii mondiale pentru cultura
pãcii de la Chiºinãu, care s-au angajat � sã popularizeze aceastã
miºcare universalã în jurul nostru ºi sã contribuie la extinderea
ei�. Deoarece Manifestul 2000 prevede colectarea
semnãturilor aderenþilor la miºcare, participanþii la
manifestare 1-au semnat solemn, dupã care a urmat un
program muzical. La lansarea acestui eveniment au fost
prezenþi reprezentanþii Preºedinþiei, Parlamentului,
Guvernului, societãþii civile, sectorului privat, agenþiilor
Naþiunilor Unite în Moldova, ambasadori ºi oameni politici.

Graþie organizãrii în mai 1998 la Chiºinãu, sub auspiciile
Preºedintelui Republicii Moldova, Domnul Petru Lucinschi ºi
ale ex-Directorului general al UNESCO, Domnul Federico
Mayor a Forumului Internaþional �Pentru o culturã a pãcii ºi
un dialog între civilizaþii contra culturii rãzboiului ºi violenþei�,
forum care fãrã doar ºi poate a contribuit la promovarea
ideilor culturii pãcii, Republica Moldova poate fi consideratã
pe drept cuvânt printre promotorii activi ai Miºcãrii în plan
mondial. Lucrãrile Forumului au fost difuzate de cãtre agenþia
�UNESCOPRESS� în toate þãrile lumii, iar Declaraþia ºi Planul
de Acþiune de la Chiºinãu încep a fi traduse m viaþã, rãmânând
actuale ºi pentru generaþiile viitoare. Cu ocazia Forului de la
Chiºinãu a fost editat de asemenea un manual întitulat

�Introducere în cultura pãcii�, care a fost pus la dispoziþia tuturor
bibliotecilor ºi ºcolilor din þarã în mod gratuit. Conform datelor
de care dispunem am fost printre primii care eu editat un atare
manual.

Comisia Naþionalã a Republicii Moldova pentru UNESCO,
desemnatã ca antenã naþionalã a acestei miºcãri, va face tot
posibilul sã le acorde asistenþã tuturor celor care vor adera la
miºcare, considerând cã eforturile fiecãruia dintre participanþi vor
deveni o punte de legãturã între preocupãrile noastre ºi cele din
alte pãrþi ale lumii, iar lucrurile pozitive, propuse de noi, vor fi
preluate de comunitatea mondialã, aºa cum s-a întâmplat cu cele
adoptate prin Declaraþia de la Chiºinãu la finele Forumului din
mai 1998.

Fiecare persoanã, indiferent de poziþia pe care o ocupã în
societate, în funcþie de înclinaþii, pregãtire ºi aspiraþii, poate avea
contribuþia sa la Miºcare.

DECLARAÞIE
Noi, participanþii la lansarea miºcãrii mondiale pentru cultura pãcii

ºi a nonviolenþei în Moldova, reuniþi la Chiºinãu, capitala Republicii Moldova
în ziua de 23mai 2000 sub egida Domnului Petru Lucinschi, Preºedintele
Republicii Moldova ºi la iniþiativa Naþiunilor Unite din Republica Moldova ºi a
Comisiei Naþionale UNESCO,

amintind, cã Carta Naþiunilor Unite proclamã: �Noi popoarele
Naþiunilor Unite, decise sã ferim generaþiile viitoare de flagelul rãzboiului .sã ne
proclamãm încã o datã credinþa (n drepturile fundamentale ale omului, în
demnitatea ºi valoarea persoanei umane, atât în egalitatea drepturilor bãrbaþilor
ºi femeilor, cât ºi a naþiunilor mari ºi mici, ... sã favorizãm progresul social ºl sã
instaurãm condiþii de viaþã mai bune în cadrul unei mai largi libertãþi, ... sã practicãm
toleranþa, sã convieþuim în pace în spirilul unei bune vecinãtãþi...�,

reieºind din faptul, cã actul constitutiv al UNESCO enunþã
cã, �deoarece rãzboaiele iau naºtere în mintea oamenilor, în însãºi mintea
oamenilor trebuie clãditã apãrarea pãcii; cã o pace fondatã doar pe acorduri
economice ºi politice ale guvernelor n-ar fi în stare sã antreneze adeziunea
unanimã, durabilã ºi sincerã a popoarelor ºi cã, în consecinþã, aceastã pace
trebuie sã fie stabilitã pe fundamentul solidaritãþii intelectuale ºi morale a
umanitãþii...�,

convinºi, cã societatea civilã constituie terenul ideal al schimbului de
idei, dialogului ºi poate genera transformãri ridicate în mentalitate,

conºtienþi, cã In noul mileniu este nevoie de aportul fiecãruia pentru
asigurarea unei noi direcþionãri mondiale spre o culturã a pãcii cu
aplicabilitate în realitatea cotidianã, salutãm cu satisfacþie rezoluþia 52/15
a Adunãrii Generale a Naþiunilor Unite, adoptatã la 20 noiembrie 1997 la
iniþiativa UNESCO, care proclamã anul 2000 An Internaþional pentru
cultura pãcii, cât ºl rezoluþia 53/25 a Adunãrii Generale a Naþiunilor Unite,
care proclamã în noiembrie 1998 deceniul 2000-2010 �Deceniu
Internaþional de promovare a culturii pãcii ºi nonviolenþei in favoarea
copiilor lumii�,

susþinem cu ardoare �Manifestul 2000 pentru o culturã a pãcii ºl
nonviolenþei�, elaborat de laureaþi ai Premiului Nobil pentru Pace ºi
prezentat oficial publicului la 4  martie 1999 la  Paris în cadrul unei conferinþe de
presã internaþionale în scopul suscitãrii adeziunii oamenilor din lumea întreagã la
traducerea in viaþã a valorilor culturii pãcii,

sprijinim Declaraþia adoptatã de participanþii la Forumul internaþional
�Pentru o culturã a pãcii ºi un dialog al civilizaþiilor, împotriva unei
culturi a rãzboiului ºi a violenþei� care a avut loc la Chiºinãu, În perioada
de 16-18 mai 1998,

lansãm un apel, câtre toate persoanele, toate instituþiile sociale
organizaþiile ne guvernamentale ca în acest An internaþional pentru cultura
pãcii sã ne unim eforturile în vederea instaurãrii unei culturi a pãcii. Sã nu
ratãm ºansa de a spune lumii ca vrem ºi putem s-o luãm de la capãt,
Începând cu semnarea Manifestului 2000 �Pentru o culturii a pãcii ºi a
nonviolenþei�, care exprimã angajamentul personal al fiecãruia de a subscrie
la valorile toleranþei, solidaritãþii, reconcilierii ºi dialogului.

Larisa Olaru-Vârtosu,
Asistent de Program al Grupului Tematic al ONU

�Culturã pentru Dezvoltare �

Caseta 1.1



19

Spre o Culturã
a Pãcii

1.2. Promovând Cultura Pãcii

Problema pãcii, fãurirea pãcii ºi Cultura Pãcii sunt noþiuni complexe, având multe aspecte.
Parþial dificultatea lor þine de ambiguitatea concepþiei pãcii.  Pacea poate fi definitã simplu
prin lipsã de violenþã. Conceputã conform aºa numitei concepþii negative (pacea ca lipsã de
rãzboi), pacea poate exista împreunã cu violenþa structuralã (de exemplu, opresiunea), sau
cu ameninþarea violenþei. Aceasta diferã foarte mult de concepþia pozitivã a pãcii, care în
mod normal este vãzutã ca un echilibru dinamic ºi conform cãruia:

... Pacea este o soluþie justã ºi non-violentã a conflictelor.  Ea genereazã echilibru în
interacþiunile sociale, astfel încât toþi membrii societãþii pot avea relaþii armonioase între
ei.  Pacea este bunã pentru societate.  Acolo unde este violenþã, nu existã pace.  Acolo
unde lipseºte justiþia ºi libertatea, nu este pace.  Pentru a avea un echilibru în dinamica
interacþiunilor sociale, pacea urmeazã a fi bazatã pe justiþie ºi libertate12 .

Ideea în sine a Culturii Pãcii are sens doar dacã adoptãm o privire pozitivã asupra pãcii,
odatã ce este incompatibilã cu violenþa structuralã, opresiunea, discriminarea ºi ameninþarea
violenþei.  Crearea, menþinerea ºi, mai ales, fãurirea unui asemenea tip de pace sunt sarcini
complexe.

Fãurirea pãcii este o activitate complexã multidisciplinarã cu dimensiuni politice, sociale,
economice, ideologice ºi psihologice, precum ºi practice.  Acestea au drept scop asigurarea
unei temelii durabile pentru pace prin activitãþi, cum sunt: restaurarea ºi menþinerea legii ºi
ordinii ºi a societãþii civile; restabilirea administraþiilor locale ºi a utilitãþilor guvernamentale;
promovarea ºi protecþia drepturilor omului; eliminarea opresiunii, discriminãrii, dominãrii
ºi injustiþiei ºi activitãþile de reconstrucþie ºi dezvoltare.  Spre deosebire de pacificare ºi
menþinerea pãcii, care sunt mai convenþionale ºi care de fapt necesitã acorduri politice de
nivel înalt, fãurirea pãcii are loc dincolo de acordurile politice de vârf.  Activitãþile de fãurire
a pãcii sunt orientate spre segmente largi ale comunitãþii ºi au drept scop generarea încrederii,
confidenþei, precum ºi bunãstãrii populaþiei. Fãurirea pãcii este un proces de lungã duratã,
ce nu poate fi grãbit fãrã a risca eºecul.

Cultura Pãcii adaugã douã dimensiuni esenþiale pentru pacificarea post-conflict.  În primul
rând, ea introduce un element preventiv, deoarece nu se limiteazã la situaþiile post-conflict.
Cultura Pãcii este de fapt o metodã preventivã pentru situaþiile de conflict violent actual sau
potenþial la toate nivelurile.  În al doilea rând, cultura pãcii are drept scop pãtrunderea mai
adâncã în sens ºi implicã schimbãri mai profunde, decât fãurirea pãcii.  Cultura Pãcii þine nu
doar de modificarea structurilor, ci ºi de atitudini, comportamente, concepþii individuale ºi
perceperi.  De acea ea are potenþialul de a influenþa toate interacþiunile dintre fiinþele umane.
Odatã ce cultura violenþei este reprodusã prin procese ce presupun socializarea în gospodãrii
ºi în comunitatea localã, ºi interacþiunile cu mediul, tranziþia la o culturã a pãci, pânã la urmã,
necesitã schimbãri, în astfel de procese ºi interacþiuni, prin educaþie ºi alte forme de activitate.
Acestea sunt schimbãri de profunzime, ce þin de unele aspecte de fond ale societãþii.  Realizarea
Culturii Pãcii este într-adevãr o bãtãlie pentru minþile oamenilor, ºi va fi nevoie de multe
generaþii pentru a o câºtiga.

Se pare cã meritã sã reflectãm, chiar ºi foarte succint, pe marginea unor principii etice
fundamentale, ce accentueazã concepþia Culturii Pãcii, dupã cum este definitã ea în
compartimentul urmãtor.  O cale convenabilã pentru a face acest lucru este discutarea
diferitor aspecte ale definiþiei UNESCO deja citatã.

�... Cultura pãcii este un set de valori, atitudini, tradiþii, moduri de
comportament ºi cãi de viaþã...�.  Folosirea termenului �culturã� ºi referirea la valori,
atitudini etc., în aceastã definiþie este intenþionatã, ºi este folositã pentru a accentua obiectivul
introducerii unei schimbãri de profunzime în societate.  Aceastã schimbare trebuie sã aibã
loc nu doar la nivel de structuri instituþionale, ci ºi la un nivel mult mai adânc, acel al rãdãcinilor
culturale ale violenþei ºi rãzboiului.  Ideea principalã a culturii pãcii este de a respinge violenþa,
de a o ºterge din minþile oamenilor, la fel ca ºi din relaþiile intra ºi interstatale, astfel încât ea sã
devinã, dacã nu inimaginabilã, atunci cel puþin sã nu poatã fi uºor ºi imediat conceputã.

12
David Adams, UNESCO ºi o Culturã a Pãcii: Promovarea Miºcãrii globale.  Paris, 1997: UNESCO
Publishing, p. 91
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�Respect pentru viaþã ºi pentru toate drepturile omului�.  Principiul respectului
pentru viaþã ºi drepturile omului porneºte de la documentele de fondare ale Naþiunilor Unite
ºi UNESCO, ºi, în special, de la Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului.  Rãzboiul ºi
violenþa inevitabil atrag dupã sine subordonarea vieþilor ºi a drepturilor omului unei varietãþi
de aºa numite �valori mai înalte ºi interese mai mari�. La fel, nu este întâmplãtor cã adesea
cei bogaþi, puternici ºi privilegiaþi sunt cei care determinã momentan valorile �mai înalte�.
Respectul pentru viaþã ºi pentru drepturile umane porneºte de la recunoaºterea demnitãþii
ºi valorii persoanei umane (dupã cum este stabilit, de exemplu, în preambulul Declaraþiei
Universale a Drepturilor Omului), ºi de la aceeaºi sursã ca ºi respectul nostru de sine.
Afirmarea acestui respect, în special atunci când este plasat pe primul loc între valorile ce
definesc cultura pãcii, situeazã fiinþele umane, vieþile lor ºi drepturile lor fundamentale în
centrul sistemului nostru de valori, fãcând foarte dificilã folosirea lor ca instrumente în
scopuri pe care nu le-au ales, sau pe care le impune violenþa ºi rãzboiul.

�Respingerea violenþei în toate formele ei ºi angajamentul de a preveni
conflictele violente prin fixarea cauzelor de la rãdãcinã, prin dialog ºi negocieri�.
Atâta timp cât fiinþele umane rãmân umane, atâta timp cât sunt în viaþã, conflictul va fi inevitabil.
Conflictul apare oricând principiile, interesele sau dorinþele diferitor indivizi sau grupuri se
confruntã, ºi au o varietate de cauze: economice, politice, ideologice sau altele.  Este de
neconceput ºi nedorit ca astfel de confruntãri � ce reflectã bogãþia ºi diversitatea speciilor
umane ºi ale lumii în care trãim � sã poatã dispãrea într-o zi.  Ceea ce ar putea, oricum,
dispãrea, ºi ceea ce are ca scop cultura pãcii sã elimine este conflictul violent. Negocierile ºi
dialogul sunt înaintate aici drept alternative contra conflictelor violente.  Ele implicã o
recunoaºtere a demnitãþii altora ºi o recunoaºtere a dreptului altuia la poziþia sa proprie, ºi
ele înlocuiesc încercarea de a impune o decizie sau punct de vedere cu o cãutare în comun a
soluþiei pentru diferende.

Respingerea violenþei în toate formele ei este strâns legatã de concepþia pozitivã a pãcii
deja menþionatã.  Injustiþia, opresiunea ºi exploatarea sunt forme de violenþã ºi anume de
aceea nu este pace atâta timp cât ele existã.  Tirania ºi opresiunea, absenþa justiþiei ºi
libertãþii vorbesc despre faptul cã, chiar dacã ºi nu este vizibil un conflict violent, fiinþele
umane sunt angajate în violenþã faþã de alte fiinþe umane în fiecare zi.  Este într-adevãr
semnificativ faptul cã Preambulul la Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului considerã
tirania ºi opresiunea drept condiþii, conform cãrora oamenii pot fi obligaþi sã recurgã, drept
ultim refugiu, la rãscoalã (probabil, violentã).

�Angajamentul faþã de participarea deplinã la procesul de satisfacere echitabilã a
necesitãþilor de dezvoltare ºi de mediu înconjurãtor ale generaþiilor actuale ºi viitoare�.
Dezvoltarea echitabilã ºi durabilã, ce are drept scop atingerea unei calitãþi mai înalte de
viaþã pentru toþi oamenii, este una din prioritãþile principale ale Naþiunilor Unite.  Dupã
cum s-a accentuat deja anterior, dezvoltarea este consideratã un obiectiv ce meritã sã fie
urmãrit în dreptul sãu propriu ºi unul dintre cele mai importante rechizite ale pãcii ºi
securitãþii.  În fraza citatã mai sus concepþia echitãþii este aplicatã de-a lungul a douã
dimensiuni separate: echitate printre membrii generaþiei actuale ºi echitate în relaþiile dintre
generaþia actualã ºi cea viitoare � un element central în concepþia dezvoltãrii durabile.

�Promovarea drepturilor ºi oportunitãþilor egale pentru femei ºi bãrbaþi�.  Subliniem
încã o datã cã acest principiu porneºte de la Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi
alte documente ºi rezoluþii ale Organizaþiei Naþiunilor Unite ( Convenþia privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare a femeilor), ºi ale UNESCO.  Discriminarea din orice
motive nu este doar o injustiþie faþã de cei spre care e direcþionatã, cu toate cã aceasta este
destul de rãu: afectând eficienþa cu care resursele umane sunt utilizate, ea, de asemenea,
are consecinþe economice negative serioase.  Dupã cum a afirmat ºi Secretarul General al
ONU în 1998: �Investirea în capacitãþile femeilor ºi împuternicirea lor pentru a-ºi exercita
alegerile într-un mod vital ºi sigur pentru a avansa dezvoltarea economicã ºi socialã�.

Problemele Culturii

Pãcii sunt complexe ºi

multiaspectuale.
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�Recunoaºterea drepturilor tuturor la libertatea expresiei, opiniei ºi
informaþiei�.  Libertatea începe în minte ºi,  aºa cum doar regimurile totalitare pe parcursul
anilor au cunoscut-o prea bine, una din cele mai eficiente cãi de perpetuare a opresiunii este
restrângerea libertãþii de exprimare, a opiniei ºi informaþiei.  Cultura pãcii nu are nici un
sens fãrã libertatea alegerii, ºi libertatea alegerii, la rândul ei, necesitã libertatea expresiei,
opiniei ºi informaþiei.  �Devotamentul faþã de principiile libertãþii, justiþiei, democraþiei,
toleranþei, solidaritãþii, cooperãrii, pluralismului, diversitãþii culturale, dialogului ºi înþelegerii
dintre naþiuni, dintre etnii, religii, grupuri culturale ºi alte grupuri, ºi dintre indivizi�.  Aceste
principii reitereazã ºi specificã în continuare cele deja menþionate ºi examinate mai sus. ªi
aici, oricum, nu e vorba doar de o simplã repetare: de exemplu, referinþele la democraþie,
pluralism, solidaritate ºi toleranþã aruncã  o luminã utilã � ºi, în unele cazuri, atât de necesarã
� asupra cãilor pe care cultura pãcii urmeazã a fi realizatã.  O întrebare importantã în acest
moment þine de  cãile ºi metodele de fãurire a culturii pãcii.  Strategia pe termen mediu a
UNESCO pentru anii 1996-2001 spune cã cultura pãcii implicã ... crearea unui mediu de
trai ce ar fi în consens cu demnitatea umanã, în care toþi cei excluºi, izolaþi sau marginalizaþi
ar gãsi o posibilitate de a deveni cu adevãrat parte a societãþii.  Aceasta implicã eliminarea
sãrãciei ºi a necazurilor însoþitoare, o distribuire mai echitabilã atât a prosperitãþii, cât ºi a
cunoºtinþelor, ºi posibilitatea pentru fiecare de a primi educaþie sau de a se întoarce la
educaþie.  Aceasta de asemenea presupune consolidarea proceselor democratice, deoarece
doar democraþia poate asigura dreptul la supremaþia legii ºi respectarea drepturilor. 13

Aceastã declaraþie a devenit de fapt obiectivul amplu pe care îl urmãreºte UNESCO în
Strategia pe Termen Lung, în toate domeniile competenþei sale.

Aspecte metodologice ale problemei Culturii  Pãcii.  Principiul �Cultura Pãcii�, implementat
de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite, a fost bine promovat din punct de vedere conceptual.
Noþiunea de pace este tratatã în documentele ONU din diferite puncte de vedere � �ea
reprezintã nu numai lipsa conflictelor, dar mai degrabã un proces pozitiv ºi dinamic bazat pe
participarea maselor� (Declaraþia ºi Programul de Acþiuni în domeniul Culturii Pãcii).

Putem spune cã ideea culturii pãcii nu poate fi interpretatã ca noþiune �negativã�,  de pace
ca non-existenþã a rãzboiului. E vorba de pace �pozitivã�, având în vedere o pace fãrã rãzboi,
care se bazeazã pe înþelegere reciprocã, toleranþã, dezvoltare economicã ºi culturalã, echitate
ºi democraþie. Astfel, scopul constã nu în lichidarea conflictelor (care ar fi ireal ºi ar pune în
pericol dezvoltarea societãþii), ci în promovarea acþiunilor care sã creeze o situaþie socialã
doritã, întrucât în acest caz valorile specifice sunt pãstrate, condiþiile sunt create pentru a se
evita conflictele ºi a soluþiona probleme ºi neînþelegeri în mod paºnic.

Declaraþia adoptatã de Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite defineºte cultura pãcii ca
set de valori, concepþii, comportamente, ce se bazeazã pe:

l respectul vieþii, prevenirea violenþei ºi adoptarea principiului non-violenþei prin
educaþie, dialog ºi cooperare în societate;

l susþinerea deplinã ºi acceptarea tuturor drepturilor ºi libertãþilor omului;

l acceptarea responsabilitãþii de a soluþiona situaþiile de conflict numai
în mod paºnic;

l acordul de a respecta ºi a susþine dreptul la dezvoltare;

l intenþia de a asigura realizarea principiului egalitãþii în drepturi pentru femei
ºi bãrbaþi;

l încrederea în principiile de libertate, echitate, toleranþã, solidaritate, cooperare,
pluralism, diversitate culturalã, dialog ºi înþelegere reciprocã între oameni ºi în toate
domeniile vieþii sociale.

13
 Documentul UNESCo 28 C\4, Strategia de termen mediu pentru anii 1996-2001, paragraful 61.
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Prin urmare, formarea culturii pãcii este strâns legatã de existenþa factorilor, condiþiilor ºi
mecanismelor sociale concrete, care:

l vor încuraja soluþionarea paºnicã a conflictelor, respectul ºi înþelegerea reciprocã
în societate ºi, de asemenea, cooperarea internaþionalã;

l vor asigura executarea obligaþiunilor internaþionale legate de calitatea de membru
al ONU ºi alte organizaþii mondiale ºi regionale;

l vor susþine democraþia, vor încuraja respectarea tuturor drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului;

l vor oferi posibilitate tuturor oamenilor care fac parte din grupuri diferite de
dezvoltare de a-ºi afirma calitãþile necesare pentru susþinerea dialogului în procesul
de negocieri, consens ºi soluþionare a dezacordurilor într-un mod paºnic;

l vor consolida instituþiile democratice;

l vor combate sãrãcia ºi analfabetismul, vor reduce inegalitatea între þãri ºi în interiorul
lor;

l vor încuraja dezvoltarea economicã ºi socialã durabilã;

l vor lichida toate formele de discriminare a femeilor prin extinderea drepturilor
ºi posibilitãþilor lor ºi participarea lor egalã la toate etapele procesului decizional;

l vor asigura respectul, încurajarea ºi protecþia drepturilor copiilor;

l vor motiva accesul liber la informaþie ºi circulaþia ei liberã;

l vor spori transparenþa ºi responsabilitatea conducerii;

l vor lichida toate formele de rasism, discriminare rasialã, xenofobie ºi non-toleranþã;

l vor promova ideile înþelegerii reciproce, toleranþei ºi solidaritãþii între civilizaþii,
oameni ºi culturi, inclusiv între reprezentanþii minoritãþilor etnice, religioase ºi
lingvistice;

l vor urmãri respectarea drepturilor tuturor naþiunilor la autodeterminare, inclusiv
ale naþiunilor aflate sub jugul colonial sau alte forme de ocupare.

Programul Culturii Pãcii de asemenea prevede un rol important al structurilor instituþionale
internaþionale ºi naþionale în procesul de lichidare a condiþiilor ce provoacã comportamentul
agresiv, violenþa ºi conflictele înarmate între state, grupuri sociale ºi indivizi.

Conceptul Culturii Pãcii, implementat de ONU, formeazã o metodologie, ce oferã
posibilitatea realã de a studia ºi a rezolva o problemã specificã la nivel naþional. Evident,
evaluarea culturii pãcii în societate presupune examinarea mai multor aspecte ale vieþii.

Primul: trebuie gãsite caracteristicile generale ale potenþialului uman, ale modului de
viaþã, modelului structurii ce pot fi stabilite într-o anumitã societate. De asemenea, trebuie
determinate premisele create de cãtre un anumit model pentru respectarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului, dezvoltarea durabilã a societãþii, susþinerea ºi
consolidarea integrãrii sociale, solidaritãþii civile, pãcii ºi stabilitãþii. Trebuie sã se înþeleagã
cã cele mai favorabile condiþii pentru realizarea ideii culturii pãcii se creeazã într-o societate,
în care principiile democraþiei, echitãþii ºi libertãþii sociale sunt permanent respectate. Aceste
condiþii completamente lipsesc sau sunt foarte limitate într-o societate în care predominã
formele totalitariste de organizare socialã.

Al doilea: este necesar de a evalua preponderenþa proceselor de conflict ºi de
confruntare, existente în conºtiinþa ºi viaþa realã a societãþii, de a determina caracterul lor
ºi de a analiza tendinþele posibile de dezvoltare.

Al treilea: este important de a identifica corectitudinea (corespunderea cu criteriile culturii
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pãcii) ºi existenþa mecanismelor ce ar oferi posibilitate societãþii de a atinge stabilitatea ºi de
a preveni, a regla ºi a soluþiona conflictele.

Aºadar, formarea culturii pãcii presupune identificarea factorilor pozitivi ºi negativi, ce
influenþeazã dezvoltarea acestei culturi ºi impune anumite acþiuni pentru a încuraja pornirile
pozitive ºi a le neutraliza pe cele negative.

Luând în consideraþie toate cele menþionate mai sus, cultura pãcii se poate defini drept
caracteristicã a unei societãþi cu mecanisme ºi principii sociale, ce favorizeazã integrarea
socialã, pacea ºi stabilitatea, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea umanã durabilã,
confortul moral ºi psihologic ºi asigurã soluþionarea în mod democratic ºi non-violent a
situaþiilor de conflict ºi confruntare.

Cultura pãcii poate fi creatã numai în cazul existenþei anumitor mecanisme, cu ajutorul
cãrora sã poatã fi evidenþiate tensiunile publice interne din societate ºi formulate propuneri
pentru discuþii publice ºi soluþii raþionale. Alternativele ºi principiile consensului vor fi dezvoltate
ºi apoi propuse în calitate de programe politice cu transformarea lor ulterioarã în decizii
juridice.

Promovarea culturii pãcii înlesneºte recunoaºterea posibilitãþii de a trãi în pace ca drept
uman fundamental, �respectarea cãruia poate fi cerutã de la oameni, inclusiv de la autoritãþile
guvernamentale, ºi care poate fi asigurat numai prin eforturile coordonate ale liderilor societãþii
� guvernelor, personalitãþilor, organizaþiilor publice ºi private� (Federico Mayor).

Problema culturii pãcii este strâns legatã de problemele integrãrii sociale ºi ale solidaritãþii
civile. Soluþionarea lor necesitã infiltrarea principiilor morale unanim recunoscute în societate
ºi crearea bazei normative corespunzãtoare.

Nivelul necesar al culturii pãcii poate fi atins numai în îmbinare cu explorarea potenþialului
uman acumulat de o þarã anumitã ºi omenire în general. Este necesar sã se acorde o atenþie
deosebitã rolului important, rezervat de cãtre ONU religiei, ca domeniu al vieþii sociale, prin
care putem sprijini activ dezvoltarea culturii pãcii. În acest context trebuie menþionatã Declaraþia
privind rolul religiei în promovarea culturii pãcii, adoptatã la ºedinþa UNESCO în comun cu
Centrul afacerilor UNESCO din Catalonia (Italia, decembrie 1994). Participanþii la acest
eveniment au manifestat dorinþa lor unanimã de a comunica mesajul pãcii fiecãrui individ al
societãþii moderne �inundate de violenþã�.

Unul din cele mai eficiente mijloace pentru a atinge obiectivul trasat este educaþia. Nu
întâmplãtor Conferinþa Internaþionalã de Educaþie, organizatã de UNESCO (1994), a adoptat
Declaraþia ce a confirmat rolul imens al instituþiilor educaþionale în realizarea ideii ºi principiilor
dezvoltãrii durabile ºi stabilirii culturii pãcii. Este important, cã scopul final al Strategiei
UNESCO pe termen mediu (1996-2001) este crearea unui sistem multilateral de �training ºi
educaþie în domeniul pãcii, drepturilor omului ºi democraþiei�, antrenând toate categoriile de
populaþie ºi toate nivelele educaþionale oficiale ºi neoficiale.

Declaraþia Mileniului a Naþiunilor Unite

�Noi, ºefii de state ºi guverne..., credem cã principala provocare ce o avem azi în faþã este sã asigurãm ca globalizarea sã devinã
o forþã pozitivã pentru toatã populaþia de pe glob. Cu toate cã globalizarea oferã mari posibilitãþi, în prezent beneficiile sale sunt
împãrþite neuniform,  în timp ce ºi costurile sunt repartizate ne uniform. Noi recunoaºtem cã þãrile în curs de dezvoltare ºi þãrile
cu economia în tranziþie se confruntã cu dificultãþi speciale în capacitatea de a rãspunde la aceastã provocare principalã. În aºa fel,
numai prin eforturi comune ºi susþinute în crearea unui viitor comun, bazat pe umanitatea noastrã comunã în toatã diversitatea sa,
globalizarea poate deveni mai deplin cuprinzãtoare ºi mai echitabilã. Aceste eforturi trebuie sã includã politici ºi mãsuri de nivel
global, care ar corespunde necesitãþilor þãrilor în curs de dezvoltare ºi economiilor în tranziþie, ºi sunt formulate ºi implementate cu
participarea lor efectivã.�

Petru Lucinschi, Preºedintele Republicii Moldova:

�Toate statele membre ale Naþiunilor Unite au un rol cheie în a face faþã degradãrii mediului, schimbãrii climei, dezastrelor
industriale ºi a pericolului nuclear. Dar real, securitatea acestui secol depinde de faptul cum statele mari înþeleg ºi coopereazã între
ele ºi de mãsura în care interesele lor sunt armonizate � respectând interesele legitime ale statelor mici... Ca stat mic ce se
confruntã cu problemele tranziþiei ºi cu pericole pentru integritatea sa teritorialã, Moldova vede în Organizaþia Naþiunilor Unite
speranþã, suport ºi garanþie pentru dezvoltarea fiecãrei þãri.�

Sursã: Adunarea Generalã ONU, 6-8 septembrie., 2000
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2.1.  Cultura Pãcii - o prioritate importantã pentru Moldova

Declararea independenþei Republicii Moldova a sporit seriozitatea problemei privind
necesitatea de modernizare a societãþii acestui stat tânãr. Colapsul regimului totalitar,
renunþarea la sistemul administrativ de comandã, tranziþia la economia liberã de piaþã  ºi
reformarea sistemului de stat în corespundere cu principiile de separare a ramurilor puterii,
elaborarea mecanismului unei democraþii reale, crearea condiþiilor necesare pentru
dezvoltarea societãþii civile ºi pentru respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale
omului � acestea sunt sarcinile prioritare ale Moldovei. Realizarea acestor sarcini de asemenea
va contribui la crearea bazei pentru consolidarea culturii pãcii în þara datã.

Evenimentele dramatice ce au avut loc în Republica Moldova la finele anilor optzeci �
începutul anilor nouãzeci au precipitat apariþia noilor factori ce au menirea de a promova
integrarea societãþii, coeziunea socialã ºi solidaritatea cetãþenilor. Cu toate acestea,
posibilitãþile create de aceºti factori nu au fost valorificate pe scarã largã pânã în prezent.
Mai mult ca atât, în condiþiile depresiunii economice, pauperizãrii populaþiei, confruntãrilor
politice aprige ºi ale crizei permanente a structurilor puterii, tendinþele negative iau amploare,
astfel creând situaþii de conflict ce ameninþã cu dezintegrarea societãþii ºi îndepãrteazã
Moldova de calea istoricã a unei dezvoltãri civilizate.

Situaþia se agraveazã prin faptul cã valorile societãþii civile, principiile drepturilor omului
ºi ale dezvoltãrii umane nu s-au înrãdãcinat în conºtiinþa societãþii destul de adânc, cel puþin
nu în mãsurã de a deveni un factor care sã determine comportamentul social al majoritãþii
populaþiei. Ca rezultat, mecanismul reglementarii juridice ºi procedurile democratice nu
sunt sprijinite suficient la nivel de mentalitate. În legãturã cu aceasta mecanismele menþionate
nu s-au dovedit a fi suficient de efective pentru prevenirea încãlcãrii legilor, contracararea
acestor încãlcãri, asigurarea realã a participãrii pãturilor largi ale populaþiei la soluþionarea
problemelor importante la nivel naþional, regional ºi local.

În general situaþia este de aºa naturã, încât formele vieþii sociale, specifice Moldovei la
momentul actual, au un caracter contradictoriu în multe privinþe ºi nu corespund
completamente criteriilor Culturii Pãcii. Din aceastã cauzã o astfel de corespundere constituie
o sarcinã foarte actualã pentru Republica Moldova. Cultura pãcii devine, prin natura sa, un
indicator general al sãnãtãþii sociale, o mãsurã generalizatã a nivelului de civilizaþie a societãþii.
Este foarte important ca orientarea spre aceste criterii în procesul de modernizare sã
formeze un mecanism de abordare complexã ºi analizã a proceselor vieþii sociale ºi de

Capitolul 2

Relevanþa Culturii Pãcii
pentru Republica Moldova

La rãscrucea civilizaþiilor

Federico Mayor, UNESCO:
�Sunt convins cã Moldova va rãmâne la rãscrucea civilizaþiilor. A produs nu doar muzicieni ºi compozitori talentaþi, pictori ºi

scriitori, filozofi ºi oameni politici. A mai oferit refugiu ºi inspiraþie multor scriitori ºi poeþi, nãscuþi în alte þãri, care ºi-au gãsit aici o
nouã casã.�

Harlampie Corbu, Membrul al Academiei de ªtiinþe a Moldovei:
�Aºezatã într-un spaþiu geografic ºi geopolitic între râurile Prut ºi Nistru, fiind la momentul de faþã un stat independent,

Republica Moldova a demonstrat ºi demonstreazã valoarea enormã a tradiþiilor culturale ºi a experienþei acumulate prin �capacitatea
de a se fi nãscut ºi crescut� la rãscrucea  istoriei ºi la confluenþa diferitor culturi ºi civilizaþii. Avându-ºi originea în suprapunerea
culturilor, cum ar fi cea latinã, greacã, musulmanã ºi slavonã, cultura strãmoºilor are anumite avantaje.

Tradiþiile democratice ºi umanistice ale culturii naþionale pot fi descoperite atât în varietatea  manifestãrilor majore, cât ºi a
celor zilnice ale vieþii socio-politice ºi culturale a regiunii. Pacea ºi stabilitatea curentã, deºi destul de fragilã, într-o þarã multi-etnicã
(minoritãþile constituie aproximativ 35%), este un argument în favoarea stabilitãþii. Cu toate cã este prematur sã vorbim despre o
armonie coerentã a intereselor ºi formelor culturale, culturile minoritãþilor etnice ale gãgãuzilor, ucrainenilor, ruºilor, bulgarilor ºi
evreilor coexistã ºi comunicã între ele în Republica Moldova de rând cu cultura majoritãþii etnice.�

Sursã: Forumul Internaþional �Pentru o Culturã a Pãcii ºi Dialogul Civilizaþiilor,
Împotriva Culturii Rãzboiului ºi Violenþei�. Raporturi. Chiºinãu, Mai 1998.
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planificare a activitãþilor sociale. Aceastã orientare presupune o considerare multilateralã a
aspectelor obiective ºi subiective ale vieþii societãþii ºi a particularitãþilor relaþiilor dintre
acestea. Trebuie sã menþionãm, cã aceastã abordare nu a fost pe deplin folositã în cadrul
metodologiei ce a ghidat reformarea societãþii în anii nouãzeci.

Factorii în vigoare, ce favorizeazã consolidarea ordinii sociale, dezvoltarea formelor
civilizate ale solidaritãþii sociale, crearea conºtiinþei sociale în spiritul culturii pãcii în Moldova
sunt:

n crearea în Moldova pe parcursul celor zece ani de independenþã a cadrului
constituþional�juridic pentru dezvoltarea unui stat democratic de drept, a societãþii civile,
pentru respectarea garantatã a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului;

n pãstrarea tradiþiilor istorice de convieþuire prieteneascã, respect reciproc ºi
cooperare între reprezentanþii diverselor grupuri etnice, lingvistice ºi religioase, ce locuiesc
pe teritoriul Moldovei;

n implicarea pe scarã largã a Republicii Moldova în procesele politice europene ºi
implicarea sporitã în procesele economice ºi culturale universale;

n acumularea experienþei pozitive de localizare ºi reglementare a conflictelor inter-
regionale;

n aprobarea constituþionalã a neutralitãþii Moldovei, neadmiterea forþelor armate ale
altor state pe teritoriul þãrii;

n acumularea de cãtre societate pe parcursul anilor de independenþã a unui anumit
volum de cunoºtinþe, aptitudini ºi capacitãþi, necesare pentru adaptarea productivã a
populaþiei la noile condiþii sociale, economice ºi politice;

n crearea în conºtiinþa societãþii a convingerii, care sã determine imposibilitatea
întoarcerii societãþii în ansamblu la principiile ºi idealurile ce þin de valorile unui sistem
economic controlat de stat, ale unei societãþi închise, de monopolul statului-partidului
asupra ideologiei ºi viziunii asupra lumii;
n menþinerea nivelului relativ ridicat al educaþiei ºi cerinþelor culturale ale populaþiei.

Istoria timpurie

Istoricii cred cã strãmoºii moldovenilor sunt triburile tracice ale geþilor ºi dacilor. Au fost descoperite numeroase urme arheologice
- inclusiv lucrãri de defensivã, locuri de înmormântare ºi construcþii religioase - între râul Nistru ºi Prut, care dateazã încã din secolul
al 4-lea e.n. Influenþa elenicã poate fi atestatã în cultura materialã a geþilor ºi dacilor.

Mai târziu, pe timpul Marii Migrãri a Popoarelor, triburilor kimerilor, sciþilor, sarmaþilor ºi, în sfârºit, cele ale hunilor au trecut
prin pãmântul, cunoscut sub numele �Poarta� între Carpaþi ºi Marea Neagrã. Dupã cucerirea romanã a acestui teritoriu în al doilea
ºi al treilea secol al erei noastre, populaþia autohtonã a fost romanizatã. Cu toate acestea, acest teritoriu de contact a permis
estului nomadic (triburile pecenejilor, poloveþilor ºi tataro-mongole) sã cunoascã popoarele vestice deja aºezate, care aveau
agricultura lor organizatã.

Primul document care se referã la �Pãmântul Moldovei� se dateazã cu anul 1360 e. n. În 1391 a fost menþionat pentru prima
datã grupul etnic �moldoveni� ºi cãtre anul 1402 au apãrut declaraþii scrise despre  �Pãmântul Moldovei�.

Momentul de vârf în formarea statului Moldovenesc medieval  - situat între Carpaþi, Dunãre ºi Marea Neagrã a fost domnia
lui ªtefan cel Mare (1457-1504), care a apãrat suveranitatea Moldovei în bãtãliile cu ienicerii turci, trupele regale ungureºti ºi
poloneze ºi hanii din Crimea.

În secolul 16 statul Moldovenesc a fost cucerit de Imperiul Otoman. Jugul Otoman a durat aproape 300 ani. Fortãreþele
turceºti mai existã în prezent la Cetatea Albã, Belgorod Dnestrovsk de astãzi, Bender ºi Hotin ºi de-a lungul râului Nistru, care era
hotarul Moldovei pe acele timpuri. Ca rezultat al rãzboaielor ruso-turce, pãmântul Moldovei, mãrginit de râurile Nistru ºi Prut ºi
Dunãrea ºi Marea Neagrã la sud (cunoscut sub numele Basarabia) a devenit parte a Imperiului Rus.

În urma destrãmãrii Imperiului Rus în 1917 a fost proclamatã Republica Democraticã Moldova. În perioada 1918-1940
teritoriul de pe malul drept al râului Nistru a fost parte componentã a Regatului Român. La începutul anului 1924 a fost creatã
Republica Autonomã Sovieticã Socialistã Moldova ca parte componentã a Ucrainei, URSS.

Conform renumitului Pact Molotov-Rebentrop ºi anexelor sale secrete, care au creat �zonele de influenþã� ale Germaniei ºi
URSS, regiunea dintre Prut ºi Nistru a fost incorporatã în URSS. În august 1940 Republica Sovieticã Socialistã Moldova a fost
declaratã membru al Uniunii Sovietice. Teritoriul republicii a fost parte a României în decursul câtorva ani al celui de-al doilea rãzboi
mondial.

Un eveniment major în viaþa spiritualã a þãrii a fost proclamarea limbii moldoveneºti ca limbã oficialã la 31 august 1989. La 27
august 1991 Republica Moldova ºi-a cãpãtat independenþa ºi a devenit un stat suveran.

Sursã: Moldova - Deschisã Lumii. Guvernul Republicii Moldova, Chiºinãu, 1995.
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În acelaºi timp, în pofida factorilor sus-menþionaþi, situaþia din societate rãmâne dificilã.
Chiar dacã nu existã posibilitatea întoarcerii la momentele negative ale vieþii sociale legate
de viziunile lumii ºi standardele din trecut, noile valori nu sunt suficient înrãdãcinate în
conºtiinþa societãþii ºi oamenii nu vãd clar multe aspecte ale viitorului (în primul rând, acele
aspecte ale vieþii, ce reprezentã aºteptãri pozitive). Aceasta în mare mãsurã þine de dificultãþile
cu care se confruntã þara în ultimii ani, dificultãþi ce s-au agravat din cauza unor circumstanþe
obiective.

În primul rând, criza social-economicã profundã, pauperizarea multor pãturi ale
populaþiei; contrastele sociale crescânde;

În al doilea rând, nivelul foarte înalt al criminalitãþii din þarã; mafia ºi corupþia în creºtere;
În al treilea rând,  degradarea stãrii demografice ºi a sãnãtãþii populaþiei din Republica

Moldova;
În al patrulea rând, democratizarea prea lentã a sistemului educaþional, accesul limitat

al multor pãturi ale populaþiei la serviciile educaþionale, în special pentru reprezentanþii
categoriilor puþin asigurate;

În al cincilea rând, folosirea frecventã a mecanismelor de manipulare a conºtiinþei sociale;
reducerea sferei de influenþã a surselor mass-media cu adevãrat independente ºi libere.

Se mai menþine tensiunea în domeniul relaþiilor interetnice, se mãresc contrastele între
locuitorii localitãþilor rurale ºi urbane în ceea ce priveºte disponibilitatea, posibilitãþile de
satisfacere a cerinþelor culturale, volumul ºi calitatea serviciilor comunale în diferite regiuni.
Anumite probleme au apãrut în relaþiile dintre confesiuni ºi în relaþia stat-bisericã. Aderarea
Moldovei la actele internaþionale ce protejeazã drepturile omului nu este întotdeauna însoþitã
de acþiuni reale de protecþie a acestor drepturi. Toate acestea creeazã probleme serioase
la formarea societãþii civile în Republica Moldova. Problema drepturilor ºi posibilitãþilor
egale pentru bãrbaþi ºi femei a fost practic lãsatã fãrã examinare în procesul de modernizare
a societãþii.

Trebuie sa menþionãm neo-ideologizarea cercetãrilor ºi educaþiei umanitare în þara, în
special la specialitatea istorie, ceea ce împiedicã sistemul educational sa-ºi îndeplineascã
funcþia de iluminare, sã contribuie la formarea unei personalitãþi independente ºi
responsabile, la dezvoltarea ºi consolidarea Culturii Pãcii.

Toate aceste probleme creeazã o situaþie de atonie semanticã, contribuie la primitivizarea
ºi distrugerea orientãrilor valorice ale persoanei, slãbesc sentimentele legale ºi morale ale
individului, stimuleazã utilizarea mijloacelor ilegale pentru satisfacerea cerinþelor personale
ºi motiveazã folosirea mijloacele violente în situaþiile conflictuale.

În general procesele de conflict-confruntare sunt foarte frecvente în Moldova în mai
multe aspecte ale vieþii:

În domeniul relaþiilor instituþionale:
l conflicte între principalele ramuri ale puterii de stat;

Istoria recentã
31 august 1989 � Sovietul Suprem al Moldovei adoptã legea
cu privire la stabilirea limbii oficiale a þãrii (limba moldoveneascã,
identicã cu românã) ºi reîntoarcerea la alfabetul latin.

27 august 1991 - Republica Moldova a fost proclamatã stat
suveran.

8 decembrie 1991 - Au fost organizate primele alegeri
prezidenþiale.

2 martie 1992 - Republica Moldova devine membru al Naþiunilor
Unite.

27 februarie 1994 - Primele alegeri parlamentare pe bazã
de pluri-partitism.

6 martie 1994 - Referendumul naþional confirmã suveranitatea
Republicii Moldova.

29 iulie 1994 - Parlamentul adoptã Constituþia Republicii
Moldova.

5 martie 1995 - Referendumul local în sudul Moldovei asigurã
autonomia administrativã ºi teritorialã a Gagauz-Eri, populatã în
majoritate de gãgãuzi (turci ortodocºi).

16 aprilie 1995 - Primele alegeri pe bazã multi-partidã organizate
pentru autoritãþile de autoadministrare localã.

13 iulie 1995 - Moldova este admisã în Consiliul Europei.

1decembrie 1996 �  Alegeri Prezidenþiale pe bazã multi-partidã.

22 martie 1998 � Alegeri naþionale, validate de Parlamentul
Moldovei la 9 aprilie.

1999 � Teritoriul Moldovei este organizat în forma tradiþionalã
de judeþe - ºi anume: Bãlþi, Cahul, Chiºinãu, Edineþ, Lãpuºna,
Orhei, Soroca, Taraclia, Tighina, Ungheni, unitatea teritorialã a
Transnistriei ºi unitatea teritorialã autonomã a Gãgãuziei.

5 iulie 2000 � Parlamentul Moldovei adoptã amendamentele la
Constituþie, care stipuleazã alegerea Preºedintelui de cãtre
Parlament, lãrgirea prerogativelor guvernului ºi transformarea
republicii într-o republicã parlamentarã.
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l contradicþii în activitãþile economice: între economia legalã ºi tenebrã, între sectorul
financiar ºi economia realã;

l opoziþia între cele mai influente partide, asociaþii social-politice;
l caracterul conflictual al relaþiilor dintre stat ºi organizaþiile publice.
În domeniul relaþiilor regionale - o serie de probleme nesoluþionate între Chiºinãu ºi

Tiraspol (problema transnistreanã), Chiºinãu ºi Comrat (situaþia din Gãgãuzia), Chiºinãu ºi
Taraclia (problema Taracliei)

La nivelul conºtiinþei sociale, în Moldova circulã diferite opinii asupra urmãtoarelor aspecte:
l modelul de ansamblu al sistemului social adecvat pentru Moldova;
l statutul real în societate al diverselor culturi etnice ºi limbi naþionale, prezente în

regiune;
l menþinerea principiului de echitate socialã ºi cãile de implementare în practicã a

acestuia;
l posibilitãþile de soluþionare a problemei transnistrene;
l necesitatea introducerii unor modificãri în Constituþie cu privire la sistemul puterii în

Moldova;
l raþionalitatea menþinerii statalitãþii Moldovei în viitor.
În general, conºtiinþa societãþii nu poate fi consideratã în unele aspecte ale sale drept

adecvatã sarcinilor pe care ºi le-a asumat Republica Moldova la etapa actualã de dezvoltare.
Ea poate fi caracterizatã prin:

l nivelul scãzut al responsabilitãþii civile;
l viziunea închisã, larg rãspânditã, asupra lumii, ºi în primul rând - etno-centrismul;
l anomalia juridicã ºi moralã;
l slãbirea parametrilor semantici ai vieþii sociale, primitivizarea motivaþiilor

ºi orientãrilor valorice, în special a motivaþiilor gedonistic-consumeriste; deficitul
orientãrilor spre �un bun comun�, insuficienþa cooperãrii, respectului faþã
de demnitatea umanã, drepturile omului.

Situaþia s-a deteriorat de pe urma utilizãrii proaste a potenþialului existent, a
mecanismelor de reglementare juridicã ºi democraticã, create la nivel legislativ.

Conceptul culturii pãcii are, dupã cum s-a menþionat deja, un potenþial metodologic
considerabil, ce trebuie valorificat pentru a normaliza viaþa societãþii, a promova activitãþi
care sã consolideze procesele de integrare, sã ridice gradul de conºtiinþã al cetãþenilor ºi sã
faciliteze tranziþia la noile forme ale vieþii sociale, pe baza democraþiei, statului de drept,
societãþii civile, ce corespund principiului  existenþei fãrã violenþã.

Anul 2000, declarat de Organizaþia Naþiunilor Unite An al Culturii Pãcii, a deschis
Moldovei posibilitãþi considerabile de utilizare productivã a potenþialului menþionat cu
sprijinul organizaþiilor internaþionale ºi prin implementarea activã a unei politici interne
adecvate.

2.2. Transformãrile politice

Procesele politice în Republica Moldova la finele anilor �80 erau tipice pentru  o societate,
care timp de decenii s-a aflat în componenþa unui stat (URSS) totalitar. Societatea în ansamblu
nu cunoºtea noþiunile cele mai elementare de democraþie politicã, mecanisme ale statului de
drept, economie de piaþã etc. În Republica Moldova, spre deosebire, bunãoarã, de Þãrile
Baltice, lipseau tradiþiile de statalitate. Numai populaþia localã de pe malul drept al Nistrului
avea o oarecare amintire despre viaþa acestei regiuni ca parte a României în timpul celor 22
de ani (1918-1940). Pentru majoritatea populaþiei din Moldova nu era propriu spiritul de
opoziþie conºtientã faþã de puterea centralã de la Moscova, faþã de ideologia comunistã ºi
sistemul politic existent. Numai intelectualii din domeniul artei s-au dovedit a fi relativ informaþi
despre trecutul istoric al teritoriului inclus în Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã
(RSSM).
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Nivelul de trai al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneºti, începând cu anii �60, în
comparaþie cu celelalte republici ale URSS a fost relativ înalt. Totodatã, populaþia remarca
creºterea nivelului de trai în raport cu perioada extrem de grea de dupã cel de al doilea
Rãzboi Mondial. Însã aceastã stare de lucruri în domeniul social-economic se baza pe sistemul
economic administrativ de comandã al URSS, care prin sistemul artificial de preþuri asigura
dotarea masivã a economiei moldoveneºti. Peste 90% din economia RSSM era orientatã
spre piaþa de desfacere unionalã, iar noþiunile de concurenþã ºi competitivitate a mãrfurilor
erau cu totul strãine pentru agenþii economici. Populaþia ruralã (53% în 1989) activa
preponderent în �colhozuri� ºi �sovhozuri�, - gospodãrii agricole colective. În interiorul
acestor gospodãrii agricole controlul deplin îl deþineau ºefii gospodãriilor, iar membrii
�colhozurilor� ºi angajaþii �sovhozurilor� erau lipsiþi de orice posibilitate de a co-participa
la conducerea acestor gospodarii. Sistemul economic etatist a contribuit la apariþia cetãþeanului
lipsit de spirit întreprinzãtor, de iniþiativã, de capacitatea de a-ºi asuma responsabilitatea
pentru propriile decizii în condiþii de concurenþã.

Suma acestor factori a determinat o dinamicã a proceselor politice în RSSM mai lentã în
raport cu cele de la Moscova sau din Þãrile Baltice. Totuºi, pluralismul de opinii din perioada
de �perestroika� ºi publicitatea au provocat apariþia primelor spirite de opoziþie contra a
ceea ce simboliza sistemul de putere - dominaþia unui singur partid ºi Moscova în calitate de
centru unional.  Ca piatrã de încercare au servit problemele ecologice. Pluralismul de opinii
permis s-a revãrsat pe paginile presei scrise, în emisiunile de la Radio ºi TV. În societate a
început sã creascã brusc interesul faþã de mass-media. Dacã, de exemplu, în anul 1988 tirajul
organului de presã al Uniunii Scriitorilor, sãptãmânalului �Literatura ºi arta�, a fost de 7 mii
exemplare, apoi în 1989 a crescut pânã la peste 160 mii exemplare.   Aceastã creºtere de
interes a fost provocatã de apariþia în societate a unei probleme ce a modelat procesele
politice ulterioare - în RSSM populaþia autohtonã a început sã-ºi revendice drepturile naþionale,
în primul rând în domeniul lingvistic. Confruntãrile politice ce au urmat în 1988-89 au demonstrat
nivelul real de democratizare a societãþii ºi gradul de culturã civicã al populaþiei ºi al politicienilor.

Totodatã, confruntãrile politice în jurul problemelor lingvistice au creat primul prece-
dent, când o problemã, în cazul dat cea a dreptului populaþiei autohtone de a folosi în toate
domeniile limba românã, urma sã fie soluþionatã  prin adoptarea Legii, ºi nu prin adoptarea a
vre-o unei rezoluþii a congresului Partidului Comunist. Sovietul Suprem al RSSM, care timp de
decenii a jucat un rol pur decorativ în  sistemul politic totalitar, în opinia publicã a devenit
organul cel mai important al puterii, chiar în raport cu Comitetul Central al Partidului Comunist.
În acelaºi timp a sporit brusc importanþa deputaþilor, rolul cãrora se reducea în trecut la
votarea �unanimã� a deciziilor pregãtite în aparatul Partidului Comunist.

Liberalizarea regimului totalitar a permis apariþia în a doua jumãtate a anilor 80 a unor
noi formaþiuni politice. Ele au apãrut ºi au fost înregistrate în octombrie 1989 sub forma de
�miºcãri obºteºti�. Rândurile lor se completau preponderent conform criteriului etnic. Frontul
Popular din Moldova (FPM) reprezenta populaþia autohtonã, vorbitoare de limbã românã.
Miºcarea Internaþionalistã �Unitatea-Edinstvo� îi reprezenta pe vorbitorii de limbã rusã. În
zona de sud a Moldovei sau format încã douã formaþiuni politice, - �Gagauz Halkî� (�Poporul
gãgãuz�) ºi �Vozrojdenie� (�Renaºterea�), care îi reprezentau pe gãgãuzi ºi pe bulgari. Nici
Frontul Popular, nici Miºcarea Internaþionalistã �Unitatea-Edinstvo� nu au reuºit sã se afirme
în Transnistria. Acolo s-a instaurat un monopol total al  organizaþiei politice sub denumirea de
CUCM (Consiliul Unificat al Colectivelor de Muncã). Toate formaþiunile politice menþionate,
cu excepþia FPM, categoric se împotriveau transformãrii RSSM într-un stat suveran. Partidul
comunist din Moldova ocupa o poziþie pasivã ºi a intrat în faza eroziunii totale. Membrii
partidului comunist se implicau tot mai deschis în activitatea noilor formaþiuni politice. Nici
o formaþiune politicã din Moldova de pe atunci nu dispunea de strategie clarã pentru
transformarea societãþii dintr-o provincie a URSS într-un stat de drept, cu o economie naþionalã,
bazatã pe principiile economiei de piaþã, competitivã, ºi participantã activã la procesul de
globalizare. În esenþã, în societate s-a creat un spectru politic alb-negru care reflecta doar
poziþiile extreme din societate.
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Evenimentele politice de la începutul procesului de democratizare au demonstrat, cã
într-o societate post-totalitarã mentalitatea populaþiei ºi nivelul de culturã civicã sunt profund
afectate de trecutul sãu totalitarist. În confruntãrile politice s-a implicat majoritatea populaþiei.
Trebuie de menþionat, cã aceastã sporire  bruscã a activismului civic a avut loc în baza unor
idei simpliste, exprimate în majoritatea cazurilor într-o manierã populistã, agresivã ºi primitivã.
Pentru acea perioadã de timp era caracteristicã abordarea problemelor ce þineau de domeniul
emoþiilor iraþionale, mai mult legate de ruinarea sistemului politic vechi. Însã dupã calmarea
emoþiilor legate de dispariþia URSS, dupã apariþia primelor simptoame de crizã social-
economicã, peste un timp foarte scurt activismul exagerat a fost substituit cu apatia ºi pasivitatea
totalã a majoritãþii populaþiei. Prima experienþã de libertate a demonstrat, cã societatea este
capabilã sã se consolideze în jurul unor idei simpliste, deseori iraþionale, ce þin de domeniul
emoþiilor, dar nu este capabilã sã urce la nivelul problemelor apãrute în urma procesului de
destrãmare a URSS ºi de transformare a RSSM într-un stat independent.

FPM, forþa politicã ce se asocia cu schimbãrile dramatice din societate, s-a stopat la
nivelul problemelor de ordin etnic, pe care le promova într-o manierã care de loc nu contribuia
la consolidarea societãþii. Atingerea unui scop politic în acea perioadã de timp se asocia, de
regulã, cu noþiunea de �a învinge duºmanul�. Orice aluzie la necesitatea dialogului sau a
compromisului rezonabil era interpretatã drept trãdare ºi respinsã din start. Aici mai trebuie
menþionat faptul, cã în URSS maºina ideologicã a sistemului totalitar pe parcursul mai multor
decenii inocula insistent �chipul duºmanului� în mentalitatea populaþiei. Situaþia se agrava ºi
din cauza cã FPM, cu care se asociau toate transformãrile, nici o datã nu a luat o atitudine
tranºantã în raport cu manifestãrile de extremism de stradã etc. Drept consecinþã toate
manifestãrile de extremism politic sau naþional în conºtiinþa populaþiei �rusofone� se asociau
cu aceastã organizaþie politicã. Totodatã, chiar în apogeul puterii sale Frontul Popular nu a
reuºit sã obþinã o victorie politicã clarã.

Slãbiciunea FPM a fost demonstratã chiar de primele alegeri democratice în Parlament
din februarie-martie 1990. Alegerile s-au desfãºurat în 380 de circumscripþii conform
principiului majoritar. Adepþii FPM au reuºit sã biruie doar în aproximativ 120-130 de
circumscripþii. Liderii Partidului Comunist sau grãbit sã declare, cã 87% din cei aleºi erau
membri ai Partidului Comunist, dar criteriul de apartenenþã la Partidul Comunist în 1990
deja nu valora nimic ºi nimeni nici nu a încercat sã-i organizeze pe deputaþii aleºi conform
acestui criteriu. Gradul insuficient de pregãtire a societãþii moldoveneºti de a se autoguverna
s-a manifestat ºi în activitatea primului Guvern al Republicii Moldova, format imediat dupã
alegerile din 1990. Acest Guvern, în condiþiile când situaþia în zonele separatiste s-a tensionat,
a mers pe calea acutizãrii situaþiei. Guvernul urmãtor, adoptând poziþia FPM, n-a putut ºi nici
n-a încercat sã promoveze o politicã ce ar calma isteria prin reorientarea intereselor
individuale spre problemele social-economice etc. În încercarea de a nu admite desfãºurarea
unor alegeri ilegale s-a recurs la acþiuni de forþã, atât în zona populatã de gãgãuzi, cât ºi pe
malul stâng al Nistrului. Drept consecinþã, la începutul lunii noiembrie 1990 au apãrut primele
jertfe, orice dialog între puterea centralã ºi populaþia din zonele separatiste a devenit imposibil.
�Partidul rãzboiului�, cu lideri noi în frunte ºi cu lozinci democratice, a devenit pentru o
perioadã de timp unicul partid în viaþa politicã a noului stat. Incapacitatea noilor lideri politici
de a face faþã noilor exigenþe a provocat radicalizarea FPM ºi abaterea lui de la valorile
democratice anunþate iniþial.

Nefiind în stare sã aprecieze situaþia realã ºi sã se plaseze în fruntea procesului de edificare
a noului stat,  activiºtii FPM tot mai deschis pledau pentru unirea politicã a Republicii Moldova
cu România. În statutul sãu aceastã organizaþie se declara drept �miºcare de eliberare naþionalã
a românilor de pe teritoriile ocupate�. În paralel, ideea unirii cu România a fost exploatatã la
maximum de adepþii separatismului în Transnistria pentru a consolida în jurul lor populaþia
afectatã de românofobie. Aceasta într-un mod decisiv a contribuit la isterizarea spiritelor, la
consolidarea unei pãrþi a populaþiei în baza separatismului agresiv ºi radical. Drept consecinþã,
în majoritatea localitãþilor de pe malul stâng al Nistrului au fost lichidate, inclusiv cu forþa,
structurile de stat ale Republicii Moldova. Totodatã, abordarea vulgarã a ideii de unire a

La sfârºitul anilor �80

în confruntãrile

politice s-a  implicat

majoritatea

populaþiei.



30

Raportul Naþional
al Dezvoltãrii Umane

Moldovei cu România pe malul drept al Nistrului a pregãtit terenul pentru revenirea masivã
la putere, deja prin alegerile parlamentare din anul 1994, a unor formaþiuni politice ce
reprezentau fostul Partid Comunist.

Libertatea, obþinutã în urma liberalizãrii sistemului politic totalitar, a oferit societãþii
instrumente noi de autoguvernare ºi de soluþionare a problemelor. Totodatã, noii lideri politici,
aleºi de populaþie ºi nu numiþi de structurile Partidului Comunist, au fost puºi în faþa necesitãþii
de a rezolva concomitent mai multe probleme extrem de complicate. În primul rând, de a
transforma un segment al economiei naþionale a URSS în fundamentul economic al unui stat
nou, suveran. Totodatã, era evident, cã acest fundament economic al noului stat putea fi creat
doar în baza principiilor ºi a valorilor economiei de piaþã. Prin urmare, se cerea de realizat
concomitent ºi o schimbare radicalã a relaþiilor de proprietate etc. În al doilea rând, trebuia
asiguratã consolidarea populaþiei din fosta RSSM în baza ideii de cetãþenie a noului stat. În al
treilea rând, trebuia de creat statul însuºi cu toate instituþiile sale.

Orice schimbare într-o societate democraticã are la baza ei voinþa clar exprimatã a
cetãþenilor. În cazul Republicii Moldova acest lucru în anul 1991 a lipsit. Republica Moldova
a devenit stat independent nu din cauza faptului cã aceasta a constituit un deziderat al majoritãþii
populaþiei, conºtiente de toate consecinþele acestui pas, ci un rezultat al evenimentelor
(destrãmarea URSS) ce au avut loc în exteriorul societãþii moldoveneºti. Prin urmare, aceastã
stare de lucruri a provocat o stare de frustrare, nesiguranþã, atitudini agresive la o parte
considerabilã a populaþiei. Modul în care au fost abordate problemele apãrute de cãtre
forþele politice noi a demonstrat gradul absolut nesatisfãcãtor al culturii politice, culturii
civice, culturii pãcii din societate în ansamblu. Noua elitã politicã nu a reuºit principalul - sã
consolideze populaþia Moldovei pe baza unui compromis rezonabil ºi a unei strategii comune
de creare a noului stat independent. Totodatã, în situaþia când sistemul politic totalitar ºi URSS
a dispãrut, pentru Republica Moldova nu exista nici o alternativã, - Moldova �era condamnatã�
sã devinã stat independent ºi sã înceapã transformãrile cardinale în toate domeniile pornind
de la nivelul de pregãtire, pe care îl moºtenise din trecutul totalitar.

Acum, la finele anului 2000, este evident, cã societatea moldoveneascã s-a schimbat
radical pe parcursul ultimilor zece ani. Totodatã, aceste schimbãri au provocat nu numai
momente pozitive, ci ºi negative. Unanimitatea falsã a societãþii totalitare a fost substituitã cu
confruntãri politice violente ºi distructive, care au provocat scindarea profundã a societãþii,
încãlcãri masive ale drepturilor omului, conflictul armat din 1991-92 în raioanele de est ale
Republicii Moldova etc.  Prin urmare, drept pozitive în procesul politic din ultimul deceniu
pot fi calificate toate fenomenele ce au dus la apariþia ºi consolidarea în societatea post-
totalitarã a valorilor culturii pãcii. În contextul temei abordate drept contradicþie vom trata
acele aspecte ale procesului politic, care blocheazã procesul de consolidare a statului de
drept, a societãþii civile ºi amplificã sau conserveazã manifestãrile de contra-culturã a pãcii în
societate.

Noþiunea de negativ pe parcursul anilor �90  este legatã de procesele care au constituit o
consecinþã a conflictului între mentalitatea de homo sovieticus ºi noile realitãþi politice ºi
social-economice ºi care au frânat procesul de democratizare a societãþii, sau chiar au condus
la declanºarea conflictelor violente.

Noile realitãþi, cum ar fi pluralismul de opinii, libertatea presei etc., au spulberat
unanimitatea falsã, imaginea cãreia  era grijuliu formatã ºi menþinutã în sistemul totalitar.
Drept consecinþã asupra unei  societãþi eterogene s-a suprapus o realitate, în primul rând,
politicã  principial nouã, necunoscutã încã de nimeni în þarã. Ritmul transformãrilor s-a dovedit
a fi extrem de rapid. Aceastã stare de lucruri a provocat situaþia, când o parte considerabilã
a societãþii a conceput aceste transformãri drept un atentat direct la drepturile ei ºi chiar la
securitatea personalã. În societate au dispãrut acele valori comune, fãrã de care nu poate fi
asiguratã integritatea ei, consensul civic, menþinerea dialogului, cãutarea soluþiilor raþionale
etc.
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Realitatea a demonstrat, cã majoritatea populaþiei, vorbitoare de limba rusã, a fost profund
stresatã de manifestãrile de extremism politic în perioada 1988-1992 ºi de faptul dispariþiei
URSS. Drept consecinþã, societatea s-a scindat în douã comunitãþi, care pânã-n prezent
convieþuiesc în paralel, dar între care, în linii mari, lipseºte dialogul. Cu toate cã a trecut mai
mult de zece ani de la momentul când a fost abordatã problema lingvisticã, statul ºi societatea
civilã nu au reuºit sã rezolve problema integrãrii minoritãþilor naþionale. Dupã doisprezece
ani care au trecut de la începutul confruntãrilor politice în jurul problemei limbii, doar un
numãr insignifiant de copii din familiile �rusofone� posedã limba românã la nivelul cuvenit. În
rest, cu toate cã la sfârºitul anilor �80 aceastã problemã a provocat convulsii puternice,
societatea continuã sã o reproducã. Însã ar fi greºit de considerat, cã aceastã scindare se
datoreazã doar extremismului politic ºi al celui naþionalist. Cu toate cã nu s-au efectuat studii
sociologice în acest domeniu, se poate presupune, cã majoritatea populaþiei �rusofone� din
Moldova susþinea sau accepta democratizarea URSS, însã categoric nu accepta destrãmarea
ei. Pentru întreaga populaþie din Moldova din acea perioadã de timp era caracteristic sã se
auto-conducã de argumente iraþionale în luarea atitudinilor în plan politic. Un asemenea
argument iraþional a fost ºi mai rãmâne în continuare nostalgia dupã stabilitatea ºi siguranþa
omului de rând din sistemul totalitar. În plan politic factorul nostalgiei ºi al neîncrederii reciproce
s-au manifestat la votarea în campaniile electorale. Partidele politice, ajunse în structurile
puterii în urma speculei pe nostalgii ºi neîncredere, de regulã, erau inapte de a soluþiona
problemele reale din societate ºi, drept consecinþã, aceasta a constituit una din cauzele
aprofundãrii continue a crizei social-economice. Abia în anul 1998 a apãrut primul precedent,
când componenþa etnicã a susþinãtorilor (18% din participanþii la scrutin) unei formaþiuni
politice  (�Miºcarea pentru o Moldovã Democraticã ºi Prosperã�) a coincis aproximativ cu
structura etnicã a societãþii în ansamblu. Deci, se poate presupune, cã aceste 18% de alegãtori
au depãºit  spiritele iraþionale de la începutul procesului de democratizare a societãþii.

Atenuarea ºi retuºarea stãrilor de conflict, legate de perioada dispariþiei URSS a fost
substituitã de alte fenomene de domeniul contradicþiilor. Accentul s-a mutat din domeniul
politicului în sfera social-economicã. În cadrul sistemului economic etatist contrastul social
era bine camuflat din considerente ideologice ºi acest parametru nu provoca o tensionare a
spiritelor la nivel de conflict. În situaþia când în URSS a fost condamnat cultul personalitãþii lui
Stalin ºi au fost reabilitate jertfele represiunilor politice, regimul totalitar puþin ce a deviat de
la rigiditatea sa din anii �30. Drept consecinþã în societate s-a stabilit un modus vivendi, când
majoritatea populaþiei era conºtientã de faptul cã sistemul se bazeazã pe niºte valori false. În
acelaºi timp nimeni, cu excepþia unor personalitãþi gen academicianul Andrei Saharov ºi a
altor câþiva disidenþi, nu îndrãznea sã critice deschis sistemul. Conformismul ºi morala dublã
au devenit drept normã în societate. În condiþiile sistemului economic egalitarist ºi ale dominaþiei
proprietãþii de stat, a devenit o virtute capacitatea de a avea un venit suplimentar prin furtul
�de la stat�. Totodatã, lipsa proprietãþii private asupra mijloacelor de producþie, a concurenþei,
a ºomajului etc. a contribuit la educaþia cetãþeanului totalmente nepregãtit pentru a face faþã
rigorilor perioadei de tranziþie la economia de piaþã. Însã regulile de joc s-au schimbat brusc
ºi liberalizarea economiei, privatizarea, apariþia sectorului privat le-a oferit cetãþenilor
posibilitatea de a se manifesta în domeniul iniþiativei private. Primele activitãþi în acest domeniu
au pornit în situaþia, când societatea avea noþiuni foarte aproximative despre economia de
piaþã, în condiþiile, în care legislaþia, ce trebuia sã reglementeze noile relaþii economice aproape
cã nu exista, dupã cum nu existau nici instituþiile menite sã asigure respectarea legislaþiei în
acest domeniu nou.

Pe parcursul ultimului deceniu funcþionarea mecanismelor democraþiei politice a fost
afectatã ºi de sentimentul de paternalism. Drept consecinþã, o parte considerabilã a alegãtorilor
voteazã necritic în repetate rânduri puterea. În viziunea lor meritã sã fie aleºi în structurile
puterii doar cei ce se prezintã în faþa lor în campaniile electorale în calitate de �ºefi mari�.
Aceºti cetãþeni, nu puþini la numãr, nu sunt în stare sã caute, pornind de la argumente raþionale,
o alternativã a actualei puteri în afara ei, chiar dacã o urãsc. Statul moldovenesc toþi aceºti ani
a funcþionat ca un sistem de dirijare fãrã legãturã inversã ºi nu poate fi considerat astãzi un stat
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de drept, în care comunitatea cetãþenilor se autogestioneazã pornind de la voinþa majoritãþii,
liber ºi conºtient exprimatã. Toate aceste contradicþii, acumulându-se pe parcursul întregului
deceniu, au creat un teren favorabil pentru manifestãri de violenþã (demonstraþiile studenþilor
din mai 2000 de la Chiºinãu etc.), stimuleazã  spiritele extremiste din domeniul politicului. S-
ar putea enumera încã un ºir de contradicþii de acest gen.  Însã, trebuie remarcat faptul cã,
începând cu 1999, în Republica Moldova se vorbeºte despre o crizã de sistem. Este evident,
cã mecanismele statului de drept, ale democraþiei politice ºi economiei de piaþã nu funcþioneazã
în situaþia, când societatea în ansamblu nu a depãºit mentalitatea de homo sovieticus.

În anii �90 pentru prima datã în societate a început sã se vorbeascã deschis despre
problemele reale, despre trecutul istoric etc. Populaþia a obþinut posibilitatea de a confrunta
diferite opinii, în societate au apãrut condiþii pentru gândirea criticã. Este evident, cã acest
pluralism de opinii la început a fost reprezentat de opinii preponderent extremiste, deseori
într-o manierã agresivã ºi demagogicã. Însã, aceasta a fost o fazã inevitabilã pentru o societate
post-totalitaristã ºi dupã depãºirea ei societatea a devenit mai receptivã ºi la opinii mai
moderate ºi raþionale.

Pluralismul de opinii a contribuit la dispariþia monopolului Partidului Comunist asupra
adevãrului în ultimã instanþã ºi, implicit, la apariþia noþiunii de pluripartitism. În societate au
apãrut mai multe partide politice. Pentru o societate post-totalitaristã motivaþia apariþiei
partidelor politice este cu totul diferitã în raport cu societãþile, în care pluripartitismul a
apãrut în urma unui proces îndelungat ºi pe o cale evolutivã. Doctrinele politice clasice
rezultã din diferite sisteme de valori ºi coreleazã strâns cu structura socialã. Într-o societate
post-totalitaristã, în situaþia când cetãþeanul se aflã în interiorul unui stat în proces de prãbuºire,
iar viitorul este neclar, spectrul politic este corelat mai mult cu parametrii iraþionali, printre
care un rol important îl joacã sentimentele naþionale, fobiile, sentimente nostalgice etc. Spectrul
politic propriu fazei de dispariþie a �unanimitãþii� totalitariste ºi primei experienþe de libertate,
de regulã, conþine în sine forþe politice cu poziþii antagoniste. Pentru ambele extreme sunt
proprii agresivitatea, orientarea spre atingerea unor scopuri ireale �cu orice preþ� etc.
�Centrul�, reprezentat de formaþiuni politice noi, orientate spre atingerea unor obiective
reale, raþionale, pe cãi evolutive, de regulã, este ignorat de opinia publicã. Aflarea la guvernare
a exponenþilor extremelor, confruntãrile infinite între ele etc. obosesc repede societatea,
care, dupã clarificarea perspectivei societãþii (de la URSS - la independenþã), treptat se
reorienteazã spre probleme ºi valori raþionale. Drept consecinþã, scade ponderea forþelor
politice extremiste, unele dispar în urma eºecului electoral, altele recurg la mimicria politicã.
Spectrul politic devine mai echilibrat, în primul rând prin apariþia forþelor politice centriste. În
Moldova aceastã fazã de dezvoltare a pluripartitismului a fost atinsã în anul 1998, când forþa
politicã din centrul spectrului - �Miºcarea pentru o Moldovã Democraticã ºi Prosperã� a
început sã joace un rol stabilizator. Se cere de remarcat, cã un rol nefast îl joacã fãrâmiþarea
excesivã a spectrului politic. Cu toate obiecþiile absolut motivate faþã de activitatea partidelor
(corupþia, amoralitatea, incompetenþa etc.), totuºi, se poate constata, cã în Moldova
pluripartitismul a început sã �funcþioneze� ºi a devenit un factor pozitiv în viaþa socialã.

Un factor pozitiv extrem de important a devenit înrãdãcinarea în societate a  valorilor
statului de drept. Un pas decisiv în acest sens a constituit adoptarea în 1994 a Constituþiei
Republicii Moldova. Acum se poate vorbi despre separarea celor trei ramuri ale puterii, un
rol în permanentã creºtere a început sã-l joace Curtea Constituþionalã în calitate de arbitru
suprem. Luptele politice sau strãmutat din  stradã în Parlament, la Curtea Constituþionalã, pe
paginile presei etc. Este semnificativ faptul, cã lupta pentru puterea politicã în Moldova,
începând cu anul 1998, s-a concentrat în jurul problemei modificãrii Constituþiei. Cu toate cã
aceste confruntãri continuã sã sufere de maladiile tipice unei societãþi post-totalitariste, ele
încearcã sã se situeze în cadrul constituþional. În societate creºte conºtientizarea importanþei
Constituþiei, legilor etc. Prin urmare, existã premise pentru ca mecanismele democraþiei
politice ºi a statului de drept sã asigure amplificarea treptatã a componentelor culturii pãcii.

În acest context trebuie menþionatã ºi libertatea presei. Ca ºi pluripartitismul, calitatea
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presei, mass-media în ansamblu, reflectã gradul de culturã civicã, politicã a societãþii, prezenþa
sau lipsa dialogului în societate etc. Un factor cu totul nou pentru societatea post-totalitaristã
îl constituie apariþia organizaþiilor non-guvernamentale, non-profit, apolitice (ONG). Sunt
înregistrate sute de ONG. Este semnificativ faptul, cã cei mai activi în acest domeniu sunt
tinerii.

Un factor extrem de important îl constituie deschiderea Moldovei spre comunitatea
internaþionalã, participarea ei la lucrãrile diferitor structuri internaþionale: ONU, OSCE, Consiliul
Europei, Parteneriatul pentru Pace, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est ºi altele. În
asemenea condiþii aceasta, pe de o parte, aduce în Moldova experienþa pozitivã din societãþile
democratice, pe de altã parte, îi obligã pe politicienii de aici sã se conformeze standardelor
internaþionale în diverse domenii. În situaþii de conflict, cum ar fi confruntãrile în jurul problemei
modificãrii Constituþiei, structurile internaþionale joacã rolul de arbitru, nepermiþând ca
confruntãrile politice sã deraieze de la principiile statului de drept.

Secolul XX a oferit destule exemple, ce vorbesc despre faptul cã noþiunile de democraþie,
societate civilã ºi culturã a pãcii devin valori reale numai în societãþile în care funcþioneazã
economia de piaþã, bazatã pe proprietatea privatã ºi iniþiativa liberã a cetãþenilor. Cu toate cã
trecerea de la etatism spre economia de piaþã se desfãºoarã cu un preþ social enorm plãtit de
populaþie, în Moldova proprietatea privatã a devenit deja un factor stabilizator în domeniul
politic ºi contribuie la reorientarea treptatã a societãþii spre valori raþionale.

Anul politic 2000 este un an extrem de important pentru destinul Moldovei. În societate
s-a acumulat un potenþial periculos de repulsie totalã faþã de actualele structuri ale puterii.
Societatea este nevoitã sã plãteascã un tribut extrem de grav pentru amoralitatea elitei
politice ºi incapacitatea ei de a guverna prin mecanismele statului de drept. Societatea este
profund afectatã de toate viciile posibile. Corupþia, crima organizatã, pauperizarea populaþiei
ºi ºomajul de proporþii, exodul a sute de mii de cetãþeni în alte þãri în cãutarea mijloacelor de
existenþã au devenit o normã, dupã zece ani de �democraþie� ºi �reforme�. Societatea începe
sã conºtientizeze, cã ambele opþiuni (viaþa coruptã aici ºi lucrul în strãinãtate) au constituit o
greºealã. În acest caz nu este exclusã creºterea tensiunii în societate, manifestãri de protest
violente, compromiterea continuã a sistemului de valori democratice ºi pierderea controlului
asupra situaþiei din partea puterii centrale. Experienþa secolului XX a demonstrat, cã în
asemenea condiþii apare nostalgia dupã o �mânã forte� ºi creºte riscul instaurãrii unui regim
politic autoritar. Celelalte scenarii, mai optimiste, deocamdatã par mult mai puþin probabile.

2.3. Tensiunile etno-politice ºi pacificarea post-conflict

Existenþa contradicþiilor regionale, care au condus la acþiuni violente de proporþii mari,
este o confirmare elocventã a nivelului scãzut de culturã civicã în societate ºi de asimilare a
valorilor de culturã a pãcii de cãtre cetãþenii statului. Republica Moldova în plan internaþional
parþial a devenit cunoscutã, spre regret, mai mult din cauza conflictelor regionale violente.
Îndeosebi aceasta se referã la conflictul armat din raioanele de est ale Republicii Moldova
din anul 1992, care s-a soldat cu pierderi de vieþi omeneºti, cu pierderea controlului puterii
centrale de la Chiºinãu asupra unei pãrþi (12%) din teritoriul statului.

Contradicþiile regionale la începutul anilor �90 au fost cauzate de mai mulþi factori, rãdãcinile
unora dintre care pot fi gãsite în trecutul istoric. În calitate de stat independent Republica
Moldova s-a constituit în frontierele fostei Republici Sovietice Socialiste Moldoveneºti, proclamate
în anul 1940 la Moscova. Teritoriul RSSM, era compus din douã pãrþi cu trecut istoric relativ
diferit. Partea dintre Prut ºi Nistru, cu denumirea istoricã de Basarabia,  din 1918,  timp de 22
de ani, s-a aflat în componenþa României. Uniunea Sovieticã nu recunoºtea legitimitatea intrãrii
Basarabiei în componenþa statului român la 27 martie 1918 ºi în anul 1924 a creat pe teritoriul
Ucrainei Republica Autonomã Sovieticã Socialistã Moldoveneascã (RASSM). Iniþial în calitate
de capitalã a RASSM a fost numit or. Balta, iar ulterior � or. Tiraspol. Acest teritoriu numit mai
târziu Transnistria a devenit premisa pentru un set de stereotipuri. În primul rând, în mentalitatea
populaþiei pe toate cãile era infiltratã imaginea negativã privind tot ce era legat de noþiunea
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�român�. Totodatã, insistent era promovatã teza de existenþã a douã limbi diferite - cea
moldoveneascã, cum cã ar fi de origine slavã, ºi cea românã, de origine latinã. Tot atât de
insistent pe parcursul deceniilor a fost implementatã ideea de existenþã a douã popoare diferite
- cel moldovenesc ºi cel român.

Soarta celeilalte pãrþi a RSSM, a Basarabiei, a fost decisã la 23 august 1939 când a fost
semnat tratatul moldo-german de neagresiune ºi protocolul adiþional secret (Pactul Molotov-
Ribbentrop). Drept consecinþã, la 26 ºi 27 iunie 1940, pregãtitã sã utilizeze forþa militarã,
Uniunea Sovieticã  i-a înaintat României douã note ultimative prin care cerea �înapoierea� ºi,
respectiv, �evacuarea� Basarabiei. Dupã aceasta în Basarabia a fost aplicatã o politicã similarã
cu cea din Transnistria. Fiind îmbinatã cu deportãrile repetate, în situaþia când majoritatea
intelectualilor au preferat sã se refugieze în România, iar cei ce au rãmas în mare parte au fost
nimiciþi de maºina represivã stalinistã, stereotipurile antiromâneºti au prins rãdãcini ºi în
Basarabia. Pentru neadmiterea erodãrii acestor stereotipuri puterea de la Moscova pe
parcursul deceniilor a promovat politica de izolare la maximum a RSSM de România. Numai
în RSSM, de exemplu, spre deosebire de celelalte republici unionale, era interzisã abonarea la
presa periodicã editatã în România. Pentru populaþia din RSSM ºi România practic erau
imposibile orice contacte interpersonale. Perioada aflãrii Basarabiei în componenþa României
ideologia oficialã o prezenta drept �regim burghezo-moºieresc de ocupaþie�. În societate
erau interzice ºi erau dur persecutate orice tentative de a discuta trecutul istoric întru-un mod
diferit de cel prescris de aparatul ideologic al Partidului Comunist. Prin urmare, majoritatea
populaþiei, îndeosebi în Transnistria, era absolut neinformatã despre trecutul istoric real al
RSSM ºi, concomitent, a devenit purtãtoare a unor stereotipuri negative ºi chiar fobii iraþionale,
legate de acestea.

Pe parcursul ultimului deceniu în confruntãrile politice din Republica Moldova s-a speculat
mult pe factorul etnic. Cu toate cã politica de rusificare a fost aplicatã ºi în Basarabia, totuºi,
s-a pãstrat un contrast evident între Basarabia ºi Transnistria sub aspectul componenþei
etnice a populaþiei. În Basarabia populaþia autohtonã era majoritarã (65%). Confruntãrile
lingvistice din diferite republici unionale în perioada 1988-89 au dat naºtere noþiunii de
�rusofoni�. Prin ea se subînþelegea acea parte a populaþiei care comunicã predominant în
limba rusã. De precizat, cã noþiunea �rusofon� includea nu numai etnicii ruºi, ci ºi reprezentanþii
tuturor minoritãþilor naþionale care constituiau 35% din numãrul total de locuitori ai Moldovei.
În Transnistria acest procent era de circa 60%, ceea ce a determinat o situaþie politicã cu totul
diferitã de cea de pe malul drept al Nistrului.   Factorul lingvistic a devenit o linie de demarcare
foarte clarã în plan politic între locuitorii Moldovei ºi în relaþiile dintre malurile Nistrului.
Populaþia �rusofonã�, de regulã,  susþinea ideea pãstrãrii Uniunii Sovietice ºi, respectiv, era
ºocatã de perspectiva transformãrii RSSM într-un stat suveran.

Pentru Transnistria atât componenþa etnicã, cât ºi mentalitatea populaþiei pe parcursul
mai multor decenii au fost modelate de factori, ce au lipsit în Basarabia. Spre exemplu, pentru
Transnistria era caracteristicã o concentrare mai mare a întreprinderilor industriale în oraºele-
gemene Tiraspol-Bender. În aceste centre industriale, situate faþã în faþã pe ambele maluri ale
Nistrului,  starea de spirit în rândurile populaþiei se deosebea categoric de cea de pe malul
drept. În oraºele din Transnistria era mult mai mare procentul celora, care au venit pe timpuri
în RSSM din altele republici unionale, îndeosebi din Federaþia Rusã. Odatã cu tensionarea
spiritelor în dreapta Nistrului, aceºtia având o mentalitate specificã, fiind uniþi în colective
mari, imediat s-au consolidat ºi în plan politic. În situaþia când Partidul Comunist a pierdut
iniþiativa, colectivele muncitoreºti de la întreprinderile industriale din Transnistria au dat
naºtere organizaþiei politice sub denumirea de CUCM (Consiliul Unificat la Colectivelor de
Muncã). Prima încercare de forþã pentru CUCM au constituit-o confruntãrile politice în
legãturã cu votarea în Sovietul Suprem al RSSM la 31 august 1989 a legilor care declarau
limba moldoveneascã drept limbã de stat ºi introduceau grafia latinã în locul celei ruseºti.
Astfel, în august 1989 la întreprinderile industriale de la Tiraspol a avut loc o grevã de
avertisment dirijatã de CUCM.
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Situaþia în Transnistria a fost influenþatã ºi de faptul, cã acolo timp de decenii au fost
dislocate trupele Armatei a 14-a. Drept consecinþã, o parte considerabilã din populaþie o
constituiau ofiþerii Armatei Sovietice trecuþi în rezervã. Atât angajaþii de la întreprinderile
industriale, cât ºi foºtii ofiþeri ai Armatei Sovietice s-au dovedit a fi extrem de activi în plan
politic ºi bine consolidaþi în plan organizatoric. Reprezentanþii lor respingeau categoric
revendicãrile populaþiei autohtone referitor la emanciparea naþionalã ºi nu acceptau ideea
transformãrii RSSM într-un stat independent. Populaþia autohtonã din Transnistria în mare
parte nu susþinea manifestãrile de separatism. Dar ea era dispersatã mai mult în zona ruralã
ºi avea mult mai puþine posibilitãþi de a se consolida în plan politic ºi, respectiv, de a influenþa
evoluþia proceselor politice din zonã.

Totodatã, primele confruntãri politice din RSSM au demonstrat, cã societatea nu era
pregãtitã pentru soluþionarea problemelor moºtenite din trecutul totalitar pe o cale
democraticã, în baza unui dialog sincer, constructiv ºi permanent. Noile formaþiuni politice se
completau preponderent conform criteriului etnic. Aceasta se referã în primul rând la Frontul
Popular ºi la miºcarea �Gagauz Halcî� (�Poporul Gãgãuz�). Totodatã, trebuie remarcat, cã
în Transnistria ideea separatismului a fost susþinutã nu numai în exclusivitate de populaþia
�rusofonã�. Aceasta poate fi explicat în primul rând prin faptul, cã la Chiºinãu deseori la
mitinguri se vehicula ideea unirii politice dintre Republica Moldova ºi România, îndeosebi
dupã prãbuºirea regimului Ceauºescu în decembrie 1989.

În Transnistria acest fapt a fost exploatat la maximum de ideologii separatismului. Totodatã,
noile procese politice în RSSM, destrãmarea URSS ºi transformarea RSSM într-un stat
independent, perspectiva de a deveni minoritãþi etnice întru-un stat nou,  au constituit un stres
adevãrat pentru populaþia �rusofonã�. Acest stres în mare mãsurã a modelat ºi comportamentul
politic al acestei categorii a populaþiei. În situaþia când fobiile antiromâneºti au fost implementate
timp de decenii, ideea separatismului transnistrean a fost susþinutã inclusiv de unii din etnicii
moldoveni. Prin urmare, se poate constata, cã contradicþiile de bazã, care au dus la agravarea
conflictelor regionale în Republica Moldova, au fost, totuºi, cele politice.

Procesele de integrare ºi solidaritatea civicã

Optimizarea proceselor integraþioniste în Republica Moldova este o condiþie obligatorie în dezvoltarea ºi întãrirea statalitãþii ºi
suveranitãþii, în antrenarea activã la cultura pãcii ºi integrarea Republicii Moldova în Comunitatea Europeanã.

Considerãm cã factorii esenþiali care frâneazã procesele integraþioniste din societatea moldoveneascã sunt criza social-economicã,
lipsa unei strategii naþionale de dezvoltare, nesoluþionarea problemei Transnistriei, contradicþiile dintre orientãrile ideologico-
conceptuale ale grupurilor sociale ºi problemele interferenþelor etnoculturale.

Suntem convinºi cã Republica Moldova dispune de un potenþial de menþinere a stabilitãþii ºi solidaritãþii civice, care include tradiþiile
seculare de convieþuire paºnicã pe teritoriul Moldovei a reprezentanþilor diverselor grupuri etnice ºi confesionale, de o bazã
juridicã pentru funcþionarea mecanismelor democratice de drept care sã asigure constituirea societãþii civile ºi apãrarea drepturilor
omului, de o experienþã pozitivã în soluþionarea conflictelor regionale ºi colaborarea cu organismele internaþionale.

Direcþii ale asigurãrii solidaritãþii civice:

l punerea accentului pe latura socialã a politicii economice a statului ca condiþie de neadmitere a marginalizãrii
ºi polarizãrii grupurilor sociale;

l educaþia civicã ºi propagarea drepturilor omului;

l soluþionarea chestiunii de acordare a statutului juridic al Transnistriei ca metodã de rezolvare a contradicþiilor
regionale;

l optimizarea politicii de funcþionare a limbii de stat ºi a limbilor minoritãþilor naþionale, de interacþiune culturalã
ca mijloc de consolidare a societãþii;

l antrenarea organizaþiilor non-guvernamentale în procesul de luare a deciziilor ca metodã de sporire a activitãþii
civice a populaþiei þãrii.

Sursã: Resolution of the International Conference �The Integrational Processes in Moldova:
drafting of the National Strategy�, Chiºinãu, Martie 2000.
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Perioada sovieticã, îndeosebi anii �60, în Moldova s-a caracterizat printr-un atac masiv al
maºinii ideologice asupra religiei. Au fost închise ºi chiar distruse sute de biserici, mãnãstirile
etc. În condiþiile liberalizãrii regimului sovietic biserica ortodoxã a început sã-ºi restabileascã
rolul. Începând cu anul 1988 în Moldova timp de doi ani au fost redeschise ºi restaurate peste
600 de biserici. Însã, biserica ortodoxã nu a reuºit sã devinã un factor consolidator în societate.
Prin urmare, nici biserica propriu-zisã, nici valorile creºtine n-au constituit un factor real, care
ar fi contribuit la evitarea escaladãrii violenþei în confruntãrile politice. Nici mass-media n-a
jucat un rol pozitiv în evitarea conflictului, n-a contribuit la consolidarea unei societãþi bazate
pe valorile raþionale pe malurile Nistrului. Mass-media, mai degrabã, a înlesnit extremismul
politic.

Confruntãrile politice din anii 1988-1992 au demonstrat, cã în Republica Moldova
istoriceºte s-au creat trei  poli etno-politici cu centrele la Chiºinãu, Tiraspol ºi Comrat.
Societatea moldoveneascã s-a dovedit a fi incapabilã de a se autoconsolida în calitate de
cetãþeni ai noului stat pe baza unui compromis rezonabil. Valorile, menþionate în Declaraþia
Asambleei Generale a ONU, care defineºte Cultura Pãcii, s-au dovedit a fi cu totul improprii
pentru societatea moldoveneascã din acea perioadã. Cultura civicã, este un element de
bazã al Culturii Pãcii � o culturã pluralistã bazatã pe comunicare, informaþie ºi persuasiune, o
culturã a consensului, dialogului, pluralismului, toleranþei ºi diversitãþii, ce permite ºi încurajeazã
schimbarea, dar care o modereazã ºi-i impune anumite limite necesare ºi benefice. La faza
iniþialã de transformare a Republicii Moldova într-un stat suveran, în societatea moldoveneascã
predomina mentalitatea totalitaristã, cu desãvârºire lipseau elementele societãþii civile ºi ale
culturii civice. Aceastã calitate a societãþii, în condiþiile de agravare intenþionatã a situaþiei din
exterior, a condiþionat evoluþia situaþiei pe calea conflictului violent, care a degradat într-un
conflict armat de proporþii cu implicarea trupelor Federaþiei Ruse.

În urma conflictului armat din 1992 puterea centralã de la Chiºinãu a pierdut orice
control asupra Transnistriei. Liderii separatiºti au început sã consolideze structurile �de
stat� în zona controlatã de ei sub denumirea de �Republica Moldoveneascã Nistreanã�
(RMN). În timp de zece ani s-a reuºit crearea structurilor statale de bazã - de la propriul
sistem financiar ºi pânã la ministerul �securitãþii de stat�. La 24 decembrie 1995 a fost
aprobatã �Constituþia Transnistriei�, prin care aceasta este proclamatã drept �stat demo-
cratic, suveran, independent, de drept�. Realitatea, însã, este cu totul de altã naturã.

Însãºi faptul cã �RMN� s-a constituit prin metode violente ºi de cãtre persoanele care
luptau pentru conservarea sistemului politic sovietic a determinat un ºir de calitãþi ale
regimului politic instaurat în Transnistria. În primul rând, liderii regimului separatist continuã
sã conserve în societate toate fobiile care au contribuit la escaladarea violenþei în anii 1990-
1992 ºi sã promoveze chipul duºmanului din Republica Moldova. Orice activitate politicã,
ce pune sub semnul întrebãrii �statalitatea� Transnistriei, este interzisã. În Transnistria nu
existã partide politice. CUCM continuã sã monopolizeze sfera politicii.  Pentru a se menþine
la putere administraþia de la Tiraspol conºtient recurge la încãlcãri flagrante ale drepturilor
omului, blocheazã conºtiincios toate eforturile organizaþiilor non-guvernamentale din
Moldova de a organiza acþiuni menite sã reintegreze societatea în domeniul diplomaþiei
populare.

Totodatã, în ultimii ani zona transnistreanã a devenit un mecanism eficient de îmbogãþire
prin intermediul unor activitãþi economice ilegale, în primul rând, al contrabandei. Conform
estimãrilor experþilor în domeniu, pierderile pentru economia naþionalã a Moldovei din
cauza activitãþilor economice ilegale, realizate prin zona transnistreanã, sunt comparative
cu întregul volum al asistenþei financiare, obþinute de cãtre statul moldovenesc din partea
structurilor financiare internaþionale.

În situaþia actualã majoritatea populaþiei are o atitudine conformistã faþã de regimul
separatist, care deja timp de zece ani controleazã pe deplin situaþia în zonã. În situaþia când
oficialitãþile de la Chiºinãu nu sunt apte de a influenþa situaþia în zonã, majoritatea populaþiei
a devenit pasivã în plan civic ºi este preocupatã de problema supravieþuirii biologice în
condiþiile crizei social-economice extrem de acute.
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Nesoluþionarea conflictului transnistrean contribuie la compromiterea în opinia cetãþenilor
statului a însãºi ideii de statalitate a Republicii Moldova. În anul 2000 s-a aflat cã circa 200 mii
de cetãþeni ai Republicii Moldova au obþinut, contrar legislaþiei în vigoare, cetãþenia românã.
Circa 60 mii � cetãþenia Federaþiei Ruse. Este cert, cã, de exemplu, obþinerea cetãþeniei
române este condiþionatã de perspectiva aderãrii României la Uniunea Europeanã, în situaþia
când Republica Moldova timp de mai mulþi ani se aflã în condiþiile unei crize social-economice
tot mai acute însoþite de crize politice permanente.

Unele succese în abordarea drepturilor minoritãþilor naþionale în Republica Moldova
pot servi ca factor pozitiv în neutralizarea intereselor secesioniste. Noþiunea de populaþie
rusofonã nu mai este omogenã. În Moldova a început restabilirea identitãþii naþionale ºi
identificarea minoritãþilor naþionale altele decât cea rusã. Statul moldovenesc, cu posibilitãþile
sale reduse din cauza crizei social-economice a acordat o oarecare asistenþã modestã în
acest domeniu. Au fost deschise ºcoli ºi cursuri, licee ºi colegii cu limbile de predare
ucraineanã, gãgãuzã, bulgarã ºi polonezã pe malul drept al Nistrului. Instituþiile de educaþie
cu limba rusã de predare, inclusiv de educaþie superioarã, au fost prezervate în mãsura
necesarã. Cu toate cã problema cunoaºterii limbii române de câtre populaþia rusofonã
rãmâne a fi nesoluþionatã, existã reorientarea clarã a atenþiei populaþiei în ansamblu, indiferent
de originea ei etnicã, spre problemele sociale ºi economice comune.

Totodatã, sunt realizate negocieri dificile ºi îndelungate cu participarea OSCE ºi a statelor-
garante asupra statutului juridic al Transnistriei în cadrul �statului comun�. La summitul
european de la Istanbul (decembrie 1999) a fost adoptat acordul cu privire la retragerea
cantitãþii enorme de armament rus (aproape 40 mii de tone) din aceastã zonã pânã la finele
anului 2002. O manifestare importantã a susþinerii internaþionale pentru Republica Moldova
în soluþionarea conflictului din Transnistria ar fi includerea Moldovei în Pactul de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est. Voinþa comunã a populaþiei de pe ambele maluri ale Nistrului este
de a trãi în pace în condiþii de înþelegere reciprocã ºi prosperitate.

2.4. Politicile interetnice

În ajunul celui de-al treilea mileniu Republica Moldova s-a încadrat în Programul Naþiunilor
Unite de acþiuni, cunoscut sub denumirea de �Anul Internaþional de Culturã a Pãcii - 2000.�
Consacrat tuturor popoarelor lumii, în Moldova el este bazat pe o platformã solidã � pe
întreaga istorie multisecularã a poporului ei ºi tradiþiile de viaþã paºnicã. Moldova a fost ºi este
în prezent un stat polietnic. Ea a fost ºi este în prezent o societate în care diversitatea de
origine etnicã, de credinþã, de limbã, de tradiþii ºi de culturã a cetãþenilor care reprezintã 120
de etnii, nu desparte, ci apropie oamenii între ei. Republica Moldova este o societate
multiculturalã, în care pe lângã 64,5% din populaþie îºi trag originea de la naþiunea latinã ºi
35,5% reprezintã populaþia minoritarã (13,8% - ucraineni, 13% - ruºi, 3,5% - gãgãuzi,
2% - bulgari, 1,5,% - evrei ºi  alte naþionalitãþi ). Minoritãþile mai puþin numeroase sunt:
belaruºii, polonezii, germanii, þiganii (romii) etc.

Prin actele adoptate imediat dupã proclamarea suveranitãþii ºi independenþei de stat,
Parlamentul Republicii Moldova a creat premisele funcþionãrii statului de drept pe întregul
teritoriu naþional, a consacrat prin Constituþie ºi alte acte legislative drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale cetãþenilor. Prin Declaraþia de Independenþã a Republicii Moldova, adoptatã
unanim la 27 august 1991, Parlamentul �garanteazã exercitarea drepturilor sociale,
economice, culturale ºi a libertãþilor politice ale tuturor cetãþenilor Republicii Moldova,
inclusiv ale persoanelor aparþinând grupurilor naþionale, etnice, lingvistice ºi religioase, în
conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki ºi ale documentelor adoptate ulterior,
ale Cartei de la Paris pentru o nouã Europã�.

Republica Moldova a aderat pânã în prezent la 44 documente internaþionale în cadrul
ONU, Consiliului Europei, OSCE etc., care se referã la drepturile omului, inclusiv la
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, Convenþia europeanã pentru protecþia
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale (CEDO), Declaraþia Naþiunilor Unite asupra
drepturilor persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale sau etnice, religioase ºi lingvistice
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din 18 decembrie 1992 ºi la multe alte acte ce implicã angajamente privitoare la protecþia
minoritãþilor naþionale,  inclusiv Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale,
ratificatã de Parlamentul Republicii Moldova la 22 octombrie 1996.

Guvernul moldav ºi organele publice centrale ºi locale au depus multe eforturi în anii �90
în condiþiile perioadei de tranziþie spre o economie de piaþã, pentru armonizarea relaþiilor
interetnice. În 1989 a fost adoptatã o nouã lege, în baza cãreia limba moldoveneascã,
identicã cu cea românã, a fost decretatã limbã de stat cu revenirea ei la grafia latinã. În
acelaºi timp, Legea cu privire la funcþionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
�garanteazã folosirea limbilor ucraineanã, rusã, bulgarã, ivrit, idiº, tigãneascã, a limbilor
altor grupuri etnice, care locuiesc pe teritoriul republicii, pentru satisfacerea necesitãþilor
lor naþional-culturale�. Ea deschide posibilitãþi largi atât pentru afirmarea ºi dezvoltarea
identitãþii etnice a fiecãrei etnii conlocuitoare, pentru repunerea în drepturile sale a limbii
de stat, precum ºi pentru iniþierea unui proces de integrare naþionalã. Alte legi în acest
domeniu prevãd crearea Departamentului de Stat pentru problemele naþionale (octombrie
1990) ºi adoptarea hotãrârilor respective de cãtre organul de stat specializat în soluþionarea
relaþiilor interetnice, hotãrâri care, de asemenea, au prevãzut anumiþi paºi urmãrind
dezvoltarea culturii minoritãþilor naþionale (ucraineanã, rusã, bulgarã, evreiascã etc.)

Hotãrârea privind crearea Unitãþii Administrative Gãgãuzia a fost primitã pozitiv în
Europa. Sub regimul totalitar poporul gãgãuz nu a avut ºcoalã naþionalã, limba lui a fost
neglijatã, s-a fãcut foarte puþin pentru dezvoltarea lui culturalã. Aceastã situaþie a cauzat
revoltã contra autoritãþilor. Ea a constituit baza conflictului care a izbucnit în anul 1991 ºi
care a provocat unele tendinþe separatiste. Conflictul a fost aplanat prin acordarea statutului
juridic special al UTAG (Unitatea Teritorial-Autonomã Gãgãuzia � Gãgãuz-Yeri), bazat pe o
largã autonomie politicã, administrativã, culturalã.

Gãgãuzia a înregistrat în ultimii ani o serie de succese în dezvoltarea ei naþional-culturalã
(dispune de o universitate, de primul teatru dramatic gãgãuz, 24 formaþii de artiºti amatori,
Colegiul pedagogic �M. Ciachir� din Comrat, ºcoli de arte, ºcoli profesionale etc.), dar mai
are de rezolvat importante probleme economice, educaþionale, culturale ºi sociale.

Tot prin metode paºnice ºi-a gãsit soluþionarea un alt diferend survenit în legãturã cu
recenta reorganizare administrativ-teritorialã a Republicii Moldova din luna noiembrie 1998,
care prevedea înlocuirea fostelor raioane cu unitãþi administrative mai mari � judeþe.
Comasarea raioanelor a dus la schimbarea proporþiei etnice a populaþiei acestora, în special
în detrimentul populaþiei bulgare în numãr de aproximativ  50 mii de persoane din fostul raion
Taraclia. În perioada elaborãrii noii reforme au fost luate în consideraþie protestele din partea
bulgarilor care pânã la reformã constituiau 40% din populaþia fostului raion Taraclia, în timp
ce dupã reformã, proporþia populaþiei bulgare din noul judeþ Cahul a scãzut la 17%.
Neînþelegerile legate de situaþia creatã ºi-au gãsit o soluþie raþionalã ce corespunde intereselor
unitãþii de stat a Moldovei. Prin Legea din 22 octombrie 1999 a fost creat judeþul Taraclia.

O problemã de cea mai mare importanþã pentru Republica Moldova continuã sã fie asigurarea
unitãþii ºi integritãþii ei teritoriale ºi administrative. Politica separatistã în aºa zisa republicã
nistreanã autoproclamatã, care controleazã teritoriul de pe malul stâng al Nistrului ºi oraºul
Bender. Guvernul Republicii Moldova face totul pentru a soluþiona conflictul prin tratative,
oferind Tiraspolului o largã autonomie politicã, administrativã, culturalã în schimbul recunoaºterii
unitãþii ºi integritãþii teritoriale a Moldovei ca stat unitar, democratic, independent.

Armonizarea relaþiilor interetnice este parte din componentele culturii pãcii. Ea a fost
luatã în consideraþie la formarea politicii de stat în Republica Moldova, în vederea consolidãrii
solidaritãþi civice, integrãrii societãþii. Politica Guvernului se reflectã în asigurarea legislativã a
drepturilor ºi intereselor tuturor minoritãþilor etnice, în suportul organizatoric ºi material
acordat problemelor etno-culturale ºi educaþionale. În conformitate cu �Legea
învãþãmântului�, în  Moldova se creeazã condiþii pentru învãþarea limbii de stat de cãtre
toþi cetãþenii ei cu scopul de a se integra ºi de a se include, pe bazã de egalitate deplinã în
drepturi, în activitatea de muncã din diverse sfere ale vieþii republicii: economice, politice,
culturale. În acelaºi timp persoanelor aparþinând minoritãþilor etnice li se asigurã condiþiile
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necesare studierii limbii lor materne, ca bazã a dezvoltãrii personalitãþii ºi pãstrãrii valorilor
spirituale naþionale.

În republicã funcþioneazã 1558 scoli de zi (643131 elevi), din ele 1150 cu limba românã
de predare (470520 elevi), 275 scoli cu predarea în limba rusa (116783 elevi), 118 ºcoli  cu
studierea în limbile românã ºi rusã (48788 elevi), 5 ºcoli cu studierea în limbele ucraineanã ºi
rusã (4010 elevi), 4 ºcoli bulgare (2665 elevi) ºi 2 ºcoli evreieºti. Paralel cu ºcolile în care
predarea obiectelor de studiu se efectueazã în limba de stat ºi în limba rusã, în Republica
Moldova sunt ºcoli, gimnazii, licee cu predare în limbile ucraineanã, bulgarã, gãgãuzã. Limba
ucraineanã ca obiect, este studiatã în 71 ºcoli, limba gãgãuzã - în 49 ºcoli, limba bulgarã - în 27
ºcoli. Se menþine reþeaua de ºcoli cu instruirea în limba rusã. A devenit posibilã educaþia
generalã ºi instruirea în limba maternã a copiilor de origine etnicã evreiascã ºi polonezã.

Copiii belaruºi, lituanieni, greci, azeri, armeni, germani se familiarizeazã cu limba maternã
ºi cultura lor naþionalã în cadrul ºcolilor duminicale, instituþiilor, al societãþilor etno-culturale
respective. În localitãþile unde ucrainenii, bulgarii, gãgãuzii predominã au fost create condiþii
pentru ca copii sã frecventeze grãdiniþe în limba maternã. În prezent, în republicã are loc
pregãtirea de cadre pedagogice pentru ºcolile ºi grãdiniþele de copii cu instruirea ºi educaþia
în limbile minoritãþilor etnice.

În ceea ce priveºte învãþãmântul superior, datele pe republicã sunt urmãtoarele: în anul
de studii 1999/2000 în Republica Moldova funcþionau 43 de instituþii de învãþãmânt superior.
Structura contingentului de  studenþi, potrivit originii etnice, este urmãtoarea: moldoveni
� 71%, ruºi � 14%, ucraineni � 9%, gãgãuzi � 3%, bulgari � 2%. Funcþioneazã de asemenea
grupe  în limbile ucraineanã, bulgarã, gãgãuzã. Pregãtirea cadrelor didactice pentru ºcolile
alolingve se efectueazã ºi în instituþiile de învãþãmânt superior din Ucraina, Rusia, Bulgaria,
Turcia, România. Totodatã, în sistemul învãþãmântului pentru minoritãþile naþionale rãmân
lacune serioase: procesul de studiere a limbii oficiale în ºcolile alolingve nu asigurã la momentul
actual atingerea standardelor necesare; nu sunt asigurate condiþiile pentru trecerea la limba
maternã de predare: ucraineanã, gãgãuzã, bulgarã � nu s-a elaborat ºi aprobat (cu toate cã
existã o experienþã efectivã) un mecanism optim de învãþare a limbilor în ºcoala alolingvã.

Istoria ºi cultura minoritãþilor naþionale se studiazã la Institutul Naþional de  Cercetãri
Interetnice al Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova. În cadrul Institutului funcþioneazã
5 sectoare completate cu specialiºti pentru istoria ºi cultura ucraineanã, rusã, gãgãuzã,
bulgarã ºi evreiascã. Rezultatele cercetãrilor ºtiinþifice din ultimii ani au fost editate în 70 de
monografii ºi culegeri. Specialiºtii institutului au publicat peste 400 de articole în acest
domeniu.

În structura companiei de stat �Teleradio-Moldova� au fost înfiinþate  douã redacþii
specializate pentru  emisiunile în limbile minoritãþilor etnice.  La Bãlþi, Edineþ, Comrat
funcþioneazã posturi de televiziune, care emit ºi ele cu regularitate programe în limbile
ucraineanã, gãgãuzã, bulgarã. În limbile gãgãuzã, bulgarã ºi ucraineanã au loc ºi emisiuni prin
reþeaua de radio-televiziune localã.  Minoritãþile naþionale au posibilitatea de a-ºi dezvolta
cultura tradiþionalã ºi arta naþionalã, teatrul. În Moldova funcþioneazã în prezent 13 teatre
profesioniste ºi 30 teatre populare de amatori. Existã un gen specific de dramaturgie popularã,
ce cuprinde numeroase piese cu conþinut istorico-legendar, religios ºi laic, bazate pe vechi
tradiþii folclorice ucrainene, ruse, gãgãuze, bulgare, turce ºi greceºti, ne mai vorbind de
tradiþiile dramaturgiei populare moldoveneºti. Procesul de interferenþa culturalã este foarte
dezvoltat ºi cele 600 de ansambluri de cântece ºi dansuri, care concerteazã în multe localitãþi
din republicã, sunt promotori ai ideii de multiculturalitate. În fiecare an la Chiºinãu se
sãrbãtoreºte �Ziua oraºului�. La aceastã manifestare participã toate structurile culturale din
oraº. Numeroase manifestãri culturale au loc în oraºele ºi localitãþile sãteºti cu prilejul hramurilor
bisericilor.

Un rol important în colaborarea interetnicã îl au organizaþiile non-guvernamentale (inclusiv
cele 48 de organizaþii etno-culturale) înregistrate în republicã. Ele reprezintã 18 naþionalitãþi
ºi contribuie la renaºterea ºi dezvoltarea tradiþiilor naþionale, limbii materne ºi culturii etniilor,
reprezentanþii cãrora locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, dezvoltã legãturile umanitare
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dintre Moldova ºi þãrile ce constituie patria lor istoricã. În acelaºi timp ele îmbogãþesc
tezaurul spiritual al moldovenilor, contribuie la însuºirea limbii ºi culturii naþiunii majoritare.

În fiecare an au loc serbãri specifice tradiþiilor ºi culturilor naþionale: festivaluri polietnice
ale copiilor (ianuarie ºi iunie), serbãri de întâmpinare a primãverii (Mãrþiºorul, Masleniþa,
Topenie Mojanî, Novruz Bairam � martie), sãrbãtori interculturale: Zilele Scrisului ºi Culturii
Slave (mai), �Limba noastrã� (august) etc.

În scopul promovãrii politicii de stat în domeniul relaþiilor interetnice în Moldova au fost
create organisme specializate menite sã asigure respectarea tuturor prevederilor legislaþiei
în vigoare. Principalele sunt: Departamentul Relaþii Naþionale ºi Funcþionarea Limbilor; Comisia
Parlamentarã pentru drepturile omului, culte, minoritãþile naþionale ºi comunitãþile externe;
Comisia prezidenþialã pentru relaþiile interetnice; Institutul de Cercetãri Interetnice al Academiei
de ªtiinþe a Republicii Moldova; Serviciul specializat din cadrul Ministerului Educaþiei ºi
ªtiinþei. În fiecare primãrie municipalã ºi consiliu judeþean este desemnat un specialist pentru
problemele funcþionãrii limbilor ºi relaþiile interetnice. Numai un stat democratic ºi stabil le
poate crea tuturor cetãþenilor sãi condiþii de viaþã corespunzãtoare standardelor moderne,
le poate asigura securitatea, propãºirea, instruirea ºi relaþiile de bunã înþelegere între naþiunea
majoritarã ºi minoritãþile etnice. Politica de integrare a statului le va ajuta tuturor cetãþenilor
Moldovei sã conºtientizeze perspectivele pe care le au în þarã, sã se pãtrundã de convingerea
cã numai prin eforturi comune îºi pot ridica nivelul de trai, ºi cã bunãvoinþa fiecãrui om e
necesarã pentru dezvoltarea întregii societãþi a Moldovei.

În scopul armonizãrii relaþiilor interetnice se impune realizarea urmãtoarelor acþiuni
primordiale:

În sfera politicii de stat sunt necesare:
l elaborarea conceptului programului de stat având drept scop integrarea societãþii,

precedat de discutarea pe scarã largã a acestei probleme de cãtre reprezentanþii
tuturor grupelor etno-sociale din republicã;

l accelerarea procedurilor necesare pentru adoptarea Legii cu privire la drepturile
persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale în Republica Moldova ºi statutul juridic
al organizaþiilor lor;

l semnarea ºi ratificarea Cartei Europene cu privire la limbile regionale ºi ale minoritãþilor
etnice;

l perfecþionarea mecanismului de legalizare a structurii organelor puterii de diferite
niveluri pentru a le oferi posibilitate grupelor etno-sociale sã participe în mai mare grad
la procesul de adoptare a  deciziilor;

l întocmirea unui program de acþiuni concrete în scopul sprijinirii conaþionalilor, originari
din Republica Moldova, domiciliaþi peste hotare.

În sfera informaþionalã ºi culturalã:
l aplicarea în sistemul de educaþie a principiilor pluralismului cultural ºi patriotismului

constituþional, a spiritului de toleranþã ºi de respect faþã de valorile naþionale ale fiecãrui
grup etnic;

l folosirea mijloacelor de informare în masã ca instrument al educaþiei interculturale,
acordând o atenþie deosebitã îmbunãtãþirii emisiunilor radio-TV în limbile minoritãþilor
etnice ºi aducând volumul lor în conformitate cu cerinþele legislaþiei naþionale
ºi internaþionale;

l pãstrarea tezaurului spiritual al tuturor naþionalitãþilor din Republica Moldova,
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Fãcând o sintezã a cercetãrilor sociologice privind
toleranþa etnicã în Republica Moldova (localitãþile
urbane), am putea face urmãtoarele concluzii:

l Relaþiile inter-etnice se caracterizeazã printr-
un numãr destul de mare de diferite nivele (familie,
prieteni, vecini, comunitatea profesionalã, etc);

l Majoritatea respondenþilor considerã cã nu
sunt distincþii vizibile în stilul de viaþã al naþiunii
Moldovei ºi al grupurilor etnice ce locuiesc în republicã;

l Conform pãrerii respondenþilor, toþi cetãþenii
Moldovei se confruntã cu aceleaºi dificultãþi, indiferent
de originea lor etnicã;

l Majoritatea absolutã a rezidenþilor localitãþilor
urbane intervievaþi considerã cã cãsãtoriile interetnice
sunt fenomene ordinare ºi, astfel, nu le dezaprobã;

l La întrebarea dacã informaþia despre originea
etnicã trebuie sã fie menþionatã în documentele de
identificare ale cetãþenilor, respondenþii moldoveni
aprobã aceastã practicã, pe când reprezentanþii altor
grupuri etnice i se opun;

l Majoritatea respondenþilor au evaluat relaþiile
interetnice drept normale ºi bune, pe când o treime
din respondenþii considerã cã relaþiile inter-etnice din
aceastã þarã sunt ostile ºi tensionate (putem trage
concluzia cã la moment existã contradicþii sociale
tangibile, în general de caracter latent; cu toate acestea,
în anumite condiþii aceste contradicþii pot provoca
agravarea relaþiilor inter-etnice);

l Majoritatea absolutã a rezidenþilor localitãþilor
urbane considerã cã toate grupurile etnice trebuie sã
se bucure de aceleaºi drepturi civile; în acelaºi timp,
existã un grup social activ, în special tineri sub 30 ani,
care se numesc Români ºi care împãrtãºesc pãrerea
cã naþiunea titularã trebuie sã aibã prioritãþi;

l Majoritate respondenþilor au caracterizat
relaþiile interetnice drept tensionate ºi au declarat cã
sunt martorii unei ostilitãþi etnice, ce se manifestã la
diferite niveluri: în viaþa privatã, în transportul public,
pe strãzi ºi în unele organizaþii guvernamentale;

l Sigur cã existã ºi un factor pozitiv: indiferent de
originea etnicã, cetãþenii din localitãþile urbane au
menþionat cã violarea identitãþii naþionale sau etnice a
persoanei nu este toleratã ºi sunt pregãtiþi sã ia apãrarea
celor asupriþi;

l Analizând diferitele acþiuni,  menþionate în
rãspunsurile rezidenþilor din localitãþile urbane chestionaþi,
putem conchide cã în general oamenii au o atitudine
echilibratã ºi neagresivã, dar trebuie sã privim aceastã
manifestare drept o poziþie pasivã, deoarece majoritatea
intervievaþilor au indicat cã cu toate acestea, ar prefera sã
nu participe personal la acþiuni pentru apãrarea drepturilor
omului în Moldova, însã, ar sprijini moral aceste acþiuni;

l Ca modalitate de a îmbunãtãþi situaþia,
respondenþii au sugerat diverse mãsuri educaþionale care
ar aprofunda înþelegerea reciprocã ºi cooperarea diferitor
grupuri etice ce locuiesc în republicã. Doar un segment
destul de mic al cetãþenilor din localitãþile urbane ºi-au
exprimat dorinþa de a participa la acþiuni drastice. Astfel,
considerând sus-menþionatele contradicþii interetnice,
putem constata cã situaþia curentã din Moldova este în
general paºnicã. Nu existã îndoialã cã tendinþa a fost
influenþatã considerabil de  conflictul armat din anul 1992,
apãrut ca rezultat al controversei interetnice. Cu victime
de ambele pãrþi, nu au fost învingãtori. Dat fiind faptul cã
conflictele etnice în diferite pãrþi ale lumii sunt privite de
moldoveni zilnic la televizor ºi sunt elucidate în mass-
media scrisã, existã multe dovezi cã conflictele etnice
trebuie sã fie soluþionate prin metode paºnice, inclusiv
prin perfectarea legilor ºi producerea schimbãrilor în
economie.

Experienþa Moldovei ºi a altor þãri îi face pe respondenþi
sã se axeze asupra educãrii unei populaþii cu un înalt nivel
de culturã, încurajãrii oamenilor de a-ºi respecta vecinii ºi
pe sine însîºi, ºi promovãrii doctrinei de a asculta omologii.

Sursa: În calea armonizãrii relaþiilor interetnice.
Asambleia Helsinki a Tineretului ºi Cetãþenilor

din Moldova. Chiºinãu 2000.

Evaluarea sociologicã a toleranþei interetnice

contribuind în acelaºi timp la procesul de integrare a þãrii în comunitatea europeanã;

l crearea de condiþii optime pentru funcþionarea plenarã a limbii oficiale a statului,
precum ºi protejarea celorlalte limbi vorbite pe teritoriul þãrii.

În sfera social-economicã:
l folosirea raþionalã a posibilitãþilor economice ale þãrii, inclusiv a resurselor naturale

ºi umane, luându-se în considerare componenþa polietnicã a populaþiei;

l coordonarea politicii în domeniul relaþiilor interetnice cu prioritãþile reformelor
economice, cu pronosticurile ºi programele de dezvoltare socio-economicã a þãrii.

Aºadar, numai prin integrarea societãþii ºi o politicã de stat rezonabilã în domeniul relaþiilor
interetnice poate fi edificatã cultura pãcii în Moldova.

Caseta 2.5
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Capitolul 3

Tradiþiile culturale � moºtenire a þãrii

3.1. Protejarea tradiþiilor culturale, în cãutare de nou

În actele ONU ºi UNESCO conceptul de Culturã a Pãcii, pe lângã altele, include în sine,
într-un mod organic, ºi componenta culturii propriu-zise.

Moldova este þara unor bogate ºi seculare tradiþii culturale, al cãror potenþial pozitiv ºi
constructiv poate ºi trebuie sã fie utilizat spre binele culturii umanitãþii ºi a fiecãrui om în
parte. Experienþa multilateralã a conexiunilor de profunzime dintre cultura moldavã ºi
culturile þãrilor vecine cu Moldova ar putea servi drept antitezã a intoleranþei interetnice ºi
confesionale agresive, ar putea fi contrapusã spiritului de ostilitate ºi violenþã într-o  zonã
care a simþit acþiunea distrugãtoare a unui conflict armat.

Tradiþiile sunt niºte �universitãþi populare� specifice, �absolvenþii� cãrora au însuºit un
�curs� deplin al normelor cultural-spirituale de eticã ºi moralã, de cultivare a calitãþilor
civice. Aceste �ºcoli ale tradiþiilor� au fost foarte puternice în Moldova, în pofida dimensiunilor
ºi profunzimii crizei din sferele socialã, economicã ºi politicã ale societãþii. Factorii care au
favorizat ºi continuã sã favorizeze conservarea culturii tradiþionale sunt: procentul înalt al
populaþiei rurale (54 %); preponderenþa orãºenilor în prima generaþie, care-ºi pãstreazã
mentalitatea agrarã; ideologia culturalã a începutului anilor 90: romantismul rural de tipul
�înapoi spre origini�, bunãoarã.

Structura tradiþiilor populare moldoveneºti ºi componentele lor se disting prin belºug,
plinãtate ºi diversitate: obiceiurile, ritualurile, ceremoniile de sãrbãtoare se sprijinã pe o
înaltã culturã - materialã ºi spiritualã - a modului de trai, a muncii ºi creaþiei. Arhitectura
popularã, prepararea bucatelor, portul popular, muzica ºi dansul  popular, folclorul poetic ºi
narativ, sfera foarte dezvoltatã a meºteºugurilor populare (broderia,  olãritul, þesutul artistic,
prelucrarea pielei, croºetatul, cioplitul în lemn ºi în piatrã, împletitul din fibre naturale etc.)
sunt salvate de la pieire ºi  revalorificate.

Nu doar tradiþiile cultural-artistice, dar ºi valorile ºi normele  spirituale trebuie sã fie
utilizate în îmbinare cu concepþia nouã ºi dinamicã a Culturii Pãcii, care sã se bazeze pe
diversitatea culturilor,  pe stimã ºi toleranþã reciprocã, pe echitate ºi libertatea personalã ºi
socialã, pe democraþie ºi solidaritate. Rolul decisiv al instruirii în promovarea culturii  pãcii se
extrapoleazã pe puternicele tradiþii ale educaþiei de familie existente  în societatea
moldoveneascã (funcþia educativã a tradiþiilor). Proverbul �a  avea cei ºapte ani de acasã�
accentueazã rolul important al tradiþiilor de  familie în educaþia copiilor, în baza cãrora se
formeazã primele norme morale,  moduri de comportare etc., bazate pe înþelepciunea
popularã ºi moralã  universal-umanã. Socializarea tineretului în baza normelor societãþii
civice trebuie, de asemenea, sã se sprijine  pe enormele posibilitãþi educative ale tradiþiilor
naþionale îndelung elaborate  ale poporului moldovean, trecute prin filtrul istoriei, ce trebuie
integrate în  contextul social ºi naþional autohton (funcþia social-integrativã).

Prin  intermediul tradiþiilor se regleazã relaþiile dintre oameni în colectiv ºi  societate în
baza principiilor de toleranþã, solidaritate, justiþie ºi  democraþie (funcþia social-reglatorie).
Tradiþiile îndeplinesc funcþia de  asigurare a continuitãþii generaþiilor umane, asigurând
transmiterea  experienþei sociale, a codului comunicativ în baza principiilor de colectivism
(funcþia informativã ºi comunicativã). Ritualurile ºi sãrbãtorile naþionale au menirea de a
produce emoþii pozitive, de a bucura prin solemnitate, de a  cristaliza sentimente nobile ale
oamenilor, încât acestea sã corespundã ºi sã satisfacã  necesitãþile estetice, emoþiile ºi
sentimentele individului, comunitãþii etnice, societãþii (funcþia esteticã).

Ars longa, vita brevis/

Arta este etern=, via\a este

scurt=

Maximã latinã

Tradiþiile ºi valorile

spirituale ale societãþii

din Moldova constituie

o bazã solidã pentru

încetãþenirea culturii

pãcii în þarã.
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În pofida acestor tradiþii seculare, a diversitãþii ºi vitalitãþii  culturii tradiþionale, dobândirea
�identitãþii naþionale� rãmâne a fi o problemã  acutã, ce genereazã discuþii aprinse în societate,
chiar ºi dupã 10 ani de la  proclamarea independenþei Republicii Moldova. Cauza principalã
rezidã  în hãþiºurile istoriei. Pe acest petec de pãmânt,  civilizaþia romanã aflatã în declin s-a
confruntat cu triburile barbare, statul moldovenesc - cu expansiunea otomanã, a Imperiului
Austro-Ungar ºi Imperiului Rus. Aflatã la rãspântia zbuciumatã a istoriei, civilizaþiilor ºi culturilor,
pentru a-ºi pãstra cultura originalã,  Moldova a trebuit sã manevreze permanent între Occi-
dent ºi Orient, între lumea  creºtinã ºi cea musulmanã, intre popoarele latine ºi slave. Aceastã
colosalã experienþã  a unei existenþe comune a cultivat în poporul bãºtinaº asemenea calitãþi
importante  ca toleranþa, respectul faþã de cultura ºi tradiþiile strãine,  amabilitatea, flexibilitatea
drept model de comportament social.

Se scrie ºi se vorbeºte foarte mult despre Moldova ca despre o þarã cu  tradiþii culturale
europene, despre temperamentul sudic al moldovenilor,  despre mentalitatea lor tipicã pentru
Sud-Estul Europei ºi despre moldoveni ca  despre o ramurã a naþiunii ºi culturii româneºti.
Unicitatea situaþiei  lingvistice rezidã în apartenenþa limbii lor materne la grupul romanic,
bilingvismul uzual real (rusa ca cea de-a doua limbã) ºi francofonia însuºitã prin  învãþãmânt -
toate acestea deschid pentru Moldova perspective favorabile de  membru al comunitãþii
internaþionale.

Societatea plurietnicã din Moldova este bazatã pe rãdãcinile istorice seculare ºi experienþa
enormã de coexistenþã  comunã ºi, prin aceasta, are mari ºanse de a realiza în practicã
concepþia  pluralismului cultural, recunoscutã în ultimul timp drept cea mai optimã formã  de
existenþã a societãþilor plurietnice din Europa. În afarã de aspectele  social (situaþia de facto a
societãþii constituite din grupuri etnice diverse  ca exponenþi ai diferitor culturi) ºi politic (un
gen aparte al politicii  folositã pentru administrarea unei societãþi variate din punct de vedere
etnic),  aceastã concepþie poate apãrea ºi în calitate de ideologie normativã care  profeseazã,
în baza recunoaºterii diferenþelor, doctrina egalitãþii cetãþenilor,  atât în ceea ce priveºte
exprimarea publicã a identitãþii naþionale ºi a  apartenenþei culturale, cât ºi respectarea
normelor constituþionale unice ºi a valorilor comune pentru societate.

Caracterul multietnic al societãþii nu înseamnã în mod mecanic coexistenþã paºnicã a
culturilor, calitatea coexistenþei cãrora este întotdeauna dependentã de modul orânduirii
sociale ºi politice, ºi poate fi atât sursã de conflict, cât ºi  factor de prosperare, în funcþie de
gradul pluralismului cultural ºi al  integrãrii. Diversitatea culturilor în Moldova niciodatã nu a
comportat un  caracter antagonist, de conflict, probabil, în virtutea existenþei unui numãr
mare de componente amestecate (romano-dacic, antico-tribal, greco-bizantin,  slav,
turcesc), ori, poate, în virtutea unei singure temelii religioase -  creºtinismul. Trebuie
menþionatã o excepþie � pogromul cunoscut împotriva evreilor din anul 1903 la Chiºinãu
care a fost predominant o provocaþie politicã ºi socialã, decât un conflict interetnic.

Practica secularã de coexistenþã culturalã pe teritoriul Moldovei a  format anumite
scheme de interacþiune ºi interinfluenþã a culturilor, care  se disting prin plasticitate ºi
toleranþã, ceea ce, în principiu, neagã  modelul de segregare (adicã izolare), fãrã sã excludã
însã asimilarea la nivel local.  Tendinþa dominantã de asimilare cu perspective de omogenizare,
care prevala în societate  pânã la începutul anilor 90, a fost înlocuitã, la începutul ultimului
deceniu  al sec. 20, cu tendinþa naþional-separatistã. Cu toate acestea, în societatea
moldoveneascã contemporanã se cristalizeazã concepþia, conform cãreia renaºterea
tradiþiilor culturale ale diferitelor etnosuri trebuie sã fie însoþitã  de procesul de integrare,
care ar depãºi separatismul cultural, ar armoniza  relaþiile naþionale ºi ar corespunde normelor
unei societãþi democratice alese drept model în Moldova.

În noile condiþii social-economice apare problema conservãrii  tradiþiilor pozitive.
Tradiþiile populare presupun participarea activã a fiecãrui membru  al comunitãþii la creaþia
comunã, ceea ce simplificã nu numai socializarea  indivizilor ºi a celulei sociale � familia, dar
ºi întreþine vitalitatea  întregii comunitãþi. Deseori, noile modele ale sistemului social absorb
tendinþele negative ale evoluþiei spirituale a societãþii. La categoria acestor straturi-�sateliþi�
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De multe secole alãturi de moldoveni s-au aºezat cu
traiul în oraºele ºi satele Þãrii Moldovei medievale mulþi
etnici maghiari, germani, armeni, tãtari, ucraineni, evrei,
greci  º.a. Deosebit de pestriþã, sub aspect etnic, era în
aceastã epocã populaþia oraºelor. Se evidenþiau în aceastã
privinþã oraºele Iaºi, Baia, Siret, Cotnari, Bacãu, Suceava,
Huºi  (sec. XIV-XVII), iar din a doua jumãtate a sec. XVII
se alãturase acestui grup de oraºe ºi Chiºinãul. În unele
localitãþi etnicii de origine strãinã alcãtuiau chiar mai mult
de jumãtate din populaþie. Etniile minoritare se bucurau
în Moldova medievalã de aceleaºi drepturi ca ºi
concetãþenii  lor moldoveni. Astfel mulþi dintre ei aveau
proprietãþi funciare importante, jucau un mare rol  în
comerþul interior ºi exterior al Þãrii Moldovei, fiind
trataþi la egal în faþa autoritãþilor de stat, în faþa
principelui þãrii. Ba mai mult, nu puþini dintre
reprezentanþii minoritãþilor etnice  evidenþiindu-se
în diferite împrejurãri ºi evenimente de ordin politic,
diplomatic ºi militar, se bucurau de toatã atenþia
principilor þãrii. De exemplu:

Un grec pe nume Manoil  a fãcut în anii 30 - 50 ai
sec. al XV-lea o strãlucitã carierã politicã ºi militarã,
ajungând în Sfatul Domnesc (consiliul suprem al þãrii)
ºi comandant militar al celei mai puternice cetãþi din
nordul Moldovei - Hotin. În primii zece ani (1457-
1467) de domnie a lui ªtefan cel Mare (1457-1504),
cel mai strãlucit monarh al Moldovei, acelaºi grec Manoil
este ridicat la rangul de prim consilier al principelui.

Tot pe timpul lui ªtefan cel Mare s-a evidenþiat
prin vitejie ºi iscusinþã militarã (fiind foarte priceput în
tehnica de rãzboi, în artilerie ºi apãrarea cetãþilor)  un
neamþ pe nume Gherman (numit în Moldova Hãrman).
Fiindu-i recunoscute meritele, domnitorul l-a ridicat la
rangul de consilier domnesc ºi comandant al Cetãþii Albe
� mare centru economic, comercial ºi militar din sudul
Moldovei.

În a doua jumãtate a sec. XVI, pe timpul domniei lui
Petru ªchiopul (1574-1591) în viaþa politicã a Moldovei
un rol aparte l-a jucat un strãin de neam albanez ºi de
credinþã romano-catolicã pe nume Bartolomeo Brutti.
Acesta în împrejurãri grele îi salvã viaþa domnitorului,
condamnat la moarte de cãtre turci. Ulterior Petru
ajungând în scaunul domnesc al þãrii îl invitã pe
Bartolomeo Brutti  în þara sa ºi îl ridicã la rang de consilier
de tainã. Pe de asupra, în semn de recunoºtinþã, îl înzestrã
cu averi imense, între care ºi veniturile vamii de Lãpuºna
(3.000 de zloþi aur anual).

Unii reprezentanþi ai etniilor minoritare din Moldova
au ajuns sã ocupe chiar scaunul domnesc. Dintre aceºtea
pot fi nominalizaþi Iacob Heraclide Despot (1561-1563,
grec de origine, care a aderat la biserica protestantã),
Iancu  Sasul (1579-1582), german de origine, Gaspar
Graþiani (1619-1620) din Dalmaþia,  Vasile Lupu (1634-
1653) considerat albanez de origine. Unii dintre ei, dar
mai cu seamã cel din urmã s-a menþinut destul de mult
la tron, lãsând urme adânci în istoria þãrii. Deºi de neam

strãin, Vasile Lupu s-a dovedit a fi un mare patriot al Moldovei,
iar domnia sa a fost deosebit de bogatã în evenimente
culturale de cea mai mare importanþã. Astfel el a înãlþat cu
cheltuiala sa un numãr mare de biserici ºi mãnãstiri, inclusiv
biserica mãnãstirii Trei Ierarhi din Iaºi (capitala de atunci a
Moldovei), capodoperã a arhitecturii europene din sec. al
XVII-lea, bisericile din oraºele Orhei, Chiºinãu, Chilia º.a.
De asemenea Vasile Lupu cu sprijinul mitropolitului de
Kiev Petru Movilã, moldovean de origine, a întemeiat la Iaºi
prima tipografie, din care, deja în anii 40 ai sec. al XVII-lea
au vãzut lumina tiparului celebrele monumente de artã
tipograficã �Carte româneascã de învãþãturã� ºi codul de
legi �Pravila lui Vasile Lupu�, precum ºi alte cãrþi, care au
cãpãtat rãspândire în întreaga lume româneascã.  Împreunã
cu mitropoliþii Varlaam al Moldovei ºi Petru Movilã al Kievului,
Vasile Lupu a întemeiat în capitala þãrii în 1640 Academia
slavo-greco-latinã, consideratã cea mai veche instituþie de
învãþãmânt superior de pe meleagurile noastre. În afarã de
profesori din partea locului (mitropolitul Varlaam, Eustratie
logofãtul, Simion dascãlul º.a.), pentru Academia sa Vasile
Lupu a invitat profesori de la Kiev, care îºi fãcuserã studiile pe
la universitãþile din Vilno ºi Cracovia, precum ºi profesori
greci cu studii obþinute în universitãþile italiene, fiind vorba
de ucrainenii Sofronie Poceaþchi, fost rector al Academia
slavo-greco-latine din Kiev, Isaia Kozlovschi, Iosif Cononovici
ºi Ignatie Ksenovici, ungurul Gheorghe Cutnarschi, grecii
Benedict de Vatoped ºi Paisie Ligarides, fraþii Ioanichie ºi
Sofronie Lihuzi º.a. Aceºti profesori au predat materii din
ciclul celor �ºapte arte liberale� cunoscute în întreaga Europã,
limbile latinã, greacã, slavonã º.a.

Un cuvânt aparte meritã în acest context profesorul
Academiei ºi secretarul de curte al lui Vasile Lupu -  Gheorghe
Cutnarschi. Dupã cum ne aratã misionarul romano-catolic
Paul Beke, care s-a aflat mai multã vreme la curtea aceluiaºi
principe ��preastrãlucitul domn Gheorghe Cutnarschi din
oraºul Cotnari (din Moldova � n.n.), catolic evlavios (ungur
de origine.- n.n.) ºi secretar al domnitorului, pe care ºtiinþa
cãrturãreascã l-a ridicat  din condiþia umilã a pãrinþilor sãi
târgoveþi ºi l-a fãcut vrednic de cea mai mare cinste înaintea
domnului ºi a întregii sale curþi�. Cu toate cã era maghiar
ºi catolic, Vasile Lupu, apreciindu-i înaltele calitãþi
intelectuale  de bun cunoscãtor al limbii latine, i-a
încredinþat în cancelaria domneascã o funcþie de mare
rãspundere, de a perfecta documentele ºi scrisorile
principelui în limba latinã. Cu ajutorul lui Vasile Lupu
coresponda cu reprezentanþii curþilor regale occidentale,
cu papalitatea. Tot pe el îl avea în calitate de translator,
atunci când îi primea pe diplomaþii strãini, pe trimiºii papei
de la Roma.

Astfel, din cele arãtate putem observa cu uºurinþã cã
pe parcurs de secole în Moldova istoria nu a înregistrat
conflicte interetnice ºi cã etniile conlocuitoare se bucurau
de aceleaºi drepturi ca ºi populaþia bãºtinaºã. Toate etniile
au avut în Moldova condiþii favorabile pentru a se manifesta
în plan economic, politic, militar ºi cultural.

Andrei Esanu,
Istoric

Pace ºi toleranþã interetnicã în Moldova medievalã

Caseta 3.1
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ale realitãþii noastre cotidiene se preteazã modul utilitarist de  abordare a culturii ºi cel mai
superficial strat al  culturii de masã, fenomene care provoacã îngrijorarea  sociologilor ºi
culturologilor din întreaga lume. Fãrã a fi vaccinatã împotriva  efectului distrugãtor al sãrãciei
spirituale ºi al contradicþiilor societãþii  contemporane subminatã de probleme economice,
cultura tradiþionalã a devenit vulnerabilã în faþa agresiunii elementelor strãine. În timp ce în
Occident e valabil sloganul: de la consumul pasiv al  culturii - spre o participare activã la
creaþie, aici se poate observa o  tendinþã inversã, spre principiul mercantil al unei societãþi
de consumatori.

Întreaga lume îºi adunã cioburile culturilor sale tradiþionale pentru realizarea lor variatã
în artã (etno-jazz, motive stilizate în vestimentaþie, design, cinematografia etnograficã etc.),
noi, necunoscând  valoarea artei tradiþionale ºi împovãraþi de problemele economice, le
pierdem. Etnografii moldoveni lanseazã semnale de alarmã privind degradarea  masivã a
culturii modului de viaþã rural, vânzarea pe un capãt a tot ce prezintã  o cât de micã
valoare, pentru a supravieþui elementar. Dacã prin anii 30, un  vechi covor de manufacturã
se schimba pe douã covoare produse la fabricã,  astãzi fiecare din puþinele asemenea
articole care s-au mai pãstrat pot fi  schimbate pe un covor semisintetic, de o calitate
discutabilã; îmbrãcãmintea durabilã, executatã manual, a fost împinsã de pe piaþã  de boarfele
din Asia; tradiþionala veselã de ceramicã, ecologic purã, a fost  ºi ea înlocuitã cu cea de
fabricaþie strãinã, de o calitate dubioasã, inclusiv  din punctul de vedere al inofensivitãþii
ecologice, º.a.m.d.

Dificultãþile de ordin economic au afectat grav sãrbãtorile familiale  ce reprezintã cele
mai importante momente din viaþa omului: naºterea copilului,  cumãtria, nunta,
înmormântarea. Satul moldovenesc pauperizat este nevoit sã  simplifice la maximum ori sã
renunþe definitiv la aceste ritualuri importante,  care consemneazã apariþia unui nou membru
al comunitãþii, a unei noi familii  sau ultimul adio pentru unul din membrii comunitãþii trecut
în nefiinþã. În  cazul când þãranii se încumetã, totuºi, sã consemneze asemenea ceremonii,
ei pot conta doar pe produsele gospodãriei naturale oferite în calitate de  cadouri tinerilor
însurãþei ºi noului-nãscut, sau ca mijloc de remunerare a  lãutarilor, preotului ºi altor angajaþi
pentru aceste festivitãþi.

Pe fundalul acestor tendinþe îngrijorãtoare devine ºi mai imperios rolul culturii în crearea
unei imagini internaþionale a Moldovei ºi  pericolul vulgarizãrii ei. În mod tradiþional, cultura
artisticã participa nemijlocit la formarea imaginii externe a þãrii: de menþionat mitul epocii
sovietice despre �þara veseliei ºi a dansului focos�.

Aprecierea ºi autoaprecierea naþiunilor ºi popoarelor se bazeazã pe  psihologia etnicã:
cum suntem apreciaþi de cei strãini, cum ne apreciem noi  înºine ºi cum suntem cu-adevãrat.
Aceºti parametri ai unui sondaj sociologic  ar putea crea imaginea unei naþiuni, ceea ce a
fost fãcut,  bunãoarã, în Ungaria, conducerea cãreia acordã o mare importanþã creãrii unei
imagini moderne a þãrii. O asemenea investigaþie sociologicã, ale cãrei  rezultat ar putea
servi drept bazã pentru elaborarea ºi corectarea unor programe de stat, e o chestiune de
perspectivã. Din câte  cunoaºtem, încã nu se urmãreºte sistematic imaginea Moldovei în
mass-media  de peste hotare, ceea ce se practicã, cu regularitate, în România, în scopul
unei analize ºtiinþifice ºi a unei acþiuni ulterioare în vederea formãrii unei  imagini calitative
ºi adecvate a þãrii.

Însã, pentru a obþine o închipuire despre autoevaluare, autoapreciere,  putem face
trimitere la mass-media locale, atât publicistice, cât ºi literare.  Astfel, nu demult, una din
publicaþii prezenta un chip tipic de þãran, conturat în spiritul tradiþional al universului  spiritual
românesc, asociat cu balada �Mioriþa�, cu referinþã la clasicii  literaturii: �...moldoveanul
este indolent, se jeluie, nu opune rezistenþã,  este molãu, prin atitudinea aceasta testamentarã
încearcã sã se contopeascã cu  glia, cu tot ce înalþã ºi purificã sufletul...�, ºi prin aceasta se
deosebeºte  de ceilalþi români care �sunt firi dinamice, calculate�. Calitãþile atrãgãtoare  ale
caracterului moldovenesc, cultivate în personajele literare, sunt hãrnicia,  cuminþenia,
artistismul înnãscut, care include simþul acut al frumosului, al  poeticului. În mod firesc,
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culturii i s-a atribuit un rol important în formarea  imaginii unei Moldove în sânul uniunii
republicilor sovietice. �Meleag  înfloritor ºi plin de cântec�, �þara dansurilor pline de foc�
au devenit  cliºee la fel de rãspândite, precum cagorul, barza albã, þiganca-moldoveanca în
persoana fetelor îmbrãcate în straie naþionale din ansamblul �Joc�, dansând  pãtimaº
�Moldoveneasca�, - aceasta este imaginea-simbol a Moldovei, vie ºi  în societatea actualã,
post-sovieticã, care mai trãieºte cu imaginile  trecutului. În pofida acestei prezentãri
unilaterale a unei þãri cu un enorm  capital de valori istorico-culturale ºi bogãþii naturale,
aceste simboluri  ºi-au spus cuvântul la crearea unei imagini constante a Moldove în spaþiul din
Est.

În mentalitatea tradiþionalã îºi are rãdãcinile  ºi subaprecierea tipicã a propriei culturi:
obiºnuinþa de a trãi într-un  colþ de paradis al naturii, admirând frumuseþile ei ºi creând
minunate articole  de uz casnic, a cultivat nu numai caracterul moldovenesc, ci ºi stereotipul
atitudinii pentru arta �de cântat cântãm cu toþii, dar ce profesie ai?�. Mitul  cultivat cu grijã
de autoritãþile perioadei sovietice, despre Moldova  cântãtoare ºi dansatoare, se alimenta
din acest cliºeu trivial al unei  atitudini neserioase ºi uºor dispreþuitoare faþã de culturã ºi
artã ca despre  un domeniu al plãcutului, al distracþiei, care nu solicitã mari eforturi în
petrecerea timpului. Autoreceptarea care se dezvãluie în privinþa situaþiei curente din þarã,
determinând ºi explicând nu numai faptele oamenilor, ci ºi motivaþia lor,  condiþionând
comportamentul lor într-o situaþie sau alta, ne ajutã sã înþelegem  cine suntem cu adevãrat.
Atât trãsãturile forte, cât ºi cele slabe ale  caracterului naþional, ºlefuite de-a lungul veacurilor
în nãzuinþa de a  supravieþui în condiþii istorice vitrege - iatã una din temele preferate de
clasicii literaturii. Contemporanii îºi aduc contribuþia lor: �Acest fel al  nostru de a fi având
o mare dozã de slugãrnicie, de teamã de risc... de a nu fi  umiliþi, de a ne pârî, de a sãpa
groapa, de a ne invidia, de a face mofturi... nu  ne prea place sã muncim, ci mai mult ne
place sã comentãm, aºteptând sã se  întâmple minunea, sã vinã cineva ºi sã facã�. Nedorinþa

Ospitalitatea moldovenilor vãzuþã cu ochii cãlãtorilor (sec. XVI � XVII)

Neobiºnuita ospitalitate ºi bunãvoinþã a moldovenilor a stârnit dintotdeauna nedumerirea strãinilor. Ceea ce-i mira în mod
deosebit însã, era cordialitatea ºi lipsa totalã a vreunui sentiment de vindicativitate sau reticenþã a acestui popor cotropit ºi jefuit de
nenumãrate ori.

Diplomatul dalmaþian Verancsics Anton (1504-1573), secretarul regelui polonez T. de Zapolya, participant al multor solii
diplomatice în Polonia, Veneþia, Anglia, Franþa, Vatican, notându-ºi impresiile despre þarã ºi locuitorii ei, specifica urmãtoarea
calitate a moldovenilor: �... de altfel, oamenii sunt foarte primitori�. Aceeaºi pãrere o gãsim ºi în notele de cãlãtorie a unui
comerciant de origine armeanã care trecea prin Moldova în 1608, menþionînd cã �... populaþia era foarte primitoare, cu frica lui
Dumnezeu ºi iubitoare de semeni�; aceste cuvinte subliniind respectul moldovenilor pentru oameni, indiferent de naþionalitatea lor.
Aceastã particularitate a moldovenilor o evidenþia ºi reprezentantul unei case veneþiene de comerþ. Alberti Tommaso, care a
cãlãtorit de douã ori prin Moldova ºi a vizitat oraºele Galaþi, Vaslui, laºi, ªtefãneºti ºi Hotin în anul 1612: �Dacã se duce vreun
cãlãtor sã cearã adãpost, orice casã este datoare sã-1 primeascã; ºi obiºnuiesc acolo <sã le facã> bunã primire�. Unii cãlãtori
strãini gãsesc explicaþia acestui fapt în lipsa hanurilor ºi a hotelurilor. Totodatã se aratã miraþi de trataþia deosebitã acordatã
musafirilor rãmaºi peste noapte care le vorbeau limba. În acest sens, mãrturia lui Paul Beke (1644) este extrem de elocventã: �Nici
un sat sau târg nu are vreun han ci fiecare casã este loc de gãzduire, ºi în aceasta sunt vrednici de laudã moldovenii, cã primesc
oaspeþi fãrã platã ºi îi ospãteazã generos cu bucatele pe care le mãnâncã ei înºîºi; ºi mai ales pe cel care ar cunoaºte limba stãpânului
casei�.

Prezintã interes faptul cã, intre numeroasele caracteristici date moldovenilor de cãtre cãlãtorii strãini, nici una nu se referã la
intoleranþa interetnicã a acestora. Dimpotrivã, ei erau bucuroºi oricãrui cãlãtor acordîndu-i fiecãruia onorurile ºi locul cuvenit celui
mai de onoare oaspete. În acest sens, o importanþã istoricã deosebitã prezintã lucrarea mi. Marco Bandini (1593-1650), aºa zisul
�Codex Bandinus�, pãstrat pânã în zilele noastre, în care gãsim o amplã descriere a istoriei ºi tradiþiilor moldovenilor. Marco
Bandini, de origine bosniac din Scopie, era arhiepiscop de Marcianopol, iar în 1640 a fost numit de Congregaþie în funcþia de
administrator apostolic al bisericii catolice din Moldova. Cu scopul de a lua cunoºtinþã de situaþia bisericilor catolice, el a vizitat
oraºele laºi, Vaslui, Neamþ, Huºi, Galaþi, Tecuci, Baia, Suceava º.a. În lucrarea sa, Bandini descrie detaliat ospitalitatea moldovenilor,
diferenþiind acest obicei de cele ale popoarelor vecine: �Moldovenii sunt mai primitori decît muntenii ºi ceilalþi români. Doar în
pãrþile de margine spre Polonia, ei s-au pãtruns de obiceiurile vecinilor lor, care nu vor sã dea nimic pe degeaba strãinilor în trecere;
altminteri cãlãtorul poate umbla prin toatã Moldova fãrã mijloace de drum. Ei dau bucuroºi drumeþilor pîine, brînzã, ceapã, lapte
ºi altele de acest fel ce se gãsesc în casa lor. Numai doar strãinul sã se poarte liniºtit, cãci (de nu) capãtã mai uºor pumni zdraveni
ºi ciomege decît mîncare�.

Totalizând cele spuse mai sus, se contureazã un portret etno-psihologic destul de interesant al moldoveanului. Un popor mic,
într-un stat mic din Sud-Estul Europei, care nu o datã, pe  parcursul veacurilor a fost supus numeroaselor invaziuni, devastãrilor ºi
subjugãrilor strãine ºi care, totuºi, ºi-a pãstrat ospitalitatea, bunãvoinþa sa, toleranþa ºi bunãtatea. Cãlãtorii ºi misionarii strãini, fiind
reprezentanþii  altor þãri cu concepþii ºi mentalitãþi diferite, laolaltã ºi univoc apreciau ºi erau încântaþi de calitãþile moldovenilor.
Poate de aceea Moldova avea întotdeauna acel ºarm de atracþie irepetabil, nu numai ca o gurã de rai, ci ca o þarã cu oameni
binevoitori, frumoºi ºi inimoºi.

Lilia Zabolotnaya,
Istoric

Caseta 3.2
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de a-ºi asuma responsabilitatea, incapacitatea de a lucra în  echipã, spiritul criticismului ºi al
demagogiei - oare nu în aceste trãsãturi  ale caracterului naþional rezidã instabilitatea socialã
ºi colapsul economic  existent actualmente în republicã? Pe de altã parte, asemenea calitãþi
ca  comunicabilitatea, bunãvoinþa ºi ospitalitatea, deprinderile de a coabita  într-un mediu
multietnic, neprezenþa xenofobiei pot deveni chezãºia toleranþei  ºi aportul practic al
Moldovei în cristalizarea ideii unei noi geofilozofii  denumitã Cultura Pãcii.

În calea formãrii perceperii externe a Moldovei existã dificultãþi de  ordin atât obiectiv,
cât ºi subiectiv. Din câte se poate judeca din diverse  surse, inclusiv exterioare, în presa
strãinã, pânã la mijlocul anilor �90,  informaþia despre Moldova în general ºi despre cultura ei,
în particular,  apãrea sporadic ºi era extrem de puþinã, vizând în exclusivitate aspectele
politice majore. Lipsa unei experienþe ºi practica extrem de dureroasã a  etapei incipiente
a istoriei tânãrului stat nu au favorizat formarea unei  imagini atractive a Moldovei pentru
þãrile strãine. Precum se menþiona în  proiectul campaniei de promovare a imaginii Moldovei
�Vestul în Est�, în 1997,  republica în general nu avea vreo imagine în Occident, fapt care
poate fi  explicat prin inaccesibilitatea totalã a oricãrei informaþii, atât curente  (în mass-
media), cât ºi de perspectivã (enciclopedii, ghiduri, pliante în  limbi strãine vizând diverse
domenii ale vieþii).

La mijlocul anilor �90 situaþia s-a schimbat, fapt favorizat  de colaborarea Moldovei cu un
ºir de organizaþii internaþionale, inclusiv  culturale, precum ONU, UNESCO, Consiliul Europei
º. a. Informaþia despre  structura ºi activitatea organizaþiilor ºi instituþiilor din republicã a
început sã fie inclusã în ediþiile internaþionale. Astfel, începând cu anul 1994, compartimentul
despre cultura Moldovei ºi-a gãsit un loc permanent în  culegerea de referate a Consiliului
Europei Handbook of Cultural Affairs în  Europe. În scopul de a intensifica procesul de
formare a imaginii pozitive a  Moldovei peste hotare, consultanþi internaþionali au avansat ca
fiind atractiv  pentru Occident modelul �Elveþia Estului�, care poate fi examinat ca o
întruchipare a speranþelor internaþionale faþã de þara noastrã.

Însã, pe parcursul anilor, se poate constata cã motivele care  îngreuiazã formarea unei
imagini externe a Moldovei rãmân aceleaºi. Printre  aceºti factori negativi, în domeniul
culturii, figureazã:
l numãrul mic al publicaþiilor ºi agenþiilor mass-media strãine acreditate  în Moldova;

l lipsa reprezentanþilor instituþiilor culturale strãine, ca Goethe Institut, etc.;

l lipsa practicãrii vizitelor din partea reprezentanþilor mass-media strãine  pentru
reflectarea evenimentelor culturale majore (festivaluri, concursuri,  expoziþii etc.);

l lipsa unei proprii ediþii informative, specializate în domeniul  culturii;

l necesitatea creãrii unui Centru naþional de informare în domeniul  culturii.

Formarea unei imagini moderne a republicii atât în plan intern, cât ºi  extern trebuie sã
fie proclamatã drept necesitate strategicã, de care depind  perspectivele creºterii economice
ºi stabilitãþii sociale. Activitatea  sistematicã în aceastã direcþie trebuie sã se bazeze pe
reevaluarea culturii,  în sensul larg al acestui cuvânt - pe tradiþiile patriarhale ale mediului
rural, pe cultura modului de viaþã, pe tradiþiile etnice etc. , adicã pe tot  ceea ce ar favoriza
consolidarea societãþii ºi ar atrage investitorii strãini.  Anume cultura e cea care poate fi
moderatorul ºi promotorul intereselor Moldovei  în comunitatea internaþionalã, capabil de
a intensifica relaþiile economice  reciproce. Mai mult decât atât, datoritã cooperãrii mondiale
prin culturã,  Moldova îºi poate realiza ºansa de menþinere a unei dezvoltãri paºnice
progresive în regiune.

Înainte de a analiza practica schimburilor culturale internaþionale ale  Moldovei, sã
trecem în revistã factorii externi care îºi lasã amprenta, într-o  mãsurã oarecare, asupra
caracterului lor.

Noile realitãþi politice ºi economice din þãrile Europei Centrale ºi  de Est (schimbarea
sistemelor politice, extinderea Uniunii Europene), precum  ºi procesul globalizãrii (noile
tehnologii, creºterea industriei culturii)  genereazã modificãri ºi în procesul cooperãrii
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internaþionale în domeniul  culturii. Caracterul acestei transformãri în spiritul timpului poate
fi  formulat ca o trecere de la tutela statului ºi diplomaþiei la o colaborare  democraticã
mult mai largã între noile structuri sociale (fonduri, ONG ºi  alte asociaþii de creaþie), sfera
businessului privat ºi persoanele fizice;  apariþia noilor participanþi la cooperarea culturalã
(inclusiv societãþile  culturale din þarã ºi de peste hotare); noi instrumente ºi forme de
cooperare  în domeniul culturii (pe lângã tratate bi- ºi multilaterale de colaborare  în domeniul
culturii, acorduri ºi protocoale internaþionale).

În structura contactelor culturale internaþionale ale Moldovei,  �exportul� forþelor
artistice prevaleazã substanþial asupra �importului�.  Acesta se explicã prin: a) nivelul înalt
al culturii ºi artei din republicã; b) lipsa tradiþiilor activitãþii de mecenat ºi sponsoriat; c)
subdezvoltarea infrastructurii institutului sponsoriatului (lipsa  fondurilor de stat ºi sociale
în sprijinul culturii, a unei politici  fiscale stimulatoare  etc.) ºi întârzierea formãrii ei din
motive economice; d) lipsa interesului economic din partea întreprinzãtorilor pentru crearea
impresariatului cultural (cu excepþia show-businessului, ºi acesta  destul de limitat); e)
pierderea accesului tineretului de creaþie la studii în  tradiþionalele mari centre de culturã
din C.S.I. - Moscova, Sankt Petersburg, Odesa etc.

În virtutea acestor ºi altor cauze, exportul culturii mari ºi celei tradiþionale din Moldova
poate fi caracterizat prin trei tendinþe. În primul  rând, s-a intensificat exodul (în special, în
Occident) oamenilor de culturã  ºi artã, în virtutea situaþiei economice precare din republicã,
care afecteazã  în primul rând sfera bugetarã. De regulã, aceste cãlãtorii se efectueazã
exclusiv în baza contactelor personale de impresariat. Din cauza lipsei aproape cu desãvârºire
a structurilor,  precum ºi acordurilor internaþionale în domeniu asemenea  acþiuni iau conturul
unui export de forþã de muncã - înalt calificatã, dar  ieftinã -, ceea ce nu comportã nici
obþinerea de venituri pentru specialiºti,  ºi nici o influenþã beneficã asupra creãrii unei
imagini pozitive a Moldovei.

În al doilea rând, diverse contacte culturale - preponderent, concertele  interpreþilor
de marcã ºi expoziþiile, mai rar turneele - sunt organizate, la  nivel oficial, de Ministerul
Culturii sau de cel al Afacerilor Externe cu  concursul Ministerului Culturii. Însã structurile
de stat dispun de fonduri prea  reduse pentru susþinerea participãrii la diverse manifestãri
ºi festivaluri  mondiale prestigioase ale reprezentanþilor artei profesioniste ºi ai
meºteºugurilor populare din Moldova. Crearea unor fonduri culturale care ar  putea finanþa
prezenþa permanentã a artei ºi culturii din Moldova pe scena  mondialã se tergiverseazã
din cauza legislaþiei ineficiente despre  sponzorizare ºi a politicii fiscale nefavorabile în
domeniul culturii.

O excepþie fericitã constituie turneele efectuate cu regularitate de  trupa Teatrului de
Operã ºi Balet, care, lucrând cu impresari atât  tradiþionali, cât ºi noi, de peste hotare, ºi-a
creat deja o reputaþie  internaþionalã ºi contribuie la difuzarea unor informaþii adecvate
despre  arta Moldovei.

ªi mai complicatã este situaþia privind alocaþiile pentru  efectuarea de studii în domeniul
artelor peste hotare ºi pentru participarea copiilor ºi a tinerilor dotaþi la concursuri
internaþionale, deoarece în  bugetul de stat pentru culturã acest capitol de cheltuieli nu este
prevãzut.  De aceea, în pofida atractivitãþii înalte a instituþiilor de învãþãmânt din  Europa
de Vest ºi S.U.A. pentru tineretul nostru, fãrã sprijinul sistematic din  partea fondurilor
internaþionale, în timpul apropiat e dificil sã prognozezi o activizare a cooperãrii în acest
domeniu. Mai mult decât atât, victoriile  ºi premiile acordate tinerelor noastre talente în
cadrul unor concursuri  prestigioase, devenind reale datoritã unei ºcoli interpretative ºi
artistice  destul de puternice din republicã, care a creat deja precedente, ar consolida
considerabil faima internaþionalã a Moldovei ca tânãrã þarã europeanã cu  un înalt nivel al
tradiþiilor culturale, ºi ar încuraja, de asemenea, schimbul  de relaþii culturale. Realizarea
acestui lucru obligã conducerea Ministerului  Culturii sã caute sponsori, ceea ce, în actuala
situaþie economicã, nu e posibil  întotdeauna. Cea mai mare rezonanþã a avut-o colaborarea
ministerului cu  fundaþia de binefacere �Brânduºele speranþei�, care ºi-a asumat cheltuielile
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pentru instruirea, timp de 4 ani, a laureaþilor concursurilor naþionale în  Academia Muzicalã
�Richard Strauss� din Munchen, a sponzorizat participarea  tinerelor talente artistice la
master-clase ºi concursuri internaþionale. Cea de-a treia tendinþã a exportului de culturã
din Moldova se  întrevede în participarea diferitor organizaþii internaþionale (Fundaþia Soros,
bunãoarã), a ambasadelor strãine acreditate la Chiºinãu, la finanþarea ºi  organizarea
manifestãrilor culturii moldoveneºti în strãinãtate.

Analiza  contactelor culturale indicã o intensitate maximalã a schimburilor culturale între
Republica Moldova ºi România, cea mai apropiatã þarã-vecinã. În realitate, asemenea  acþiuni
comune au fost într-un numãr mult mai mare, deoarece manifestãrile  culturale la nivel local,
judeþean, au devenit o tradiþie. Aceasta poate fi  explicat nu numai prin afinitatea culturilor, ci
ºi prin faptul cã, timp de  jumãtate de secol, þãrile noastre au fost izolate politic una faþã de
cealaltã,  ºi nãzuinþa de a participa la circuitul comun al valorilor spirituale apare  fireascã, cu
atât mai mult cu cât, din punct de vedere administrativ, aceste  contacte sunt simplificate la
maximum. Cu toate acestea, noile realitãþi  politice ºi economice (aspiraþiile României de
integrare în Uniunea Europeanã  ºi reorientarea politicii ei economice pe fundalul crizei
economice tot mai  profunde din Republica Moldova) sunt tratate de analiºti drept posibile
impedimente  într-un viitor apropiat.

O surprizã constituie mai mult decât modesta participare a Moldovei  în viaþa culturalã a
Europei de Est, în special a statelor C.S.I. - parteneri  tradiþionali de cooperare. Cauza rezidã
nu atât în ignorarea legãturilor  obiºnuite, mai ales cu Rusia, cât în reducerea interesului pentru
spaþiul  cultural deja valorificat, cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere  economic,
cãlãtoriile spre Est au devenit tot mai scumpe.

Aproximativ aceleaºi relaþii s-au stabilit între Moldova ºi þãrile  latine, înrudite lingvistic
- Italia, Spania, Franþa. Dintre þãrile  nordice, un interes constant pentru arta noastrã de
operã ºi balet manifestã  Anglia, Irlanda ºi Olanda. ªi, dimpotrivã, pare inexplicabilã
nesolicitarea creaþiei  noastre în Israel, cu cultura cãruia nu se menþin relaþii de afaceri, în
pofida vizitelor frecvente în aceastã þarã a profesioniºtilor din Moldova.

Moldova încã nu a stabilit legãturi culturale cu  multe þãri ale Europei, ne mai vorbind de
cele din Asia de Sud-Est, America Latinã ºi SUA. În baza experienþei din anii �90, putem
concluziona cã cei mai buni �ambasadori� ai culturii Moldovei în Europa sunt ansamblurile
folclorice, care  au evoluat în majoritatea þãrilor europene, ceea ce, pe fundalul unei erupþii
a  interesului mondial pentru cultura tradiþionalã, pare un fenomen firesc.  Urmeazã muzica
(arta interpretativã profesionistã) ºi coregrafia. O asemenea  succesiune nu reflectã tocmai
exact raportul real al forþelor artistice în  Moldova ºi dovedeºte pãstrarea stereotipului
amintit mai sus, despre �o  republicã cântãtoare ºi dansatoare�. Manifestarea mondialã a
moldovenilor,  în exclusivitate ca o naþiune muzical-coregraficã, lasã în umbrã adevãrata
bogãþie atât a culturii tradiþionale, cât ºi a celei profesioniste: arta  operistico-teatralã ºi
muzeisticã, meºteºugurile, pictura, arhitectura º. a.

Importul culturii în Moldova este dificil din motive economice.  Organizarea de expoziþii,
invitarea specialiºtilor muzeografi, a regizorilor,  a interpreþilor se efectueazã, în special, în
baza contribuþiilor sponsorilor,  organizaþiilor strãine, ambasadelor, activitãþilor culturale
de binefacere ale  diasporei moldave mici la numãr. În republicã au loc 4 mari evenimente
de  rezonanþã internaþionalã: Festivalul  stelelor operei ºi baletului �Vã invitã Maria Bieºu�
(10 ediþii), Festivalul  de artã �Mãrþiºor� (34 ediþii), Festivalul de muzicã modernã �Zilele
muzicii  noi� (9 ediþii), �Bienala Teatrului �Eugen  Ionesco�. Instabilitatea economicã ºi
veniturile scãzute ale populaþiei  defavorizeazã dezvoltarea culturii ºi artei în republicã ºi
reduc din  atractivitatea Moldovei pentru artiºtii strãini, în pofida existenþei sãlilor de  concert,
de teatru ºi de expoziþii. În ultimul deceniu, cooperarea internaþionalã în domeniu a
demonstrat  înaltul profesionism ºi competitivitatea pe piaþa mondialã a culturii ºi artei
moldoveneºti, sporind ºansele republicii de a-i fi recunoscutã calitatea de  membru cu
drepturi depline a comunitãþii internaþionale. Însã participarea  plenarã ºi multilateralã a
Moldovei în cooperarea culturalã mondialã ar putea  fi ºi mai eficientã, dacã s-ar sprijini pe
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instituþii ºi instrumente  tradiþionale. Asemenea structuri ca agenþiile naþionale de susþinere a
culturii  (ca �Pro Helvetia�), institute de culturã (Goethe Institutes, British Council,  institutele
italiene etc.), agenþiile sectoriale (bunãoarã, �Cinema Italia�)  ne lipsesc în republicã.
Departamentele de stat ale celor douã ministere -  al Culturii ºi al Afacerilor Externe -
abilitate sã se îngrijeascã de imaginea  þãrii ºi de menþinerea culturii naþionale pe scena
internaþionalã, prin  realizarea unor acorduri bilaterale ºi multilaterale în domeniu,  nu pot
cuprinde toate formele cooperãrii internaþionale.

�Sectorul al treilea� în  cultura moldoveneascã (organizaþiile non-guvernamentale) capãtã
tot mai multã  putere pe arena mondialã. Astfel, douã din cele mai mari festivaluri
internaþionale organizate în Moldova - cel al stelelor de operã ºi balet ºi  cel al muzicii noi -
sunt promovate de organizaþii non-guvernamentale profesioniste:  respectiv, de Uniunea
muzicienilor ºi Uniunea compozitorilor din Moldova,  de asemenea, de Asociaþia muzicii
moderne cu sprijinul Ministerului Culturii.  Însã sectorul propriu-zis se aflã încã la etapa
incipientã de constituire  (lipsesc fondurile, fundaþiile ºi alte structuri culturale). În ultimul timp,
se constatã o tendinþã de formare a asociaþiilor de culturã moldoveneºti în strãinãtate, în
rândurile diasporei moldovene care ia amploare. Principalul  obstacol al integrãrii culturale a
Moldovei în spaþiul artistico-intelectual  european ºi, în sens mai larg, în cel mondial nu rezidã
atât în problemele de ordin  administrativ-organizatoric, cât în lipsa finanþelor.

Caracterul deschis al culturii naþionale moldoveneºti faþã de alte  culturi a favorizat
dintotdeauna procesul dialogului cultural, înnobilarea  reciprocã a culturilor ºi cooperare
lor paºnicã. Meleagul moldav a dat lumii  personalitãþi marcante în culturã ºi artã, ºtiinþã ºi
politicã, care au  activând adesea în alte þãri ºi aducând o contribuþie remarcabilã la prosperarea
civilizaþiei. Mitropolitul Kievului ºi Galiþiei Petru Movilã, diplomatul  ºi cãrturarul Nicolae
Milescu-Spãtaru, cel care ne-a lãsat descrierea Chinei,  domnitorul Moldovei, ulterior -
consilier al lui Petru cel Mare, Dmitrie  Cantemir, comparabil cu umaniºtii Renaºterii - iatã
doar câteva nume care au  dus departe faima Moldovei. Numele celui mai mare poet
român Mihai Eminescu  figureazã în calendarul datelor remarcabile al UNESCO, care
include fruntaºii  culturii ºi artei întregii lumi. Anul 2000 este declarat de UNESCO Anul
Eminescu. De asemenea, Moldova l-a gãzduit pe marele poet rus A. S. Puºkin,  moºtenirea
literarã a cãruia face parte din patrimoniul culturii mondiale.

Principalul instrument de edificare a culturii mondiale - cultura  democraþiei ºi toleranþei
- trebuie sã devinã dialogul culturilor care, în  virtutea sinceritãþii lor, a caracterului universal
ce uneºte civilizaþii  diferite, þine de moºtenirea umanitãþii. Fiind la cumpãna dintre  civilizaþii
ºi culturi, Moldova poate ºi trebuie sã devinã o vatrã a dialogului  cultural, iar calea spre
acesta e deschisã de cãtre turismul cultural. În  rezoluþia sesiunii Consiliului Executiv al ONU
pentru învãþãmânt, ºtiinþã  ºi culturã nr.152 EX/50, ce conþine �elemente de proiect al unui
program  provizoriu de acþiuni în domeniul culturii pãcii ONU� (1997), par. 107, se indicã
necesitatea realizãrii Convenþiei despre patrimoniul mondial (UNESCO�s 1972  Convention
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)  ºi stimularea acþiunilor
de pãstrare ºi utilizare a monumentelor de culturã  într-un mod care sã punã în valoare
diversitatea patrimoniului mondial,  diversitate care se bazeazã pe multitudinea culturilor
unite în acest  patrimoniu.

Teritoriul Moldovei, extrem de bogat în obiecte cultural-istorice ºi  de artã, datând de la
paleolitic ºi neolitic, a pãstrat urmele unor evenimente  cruciale în istoria umanitãþii ºi în
cultura ei. Resursele cultural-istorice  sunt rãspândite pe întreg teritoriul Moldovei.
Patrimoniul cultural bogat  include atât situri arheologice de la paleolitic pânã la epoca
medievalã,  complexe monastice rupestre ale creºtinismului din bazinul Nistrului ºi al
Rãutului, cetãþi, biserici ºi mãnãstiri din zona Codrului, monumente ale  arhitecturii cât ºi
muzee de talie naþionalã, regionalã ºi localã, tradiþii  folclorice de muzicã, dramã ºi dans
popular, diferite tipuri de meºteºuguri  populare. Capitala þãrii - Chiºinãu - propune
vizitatorului arta profesionistã  de înaltã calitate, care cuprinde concerte de muzicã simfonicã
ºi cameralã,  spectacole de operã europeanã ºi balet clasic ºi contemporan, teatru  dramatic,
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circ, expoziþii de arte plastice. Sarcina de a deschide accesul cãtre  acest fond umanitar
extrem de bogat îi revine turismului cultural într-un ºir  de forme - ecoturism, turism rural
etc.

Republica Moldova, care reflectã în miniaturã  diversitatea ºi bogãþia lumii, sprijinindu-se
pe tradiþiile seculare ale bunei  vecinãtãþi, ale ospitalitãþii ºi prieteniei, este pregãtitã sã intre
într-un dialog  cultural permanent, aducându-ºi contribuþia la edificarea culturii pãcii.

3.2. Confesiunile: înþelegerea reciprocã, toleranþa

Religia este o componentã tradiþionalã a vieþii spirituale a poporului Republicii Moldova.
În decursul perioadei «ateismului militant», promovat de cãtre stat, au fost utilizate cele
mai drastice metode de suprimare ºi interzicere a oricãror manifestãri de viaþã religioasã
(distrugerea forþatã a lãcaºelor sfinte ºi a caselor de rugãciuni, închiderea bisericilor,
deportãrile în masã în Siberia a slujitorilor cultelor ºi a credincioºilor de diferite confesiuni
etc.). Începând cu anii  �60, dupã aºa-numitul �dezgheþ�, a urmat etapa pe parcursul cãreia,
pânã la demararea în anii 1988-1989 a procesului de democratizare ºi renaºtere naþionalã,
Guvernul  RSS Moldoveneºti a promovat faþã de religie o politicã ce poate fi, în linii convenþionale,
definitã ca politicã a «ateismului tolerant». Tactica de represiuni faþã de culte ºi credincioºi a
cedat locul unei atitudini de «coexistenþã paºnicã», care, însã, se referea în principal doar la
bisericã ºi cler. Controlul direct din partea statului asupra activitãþii cultelor era efectuat de
cãtre aparatul Împuternicitului Consiliului pentru treburile religiilor de pe lângã Sovietul
Miniºtrilor al URSS pentru RSS Moldoveneascã, structurã care a funcþionat pânã în anul 1989.
Actul normativ de bazã, ce reglementa în acea perioadã atât activitatea cultelor, cât ºi relaþiile
statului cu ele, a fost regulamentul «Despre comunitãþile religioase», adoptat în 1977. În anul
1981 Guvernul a emis o hotãrâre specialã, prin care sancþiona formarea, pe lângã sovietele
locale de deputaþi ai poporului, a unor comisii menite sã supravegheze derularea vieþii religioase
în limitele normative stabilite.

În pofida faptului cã faþã de cultele propriu-zise sistemul sovetic ocupase o poziþie oficialã
de recunoaºtere a existenþei lor ºi de neamestec, cel puþin la nivel declarativ, în activitatea lor
internã (cãtre sfârºitul anulilor �80 în Moldova erau oficializate 7 culte: Biserica Ortodoxã
tradiþionalã, Biserica Ortodoxã Rusã de Rit Vechi, Biserica Romano-Catolicã, Biserica Creºtinã
Evanghelist-Baptistã, Biserica Adventiºtilor de Ziua a ªaptea, Biserica «Miºcarea de Reformare»
a Adventiºtilor de Ziua a ªaptea, Cultul Penticostal), restricþiile faþã de libertatea conºtiinþei
rãmâneau a fi, de fapt, la fel de dure ca ºi mai înainte, ele reflectându-se în mod preponderent
asupra credincioºilor. Pentru convingerile lor religioase oamenii erau urmãriþi ºi persecutaþi,
inclusiv pânã la eliberarea din funcþiile de serviciu ºi excluderea din câmpul muncii, întregul
sistem educaþional era orientat împotriva religiei, credinþa în Dumnezeu fiind tratatã de cãtre
oficialitãþi în cel mai bun caz ca o «rãmãºiþã a trecutului» care trebuie eliminatã definitiv din
societate.

Procesul de democratizare a societãþii, de creare a condiþiilor pentru libera manifestare
în Republica Moldova a drepturilor fundamentale ale omului, demarat la începutul anilor �90,
a servit drept imbold pentru o dezvoltare în ritmuri accelerate ºi o extindere a vieþii religioase.
Aceastã tendinþã s-a evidenþiat atât în cadrul Bisericii Ortodoxe tradiþionale, majoritarã
pentru populaþia þãrii (circa 93 % din trãitorii Moldovei sunt botezaþi în ortodoxie), cât ºi la
celelalte confesiuni. Pentru comparaþie, dacã în perioada sovieticã (conform datelor de la 1
ianuarie 1988) Biserica Ortodoxã tradiþionalã numãra pe teritoriul RSS Moldoveneºti 330
comunitãþi iar, de exemplu, Cultul Penticostal (Uniunea Bisericilor Creºtinilor Credinþei
Evanghelice) - 34 comunitãþi, la 1 ianuarie 2000 Biserica Ortodoxã din Moldova (denumire
parvenitã bisericii majoritare în anul 1992) îngloba deja 1017 comunitãþi, 30 mãnãstiri ºi 7
schituri monastice, iar în cadrul Cultului Penticostal activau 194 de comunitãþi religioase.

În comparaþie cu perioada anterioarã libertatea religiei în Republica Moldova se manifestã
prin creºterea masivã a comunitãþilor religioase recunoscute oficial. La începutul anului 2000
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îºi desfãºurau activitatea 8 confesiuni (culte) ºi 12 asociaþii (organizaþii, societãþi) religioase,
recunoscute de cãtre stat. Astfel, în afara deja menþionatelor Bisericii Ortodoxe din Moldova
(oficializatã conform noii legislaþii democratice la 17 noiembrie 1993) ºi a Cultului Penticostal
(oficiat la 8 februarie 1993), în calitate de culte, avându-ºi organele centrale de administraþie
religioase, mai sunt atestate:

l Eparhia Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi (oficial. la 28 august 1995) cu 16
comunitãþi ºi 1 mãnãstire;

l Administratura Apostolicã a Bisericii Romano-Catolice (oficial. la 19 iulie 1994)
cu 10 comunitãþi, 6 filiale ºi 1 congregaþie;

l Uniunea Bisericilor Creºtinilor Evangheliºti-Baptiºti (oficial. la 2 mai 1995) cu 350
comunitãþi;

l Biserica (Uniunea de Conferinþe) Adventiºtilor de Ziua a ªaptea (oficial. la 22 iulie 1993)
cu 127 comunitãþi;

Toleranþã religioasã în Moldova (sec. XV - XVII)

În epoca medievalã tendinþa Moldovei spre valorile culturii ºi civilizaþiei europene a devenit tot mai pronunþatã. Totodatã
noul stat dorea sã se apropie ºi sã se înscrie firesc în familia þãrilor europene  acceptând în acest scop mai multe temeiuri ale
culturii ºi civilizaþiei europene de atunci, între care ºi toleranþa religioasã faþã de credinþele ºi confesiile altor popoare. În aceste
împrejurãri toleranþa religioasã a românilor trebuia sã fie manifestatã mai ales faþã de religia ºi biserica minoritãþilor etnice
conlocuitoare. În legãturã directã cu aceasta celebrul scriitor ºi istoric moldovean Bogdan Petriceicu Hasdeu a publicat în anul
1868 o interesantã lucrare cu titlul �Istoria toleranþei religioase în România� în care se aduc dovezi documentare dintre cele mai
convingãtoare, conform cãrora pe parcurs de multe secole  moldovenii, valahii ºi românii transilvãneni, adicã poporul român
a fost cel mai tolerant în plan religios dintre toate naþiunile Europei ºi cã aceastã tradiþie de toleranþã confesionalã faþã de
minoritãþile etnice ºi religioase s-a perpetuat ºi s-a menþinut la români în toate privinþele pânã în epoca modernã. Precum se ºtie,
moldovenii, ca ºi ceilalþi români, au aparþinut ºi continuã sã aparþinã de biserica creºtinã de rit bizantin ortodox, credinþã pe care
nu au încercat nici odatã în istoria lor s-o impunã popoarelor de altã religie. Moldovenii, arãta marele savant, au manifestat
totdeauna o modestie absolutã în plan religios, acceptând în biserica lor sfinþi de etnie strãinã, cum ar fi Sf. Ioan de la Suceava,
Sf. Paraschiva, Sf. Filoteia º.a. care au fost greci, bulgari, sârbi ºi au fost acceptaþi ca sfinþi naþionali, raclele cu moaºtele lor fiind
instalate în cele mai importante centre ecleziastice în Mitropolia Sucevei, mãnãstirea Trei Ierarhi din Iaºi ºi de la Curtea de Argeº.

Atunci când  adepþii miºcãrii husite din Cehia erau prigoniþi pretutindeni în þãrile Europei, aceºtia ºi-au gãsit refugiu ºi au fost
trataþi cu multã bunãvoinþã în Moldova  ºi pe timpul vestitului principe ªtefan cel Mare (1457-1504), chiar dacã acesta a avut
cea mai mare grijã, în primul rând, de biserica ortodoxã. Ba mai mult,  domnitorul a acordat sectei husite loc pentru aºezare
ºi întemeiere de localitãþi ºi temple, în care sã-ºi menþinã credinþa. Moldovenii erau într-atât de îngãduitori ºi toleranþi faþã de
credinþele strãinilor încât nu au încercat nici o datã sã-i converteascã pe catolici ºi pe cei de altã credinþã stabiliþi în Moldova la
ortodoxie. Totodatã ei nu-i împiedicau pe cei de altã credinþã, cum ar fi catolicii sau protestanþii, sã-ºi facã prozeliþi din rândurile
ortodocºilor.  Moldovenii ortodocºi erau deosebit de toleranþi nu numai cu coreligionarii lor de alt neam ºi faþã de alte confesiuni,
dar ºi pe parcursul secolelor XIV-XVIII  în biserica lor nu au izbucnit niciodatã conflicte ºi discuþii dogmatice de proporþii, nu au
avut loc scindãri sectariste, fenomen neîntâlnit nicãieri în Vestul ºi Estul Europei.

De regulã, episcopiile, mãnãstirile ºi bisericile catolice din Moldova aveau aceleaºi drepturi asupra averilor mobile ºi imobile
ca ºi centrele similare  ecleziastice ortodoxe. Destul de frecvent episcopiile catolice din diferite oraºe ale Moldovei, obþineau de
la principii tãrii privilegii de imunitate fiscalã, conform cãrora autoritãþile locale ºi centrale nu aveau dreptul sã le perceapã
impozite de tot soiul. Un exemplu elocvent în aceastã privinþã poate servi un act din 1675, de la principele moldovean Antonie
Rusett, potrivit cãruia li se cerea tuturor slujitorilor fiscului sã nu încaseze de acum înainte de la �episcopul unguresc (catolic- n.n.)
de la episcopia ungureascã din târgul Bacãului ºi pentru toþi preuþii ºi þârcovnicii sãi, carii sunt din clirosul bisericii lor�� nici unul
din impozitele vremii (sunt enumerate mai mult de 10 tipuri) care se percepeau de la toþi contribuabilii din þarã.

Este interesant faptul cã pe parcursul evului mediu pânã în pragul epocii moderne, Moldova a fost vizitatã de numeroºi
trimiºi ai Papei de la Roma, ai episcopatelor catolice din Ungaria, Italia, Polonia, care efectuau nestingherit  controale sau
acordau ajutoare comunitãþilor catolice din partea locului. Nu rare ori  solii papali erau primiþi cu toate onorurile la curtea
princiarã. Mulþi misionari catolici ºi protestanþi, propovãduitori ai celor mai mari ordine catolice cãlugãreºti din occident, cum
ar fi cel iezuit, desfãºurau o vastã activitate ºi propagandã confesionalã, rãmânând pe teritoriul Moldovei chiar câþiva ani la rând.
Asemenea acþiuni nu trezeau îngrijorarea autoritãþilor de stat ºi a înaltului cler din Moldova.

 În epoca arãtatã mai sus, catolicismul ºi miºcãrile protestante se bucurau în Moldova nu numai de libertate religioasã
absolutã, dar ºi de mai multe privilegii excepþionale, precum, ar fi, jurisdicþia canonicã independentã,  imunitãþi fiscale ºi alte
prerogative, care nu erau acordate nicãieri în Europa.

Andrei Esanu,
Istoric

Caseta 3.3
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l Biserica «Miºcarea de Reformaþiune» a Adventiºtilor de Ziua a ªaptea (oficial. la 19 iulie
1994) cu 12 comunitãþi;

l Federaþia Comunitãþilor Evreieºti (oficial. la 9 iunie 1994) cu 7 comunitãþi.

Din rândul organizaþiilor, asociaþiilor ºi societãþilor religioase fac parte:
l Organizaþia Religioasã a Martorilor lui Iehova (oficial. la 27 iulie 1994) cu 163 comunitãþi;

l Parohia Bisericii Apostolice Armeneºti (oficial. la 5 decembrie 1995) cu 1 comunitate;

l Societatea Conºtiinþei Kriºna (oficial. la 13 iulie 1994) cu 1 comunitate ºi 3 filiale;

l Uniunea Comunitãþilor Creºtinilor Spirituali Molocani (oficial. la 11 august 1995) cu 2
comunitãþi;

l Cultul Baha�I (oficial la 31 mai 1994) cu 6 comunitãþi;

l Comunitatea «Biserica Pãcii» (Prezbiterienii) (oficial. la 9 iunie 1994) cu 1 comunitate;

l Biserica Nouapostolicã (oficial. la 27 decembrie 1994) cu 8 comunitãþi ºi 3 filiale;

l Uniunea Bisericilor Creºtine Libere (Cultul Harismatic) (oficial. la 17 mai 1997) cu 8
comunitãþi ºi 8 filiale;

l Biserica Ultimului Testament (oficial. la 24 februarie 1997) cu 4 comunitãþi;

l Biserica Biblicã (oficial. la 24 februarie 1997) cu 1 comunitate;

l Uniunea comunitãþilor Evreilor Mesianici (oficial. la 1 septembrie 1999) cu 3 comunitãþi;

l Biserica Evanghelicã-Luteranã (oficial. la 5 iulie 1999) cu 1 comunitate.

În þarã mai activeazã ºi reprezentanþi ai unor curente religioase neînregistrate, cu un
numãr redus de adepþi: Biserica de unificare (adepþii lui Mun) oficial întruneºte circa 30
membri; Inochentiºtii (urmaºii lui Inochentie Levizorul) - circa 300 membri; Biserica
Internaþionalã a lui Hristos - circa 200 membri; Studenþii Bibliei - peste 1000 membri.

Structura guvernamentalã abilitatã sã reprezinte statul în relaþiile cu confesiunile ºi
asociaþiile religioase, precum ºi sã supravegheze exercitarea legislaþiei în domeniu, este
Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor.

Principiul universal al libertãþii conºtiinþei ºi-a gãsit întruchiparea în Constituþia Republicii
Moldova (adoptatã la 29 iulie 1994), articolul 31 al cãreia garanteazã nu doar libertatea
conºtiinþei ºi a cultelor religioase, autonomia ºi separarea acestora de stat, organizarea
cultelor potrivit propriilor statute, în condiþiile legii, etc., ci stabileºte cã libertatea conºtiinþei
trebuie sã se manifeste în spirit de toleranþã ºi respect reciproc, cã în relaþiile dintre cultele
religioase sunt interzise orice manifestãri de învrãjbire. De asemenea, articolul 35 (alin. 8)
al Constituþiei stipuleazã cã statul asigurã, în condiþiile legii, libertatea învãþãmântului religios.

Actul normativ de bazã ce reglementeazã în Republica Moldova activitatea confesionalã
ºi relaþiile statului cu reprezentanþii cultelor este Legea despre culte, adoptatã în anul 1992.
Elaboratã în conformitate cu principiile democratice de exprimare a libertãþii conºtiinþei ºi
libertãþii religioase, Legea garanteazã oricãrei persoane dreptul de a profesa în mod liber
propria credinþã religioasã în orice formã, individual sau asociat, de a rãspândi aceastã
credinþã, de a exercita în particular sau public cultul, dacã exerciþiul lui nu contravine legislaþiei
în vigoare (art. 1). Legea prevede cã nimeni nu poate fi urmãrit pentru credinþa sa religioasã
sau pentru necredinþa sa, precum ºi cã credinþa religioasã sau necredinþa, activitatea în
cadrul unui cult recunoscut de stat nu pot împiedica pe nimeni sã dobândeascã ºi sã exercite
drepturi civile ºi politice (art. 2). Totodatã, garantând libertatea confesionalã, legea prevede
cã nimeni nu poate fi constrâns sã practice sau sã nu practice la exerciþiul religios al unui sau
altui cult (art. 3). Pentru prima datã în istoria Moldovei, cetãþenilor care din motive confesionale
nu pot satisface serviciul militar li s-a oferit dreptul la servicii de alternativã (art. 5). Deosebit
de important pentru o societate în care convieþuiesc reprezentanþii mai multor confesiuni s-
a dovedit a fi articolul 4 al Legii despre culte, care, pornind de la premisa cã libertatea
conºtiinþei trebuie sã se manifeste în spirit de toleranþã ºi respect reciproc, stabileºte cã
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intoleranþa confesionalã, manifestatã prin acte care stânjenesc liberul exerciþiu al unui cult
recunoscut de stat, constituie o infracþiune ºi se pedepseºte conform legislaþiei.

În plan istoric relaþiile dintre reprezentanþii diferitor confesiuni de pe teritoriul Moldovei
s-au bazat, în linii mari, pe principiile de neamestec ºi toleranþã reciprocã. Educatã de
secole în tradiþia religioasã ortodoxã (conform datelor istorice, procesul de creºtinizare a
românilor din întregul areal carpato-danubian s-a început cu mult înaintea introducerii
creºtinismului în rândurile slavilor de est), populaþia autohtonã manifesta înþelegere ºi respect
vizavi de cei care, stabilindu-se cu traiul în Basarabia, împãrtãºeau alte credinþe religioase.
Status-quoul de cult majoritar al Bisericii Ortodoxe n-a fost influenþat nici de factorul etnic,
deoarece reprezentanþii tuturor minoritãþilor naþionale numeric semnificative - ruºii, ucrainenii,
gãgãuzii, bulgarii - imigrând pe parcursul ultimilor secole în teritoriul dintre Prut ºi Nistru, de
asemenea, îºi exercitau credinþa în cadrul aceleiaºi Biserici.

Spiritul tradiþional de toleranþã ºi respect al creºtinilor ortodocºi faþã de conlocuitorii de
alte credinþe s-a menþinut ºi în anii de dupã proclamarea independenþei Republicii Moldova.
În aceastã perioada, la fel ca ºi în trecut, nu au avut loc conflicte de amploare dintre confesiuni.
Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor a înregistrat, totuºi, în anii 1998-2000, câteva
cazuri de naturã conflictualã, la nivel local, privind relaþiile enoriaºilor Bisericii Ortodoxe cu
membrii Uniunii Creºtinilor Evangheliºti-Baptiºti ºi cu cei din Organizaþia Religioasã a
Martorilor lui lehova.

De fiecare datã, conflictele erau aplanate de cãtre Serviciul de Stat pentru Problemele
Cultelor în comun cu Mitropolia Moldovei (structurã ierarhic superioarã a Bisericii Ortodoxe
din Moldova), conducerea Uniunii Creºtinilor Evangheliºti-Baptiºti, cea a Organizaþiei
Religioase a Martorilor lui Iehova, cu participarea nemijlocitã a autoritãþilor publice locale.
De regulã, aplanarea conflictelor se produce în urma  întrunirilor, în ºedinþe speciale, a
Consiliului Interconfesional - organ colegial creat pe lângã Serviciul de Stat pentru Problemele
Cultelor, care întruneºte reprezentanþi ai tuturor confesiunilor oficializate; de menþionat
cã hotãrârile adoptate în cadrul întrunirilor Consiliului Interconfesional poartã caracter de
recomandare, fiind adresate atât cultelor, cât ºi autoritãþilor de stat.

Cu toate cã relaþiile dintre confesiuni nu au cunoscut disensiuni majore la scarã naþionalã,
totuºi, în perioada de referinþã, viaþa religioasã din Republica Moldova a avut de suferit în
urma unui conflict cu repercusiuni directe atât în rândul credincioºilor, cât ºi mai ales pe
plan politic. Este vorba de problema Mitropoliei Basarabiei ºi de refuzul guvernului de a o
recunoaºte oficial.

În anul 1992, un grup de cetãþeni, inclusiv feþe bisericeºti, a întreprins o tentativã de a
reactiva fosta Mitropolie a Basarabiei, care a existat în anii 1918-1940, când teritoriul dintre
Prut ºi Nistru se afla în componenþa statului român. Însã, în opinia conducerii Bisericii Ortodoxe
din Moldova, opinie susþinutã ºi de Guvernul Republicii Moldova, aceastã acþiune a însemnat,
ºi de facto ºi de-jure, nu apariþia unui cult nou, ci o schismã în cadrul Bisericii Ortodoxe, ceea
ce a provocat un conflict atât în cadrul cultului deja oficializat, cât ºi în rândul credincioºilor în
unele localitãþi din þarã. Dupã pãrerea autoritãþilor Republicii Moldova, conflictul s-a înteþit
mai ales dupã ce Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, prin actul Patriarhal ºi Sinodal din 19
decembrie 1992, a binecuvântat reactivarea fostei mitropolii, schimbându-i titulatura în
Mitropolia Autonomã a Basarabiei (stil vechi) sub oblãduirea canonicã a Bisericii Ortodoxe
Române.

Ulterior, timp de aproape opt ani, Guvernul a refuzat înregistrarea Mitropoliei Basarabiei,
motivându-ºi poziþia în felul urmãtor:

Potrivit prevederilor Legii despre culte (art. 15), Guvernul recunoaºte statutul cultului
(religiei). În cazul dat, cultul ortodox a fost recunoscut oficial cu titulatura «Biserica Ortodoxã
din Moldova»  (Mitropolia  Moldovei).  Cât  priveºte  Mitropolia Basarabiei, ultima nu
reprezintã un cult distinct, ci o formaþiune schismaticã în cadrul cultului deja existent.
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Recunoaºterea de cãtre Guvern a acestei formaþiuni ar însemna nu doar susþinerea tacitã a
unei intervenþii din strãinãtate în afacerile interne ale Republicii Moldova, ci un amestec
direct al statului în viaþa internã a Bisericii, ceea ce contravine prevederilor constituþionale
privind autonomia cultelor ºi separarea lor de stat. Or, structurile bisericeºti (mitropoliile,
episcopiile, eparhiile) se constituie de Biserica însãºi, la decizia organului ei de conducere,
statul nefiind în drept sã intervinã în aceastã chestiune.

Guvernul, fiind la momentul de faþã acþionat de cãtre adepþii Mitropoliei Basarabiei la
Curtea Europeanã pentru Drepturile Omului, rãmâne pe poziþia cã conflictul în cauzã
poate fi ºi trebuie soluþionat exclusiv pe cale bisericeascã. La insistenþa autoritãþilor Republicii
Moldova ºi a conducerii Bisericii Ortodoxe din Moldova, ultima continuând sã rãmânã sub
oblãduirea canonicã a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, câþiva ani în urmã a demarat
procesul de negocieri dintre bisericile rusã ºi românã, în cadrul cãruia urmeazã a fi gãsite
cãile de ameliorare a situaþiei din interiorul cultului ortodox. Au avut loc patru runde de
negocieri. La ultima din ele, desfãºuratã în ianuarie 1999 la Chiºinãu, pãrþile au cãzut de
acord asupra necesitãþii continuãrii consultãrilor, astfel încât într-o perspectivã vizibilã sã
fie elaborat un model reciproc acceptabil de soluþionare a chestiunilor de ordin canonic,
legate de situaþia ortodoxiei pe teritoriul Republicii Moldova.

Libertatea religiei în Republica Moldova existã nu numai în prevederile Constituþiei ºi
legislaþiei, ci ºi în viaþa zilnicã a societãþii. Aºadar, în noile condiþii, la începutul secolului 21,
continuitatea tradiþiilor þãrii este prezervatã paralel cu diversitatea religioasã.

Basarabia este un pãmânt ospitalier.

Din timpurile antice Basarabia a fost întotdeauna un pãmânt ospitalier, necãtând la faptul cã este situatã la confluenþa
intereselor vecinilor sãi - state mari ºi trei religii - ortodoxia, iudaismul ºi islamul.

Sã ne referim la statistica de 100 de ani în urmã. Moldovenii, locuitorii autohtoni, care constituiau o jumãtate din populaþia
Basarabiei, conform recensãmântului din anul 1987, locuiau împreunã cu ruºii ºi ucrainenii -26,7%, evreii - 11,8%, bulgarii ºi
serbii - 5,3%, germanii - 3,1%, gãgãuzii - 2,9%, polonezii - 0,6%, þiganii - 0,5%, grecii, armenii, cehii, albanezii, francezii ºi alþii
- 1,2%.

Confesiunile religioase erau reprezentate astfel în Basarabia: ortodocºi - 82,1%, iudaism - 11,7%, presbiteriani ºi Luterani
- 2,9%, catolici - 1,0%, biserica Armeneascã - Gregorianã - 0,13%, musulmani - 0,003%, ºi altele - 2,14%. Mai mult de 1000
case religioase ºi mãnãstiri înfrumuseþau acest pãmânt binecuvântat.

Compoziþia multietnicã a populaþiei a îmbogãþit viaþa Basarabiei - atât practica economicã, cât ºi cultura.

Astfel, Coloniile Germane (77 aºezãri ºi aproape 60 mii locuitori în anul 1897) au contribuit la formarea sudului Basarabiei.
Producerea grâului, creºterea vitelor, viticultura ºi producerea vinului, producerea ºi reparaþia utilajului agricol erau la un nivel înalt.
Coloniºtii germani au primit pãmânt, subvenþii bãneºti ºi privilegii la plata impozitelor. Ei ºi-au menþinut religia ºi auto-administraþia;
copiii erau instruiþi în limba maternã.

De asemenea, în sudul þãrii coloniºtii din Balcani (bulgari, gãgãuzi, greci ºi albanezi) au format circa 100 aºezãri (inclusiv
oraºele Bolgrad, Comrat ºi altele) ºi colonii agricole. Producerea grânelor ºi a legumelor, brânzei, covoarelor ºi þesãturilor,
comerþul erau ocupaþiile lor de bazã. Contacte interetnice strânse erau asigurate de cunoaºterea câtorva limbi ºi interacþiunea
culturilor.

Este destul de interesant faptul cã anume în Basarabia a apãrut prototipul Kibbutzim sub formã de colonii agricole evreieºti.
Erau 16 colonii de acest fel, situate în cinci din cele ºapte judeþe ale þãrii ºi care numãrau 15,700 fermieri evrei (1897). Tipul
predominant de activitate era cultivarea grânelor (grâul, porumbul, ovãzul), tutunului, legumelor ºi strugurilor; prelucrarea ºi
comercializarea acestora; pepinierile ºi cultivarea noilor specii de plante. Fermierii evrei veniþi din Podolie ºi Volâni (Ucraina) erau
atraºi de �clima confortabilã� a Basarabiei, de posibilitatea de a cumpãra ori arenda pãmânt ºi de avantajele comerciale ºi de
tranzit, ieºirea la Dunãre, Marea Neagrã ºi Balcani

Nu putem subaprecia rolul pozitiv al Romei Basarabene  la dezvoltarea meºteºugurilor ºi folclorului, muzicii ºi artei
coregrafice în Moldova.

Pe harta Republicii Moldova, în numele oraºelor ºi satelor (latine, slavone, germane, greceºti, etc) a fost pãstratã memoria
acelor generaþii de popoare, pentru care acest pãmânt a devenit a doua patrie.

Vladimir Anikin,
Istoric

Caseta 3.4
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Capitolul 4

Rolul statului ºi drepturile omului

4.1 Rolul legislaþiei

Consolidarea principiilor ºi normelor Culturii Pãcii în fiecare þarã depinde decisiv de
instituþiile statului respectiv. Declaraþia de Independenþã a Republicii Moldova, adoptatã în
august 1991, a marcat o etapã nouã în dezvoltarea statalitãþii Republicii Moldova, în orientarea
acesteia spre valorile democratice universale,  în stabilirea unor noi prioritãþi de dezvoltare,
ºi anume: reforme economice ºi sociale orientate spre economia de piaþã, crearea ºi
consolidarea instituþiilor puterii de stat, garantarea dezvoltãrii democratice a societãþii,
instituirea guvernãrii legii, respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, deschiderea
spre Europa, formarea unei societãþi moderne în corespundere cu standardele ºi normele
europene, inclusiv cu standardele de viaþã ale populaþiei din þãrile europene.

Cei zece ani ce au urmat au fost nu numai ani de tranziþie la o nouã economie, dar ºi ani
dificili de creare a unor noi instituþii statale ºi a unui cadru legal adecvat exigenþelor statului
bazat pe drept, or dezvoltarea socialã nu putea avansa pe fundamentul erodat al legislaþiei
totalitariste moºtenite de la sistemul vechi. Societatea bazatã pe principiile economiei de
piaþã nu poate fi conceputã în afara ordinii de drept, care presupune: în primul rând, existenþa
unor norme de drept unitare, eficiente ºi general obligatorii pentru toate persoanele fizice
ºi juridice (fapt ce presupune o ierarhie clarã a actelor normative, inclusiv a legilor ºi actelor
subordonate legii, care se aduc la cunoºtinþa publicã); în al doilea rând, în condiþiile unui stat
de drept, respectarea acestor reguli urmeazã a fi asiguratã prin activitatea instanþelor
judecãtoreºti ºi de drept, real independente, care sã se bucure de respectul ºi încrederea
populaþiei.

Putem constata, cã perioada de tranziþie poate fi împãrþitã convenþional în douã etape:
(1) etapa de modificare ºi adaptare a cadrului legal existent la cerinþele statului de drept ºi
constituirea instituþiilor de stat democratice în perioada de pânã la adoptarea noii Constituþii
din 29 iulie 1994; (2) etapa post-constituþionalã - desfãºurarea proceselor de reformare a
societãþii, instituirea ºi consolidarea ordinii de drept, proprie unui stat democratic.

În pofida numeroaselor critici ce aveau ca obiectiv instabilitatea ºi calitatea scãzutã a
cadrului legal adoptat în prima etapã, este necesar sã menþionãm cã într-un timp relativ
scurt Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o serie de acte legislative de importanþã
majorã, cum ar fi actele ce se referã la crearea statalitãþii. La începutul anilor 90 au fost
aprobate Stema de Stat ºi Drapelul de Stat, au fost adoptate mai multe acte legislative,
menite sã asigure crearea unei noi culturi democratice: Legea privind partidele ºi alte
organizaþii social-politice din 1991; Legea presei din 1994; Legea cu privire la organizarea
ºi desfãºurarea întrunirilor din 1995; Legea cu privire la asociaþiile obºteºti din anul 1996.

Legile noi au fost cu atât mai importante, cu cât cadrul legal sovietic moºtenit nu se
baza pe ordinea statului de drept. Standardele unui stat de drept, necesare pentru economia
de piaþã nu existau. Nu exista o ierarhie a normelor juridice, deschisã pentru analizã ºi
asiguratã prin sancþionare juridicã. Multitudinea decretelor ºi hotãrârilor (adeseori secrete)
în realitate erau prioritare faþã de normele legii ºi adesea veneau în contradicþie cu ele.
Judecãtoriile, în special cele locale erau docile conducerii politice ºi de partid ºi nu erau
protejate contra imixiunii la examinarea atât a cazurilor civile, cât ºi a celor penale. Judecãtorii
nu erau în stare sã asigure cetãþenilor protecþia necesarã contra abuzurilor de serviciu din
partea persoanelor cu funcþii de rãspundere de nivel înalt. Cetãþenii percepeau instanþele de
judecatã ca un apendice al sistemului totalitar, care apãra numai interesele statului, ºi nu aveau
încredere în ele.

Totodatã, pe fundalul consolidãrii bazei legale a statului democratic, s-au adoptat
numeroase acte legislative menite sã asigure dezvoltarea relaþiilor orientate spre economia
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de piaþã ºi concurenþa liberã. Într-o perioadã de 3-4 ani au fost adoptate circa 700 acte
legislative, prin care au fost puse bazele sistemului bugetar, a fost consacratã proprietatea
privatã ºi egalitatea în drepturi a tuturor tipurilor de proprietate, a fost recunoscut dreptul la
proprietatea privatã asupra pãmântului, au fost stabilite principiile activitãþii bancare, s-au
stabilit principiile generale de privatizare, au fost instituite noi forme de activitate prin
intermediul legilor cu privire la gospodãria þãrãneascã (de fermieri), cu privire la
antreprenoriat, cu privire la societãþile pe acþiuni ºi multe altele. Trebuie menþionat faptul
cã au existat ºi probleme. Adoptarea unui numãr impunãtor de acte normative într-un
termen relativ scurt ºi lipsa unei experienþe proprii legislative nu puteau sã nu aibã urmãri
în ce priveºte calitatea bazei legislative.

Era nevoie de o nouã Constituþie, care a ºi fost adoptatã în luna iulie 1994, menitã sã
stabileascã criteriile ºi principiile democratice de guvernare, sã instituie principiul separaþiei
puterii în stat, sã proclame reforma judiciarã ºi administrativ-teritorialã, prin întreg conþinutul
sãu protejând drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului, cum ar fi: viaþa ºi integritatea
fizicã ºi psihicã (Art.  24), libertatea individualã (Art.  25), dreptul la libera circulaþie (Art.
27), dreptul la libertatea conºtiinþei (Art. 31), dreptul la libertatea opiniei ºi exprimãrii (Art.
32), dreptul la informaþie (Art. 35), un ºir de drepturi politice (dreptul de a alege ºi de a fi
ales, dreptul la asociere, dreptul la libertatea partidelor ºi altor organizaþii social-politice)
etc. Conform Constituþiei a fost instituit controlul prin intermediul Curþii de Conturi asupra
modului de formare, de administrare ºi de utilizare a finanþelor publice. A fost instituitã
Curtea Constituþionalã ca unicã autoritate a jurisdicþiei constituþionale, au fost determinate
atribuþiile ei, au fost definite principiile de bazã ale administrãrii publice locale (autonomia
localã, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea autoritãþilor administraþiei publice
locale, consultarea cetãþenilor în problemele locale etc.).

Conceputã în lipsa unor tradiþii constituþionale proprii, dupã adoptare, în procesul
aplicãrii au devenit evidente mai multe carenþe ale Constituþiei Republicii Moldova. Astfel,
a rãmas nesoluþionatã chestiunea privind rolul ºi activitatea organelor Procuraturii, aceasta
rãmânând în  mare parte un rudiment al procuraturii sovietice cu funcþii de control general
asupra respectãrii legislaþiei. Unele norme constituþionale nu delimiteazã clar atribuþiile
celor douã componente ale puterii executive, concepute în formã bicefalã. Nu au fost
determinate în principiu normele organizãrii administrativ-teritoriale a þãrii, precum ºi
statutul special al unor localitãþi.

Aceste neajunsuri au generat atât discuþii cu privire la modificarea Constituþiei, cât ºi
mai multe interpretãri ale diferitelor articole ale Constituþiei de cãtre Curtea Constituþionalã
(din anul 1996 pânã în 1999 inclusiv Curtea Constituþionalã a interpretat Constituþia
Republicii Moldova de 26 ori), Parlamentului i-au fost înaintate mai multe proiecte de
modificare a Constituþiei. Incertitudinea normelor constituþionale a condus la instabilitatea
bazei legislative, ce depinde de modul în care va fi interpretatã Constituþia, fapt ce genereazã
un anumit nihilism juridic, chiar ºi în rândurile juriºtilor.

În perioada de ºase ani de la adoptarea Constituþiei au fost adoptate mai multe acte
normative în consens cu principiile statului de drept, inclusiv Codul Civil, care este într-un
fel �constituþia economicã� a þãrii. Conform Codului, întregul cadru al legislaþiei ce
reglementeazã relaþiile economice a trebuit sã fie  revãzut. Anterior existau multe lacune
ºi contradicþii care deseori au dus la conflicte ºi violãri de drept. Astfel, Legea cu privire la
proprietate n-a garantat proprietarului dreptul de a dispune liber de proprietatea sa (în
special în ceea ce se referã la proprietatea imobiliarã). În lipsa cadrului legal necesar, cu
norme formulate ambiguu, puþini dintre proprietari au dorit sã facã investiþii pe termen
lung, preferând activitãþi ce aduc profituri imediate. Un alt neajuns al legilor adoptate au
fost numeroasele norme ce fac trimitere la acte normative sau la reglementãrile prin actele
de aplicare a legilor, ceea ce a condus la ineficienþa ºi instabilitatea normelor legale. O serie
de legi impun subiecþilor de drept condiþii atât de dure (Legea cu privire la faliment, Codul
fiscal), încât nerespectarea prescripþiilor legale a devenit o normã. Existã, de asemenea, ºi
un decalaj esenþial între textul legilor vechi, aflate încã în vigoare, ºi textul legilor de datã
mai recentã.
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Unele legi în domeniul economic nu corespund standardelor legislative, altele se aplicã
doar parþial, ceea ce se explicã prin lipsa mijloacelor necesare implementãrii lor. În lipsa unei
baze normative adecvate, soluþionarea litigiilor în instanþele de judecatã a devenit o procedurã
de lungã duratã ºi ineficientã. În aceste condiþii este stringent necesarã adoptarea unui Cod
civil nou, care sã fie prioritar faþã de alte acte legislative, precum ºi a Codului de procedurã
civilã ºi Codului executoriu.

Dreptul penal, la fel ca ºi dreptul civil, denotã existenþa a douã aspecte ale reformei
judiciare ºi de drept: nefinisarea reformelor, pe de o parte, ºi aplicarea unor norme
imperfecte, pe de altã parte. În acelaºi timp, putem constata cã dreptul penal în vigoare
conþine normele necesare pentru combaterea crimei organizate ºi a corupþiei (au fost
efectuate mai multe modificãri în Codul penal ºi Codul contravenþiilor administrative în
vigoare). Cu toate acestea, este evident necesarã urgentarea adoptãrii noului Cod penal, a
Codului contravenþional ºi Codului de procedurã penalã.

Concepþia reformei judiciare ºi în domeniul dreptului, aprobatã de Parlament, se aflã la
baza reorganizãrii sistemului instanþelor judecãtoreºti, precum ºi a modificãrii statutului
judecãtorului. În sistemul sovietic instanþele judecãtoreºti erau organizate în douã niveluri
ºi erau nevoite sã raporteze organelor de partid ºi administraþiei locale. Potrivit Legii cu
privire la organizarea judecãtoreascã, sistemul a fost reorganizat într-un sistem format din
4 verigi: judecãtoriile de sector, tribunalele zonale, instanþele de judecatã de veriga a doua
cu drept de apel; Curtea de Apel, instanþa judecãtoreascã cu drept de recurs ºi Curtea
Supremã de Justiþie. În total în Republica Moldova activeazã 58 de judecãtorii, în care sunt
315 judecãtori. De menþionat cã zona circumscripþiei tribunalelor nu coincide cu hotarele
unitãþilor administrativ-teritoriale, criteriu suplimentar pentru a se evita influenþa organelor
administraþiei publice locale asupra judecãtoriilor. Concomitent, au fost adoptate acte
legislative, ce au permis crearea ºi activitatea instituþiilor auxiliare ale justiþiei � Notariatul
ºi Avocatura.

Întru executarea prevederilor concepþiei, precum ºi a normelor constituþionale, în cea
de a doua jumãtate a anilor 90 au fost adoptate mai multe legi, prin care au fost modificate
rolul, statutul ºi structura instanþelor judecãtoreºti, care au schimbat radical modul de selectare
ºi numire în funcþia a judecãtor. Astfel, asigurarea numirilor, deplasãrilor ºi promovãrilor în
funcþie ale judecãtorilor, precum ºi aplicarea sancþiunilor intra în competenþa Consiliului
Superior al Magistraturii, creat ca organ al autoadministrãrii judecãtoreºti. Potrivit prevederilor
Legii cu privire la statutul judecãtorului, promovarea ºi sancþionarea judecãtorilor nu sunt de
competenþa organelor de partid sau a administrãrii locale, cum erau anterior, ci se efectueazã
doar în baza propunerilor Consiliului Superior al Magistraturii prin decretele Preºedintelui
Republicii Moldova sau, în cazul judecãtoriilor ºi al Curþii Supreme de Justiþie - prin Hotãrârea
Parlamentului. Respectarea acestor standarde democratice protejeazã judecãtorii contra
unei eventuale imixtiuni a altor autoritãþi ale statului în exercitarea prerogativelor  ce le revin.
În favoarea unei reale independenþe a judecãtorilor s-a pronunþat ºi Curtea Constituþionalã,
care prin deciziile sale a reconfirmat principiul constituþional de independentã a judecãtorului
ºi a declarat neconstituþionalã procedura de exercitare a justiþiei de cãtre puterea executivã.

Astfel, reforma sistemului judecãtoresc a creat premise mai favorabile protecþiei drepturilor
ºi libertãþilor de cetãþean. În scopul unei mai ample asigurãri a drepturilor omului a fost
introdusã instituþia avocaþilor parlamentari (1997).

Deºi nu face parte din sistemul instanþelor judecãtoreºti, este foarte important rolul
Curþii Constituþionale, unica autoritate de jurisdicþie constituþionalã, care exercitã controlul
constituþionalitãþii actelor emise de organele - legislativ ºi executiv - supreme, interpreteazã
Constituþia, confirmã rezultatele referendumurilor republicane, alegerilor Preºedintelui
Republicii Moldova, Parlamentului etc. Curtea Constituþionalã a adoptat deja mai multe
decizii importante, care se rãsfrâng nemijlocit asupra protecþiei principiilor democratice. În
special, au fost confirmate drepturile cetãþenilor la întruniri, dreptul la proprietatea privatã,
dreptul la asociere.

Autoadministrarea localã este una din direcþiile realizate în scopul democratizãrii statului
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ºi societãþii. Reforma administrativ-teritorialã, efectuatã în anii 1999-2000, a consolidat
statalitatea ºi a promovat principiile constituþionale ale autonomiei locale, descentralizãrii
serviciilor publice, ale eligibilitãþii autoritãþilor administraþiei publice locale ºi consultãrii
cetãþenilor în problemele de interes local. Baza legalã a reformei include: Legea cu privire
la administrarea publicã localã, Legea cu privire la organizarea administrativ-teritorialã a
Republicii Moldova, Legea cu privire la statutul alesului local ºi Legea cu privire la finanþele
locale. Reorganizarea administrativ-teritorialã s-a efectuat în baza alegerilor din anul 1999
ºi a permis crearea organelor noi de autoadministrare localã dotate cu atribuþii similare
atribuþiilor acestor organe din statele cu democraþie dezvoltatã. Reforma este orientatã
spre utilizarea eficientã a resurselor regionale, umane, naturale ºi de producþie ºi finalizarea
concomitentã a reformei agrare, fapt ce va accelera dezvoltarea societãþii.

Procesul de edificare a statului ºi de dezvoltare a principiilor democratice în Republica
Moldova este în plinã desfãºurare. Sunt evidente atât succesele, cât ºi insuccesele acestuia.
Dar este deja evident cã în Republica Moldova instituþiile de stat nu sunt suficient de puternice
pentru a susþine forþele tranziþiei. Statul a fost iniþiatorul mai multor reforme, inclusiv al
reformei instituþiilor proprii ºi este întru totul responsabil pentru promovarea reformelor
ºi rezultatele lor. Populaþia însãºi poate sprijini eforturile statului. Se profileazã semnele
formãrii societãþii civile ºi reþelei de organizaþii non-guvernamentale, ce constituie o
posibilitate realã de atragere a populaþiei în procesul soluþionãrii celor mai stringente
probleme în vederea consolidãrii culturii pãcii în þarã. Aceasta inspirã optimism.

4.2. Apãrând drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului

La principiile de bazã ale Culturii Pãcii se atribuie toleranþa, non-violenþa, dialogul, acordul,
colaborarea, adicã normele ºi regulamentele existente în societatea civilã, în care respectarea
legii este baza de conduitã a fiecãrui individ în parte ºi a întregii societãþi. În Declaraþia
privind Cultura Pãcii, adoptatã de cãtre Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite în
noiembrie 1998,  întru dezvoltarea culturii pãcii la nivel naþional, regional ºi internaþional, se
subliniazã necesitatea încurajãrii drepturilor umane, inclusiv prin crearea unor instituþii de
avocaþi parlamentari în diverse þãri din Europa de Sud-Est ºi C.S.I. Dezvoltarea acestor
instituþii poate fi consideratã drept început al procesului de unificare.

Centrul pentru drepturile omului, creat în conformitate cu Legea privind avocaþii
parlamentari, funcþioneazã în Republica Moldova începând cu luna martie 1998. Sarcina
principalã a Centrului este asigurarea activitãþii avocaþilor parlamentari (ombudsmanilor)
în scopul realizãrii garanþiilor de respectare a drepturilor ºi libertãþilor constituþionale ale
omului în Moldova de cãtre organele centrale ºi locale ale puterii publice, instituþii, organizaþii
ºi întreprinderi, indiferent de forma proprietãþii lor, de cãtre asociaþiile obºteºti, persoanele
oficiale la toate nivelurile, precum ºi în scopul perfecþionãrii legislaþiei în domeniul ocrotirii
drepturilor omului, instruirii juridice a populaþiei. În circumstanþele ce s-au creat, dupã ce
Moldova a devenit stat independent, sarcina consolidãrii ºi modernizãrii societãþii este
strâns legatã de problema asigurãrii ºi protecþiei drepturilor omului.

Referitor la drepturile omului este necesar de a remarca importanþa considerabilã a
problemelor sociale (sãrãcia, ºomajul), legate de criza economicã continuã, ce provoacã
îngrijorarea justificatã a populaþiei þãrii nu numai pentru soarta proprie, ci ºi pentru cea a
generaþiilor viitoare. Agravatã de problemele securitãþii economice ºi sociale a populaþiei
din Moldova, astãzi problema respectãrii drepturilor omului capãtã o prioritate în activitatea
organelor puterii publice ºi de conducere ºi necesitã o atenþie mai mare pentru cerinþele ºi
doleanþele cetãþenilor. Este necesar sã se punã capãt birocraþiei, tergiversãrii, încãlcãrii
eticii profesionale. Acest scop, în primul rând, poate fi realizat prin perfecþionarea activitãþii
aparatului administrativ de conducere, ridicarea nivelului profesional ºi practic al
funcþionarilor, prin dezvoltarea simþului de respectare a drepturilor ºi libertãþilor omului.
Respectarea strictã a legii în domeniul ocrotirii drepturilor omului trebuie sã fie o condiþie
esenþialã în activitatea persoanelor oficiale la toate nivelurile ºi, în primul rând, pentru cei
investiþi cu putere. Este necesar de a ridica gradul de culturã legislativã al persoanelor oficiale,
de a educa simþul de responsabilitate pentru orice deviere de la normele de drept. Spre
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regret, în prezent drepturile omului, pentru majoritatea celor care conform Constituþiei
trebuie sã asigure respectarea lor, apar ca o categorie strãinã conºtiinþei lor de drept.

Vorbind despre problema asigurãrii ºi ocrotirii drepturilor omului, este de asemenea
necesar de a remarca cultura juridica scãzutã a cetãþenilor, care nu sunt obiºnuiþi sã-ºi
apere drepturile, sã apeleze la formele de protecþie judiciarã, sã se adreseze cu petiþii cãtre
organele de stat. În mare mãsurã aceasta se explicã prin lipsa de încredere în realizarea
încercãrilor de a se apãra contra oricãror manifestãri de încãlcare a legii, din care cauzã în
prezent starea de apatie încurajeazã crearea unor primise favorabile haosului juridic,
vulnerabilitatea completã a omului ºi drepturilor lui. De aceea este necesar de a convinge
oamenii de faptul cã fiecare persoanã trebuie sã fie pregãtitã de a-ºi apãra drepturile,
aceasta fiind o manifestare a datoriei civice. Participarea practicã a majoritãþii cetãþenilor la
lupta pentru stabilirea ordinii, bazate pe drept, reprezintã o premisã extrem de importantã
ºi necesarã pentru crearea unui stat democratic de drept.

Aceste circumstanþe sporesc importanþa formãrii ºi dezvoltãrii legislaþiei naþionale în
domeniul asigurãrii ºi ocrotirii  drepturilor omului. Concepþia perfecþionãrii ºi aducerii ei în
conformitate cu standardele internaþionale în acest domeniu este reflectatã în articolul 4 al
Constituþiei Republicii Moldova, adoptate în anul 1994, conform cãreia în þara noastrã
regulamentele constituþionale privind drepturile ºi libertãþile omului se trateazã ºi se folosesc
în conformitate cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, convenþiile ºi alte acorduri,
la care Moldova este parte. În cazul discordanþelor dintre convenþiile ºi acordurile privind
drepturile principale ale omului, la care Republica Moldova este parte, legile interne ºi
normele internaþionale au prioritate.

Principiile de bazã privind drepturile ºi libertãþile omului sunt prezentate în capitolul al
doilea al Constituþiei. Principiile generale de aplicare a legislaþiei ce reglementeazã
respectarea drepturilor ºi libertãþilor omului sunt universalitatea, egalitatea, accesul liber la
justiþie etc. Conform acestor principii, cetãþenii Moldovei se bucurã de drepturile ºi libertãþile
prevãzute de Constituþie ºi alte legi, ce presupun ºi anumite obligaþii. Respectarea ºi protecþia
personalitãþii constituie obligaþia primordialã a statului. Toþi cetãþenii republicii sunt egali în
faþa legii ºi puterii, indiferent de rasã, naþionalitate, origine etnicã, limbã, religie, sex, opinii,
apartenenþã politicã, stare materialã sau origine socialã. Orice persoanã are dreptul la
repunere în drepturi de cãtre judecãþile competente în cazul încãlcãrii drepturilor, libertãþilor
ºi intereselor ei legale. Extrem de important este principiul, conform cãruia nici o lege nu
poate limita accesul la justiþie. Sunt importante principiile articolului 23 al Constituþiei, con-

Avocaþii parlamentari în Moldova
Garantarea drepturilor omului constituie garanþia stabilitãþii relaþiilor publice, dar cea mai acutã ºi mai de bazã se considerã

problema garanþiei juridice a protecþiei individului faþã de acþiunile contradictorii ale organelor de stat ºi funcþionarilor publici. Insã
existenþa legilor despre protecþia drepturilor omului nu este întotdeauna suficientã, dacã aceste legi nu sunt completate cu alte
mijloace legislative. Din aceastã cauzã, protecþia drepturilor omului necesitã crearea unor instituþii speciale. Una dintre aceste
instituþii este Instituþia avocaþilor parlamentari profesioniºti. În Republica Moldova aceastã instituþie a fost creatã în conform  Legii
cu privire la avocaþii parlamentari, pusã în aplicare în martie 1998. Parlamentul numeºte trei avocaþi parlamentari pe un termen
de cinci ani. Ei au aceleaºi funcþii dispun de aceleaºi drepturi ºi la executarea împuternicirilor sale se conduc de Constituþie, Legea
cu privire la avocaþii parlamentari ºi alte legi. Pe lângã acestea, se mai conduc ºi de Declaraþia universalã a drepturilor omului,
tratate ºi acorduri internaþionale, la care una din pãrþile semnatare este Republica Moldova. Avocaþii parlamentari sunt independenþi
faþã de puterea de stat ºi funcþionarii publici.

Activitatea avocaþilor parlamentari în Moldova este orientatã spre asigurarea respectãrii libertãþilor ºi drepturilor constituþionale
ale omului de cãtre organele puterii publice centrale ºi locale, de cãtre instituþii ºi întreprinderi indiferent de forma lor de proprietate,
de cãtre formaþiuni publice, de asemenea ºi de cãtre funcþionarii publici de toate nivelurile. Metodele de activitate ale avocaþilor la
rezolvarea unor probleme concrete ale cetãþenilor sunt destul de variate, inclusiv ºi pânã la intentarea unor acþiuni în instanþele
juridice, luãri de cuvânt în Parlament ºi Guvern, adresãri la Curtea Constituþionalã.

În afarã de înlãturarea violãrii drepturilor omului, avocaþii parlamentari contribuie la perfecþionarea legislaþiei naþionale în domeniul
protecþiei drepturilor omului ºi la educarea populaþiei republicii în spiritul respectãrii legilor. Ei colaboreazã activ cu mijlocele de
informare în masã, organizaþii non-guvernamentale ce se ocupã de drepturile omului.

Avocaþii parlamentari activeazã în cadrul Centrului Drepturilor omului. Centrul prezintã Parlamentului o dare de seamã
anualã despre respectarea drepturilor omului. Aceastã dare de seamã cuprinde informaþii din diverse domenii ale relaþiilor publice
în care sunt înregistrate cele mai grave încãlcãri ale drepturilor ºi libertãþilor omului, se aratã cauzele acestor încãlcãri, precum ºi
mãsurile întreprinse sau necesitã a fi adoptate pentru lichidarea acestor încãlcãri.

Mihail Sidorov,
Jurist
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form cãrora fiecare om are dreptul la recunoaºterea lui ca subiect de drept. Statul asigurã
dreptul fiecãrui om de a-ºi cunoaºte drepturile ºi obligaþiile. În acest scop, statul publicã toate
legile ºi alte acte normative ºi asigurã accesibilitatea lor.

Cu toate acestea, este necesar de remarcat cã instabilitatea politicã ºi social-economicã
din Moldova în ultimii ani are un impact negativ asupra soluþionãrii problemelor ce þin de
asigurarea ºi ocrotirea drepturilor constituþionale ale omului. Aceasta vizeazã în primul rând
dreptul la asistenþã socialã ºi apãrare, proclamat în articolul 47 al Constituþiei, dreptul la
muncã ºi protecþia muncii (articolul 43), dreptul la ocrotirea sãnãtãþii (articolul 36), dreptul
la mediul înconjurãtor favorabil (articolul 37), dreptul la informaþie (articolul 34). Statul
executã insuficient obligaþiile luate privind protecþia familiei ºi copiilor orfani (articolul 49),
privind protecþia intereselor mamelor, copiilor ºi tineretului (articolul 50), privind protecþia
persoanelor cu deficienþe fizice, intelectuale ºi psihice (articolul 51) ºi altele.

Un eveniment important în procesul asigurãrii garanþiilor pentru drepturile omului în
þara noastrã a fost ratificarea în iulie 1997 de cãtre Parlamentul Republicii Moldova a
Convenþiei europene privind protecþia drepturilor ºi libertãþilor principale ale omului ºi
protocoalelor adiþionale la documentul internaþional dat. Acest proces a fost precedat de
studierea compatibilitãþii legislaþiei republicane cu principiile Convenþiei. În ianuarie 1998
Parlamentul a adoptat Programul de aducere a legislaþiei Moldovei în corespundere cu
Convenþia europeanã privind protecþia drepturilor ºi libertãþilor principale ale omului, ce
prevede introducerea unor modificãri ºi completãri în douãzeci ºi douã de acte normative,
precum ºi într-un ºir de articole constituþionale.

Pe lângã aceasta, în scopul lãrgirii bazei legislative ºi pentru asigurarea respectãrii eficiente
a drepturilor omului în unele domenii, nereglementate de legislaþia în vigoare sau
reglementate prin niºte acte normative învechite, a fost propusã elaborarea proiectelor de
legi, care sã reglementeze unele aspecte importante, legate de respectarea drepturilor
omului, cum sunt protecþia informaþiei cu caracter confidenþial, problema dreptului la azil
etc. Pentru aceasta Guvernul a pregãtit modificãri la articolele 24, 25, 30, 54 ºi 55 ale
Constituþiei Republicii Moldova, dupã care, împreunã cu decizia Curþii Constituþionale,
proiectele legilor constituþionale respective au fost prezentate Parlamentului. În acelaºi
timp, în scopul asigurãrii corespunderii legislaþiei în vigoare principiilor Convenþiei sus-
menþionate, în decembrie 1998 a fost adoptatã Legea privind introducerea anumitor
modificãri ºi complectãri în unele acte legislative. Astfel, în Codul penal a fost introdusã o
normã specialã, ce dã definiþia torturii ºi reglementeazã rãspunderea pentru asemenea
acþiuni, precum ºi a fost anulatã rãspunderea pentru nerespectarea regimului de înregistrare
stabilit sau de înscriere în cartea de imobil sau circulaþie ºi alegere a domiciliului, încãlcarea
regulilor de înscriere, exprimatã prin domiciliere fãrã vizã de reºedinþã. În Codul procesual-
penal a fost introdus regulamentul, conform cãruia cheltuielile pentru remunerarea avocaþilor,
care participã la fazã de cercetare penalã, ancheta preliminarã ºi dezbatere judiciarã, sunt
efectuate din contul bugetului. Conform modificãrilor în Codul penal-corecþional, deþinuþii,
care au atins vârsta legalã de cãsãtorie, pot beneficia de dreptul de a se cãsãtori în conformitate
cu legislaþia în vigoare. Codul de cãsãtorie ºi familie a fost completat cu un regulament ce
prevede posibilitatea întrevederii cu copiii, pãrinþii cãrora au fost privaþi de drepturile pãrinteºti.
Regulamente importante au fost introduse în Legea cu privire la culte, conform cãrora realizarea
dreptului fiecãrei persoane de a profesa religia sau convingerile sale poate fi limitatã prin lege
ºi numai în caz dacã aceasta reprezintã o mãsurã necesarã într-o societate democraticã
pentru asigurarea ordinii publice, ocrotirii sãnãtãþii ºi moralei sau protecþiei drepturilor ºi
libertãþilor altor persoane. Este interzis prozelitismul excesiv, prin care se subînþelege orice
încercare de a influenþa conºtiinþa religioasã a persoanei prin violenþã sau abuz de autoritate.
De asemenea, conform legii, autoritãþile publice creeazã condiþiile necesare pentru prezenþa
religiei în armatã, spitale, instituþii penitenciare ºi aziluri.

Cu toate acestea, este necesar de remarcat cã unele prevederi ale programului de ajustare
a legislaþiei Moldovei la prevederile Convenþiei, ce presupun democratizarea activitãþii
anumitor instituþii ale puterii de stat ºi ale conducerii, ºi care, de asemenea, sunt orientate spre
extinderea drepturilor anumitor categorii de cetãþeni, nu au fost executate pânã în prezent.

Unele prevederi

ale programului de

ajustare a legislaþiei

Moldovei la

prevederile

Convenþiei pentru

Drepturile Omului,

ce presupun

democratizarea

activitãþii anumitor

instituþii ale puterii

de stat ºi care,

de asemenea,

sunt orientate spre

asigurarea drepturilor

anumitor categorii de

cetãþeni, nu au fost

implementate pânã

în prezent.



62

Raportul Naþional
al Dezvoltãrii Umane

Aceasta se refera, de exemplu, la introducerea în legislaþia penal-corecþionalã a unor prevederi
pentru reglementarea transferãrii la izolatorul de pedeapsã, trimiterea la carcerã, transferarea
deþinuþilor în celulã ºi deþinerea condamnaþilor militari în încãperile izolate pe baza deciziei
unei instanþe competente sau a judecãtorului, luate la propunerea administraþiei instituþiei
penitenciare.

Spre regret, pânã în prezent încã nu a fost consfinþitã legal o propunere foarte importantã
din punct de vedere al garantãrii drepturilor omului, ce prevede includerea în Legea cu
privire la Curtea Constituþionala a prevederilor de atribuire persoanelor fizice a dreptului
de a se putea adresa cu interpelãri la Curtea Constituþionala � unicul organ de jurisdicþie
constituþionalã din Republica Moldova. De asemenea, rãmâne nesoluþionatã ºi problema
statutului juridic al refugiaþilor ºi al persoanelor strãmutate, cu toate cã proiectele legilor
respective au fost elaborate de Centrul pentru drepturile omului din Moldova ºi înaintate
Parlamentului (1999).

Eforturi deosebite necesitã activitatea orientatã spre ridicarea nivelului de culturã juridicã
al cetãþenilor ºi al persoanelor oficiale, fapt ce ar permite crearea în societate a unei atmosfere
de respect pentru demnitatea persoanei. Problema aceasta are, pentru statul nostru, o
importanþa primordialã datoritã faptului cã în ultimii ani s-au observat manifestãri de nihilism
juridic, relaþii de neglijare a legii. Un pas concret în aceastã direcþie ar putea fi elaborarea
unui plan naþional de acþiuni de educaþie în domeniul drepturilor omului. Dupã cum se
cunoaºte, Adunarea Generalã a ONU a declarat anii 1995-2004 ca Deceniu al Educaþiei în
Domeniul Drepturilor Omului ºi a aprobat un plan de acþiuni ce se referã la aceastã perioadã,
oferit de cãtre Secretarul General. Planul acþiunilor e orientat spre stimularea ºi sprijinirea
activitãþilor ºi a iniþiativelor din acest domeniu pe plan local ºi regional, ºi se bazeazã pe
ideea parteneriatului dintre organele puterii de stat, sindicate, organizaþii non-
guvernamentale ºi pãturile largi ale societãþii civile.

Educaþia în domeniul drepturilor omului are misiunea sã contribuie la înþelegerea
reciprocã, tolerantã, egalitatea realã a bãrbatului ºi femeii, prietenia între popoare ºi sã
ajute populaþiei de a participa activ la viaþa societãþii libere. Ea trebuie focalizatã asupra
respectãrii drepturilor umane, deoarece are o importanþã vitalã ºi face posibilã reducerea
numãrului de încãlcãri ale drepturilor omului ºi edificarea unei societãþii juste ºi democratice.

Planurile naþionale de activitate sunt importante pentru Republica Moldova, în primul
rând, fiindcã urmãresc scopul creãrii ºi fortificãrii organizaþiilor ºi instituþiilor naþionale ºi locale
ce se ocupa de protecþia drepturilor omului. Moldova este unul din primele state în tranziþie
care au format o instituþie noua pentru apãrarea drepturilor omului � a ombudsmanilor (avocaþilor
parlamentari) � cu doi ani în urma, care în momentul de faþã trece printr-o perioadã dificilã, fiind
la etapa de formare ºi întâmpinând o mulþime de dificultãþi.

Aprobarea de cãtre Moldova a Planului naþional, va contribui, printre altele, ºi la
adoptarea mãsurilor orientate spre elaborarea unor programe speciale de încurajare ºi
protecþie a drepturilor omului, aºa cum a recomandat Conferinþa Mondialã în problema
drepturilor omului (1993), extinderea posibilitãþilor de colaborare în promovarea unor
masuri educative în domeniul drepturilor omului în cadrul instituþiilor de stat, ONG ºi al
altor instituþii ale societãþii civile.

Un prim pas în crearea Planului naþional de acþiuni trebuie sã devinã înfiinþarea unui
comitet republican în problemele educaþiei din domeniul drepturilor omului.  În componenþa
acestui comitet trebuie sa fie incluºi reprezentanþii organizaþiilor guvernamentale
corespunzãtoare ºi ai celor non-guvernamentale, ce au experienþã în rezolvarea chestiunilor
legate de drepturile omului. Trebuie de remarcat, cã Centrul Drepturilor Omului din
Moldova, încã din iunie 1998, a prezentat Guvernului propunerile sale (necesitatea creãrii
comitetului republican ºi a elaborãrii planului naþional de acþiuni în educaþia din domeniul
drepturilor omului). Spre regret, aceastã iniþiativã nu a fost susþinutã în lipsa posibilitãþilor
de asigurare materialã a funcþionãrii unei astfel de instituþii. Luând în consideraþie situaþia
creatã ºi înþelegând necesitatea cãutãrii cailor de rezolvare a acestei probleme, se poate
propune crearea comitetului republican în problemele educaþiei în domeniul drepturilor
omului pe lângã Centrul Drepturilor Omului, împuternicindu-l cu funcþiile de coordonare a
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activitãþii organelor de conducere ºi de administraþie publicã respective.
Realizând sarcinile asumate în ce priveºte propagarea cunoºtinþelor în domeniul dreptului,

Centrul Drepturilor Omului desfãºoarã o amplã activitate de organizare a seminarelor
instructive cu participarea diverselor categorii de populaþie. Au fost efectuate deja câteva
zeci de asemenea manifestãri cu colaboratori din organele administraþiei publice locale,
pedagogi, juriºti. În timpul apropiat vor fi organizate o serie de seminare cu teme ce þin de
drepturile omului cu colaboratorii organelor de poliþie ºi ai instituþiilor penitenciare. O
atenþie deosebitã se va acorda organizãrii seminarelor în regiunile, oraºele, municipiile ºi
centrele judeþene ale republicii. La seminare participã în calitate de experþi savanþi cu
renume, juriºti, sociologi, pedagogi, reprezentanþii altor profesii umanitare, ºi specialiºti în
domeniu din strãinãtate. În timpul desfãºurãrii seminarelor printre participanþi se difuzeazã
literaturã în problemele protecþiei drepturilor omului, doritorilor li se oferã consultaþii în
problemele ce îi intereseazã.

O atenþie deosebitã trebuie acordatã organizaþiilor non-guvernamentale ce se ocupã
de apãrarea drepturilor omului, pentru cã ele reprezintã acea parte a populaþiei, care,
benevol, pe baze obºteºti, efectueazã o mare muncã de explicaþie, exercitã o influentã
considerabilã în crearea unor relaþii de încredere reciprocã între cetãþeni, de respect reciproc
ºi a tendinþei spre consens. E îmbucurãtor faptul, cã în cazul organizaþiilor non-
guvernamentale se observã o participare activã a tineretului, în special a studenþimii, din
acest motiv Centrul pentru Drepturile Omului, convoacã anual conferinþe studenþeºti
ºtiintifico-practice, care ajutã la implicarea în activitatea de protecþie a drepturilor a celor
mai dotaþi tineri.

Cultura pãcii în esenþa sa conþine o multitudine de tipuri de comportamente ºi stiluri
de viaþã, dar ele toate presupun o condiþie necesarã - încurajarea ºi protecþia drepturilor
omului. Numai prin respectarea strictã a drepturilor ºi libertãþilor fiecãrui cetãþean se
poate confirma aspiraþia societãþii spre crearea unui stat de drept ºi democratic, în care
libera dezvoltare a personalitãþii este una din valorile supreme garantate.

4.3. Drepturile femeilor

Termenul �femeile în dezvoltare� a apãrut în anii �70, ca o recunoaºtere a rolului important
pe care îl joacã femeile în procesul dezvoltãrii umane. Termenul �genurile în dezvoltare� s-
a cristalizat în anii �80, ca rezultat firesc al necesitãþii obiective de egalitate între femei ºi
bãrbaþi în sferele socialã, economicã ºi politicã ale vieþii, fiind un vestitor al realizãrilor
civilizaþiei umane. În acest context, dacã rolul sexelor este marcat de fenomene biologice ºi
universale, atunci noþiunea de gender înglobeazã factorii culturali, sociali ºi politico-economici,
care variazã într-un areal destul de vast. În anii �90 Naþiunile Unite au început un ciclu nou de

��Femeile în dezvoltare� �Genurile în dezvoltare�
Modul de abordare Asistarea integrãrii femeilor în procesele Asistarea femeilor în luarea de decizii

de dezvoltare. la toate nivelurile si în consolidarea egalitãþii
dintre femei si barbati în societate

Colimarea atenþiei Femei Relaþiile dintre femei si bãrbaþi

Probleme Excluderea femeilor din Raportul de forte inegal dintre femei si bãrbaþi,
procesele de dezvoltare care împiedicã dezvoltarea întemeiatã pe drepturi

egale si participarea activã a femeilor

Scopul Dezvoltarea mai eficienþa si mai viabilã Dezvoltarea echitabilã ºi susþinutã.
Premise egale în drepturi pentru femei si bãrbaþi
 în adoptarea deciziilor

Strategia Proiecte ale femeilor. Contribuþia femeilor Identificarea cerinþelor si ameliorarea operativã
la procesele de integrare.  Proiecte a condiþiilor egale oferite pe termen îndelungat,
de integrare. Sporirea numarului concomitent femeilor si bãrbaþilor,
de femei încadrate în producþie si în pentru a-ºi realiza planurile.
obþinerea profitului.

* Sursã: Programming through the Lens of Gender, UNDP. �GID�, Vilnius � Bratislava, 1998

Moralitatea na\iunii

depinde de respectul

fa\= de femeie� De fapt,

femeile sunt mai aproape

de idealul uman dec`t

b=rba\ii

Wilhelm Humbaldt (1767-1835),
filozof german

Caseta 4.2
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programe. În cadrul lor accentul principal se punea pe problema egalitãþii genurilor, ridicarea
la un nivel mai înalt a statutului social al femeilor ºi pe crearea unor condiþii egale, pentru femei
ºi bãrbaþi, de valorificare a potenþialului individual ºi de obþinere a unei adevãrate egalitãþi
între reprezentanþii ambelor sexe, acest lucru constituind fundamentul societãþii contemporane.

Naþiunile Unite în acþiunile sale pornesc de la faptul cã cele douã sexe opuse existã în mod
obiectiv, ceea ce determinã diferitele lor valenþe biosociale, realitãþi ºi necesitãþi. La rândul sãu,
adevãrul în cauzã necesitã sã se þinã cont în mod obligatoriu de aceste diferenþe în cazul
elaborãrii ºi realizãrii strategiilor (economice, politice, sociale, culturale ºi reproductive), care
prezintã un impact esenþial asupra relaþiilor dintre bãrbaþi ºi femei, ca personaje indispensabile
ºi inerente vieþii sociale ºi familiale. O astfel de interpretare a noþiunii de �gender� reflectã faptul
cã, dupã Conferinþa Mondialã de la Beijing, lumea a trecut de la ideologia feministã la cea de
gender, de la conflicte ce se iscau din diferenþa de sexe la parteneriat social.

Prin ratificarea convenþiilor asupra drepturilor politice ale femeii (aprilie 1993) ºi asupra
eliminãrii tuturor formelor de discriminare a femeii (iulie 1994), Republica Moldova ºi-a
exprimat acordul referitor la principiile pe care acestea le cuprind. La momentul actual,
este pe cale de finalizare sistemul de stat în susþinerea ºi promovarea femeii, ce cuprinde:
l Comisia pentru problemele femeii ºi ale familiei de pe lângã Preºedintele Republicii

Moldova (mai 1999);
l Subcomisia Oportunitãþi Egale din cadrul Comisiei Drepturilor Omului în

Parlamentul Republicii Moldova (1998);
l Comisia pentru problemele femeii - organ consultativ ºi coordonator, instituit pe

lângã Guvern (februarie, 1999);
l Unitatea Gender din cadrul Ministerului Muncii, Protecþiei Sociale ºi Familiei (1997);
l sectoare gender în cadrul tuturor ministerelor, constituite prin Hotãrârea Guvernului

Republicii (aprilie, 1999);
l sectoare gender în administraþia locala urmeazã a fi constituite în baza Legii cu

privire la administraþia publicã localã (1998).
Având în vedere faptul cã recunoaºterea ºi protecþia rolului femeii sunt esenþiale pentru

crearea unui dialog politic favorabil egalitãþii, planul de acþiuni primordiale privind
îmbunãtãþirea situaþiei femeii ºi redresarea rolului ei în societate, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului (ianuarie 1998), prevede în una din direcþiile sale de activitate �Sistemul
instituþional pentru coordonarea politicii de promovare a femeii în viaþa publicã�.

Guvernul ºi reþeaua de ONG în activitatea lor reiese din faptul cã timpul dicteazã noi
condiþii ºi presupune noi forme de înþelegere a rolului femeii în societate. Nivelul de civilizaþie
al unei naþiuni este apreciat dupã situaþia femeii în societate, în funcþie de modul în care

Femeia în societatea medievalã
În Moldova, cu începere din sec. XIV- XV, conform unor tradiþii mai vechi  femeia se bucura de multe din drepturile pe care

le aveau bãrbaþii. Unul din aceste drepturi  fundamentale era acela conform cãruia  femeia putea moºteni, stãpâni, vinde ºi
cumpãra,  transmite prin moºtenire sau dãrui diverse averi imobile (moºii, terenuri agricole, pãduri, vii, mori, priseci, case º.a.) ºi
mobile (vite mari cornute, cai, oi º.a.). Aceastã împrejurare adus la aceea cã în decurs de multe secole în Moldova în epoca
medievalã ºi modernã femeia a jucat un rol destul de important în viaþa social-economicã ºi cultural-spiritualã în comparaþie cu
multe þãri din Europa Occidentalã, unde femeia era lipsitã de asemenea drepturi. Astfel, de exemplu, dacã într-o familie de nobili
moldoveni erau copii de ambele sexe, cu ocazia cãsãtoriei lor sau decedãrii pãrinþilor averea era împãrþitã egal între toþi urmaºii,
pe când în alte þãri moºtenitori puteau fi doar feciorii.

 În condiþiile acestui drept, femeile din înalta societate din Moldova cãutau mai frecvent sã însuºeascã ºtiinþa de carte,
deoarece astfel  puteau mai uºor  sã-ºi ocroteascã ºi sã gestioneze mai judicios proprietatea, cãci toate averile mai importante,
enumerate mai sus, erau confirmate prin documente scrise. Multe din ele posedau  ºi dãruiau cãrþi manuscrise ºi tipãrite, cu
cheltuiala lor erau construite ºi renovate mãnãstiri, biserici º.a.

În anumite cazuri femeia avea dreptul la divorþ.
Unele femei, îndeosebi cele ale principilor, nobilimii jucau nu rareori un rol important în viaþa politicã a þãrii. În anumite cazuri

ele influenþau mult derularea evenimentelor în întronarea sau detronarea unor principi.  Prin anumite cãsãtorii ale fiicelor de principi
ºi alþi nobili erau încheiate alianþe politice internaþionale, erau efectuate orientãri ºi reorientãri în politica externã.

Andrei Eºanu,
Istoric

Caseta 4.3

La momentul actual este

pe cale de finalizare

sistemul de stat pentru

susþinerea

ºi promovarea femeii.



65

Spre o Culturã
a Pãcii

sunt abordate drepturile femeilor, de gradul de participare a femeilor la rezolvarea celor mai
importante probleme politice, de rolul lor în conducerea statului ºi implementarea drepturilor
femeilor.

Planul de acþiuni are rolul de a promova o politicã în stare sã asigure ºi sã garanteze
egalitatea între toþi membrii societãþii ºi sã concretizeze urmãtoarele obiective principale:
l monitorizarea situaþiei curente a femeii în societate;
l crearea ºi dezvoltarea sistemului instituþional pentru coordonarea politicii de

promovare a femeii;
l asigurarea drepturilor social-economice ale femeilor;
l ameliorarea sistemului de protecþie sociala a femeii;
l ocrotirea sãnãtãþii femeii, planificarea familiei;
l prevenirea ºi excluderea violenþei faþã de femeie.

Aºadar, primii paºi au fost fãcuþi. Dar situaþia femeii rãmâne incertã. Conform
investigaþiilor sociologice realizate de �Socio-Moldova� (1999) 84% din femei au declarat
cã n-au încredere în viitor, 78% considerã cã drepturile femeii nu sunt respectate în þara
noastrâ, 75% au spus cã femeile din Moldova nu ocupã poziþia meritatã în societate, 75%
din cele intervievate au exprimat opinia cum cã reprezentantele sexului feminin nu sunt
respectate. Fiind întrebate dacã interesele femeilor sunt protejate la nivel naþional, 71,5%
din cele intervievate  au rãspuns: �Insuficient� sau �Nu sunt�. Multe femei mai mizeazã pe
ajutorul statului în formarea propriei bunãstãri, având mai puþinã încredere în forþele proprii.
Activitatea politicã a femeilor în structurile de conducere ºi promovarea lor în funcþii
decizionale este limitatã. În acest context, rãmâne actualã problema elaborãrii strategiilor
de perspectivã ºi a tehnologiilor sociale de ridicare a statutului femeii în societate, de
formare a simetriei de gen.

Participarea femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova. Înainte de a aborda problema
integrãrii femeilor moldovene în procesele politice, am vrea, mai întâi, sã vedem cât de organic
se angajeazã femeile într-un domeniu, considerat, în mod tradiþional, rezervat bãrbaþilor.

E cunoscut faptul ca politica nu se limiteazã la structurile ºi instituþiile puterii. Orice
problemã care vizeazã interesele social-economice, de drept ºi naþionale ale poporului
poartã caracter politic. Politica se constituie, în principal, din viaþa de zi cu zi, normele de
comportament social în contextul relaþiei popor - putere; politica pãtrunde în toþi �porii�
societãþii, este paralelã cu fluxul informaþional ºi se produce acolo, unde au loc schimbãri în
conºtiinþa ºi condiþia vitalã a oamenilor, unde se formeazã opiniile, se cristalizeazã voinþa,
se apãrã interesele, se exercitã puterea.

Table 4.1  Dinamica avansãrii femeii în funcþiile de stat, %*

Denumirea organului Anul
1980 1985 1990 1996 1999

Sovietul Suprem al URSS 30.2 32.6
Sovietul Suprem al RSSM 36.3 36.3 36
Parlamentul Republicii Moldova 3.8 4.9 8.9
Consiliile locale 49.8 50.4 35 39.2 9.7
Primari 13 10.3 8.74

Table 4.2   Femeile în Guvern ºi în justiþie, persoane

Postul 1980 1990 1994 1996 1999
B F B F B F B F B F

Miniºtri 30 3 13 1 20 - 17 - 15 1
Viceminiºtri 78 6 86 6 54 3 55 2 45 8
ªefi de departamente 48 - 59 1 55 2 10 1 10 2
Judecãtoria Supremã 26 11 44 13 36 7 36 7 15 5

Sursa: Buletinul Centrului de Informare ºi Documentare al Consiliului Europei în Moldova, nr. 3-4, 1999.
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Cu alte cuvinte, fiecare individ, chiar dacã nu face politicã, este prins în pânza cu mii de fire
a acesteia, adoptând o anumitã poziþie civicã referitoare la diverse probleme. Dacã ar fi sã
abordãm chestiunea în cauzã din acest punct de vedere, atunci fiecare dintre noi oricum
participã la viaþa politicã a societãþii. În contextul dat, rolul femeii este unul din cele mai
importante.

Dupã cum vedem, anii �90 au condus la diminuarea numãrului femeilor în organele
decizionale. În acelaºi timp, putem observa cã acest proces are tendinþa de a scãdea din
intensitate. Dacã prezenþa femeilor în organele decizionale a constituit cifra medie de 33,3%
în organele elective (nu comentãm faptul cã aceastã reprezentare în timpurile de pominã
era pur formalã ºi purta un caracter propagandistic), apoi în anii 90 aceastã prezenþã cunoaºte
cota minimã de 3,8% - în Parlament, crescând pânã la 8,9% în anul 1998. Participarea
masivã a femeilor în organele judiciare se confirmã prin faptul cã astâzi 30% din numãrul
judecãtorilor Curþii Supreme de Justiþie sunt femeii. Femeile tot mai sunt prezentate insuficient
în administraþia localã, dupã  cum indicã rezultatele alegerilor locale recente (1999): primari
municipali: bãrbaþi � 38, femei � 0; primari ai comunelor: bãrbaþi � 758, femei � 93.

Feminizarea problemelor sociale. Criza economicã a lovit dureros întreaga populaþie
a Republicii Moldova, îndeosebi femeile, copiii ºi bãtrânii. Tabloul situaþiei familiilor în
Republica Moldova din punct de vedere economic este urmãtorul: femei bogate - 0,7%;
bine asigurate - 10,7%; puþin asigurate - 54,6%; în pragul sãrãciei - 25,6%; paupere (foarte
sãrace) - 8,4% (Sursã: HBS, 1999). Recent, a început sã se vorbeascã tot mai mult de
�feminizarea sãrãciei�. Sintagma cuprinde perceperea socialã a faptului cã femeile preiau
povara cea mai mare în ce priveºte starea de femeie-ºomer,  comparativ cu bãrbaþii, sau
numãrul sporit de familii monoparentale, unde unicul întreþinãtor este femeia.

Femeile moldovene susþin cã ele se mai þin de tradiþii ºi împãrtãºesc aceastã mentalitate
socialã în promovarea oportunitãþilor egale cu bãrbaþii: 40,96% din femei repartizeazã
bugetul familiei; în 41,83% din familii femeia se ocupã de educaþia copiilor; 65,83% din
femei sunt nevoite sã cumpere bãcãnie, deºi ele cred cã aceasta este obligaþia ambilor soþi.

În acelaºi timp, 28,88% din femei pretind cã serviciul le oferã lor posibilitatea promovãrii;
50% - au ºanse de a obþine recunoaºtere profesionalã; 53,26% susþin cã ele pot avea puterea
de decizie. Numai 37,44% cred cã au ºanse de a se califica din punct de vedere profesional.

Tradiþional femeile au preferat educaþia umanitarã, pedagogia ºi lingvistica cu
predominarea limbilor moderne. În ultimii ani creste numãrul femeilor tinere ce studiazã
economia ºi dreptul, în trecut ultimul era domeniul preferat al bãrbaþilor. Însã, disproporþia
între numãrul bãrbaþilor ºi cel al femeilor în ºtiinþe umanitare ºi naturale este una din cauzele
aºa-numitei �feminizãri� a domeniilor specifice. Conform serviciului sociologic �Opinia�,
în medie numai 1 din 10 absolvente cu educaþie superioarã îºi gãseºte locul de muncã.
Aºadar, conform unor date selectate, foarte puþine femei - profesioniste tinere se ocupã
de carierã, administreazã companii sau instituþii, sunt promovate etc. Numai 4% din
absolvente cu educaþie superioarã se considerã norocoase.

Având aceeaºi pregãtire profesionalã ca ºi bãrbaþii, 3/4 din femei presteazã munci
necalificate, salariul lor fiind în proporþie de 70-80% comparativ cu cel al bãrbaþilor. De
fapt, ziua de lucru a femeilor are o intensitate dublã, ba chiar triplã, dacã se mai au în
vedere ºi grijile lor casnice, ºi necesitatea de câstiguri suplimentare pentru întreþinerea
copiilor ºi familiei. Majoritatea femeilor au o pensie mai micã decât cea a bãrbaþilor.

ªomajul, sãrãcia ºi alte vulnerabilitãþi sociale le afecteazã în special pe femei. Conform
unor date ale ILO, din numãrul total al ºomerilor, femeile constituie 40 la sutã. În  realitate,
însã, aceste cifre sunt ºi mai mari, deoarece statisticile reflectã doar numãrul de ºomeri
înregistraþi la bursa muncii. ªomajul latent nu poate fi luat la evidenþã.

Un moment pozitiv în dezvoltarea activitãþii de antreprenoriat pe teritoriul Republicii
Moldova îl constituie procesul creºterii numãrului de întreprinzãtori din rândul femeilor.
Încadrarea lor în activitatea de antreprenoriat reprezintã o alternativã specificã muncii
casnice neplãtite ºi ºomajului. E vorba de o ºansa istoricã, oferitã femeilor pentru a-ºi
manifesta aptitudinile ºi a-ºi menþine egalitatea sociala ºi parteneriatul cu bãrbaþii.
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Conform studiului �Antreprenoriatul mic ºi mijlociu. Sondaj de bazã� (USAID, CISR,
2000), 45, 9% din numãrul total al persoanelor încadrate în sectorul întreprinderilor mici ºi
mijlocii (704,7 mii persoane) sunt femei. Dar cota întreprinderilor aflate în proprietatea
femeilor este mult mai micã: numai 29,8% din femei posedã mai mult de jumãtate din
proprietatea întreprinderii.

Aºadar, consecinþele sociale grave ale crizei economice au avut efect atât asupra
bãrbaþilor, cât ºi a femeilor. În pofida expectaþiilor, tranziþia spre democraþie ºi economia
de piaþã nu a presupus cã o mare parte a femeilor va prefera sã rãmânã �gospodine fericite�.
Cota femeilor în politicã diminueazã. Cota lor în forþa de muncã nu s-a diminuat. Situaþia
femeilor pe piaþa muncii se înrãutãþeºte, ele fiind împinse în afara pieþei locurilor de muncã
ce necesitã studii superioare, deprinderi ºi muncã intelectualã.

Prevenirea ºi excluderea violenþei faþa de femei. Problema violenþei asupra femeilor
este una dintre cele mai stringente. Conform unor rapoarte de specialitate, femeile din
Republica Moldova se confruntã cu toate tipurile de violenþã, îndeosebi cu cele tradiþionale:
agresiunea verbalã (15%), violenþa economicã (15%), teama (13%), abuzul psihologic
(11%), ameninþãrile (8%), violenþa fizicã (6%). (Din datele Comisiei prezidenþiale pentru
problemele femeii ºi familiei, �Zece plus�, nr.3, 1999).

Drepturile femeii fac parte integrantã din drepturile fundamentale ale omului. Constituþia
Republicii Moldova prevede în mod explicit protecþia individului în conformitate cu drepturile
omului; prin art.24, alin.1, garanteazã dreptul la viaþã, precum ºi dreptul la integritatea
fizicã ºi psihicã a persoanei; alin.2 prevede faptul cã nimeni nu poate fi supus torturii ºi nici
altui fel de pedeapsã sau de tratament crud, inuman ori degradant. Aceste prevederi
constituþionale, cele incluse în Codul penal ºi cel de procedurã penalã, precum ºi în alte legi
speciale, consfinþesc drepturile la protecþie contra oricãror forme de violenþã, inclusiv
contra celor comise în familie. Din pãcate, cu toate eforturile depuse, factorul de la urmã
devine alarmant prin proporþii, rãspândire geograficã ºi cuprindere socialã. Fenomenul de
violenþã în familie se manifestã în continuare, fiind agravat de problemele socio-economice cu
care se confruntã cetãþenii, la care se adaugã ºi cauze individuale constând în consumul de
alcool, tulburãri mintale, stres, frustrare, nivel scãzut de culturã ºi educaþie.

Traficul cu femei prosperã în condiþiile de pauperizare ºi de imposibilitate a femeilor de a-
ºi câstiga existenþa. Exploatarea prostituþiei ºi traficul cu femei constituie o nouã problemã.
Acest viciu social are tendinþã de creºtere vertiginoasã. Dacã în anul 1997 organele de poliþie
au luat la evidenþã 151 persoane ce practicau prostituþia, pe parcursul anului 1998 au fost
depistate deja 241 de persoane, iar în 1999 � mai mult de 400. Dar situaþia realã este cu mult
mai gravã. Numai în Turcia, conform datelor poliþiei, 670 de femei din Moldova au fost
reþinute pentru practicarea prostituþiei.

În scopul prevenirii ºi excluderii actelor de violenþã faþã de femei, Guvernul Republicii
Moldova, în urma Conferinþei de la Beijing, în planul de acþiuni primordiale prevede
urmãtoarele obiective:

l Organizarea unui sistem complex de Ministerul Muncii, Protecþiei Sociale
pregãtire ºi instruire a lucrãtorilor sociali, ºi Familiei; Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei;
a personalului respectiv din sistemul ocrotirii autoritãþile administraþiei publice locale.
sãnãtãþii, învaþãmânt ºi organele de drept
pentru lucrul cu femeile supuse violenþei

l Efectuarea analizei curente a cazurilor ce þin Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sãnãtãþii;
de violenþa contra femeii ºi copilului  Ministerul Muncii, Protecþiei Sociale ºi Familiei.

l Iniþierea unui ciclu de emisiuni ºi publicaþii Compania de Stat �Teleradio-Moldova�,
vizând neadmiterea propagãrii violenþei, autoritãþile administraþiei publice locale.
porno-grafiei, altor materiale ce afecteazã
demnitatea femeii
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Precum demonstreazã experienþa, lupta pentru dezrãdãcinarea violenþei de cele mai
multe ori este iniþiatã de asociaþiile feminine ºi organizaþiile non-guvernamentale. În Republica
Moldova existã vreo 40 la numãr. Însuºi Forul asociaþiilor de femei din Republica Moldova
cuprinde mai mult de 100 organizaþii locale de acest fel, dintre care nu toate sunt înregistrate
din punct de vedere juridic ºi abia încep sã funcþioneze. Printre acestea sunt de menþionat
astfel de asociaþii precum Asociaþia femeilor din RM, �Femeia azi�, �Iniþiativa civicã�,
�Imperativ�, Asociaþia de planificare a familiei etc. �Consiliul Naþional al Femeilor (CNF) are
în prim-planul activitãþilor sale protejarea femeilor contra violenþei.

Pe calea parteneriatului social. Unul din obiectivele principale ale procesului de
democratizare a societãþii moldovene este reevaluarea politicii naþionale faþã de statutul
femeii în societate. Un imbold semnificativ pentru aceasta a fost Conferinþa Mondialã a
Femeilor (Beijing, 1995), la care au participat ºi reprezentantele organizaþiilor non-
guvernamentale din Moldova, inclusiv cele din partea Ligii Democrat-Creºtine a Femeilor
ºi Asociaþiei Femeilor din Republica Moldova. Trasând obiective concrete, Conferinþa a
accentuat importanþa implicãrii cu fermitate atât a ONG, cât ºi a guvernelor în implementarea
dezideratelor Conferinþei. Colaborarea dintre aceste sectoare este apreciatã ca o condiþie
fundamentalã pentru reuºita procesului dat.

Societatea moldoveanã mai este dominatã de stereotipul vechi, potrivit cãruia
organizaþiile obºteºti trebuie doar sã presteze anumite servicii. De aici ºi reacþia de iritare
a puterii faþã de noul statut al ONG, nostalgia pentru coordonarea paternalistã a activitãþii
lor, precum ºi interesul sporit faþã de ele numai în campaniile electorale.

În ceea ce priveºte organizaþiile non-guvernamentale ale femeilor, aici situaþia se complicã
ºi mai mult, întrucât în conºtiinþa generalã orice organizaþie de acest fel se asociazã cu ideea
de feminism, în special, cu manifestãrile extremiste ale respectivei miºcãri. Spunând �femeie,
activistã pe tãrâm social�, mulþi îºi amintesc, cu o oarecare ironie, de fostele consilii ale
femeilor din perioada sovieticã. Anume din acest motiv unele organizaþii de femei ºi-au
propus, în mod intuitiv, urmãtoarele obiective: popularizarea cunoºtinþelor despre noul statut
ºi rolul sectorului al treilea; alfabetizarea juridica, sporirea nivelului cunoºtinþelor de drept,
lobbyzarea iniþiativelor formulate de femei (care sunt, de fapt, general-umane), discutarea
proiectelor legislative naþionale ºi expertiza lor sub aspectul egalitãþii genurilor; sondajul de
opinii în sfera genurilor, elaborarea ºi þinerea unor cursuri speciale despre problemele genurilor.

Femeile moldovene sunt interesate foarte mult în promovarea democraþiei, deoarece ele
au un acces limitat la procesul de luare a deciziilor. Femeile sprijinã în modul cel mai activ
societatea civila de la noi ºi acest fapt are o deosebitã importanþã, din mai multe cauze:
democratizarea nu are nici o ºansã fãrã susþinerea societãþii civile, deoarece naþiunile
contemporane se sprijinã pe astfel de piloni, precum sistemul industrial, componentele de
piaþa ºi societatea civilã; deoarece încadrarea femeilor în structurile de stat ºi cele economice
este limitatã, o cale eficientã de a participa la viaþa socialã ºi de a avansa în ierarhiile puterii
rãmâne a fi sectorul al treilea - organizaþiile obºteºti - în colaborare cu cel de-al patrulea
sector - mass-media. În cazul în care colaborarea dintre organizaþiile de femei ºi mijloacele
mass-media nu este suficient de productivã, acest fapt va scoate în evidenþã slãbiciunile lor
legate de: lipsa unui început organizatoric în miºcarea femeilor sub formã de programe de
activitate; lipsa unei educaþii sistematice la femei a tendinþei de a lupta pentru drepturile
lor; gândirea stereotipã a femeilor despre rolul lor �secundar� în societate; atitudinea
tradiþionalã a societãþii faþã de rolul femeii.

Societatea civilã sporeºte educaþia moralã prin organizaþiile femeilor. Ele reprezintã nu
numai asociaþii de oameni liberi, ci ºi grupe care lucreazã în comun pentru viitorul mai bun
al tuturor oamenilor. Trebuie sã remarcãm cã profesia de jurnalist, cu toate dificultãþile ce
o însoþesc la etapa actualã în Republica Moldova, atrage, totuºi, absolventele liceelor ºi
ºcolilor. În Universitatea de Stat, la facultatea de jurnalism, actualmente îºi fac studiile 526
studenþi, dintre care 454 sunt domniºoare ºi numai 72 bãieþi. Acest coraport îºi are explicaþiile
sale. Considerând cã profesia de jurnalist este puþin plãtitã, partea bãrbãteascã preferã
profesiile cu perspective mai mari sub aspectul remunerãrii. Însã pentru partea femininã
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aceasta este o posibilitate de a se prezenta cu mai multã libertate, decât în alte specialitãþi.
Echivalent sau chiar ºi mai bine decât colegii lor - bãrbaþii, explicând aspectele economice,

politice ºi sociale ale vieþii, jurnalistele percep mai profund problematica femeii.
Numãrul publicaþiilor serioase ºi al emisiunilor cu tematicã femininã nu numai ca n-a

crescut, ci nici nu s-a îmbunãtãþit calitatea lor. Încercãrile de a crea ediþii noi ale miºcãrii
femeilor - �Zercalo�,  �Cartier� ºi altele - nu s-au încununat de succes. Într-o situaþie criticã
se aflã unica revistã pentru femei �Femeia Moldovei�. Cauzele sunt multe, cea de bazã,
însã, este situaþia criticã a economiei Republicii Moldova.

Asociaþiile de femei ºi liderii lor ºi-au asumat responsabilitatea pentru democratizarea
societãþii, cristalizarea în conºtiinþa tuturor oamenilor ºi a fiecãrui individ în parte a
importanþei lor, explicarea necesitãþii de a atinge un înalt nivel de activism civic, participarea
la viaþa socialã ºi la conducerea statului. Este o munca grea ºi asiduã, dacã þinem cont de
caracterul inert al gândirii civice ºi de obstacolele ce se ridicã mai cu seamã din partea celor
care încã n-au renunþat la modelele vechi de conducere autoritarã.

Participând la reuniunile regionale ºi internaþionale, femeile moldovene învaþã sã se
descurce în labirintul dificilelor chestiuni politice. În condiþiile în care numeroasele partide
din Republica Moldova sunt amorfe ºi într-o permanentã derivare de la stânga la dreapta,
când oamenii încã n-au înþeles cã partidele n-ar trebui sã se formeze doar pe principiul de
luptã pentru putere, cu orice preþ ºi orice mijloace, ci în tendinþa de consolidare în jurul unei
idei, gata oricând sa-ºi apere programele ºi fiind obligate, în primul rând, sã aibã în obiectivul
lor doar binele þãrii, poziþia femeilor din Republica Moldova de a se þine la distanþã de
miºcãrile partinice ºi de a-ºi fructifica potenþialul în domenii care ar influenþa mai eficient
politica de stat a þãrii, decât partidele perioadei post-sovietice - aceastã atitudine este pe
deplin justificatã ºi legitimã

Aºadar, realitãþile la care se referã expresia �Lumea este casa bãrbatului, iar lumea
femeii este casa� pot avea repercusiuni la fel de nefaste atât pentru bãrbaþi, cât ºi pentru
femei. Privind retrospectiv cei 10 ani de sãrãcie ºi zbucium, am putea zice cã stoicismul
femeilor noastre meritã tot respectul. Este evident cã orice detaliu al socializãrii individului
poate fi supus unei analize de gender. Deºi flexibilitatea genurilor este în funcþie de loc,
timp, naþiune, femeile din Republica Moldova încearcã sã influenþeze asupra vieþii sociale a
þãrii. Ele au format numeroase organizaþii non-guvernamentale, care se consolideazã ºi iau
o amploare considerabilã în sfera socialã.

În aceste condiþii, deosebit de importantã devine cultura pãcii referitor la situaþia femeilor
� rolul femeii în familie, accesul la educaþie, ocuparea de muncã ºi politica � stipulatã în
contextul Declaraþiei ONU cu privire la Drepturile Omului ºi care trebuie sã constituie, de
asemenea, o stipulare realã a acestei culturi.
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Capitolul 5

Problemele social-economice

5.1. Contradicþiile economiei în tranziþie

Cultura Pãcii nu poate fi asiguratã fãrã o bazã economicã solidã a þãrii, care ar garanta
populaþiei drepturile ºi libertãþile de bazã. Au trecut zece ani de când Republica Moldova, de
rând cu alte þãri ale Europei Centrale ºi de Est (ECE) ºi din ex-URSS, a pãºit pe calea transformãrii
sistemelor sale politice ºi economice. Atunci, cu zece ani în urmã, în aceste þãri obiectivul
principal a fost trecerea de la un sistem politic autoritar ºi de la economia planificatã centralizat
la un stat democratic, bazat pe economia de piaþa ºi societatea civilã.

Însã tranziþia ambiguã spre democraþie ºi economia de piaþã a fãcut situaþia în Moldova
deosebit de gravã, mai ales în ce priveºte creºterea economicã ºi dezvoltarea stabilã. Realizarea
acestui proces necesitã respect faþã de drepturile omului, guvernare transparentã,
reprezentativã ºi responsabilã, supremaþia legii ºi pace civilã. Deocamdatã însã progrese în
acest domeniu se înregistreazã doar parþial. Spre finele anilor 90 doar Polonia, Slovenia ºi
Slovacia au atins niveluri de producþie mai înalte comparativ cu anul 1989 �ultimul an de
dinaintea tranziþiei. În medie, þãrile din Europa Centralã ºi de Est au realizat volume de
producþie la o ratã de cel mult 90% din volumul producþiei obþinut în anul 1989, în timp ce
indicii respectivi ai þãrilor din fosta URSS sunt - 60-70%. (vezi Tabelul 5.1). Performanþa
socialã ºi economicã a þãrilor în tranziþie din ECE ºi ex-URSS s-a diferenþiat mult ºi acum, dupã
trecerea a zece ani, în toate aceste þãri, inclusiv Moldova, apar multe probleme impuse atât
de linia strategicã a tranziþiei, cât ºi de factorii ce determinã alegerea politicii economice.

Cele mai bune rezultate s-au obþinut în domeniul afirmãrii libertãþilor economice ºi politice
� deschiderea þãrii cãtre lume, transparenþa, democratizarea vieþii publice (alegerile
pluripartite, libertatea religiei, a mass-mediei, NGO etc.); liberalizarea preþurilor, activitatea
antreprenorialã, comerþul interior ºi exterior liber ºi a.

Costurile sociale ale tranziþiei, pe de altã parte, sunt foarte mari: reducerea resurselor
þãrii rezervate pentru educaþie ºi sãnãtate publicã, creºterea bruscã a discordanþei între
venituri, amplificarea sãrãciei, creºterea corupþiei ºi crimei organizate. În acest sens tranziþia
a dezamãgit profund populaþia ºi a contribuit la diminuarea bazei sociale a susþinerii reformelor.

Toate reformele, dupã cum se ºtie, sunt orientate spre realizarea unor schimbãri spre
bine. La începutul anilor �90, conform postulatelor teoriei neoliberale, majoritatea propunerilor
cu privire la reforme aveau drept componente principale: liberalizarea economiei (liberalizarea

preþurilor, liberalizarea comer-
þului ºi a activitãþii întreprinde-
rilor), privatizarea ºi stabilizarea
macroeconomicã. Practic toate
þãrile în tranziþie, inclusiv
Republica Moldova, la mijlocul
anilor �90 au realizat aceste
sarcini, bineînþeles, þinându-se
cont ºi de condiþiile lor de start
diferite � nivelul de dezvoltare,
structura economiei, specificul
naþional. Însã nu s-a produs nici
un miracol. În pofida unor
diferenþe în metodele implemen-
tãrii strategiei reformelor, în baza
teoriei neoliberale în toate þãrile
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în tranziþie, ele n-au adus o îmbunãtãþire considerabilã a sectorului real al economiei, ci au
afectat grav condiþiile de viaþã în aproape toate þãrile din regiune.

Tabela 5.1.  Economiile în tranziþie: dinamica PIB

Þãrile Declinul Anul în Creºterea Anul cu cel PIB în 1998
cumulativ al care volumul cumulativã mai ridicat  în raport
PIB PIB a fost a PIB de la nivel al PIB cu PIB
(1989=100) cel mai scãzut cel mai jos din 1989

nivel
Albania 39.9 1992 43.0 1989 0.96
Armenia 65.1 1993 29.7 1989 0.53
Azerbaidjan 63.1 1995 17.8 1989 0.50
Belarus 36.9 1995 24.0 1989 0.81
Bulgaria 36.8 1997 4.0 1989 0.72
Croaþia 37.7 1993 30.8 1989 0.82
Cehia R. 15.4 1992 12.8 1989 0.97
Estonia 36.4 1994 25.7 1989 0.89
Georgia 74.6 1994 30.6 1989 0.48
Ungaria 18.1 1993 16.3 1989 0.95
Kazahstan 40.0 1998 0.0 1989 0.69
Kârgâzstan 50.4 1995 20.1 1989 0.66
Letonia 52.8 1993 17.0 1989 0.64
Lituania 40.8 1994 19.8 1990 0.71
Macedonia, RFY 46.6 1995 7.4 1989 0.57
Moldova 66.3 1998 0.0 1989 0.42
Polonia 13.6 1991 42.6 1998 1.23
România 26.7 1992 3.4 1989 0.82
Rusia 45.1 1998 0.0 1989 0.61
Slovacia 24.7 1993 32.9 1998 1.00
Slovenia 20.4 1992 25.4 1989 1.00
Tadjikistan 74.0 1996 7.1 1989 0.45
Turkmenistan 59.5 1997 4.5 1989 0.45
Ukraina 63.8 1997 0.8 1989 0.42
Uzbekistan 14.4 1995 7.0 1990 0.88
Toate þãrile 41.8 1993 17.0 1989 0 .7
în tranziþie
Toate þãrile E.C.E. 28.0 1992 21.9 1989 0.9
Þãrile Baltice 21.6 1994 20.8 1989 0.7
Alte þãri din
ex-URSS 37.5 1995 11.8 1989 0.6

Sursã: IMF. Database incorporating naþional statistics, World Economic Outlook, 1999.

Trebuie menþionat faptul, cã în decursul acestor ani aspectele sociale ale reformelor au
fost întotdeauna plasate pe planul al doilea. Eforturile depuse în sfera socialã au fost fragmentare.
Potrivit estimãrilor Bãncii Mondiale, numãrul persoanelor cu venituri mai mici de 4 dolari pe
zi în þãrile ECE ºi ex-URSS a crescut de la 14 mil. în 1989 pânã la 147 mil. spre mijlocul anilor
�90. În Moldova, potrivit estimãrilor - 66% din populaþie se aflã sub pragul sãrãciei; cu toate
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acestea 20% din �noii bogaþi� acapareazã peste 50,3% din veniturile totale ale populaþiei,
iar 20% din �noii sãraci� � doar 3,4% (1998).

Ca ºi în þãrile din America Latinã ºi Africa, o altã problemã comunã pentru þãrile ECE ºi
din fosta URSS a devenit creºterea rapidã a datoriei externe. În Moldova, cãtre finele anului
1999, suma acesteia constituia circa 1 miliard dolari S.U.A. sau peste 90% din PIB, asupra
þãrii �planeazã� permanent pericolul defaultului.

Toate þãrile în tranziþie au urmat strategii de reformare identice, recomandate din exte-
rior. Nu reiese oare de aici cã atât succesele unor þãri, cât ºi insuccesele majoritãþii economiilor
în tranziþie ar trebui sã fie partajate cu naþiunile din Occident?

În acest context se impune afirmaþia fãcutã de J. Wolfensonn, Preºedintele Bãncii Mondiale:
�Dacã se doreºte o creºtere stabilã, este importantã abordarea în ansamblu a problemelor
sociale ºi celor ale sãrãciei, deoarece dacã nu sunt rezolvate problemele sociale, cele legate
de sãrãcie, precum ºi problemele ce þin de structurile inerente, creºterea nu va fi stabilã. În
societate se vor produce erupþii sociale sau de alt gen�14 .

O apreciere deosebit de criticã a metodologiei reformelor în baza teoriei neoliberale ºi
rezultatelor sociale negative se face în Raportul Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD)
- Dezvoltarea Umanã în þãrile ECE ºi ex-URSS � 1999: �Înainte de anii �90 þãrile din ECE ºi CSI
erau notorii prin maniera în care asigurau populaþia cu un nivel înalt al securitãþii de bazã...
Perioada de tranziþie a schimbat drastic aceastã situaþie�15. În cazul Republicii Moldova se
mai observã o agravare a aprecierii critice a consecinþelor sociale ale tranziþiilor16 . ªi  pentru
aceasta existã temeiuri serioase - pe parcursul unui deceniu s-a produs o înrãutãþire
considerabilã a condiþiilor de trai. În anul 1999 indicele dezvoltãrii umane (IDU) pentru
Republica Moldova, potrivit estimãrilor Departamentului Analizã Statistice ºi Sociologice a
fost de 0,698 (în 1993 acesta era egal cu 0,718). Componentele principale ale IDU pentru
Moldova actualmente sunt: PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpãrare � 2033
dolari SUA; speranþa de viaþã la naºtere � 67,4 ani; alfabetizarea populaþiei adulte � 96,4%.

În pofida înrãutãþirii IDU în ultimii ani, Republica Moldova mai rãmâne în grupul statelor cu
�nivel mediu al dezvoltãrii umane�. Printre 174 de þãri incluse în lista clasamentului ONU
(Raportul Dezvoltarea Umanã, 2000), Moldova se plaseazã pe locul 102, fiind învecinatã cu
Albania, Tunisia, Indonezia, El Salvador ºi alte þãri în curs de dezvoltare.

Tranziþia a produs o decepþie. În Moldova, ca ºi în majoritatea altor þãri în tranziþie,
cheltuielile sociale ale transformãrilor în procesul de tranziþie la economia de piaþã s-au
dovedit a fi considerabil mai mari decât se preconiza iniþial de cãtre reformatori. Iar acest
fapt îngusteazã baza socialã a susþinerii reformelor. Reiese cã s-a dovedit a fi lipsitã de
temei încã o încercare (ºi anume în aceastã regiune!) de a conduce oamenii spre un viitor
luminos cu ajutorul unor metode neobiºnuite. De ce a avut loc acest fenomen? Explicaþiile
pot fi diferite. Una din ele este simplã � �teoria e corectã, dar implementarea - greºitã�.
Alte explicaþii pot fi: condiþiile de start ce diferã de la o þarã la alta, mentalitatea populaþiei
etc. Însã cea mai acceptabilã explicaþie a eºecurilor perioadei respective este slãbirea rolului
statului, lipsa consecvenþei ºi a coordonãrii acþiunilor instituþiilor politice, economice ºi
juridice ale statului - �slãbiciunea structurilor instituþionale�. Paradoxal, dar cu privire la
aceste aprecieri cad de acord ºi adepþii ºi criticii perioadei de tranziþie. Statul ºi instituþiile
acestuia au fost iniþiatorii reformelor. Însã de la bun început în majoritatea þãrilor în tranziþie,
inclusiv în Moldova, au prevalat iluziile, precum cã în perioada de tranziþie se va reuºi
combinarea elementelor paternalismului de tip socialist (statismul) ºi avantajele pe care le
presupun  posibilitãþile de autoreglare ale pieþei.

Slãbiciunea statului ºi nivelul scãzut al consensului politic în societate nu au permis în
Moldova de a antrena în mãsura necesarã rolul reglementoriu al statului în procesul de
promovare a reformelor. În special, mecanismele statale, ce trec printr-o crizã profundã,

14.
 Conferinþa de la Institutul FMI cu privire la a doua generaþie a reformelor, Washington DC, noiembrie, 1999.

15.
 Raportul Dezvoltarea Umanã pentru þãrile ECE ºi C.S.I., 1999, PNUD.

16.
 Republica Moldova, 1999. Raportul Naþional Dezvoltarea Umanã. PNUD-Moldova, 1999; P. Rounas,
N. Orlova. �Twice hit � badly woonded: the Devastating Cost of an Inadequate Transition în Moldova�.
Stockholm, 1999; BM, 1999. �Moldova: Strategies for Poverty Reduction�, N. Orlova. 1998. Moldova;
Transition to Poverty, MA Thesis. The Hague Institute of Social Studies.
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s-au dovedit a fi incapabile de a lansa la timp reformele structurale, de a colecta eficient taxele
ºi a asigura susþinerea bugetarã a pãturilor sãrace ale populaþiei.

Deoarece crizele, de obicei, aprofundeazã inegalitatea, Guvernul trebuia sã stimuleze
dezvoltarea sectorului privat ca fiind un absorbant al ºomajului, sã reorganizeze sistemul
de asistenþã socialã ºi sã întreprindã mãsuri pentru protecþia celor mai sãrace pãturi ale
populaþiei contra ºocurilor economice. Pânã acum însã aceasta nu s-a realizat.

Tabela 5.2 Indicatorii macroeconomici de bazã ai Republicii Moldova

Populaþia (1999) : 3.65 mln*            Rata creºterii populaþiei (1994-2000): -0.3 p.a.
PIB(2000): 1.28 bln USD PIB pe cap de locuitor la cursurile

valutare de piaþã (2000f) : USD 350
1995 1996 1997 1998 1999 2000f

Modificarea anualã a PIB real evaluat -1.4 -7.8 1.6 -6.5 -4.4 0,0
în lei,(%)
ªomajul (ca % forþei de muncã)** 1.4 1.5 1.5 9.2 11.6 11.5
Rata inflaþiei medie anualã 30.2 23.5 11.8 7.7 39.3 31.3
Consumul / PIB (%) 82.9 94.3 97.4 100.9 87.8 95.8
Deficitul bugetar / PIB (%) -6.7 -7.6 -7.8 -3.3 -3.2 -4.1
Modificarea banilor în sensul larg, 66 15.6 34 -9 42.7 39.8
% (sfârºitul anului)
Datoria externã de stat,  USD mil 825.7 1040.9 1216.7 1360.1 1344.7 1330
Datoria externã de stat / PIB, USD mil 57.2 62.5 63.0 80.5 116.0 103.7
Rata medie de schimb (MDL/US$) 4.49 4.59 4.63 5.38 10.52 12.40

* Fãrã Transnistria
** Pânã la 1998 - ºomajul înrejistrat, de la 1998 - comform metodologiei ILO

           Sursã: Guvernul Republicii Moldova, Banca Naþionalã a Moldovei

Conform lucrãrii �Antreprenoriatul mic ºi mijlociu� (NewBiznet/USAID, CISR, 2000),
mediul pentru antreprenoriatul din Moldova este nefavorabil. Acest fapt poate fi observat
prin aspectul inconvenienþei în multe privinþe a cadrului legal ºi a metodelor reglatorii
(reglementarea, licenþierea, impozitarea ºi controlul), climatul nefavorabil pentru investiþii,
accesul limitat la creditele bancare ºi infrastructura slabã a antreprenoriatului. Nu e de mirare
cã majoritatea întreprinderilor mici ºi mijlocii din Moldova practicã... �economia tenebrã�. A
decepþionat ºi reforma proprietãþii pe baza privatizãrii accelerate în masã contra bonuri
patrimoniale, care a fost orientatã spre acordarea pentru toþi a �posibilitãþilor egale de
start�. În realitate ea doar a repartizat activele de calitate inferioarã unui numãr mare de
proprietari sãraci ºi a canalizat activele valoroase spre cei �descurcãreþi ºi cu relaþii�.

Maniera populistã de privatizare ºi ritmurile lente ale reformelor în complexul
agroindustrial (care este un sector cheie pentru economia naþionalã!) nu au înlesnit formarea
unor proprietari puternici, a unei maniere eficiente de dirijare a întreprinderilor, ceea ce, la
rândul sãu, a avut un impact extrem de nefast asupra dinamicii sectorului real, posibilitãþilor
de export ºi de angajare a populaþiei în câmpul muncii. Nerespectarea legilor ºi deciziilor
judecãtoreºti a dus la incapacitatea aparatului de stat de a se opune economiei tenebre, ce
s-a extins considerabil (conform estimãrilor DASS nu mai puþin de 35% din PIB în 1999) ºi a
dus la apariþia unui cerc vicios al corupþiei, activitãþii antreprenoriale latente, a redus veniturile
în bugetul de stat, în timp ce discrepanþa veniturilor populaþiei a crescut în mod dramatic. În
domeniul macroeconomic eforturile de a reduce inflaþia ºi deficitul bugetului de stat nu au fost
atât de stabile. Majoritatea succeselor obþinute de Moldova spre mijlocul anilor 90 în domeniul
stabilitãþii macroeconomice, ulterior, în special dupã criza financiarã din Rusia în 1998, au
dispãrut (vezi Tabela 5.2).
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Calitatea joasã a guvernãrii a dat naºtere corupþiei, Moldova fiind inclusã în grupul celor
mai corupte 25 de þãri17 . Corupþia ºi sãrãcia sunt douã feþe ale aceleiaºi monede. Corupþia nu
numai cã afecteazã grav viaþa cotidianã a oamenilor, dar ºi stranguleazã iniþiativa economicã
privatã a populaþiei, dezvoltarea antreprenoriatului ca  forþã motrice a economiei de piaþã ºi
mijloc de �autosalvare� a oamenilor în timpurile grele. Eficienþa socialã redusã a reformelor,
diferenþierea bruscã a veniturilor, neajunsurile în repartizarea rezultatelor evoluþiei economice
(�noii bogaþi� vis-a-vis de �noii sãraci�) s-au manifestat în extinderea zonei sãrãciei, în insuficienþa
acutã de resurse pentru susþinerea de cãtre stat a sferei sociale, în special a ocrotirii sãnãtãþii
ºi învãþãmântului de culturã generalã.

Încheierea procesului de tranziþie ºi integrarea Republicii Moldova în economia mondialã,
precum ºi aderarea ei efectivã la multiplele instituþii internaþionale va avea un impact pozitiv.
Aºadar, pentru Moldova este deosebit de importantã promovarea cooperãrii efective - în
domeniul comerþului, finanþelor, ºtiinþei ºi tehnologiei - cu þãrile dezvoltate ºi vecinii din
Europa de Est. Pentru a intensifica integrarea este necesar sprijinul internaþional eficient
pentru efectuarea reformelor atât în limitele resurselor financiare ale þãrii, cât ºi corespunzãtor
expertizei instituþionale ºi de know-how.

Fãcând o retrospectivã a tranziþiei, putem conchide cã multe conflicte sociale sunt generate
de cauze economice. Pentru a le depãºi ºi a crea un mediu favorabil culturii pãcii în Moldova,
sunt importante cel puþin cinci soluþii de modelare pentru viitor:

(i). Este necesarã asigurarea unui consens social în ce priveºte substanþa ºi relaþiile reciproce
ale diverselor componente ale reformei. Stabilitatea politicã ºi noua ordine economicã sunt
posibile doar dacã acestea sunt susþinute de populaþie.

(ii). Þara are nevoie de o guvernare puternicã ºi eficientã, capabilã sã asigure respectarea
legilor ºi menþinerea instituþiilor, normelor ºi a practicilor de importanþã esenþialã pentru o
economie de piaþã veritabilã ºi o dezvoltare umanã durabilã. Slãbiciunea guvernului sporeºte
nerespectarea legislaþiei ºi a regulamentelor oficiale, în special evaziunile fiscale. Guvernele
slabe sunt mai vulnerabile corupþiei.

(iii). Ieºirea din cercul vicios al depresiei este posibilã doar prin concentrarea atenþiei
asupra sectorului real al economiei naþionale. Pentru aceasta este necesarã crearea unei
motivaþii pentru factorii economici, convenabilã acestora, dar ºi statului; se cere îmbunãtãþirea
managementului corporativ al întreprinderilor privatizate, asigurarea respectãrii drepturilor
investitorilor ºi transparenþa concursurilor de privatizare; asigurarea protecþiei sectorului
întreprinderilor mici ºi mijlocii, deoarece anume pe baza acestora se formeazã clasa medie
� aliatul reformelor. Acestui obiectiv trebuie sã-i fie subordonat ºi scopul apropierii între
sistemul bancar ºi sectoarele productive ale economiei, evitãrii impactului lobbysmului ºi a
intereselor de grup în sfera importului/exportului, în domeniul privatizãrii, a presingului în ce
priveºte creºterea cheltuielilor bugetare.

(iv). Personalitatea ºi necesitãþile ei trebuie sã se afle în centrul atenþiei celor, care iau
decizii politice, ºi considerate obiectiv major al reformelor. Responsabilitãþile sociale ale
guvernului nu au diminuat odatã cu tranziþia de la sistemul centralizat de planificare la economia
de piaþã. Trebuie sã se schimbe doar manierele de gestionare a proceselor ce au loc în sfera
socialã. Pe primul plan pentru Moldova acum se aflã combaterea sãrãciei, reforma sistemului
asigurãrilor sociale, a ocrotirii sãnãtãþii ºi sistemului educaþional, formarea pieþei muncii.
Dificultatea majorã a reformelor în sfera socialã o constituie faptul, cã sistemele noi trebuie sã
fie atât socialmente imparþiale, cât ºi echilibrate economic.

(v). Succesul tranziþiei depinde în mod direct de faptul cât de productiv s-a reuºit combinarea
componentelor politice ºi economice ale tranziþiei. Experienþa Republicii Moldova, atât pozitivã
cât ºi negativã, demonstreazã destul de convingãtor legãtura dintre progresul reformelor ºi
stabilitatea politicã. Riscurile politice ºi acþiunile dezordonate ale statului sunt un rival al reformelor.
Cetãþenii mai bine informaþi sporesc gradul de participare generalã la procesul de luare a
deciziilor. Erupþiile sociale, grevele ºi protestele stradale sunt o manierã extremã de manifestare
a voinþei publice. În acest context, este vital ca în þarã sã se asigure transparenþa guvernãrii,
informarea publicã acordatã atât de cãtre guvern, cât ºi de ONG, în vederea promovãrii
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 Transparency Internaþional. Indicii Corupþiei �Transition�, Octombrie, 1999, p.2.
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tuturor reformelor în învãþãmânt, inclusiv reciclarea ºi perfecþionarea profesionalã, precum ºi
educaþia legislativã, medicalã ºi ecologicã întru ajutorarea oamenilor de a cãpãta deprinderi ºi
experienþa necesarã pentru asigurarea eficientã a transformãrilor. Astfel, vor fi create condiþii de
promovare a unei societãþi civile mai puternice, capabile sã se implice în rezolvarea problemelor
politice, economice ºi sociale cheie.

Lecþiile anilor 90 au spulberat toate iluziile. Atât pentru Guvern cât ºi pentru populaþie
a devenit clar: calea spre bunãstare, spre economia de piaþã social-orientatã, cu rezultate
pozitive ale reformelor, pentru populaþie ºi pentru stat, va fi lungã. A apãrut necesitatea
unei noi strategii care sã corespundã într-o mai mare mãsurã cerinþelor securitãþii umane în
prezent ºi dezvoltãrii durabile a Republicii Moldova în viitor.

5.2. Disparitãþi urban-rurale

Eliminarea sãrãciei constituie la momentul actual o problemã urgentã pentru Moldova. În
condiþiile de crizã social-economicã în cea mai grea situaþia s-au pomenit locuitorii din mediul
rural. Transformãrile promovate în mediul rural deocamdatã aduc mai mult pierderi, decât
foloase. Locuitorii de la sate sesizeazã starea lor actualã ca o ameninþare a concepþiilor
câtorva generaþii cu privire la tipurile de conduitã ºi modul lor de viaþã. În decursul deceniului
de tranziþie nivelul de trai al populaþiei rurale a scãzut, iar disproporþia dintre acesta ºi viaþa
din sectorul urban s-a mãrit. Dacã în anul 1997 venitul net total lunar al locuitorilor de la sate
în raport cu cel al locuitorilor de la oraºe constituia 64,8%, în anul 1998 acest indice era de
60,4%, iar în anul 1999 � 52,1%. Sãrãcia sãtenilor s-a manifestat nu numai în scãderea
veniturilor, ci ºi în structura extrem de nefavorabilã a veniturilor pe care le-au obþinut. Veniturile
din economii calculate la un membru al familiei rurale sunt de 3,5 ori mai mici, decât în oraºe,
ºi au constituit doar 21,0% din veniturile nete totale, comparativ cu 37,8% în localitãþile
urbane. Posibilitãþile sãtenilor de a dobândi venituri curente de asemenea sunt foarte reduse.
Sursele lor principale sunt veniturile din activitatea agrarã independentã (67,2%) ºi din munca
salariatã (15,3%). Pentru orãºeni aceste surse de asemenea sunt prioritare, dar importanþa
lor în structura veniturilor este totalmente alta comparativ cu cea a populaþiei rurale. Totodatã,
plãþile sociale, precum ºi alte transferuri, joacã un rol mai esenþial în formarea veniturilor la
orãºeni decât la sãteni. Dacã suma pensiilor, indemnizaþiilor de familie, burselor, compensaþiilor,
ajutorului material, acordate din diverse surse, a constituit mai mult de 30% din câºtigul unui
orãºean cu venituri medii, atunci pentru un locuitor din mediul rural aceastã sumã a constituit
doar 16% (vezi Tabela 5.3.). Extrem de nesatisfãcãtor funcþioneazã sistemul de susþinere
socialã a populaþiei rurale, multe programe de asistenþa socialã îi pun pe locuitorii de la raºe
într-o poziþie preferenþialã. Dacã în bugetul lunar al unui orãºean, din diferite surse, se încaseazã
transferuri în sumã de 30,64 lei, atunci în cel al uni sãtean � doar de 5,37 lei.

Tabela 5.3. Dinamica veniturilor globale nete medii lunare la o persoanã, 1999
Oraº Sat

Venituri globale nete (I+II) 272.4 141.8
I. Venitul disponibil, lei 169.3 112.1
inclusiv dupã tipurile de activitate, %
l venitul din munca salariatã 57.7 15.3
l venitul de la activitatea agrarã independentã 6.5 67.2
l venitul din activitatea individualã 5.5 1.4
l venitul din proprietate 0.3 0.3
l plãþile sociale 10.3 6.5
l alte plãþi curente ºi transferuri 19.4 9.5
II. Venituri din economii, lei 103.1 29.8
inclusiv, %
l încasãri de la sistemul financiar 75.5 99.0
l încasãri din vânzarea imobilelor 24.5 1.0
Sursã: Cercetãrile în domeniul bugetelor casnice, 1999.
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Drept nefavorabilã pentru populaþia ruralã s-a format ºi corelaþia dintre segmentele
monetar ºi natural ale veniturilor. În formã naturalã, gospodãriile casnice agricole au încasat
68,2% din venituri, în timp ce menajele orãºeneºti � 15,6%. Acest fapt limiteazã serios
solvabilitatea sãtenilor. Þinând cont de depãºirea aproape dublã a volumului veniturilor
nete totale ale orãºenilor raportat la cel al sãtenilor, partea monetarã a veniturilor orãºenilor,
ºi, prin urmare, capacitatea lor de cumpãrare ºi posibilitatea de a realiza acumulãri monetare
s-a dovedit a fi de 4 ori mai mare decât a oamenilor ce locuiesc la sate.

Rãmânerea în urmã a populaþiei rurale se produce pe fundalul agravãrii diferenþierii
veniturilor obþinute de locuitorii din mediul urban, nivelul cãrora se aflã în dependenþã de
dimensiunile urbelor. Oraºele mari creeazã condiþii favorabile pentru realizarea potenþialului
educaþional ºi de calificare al oamenilor; ele dispun de posibilitãþi mari pentru plasarea în
câmpul muncii ºi de infrastructurã mai perfectã de asistenþã socialã. În oraºele mici (care
constituie majoritatea oraºelor Moldovei) sãrãcia este mai evidentã, ºomajul a cãpãtat
caracter cronic, iar modul de viaþã al locuitorilor acestor orãºele seamãnã mult cu cel din
mediul rural. O consecinþã a acestei situaþii este faptul cã dinamica veniturilor totale ale
populaþiei din oraºele mici este cea mai defavorabilã. Dacã în anul 1997 veniturile nete totale
ale locuitorilor din oraºele mari depãºeau volumul veniturilor locuitorilor din oraºele mici de
1,6 ori, atunci în 1999 � deja de 2,3 ori. Totodatã disproporþia între veniturile nete totale ale
locuitorilor oraºelor mici ºi ale sãtenilor s-a redus de la 12,9% pânã la 10,5%. Mai mult ca
atât, pe parcursul ultimilor ani veniturile curente ale sãtenilor, deºi cu puþin, dar au depãºit
veniturile disponibile ale locuitorilor din oraºele mici (vezi Tabela 5.4.).

Tabela 5.4. Dinamica veniturilor ºi amplasarea populaþiei în funcþie
 de locul de trai, 1999, %

Oraºe mici Oraºe mari  Localitãþile rurale

Populaþia � în total,  inclusiv cu
venitul lunar pe cap de locuitor, lei: 100.0 100.0 100.0
pânã la 90.0 50.5 25.3 51.0
 de la 90,1 pânã la 198,0 35.7 34.3 37.6
de la 198,1 pânã la 270,0 8.0 15.9 6.1
270,1 ºi mai mult 5.8 24.5 5.3
Sursa: Cercetãrile în domeniul bugetelor casnice, 1999

În atare situaþie majoritatea sãtenilor s-au dovedit a fi incapabili de a-ºi realiza drepturile,
ei sunt supuºi unei izolãri generale stricte, neavând accesul la bunurile sociale ºi posibilitãþile
profesionale necesare. De aceea, o condiþie incontestabilã pentru încetãþenirea culturii
pãcii în Republica Moldova este protecþia ºi respectarea drepturilor ºi libertãþilor elementare
ale omului, inclusiv a dreptului populaþiei rurale din republicã la o viaþã demnã.

Volumul limitat al veniturilor ºi preponderenþa încasãrilor naturale au avut un efect negativ
asupra posibilitãþilor de obþinere a diverselor facilitãþi sociale de cãtre populaþia ruralã. În anul
1999 cheltuielile de consum în bugetele gospodãriilor rurale au constituit 62,3% în raport cu
volumul mijloacelor alocate pentru consum în familiile orãºeneºti. În afarã de aceasta, o tendinþã
alarmantã este micºorarea cotei de mijloace bãneºti în volumul total al cheltuielilor de consum.
Dacã în gospodãriile orãºeneºti ea a rãmas stabilã ºi a constituit circa 86,0%, atunci în cele
sãteºti � s-a micºorat pânã la 35,5%.

În structura cheltuielilor de consum ale gospodãriilor din mediul rural, poziþia principalã
o deþin cheltuielile pentru produsele alimentare - 73%. Totodatã consumul alimentar al
acestor gospodãrii, în componenþa cãruia prevaleazã produsele de micã valoare nutritivã,
precum pâinea ºi cartofii, nu asigurã raþia echilibratã de alimentare pentru o parte esenþialã a
sãtenilor. Iar creºterea disproporþiilor în raþia de alimentare dupã conþinutul de albuminã,
grãsimi, hidraþi de carbon, vitamine ºi microelemente poate duce la consecinþe negative de
lungã duratã pentru activitatea vitalã a populaþiei rurale. În cazul locuitorilor de la oraºe
aceastã tendinþa nu este atât de evidentã.
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Tabela 5.5 Structura cheltuielilor de consum ale gospodãriilor casnice,
  pe medii de reºedinþã, 1999, %

Urbane Rurale
Cheltuielile de consum�în total 100.0 100.0
inclusiv pentru:
 alimentare 55,6 73,3
 alcool ºi tutun 2,9 5,5
 îmbrãcãminte ºi încãlþãminte 7,8 5,6
 locuinþã ºi dependinþe 13,3 5,6
 întreþinere a locuinþei 2,6 2,3
 sãnãtate 4,7 2,8
 transport 4,6 2,1
 comunicaþii 1,8 0,3
 distracþie 2,5 0,5
 învãþãmânt 0,4 0,4
 alimentare publicã, hoteluri 0,7 0,0
 alte comoditãþi ºi servicii 3,1 1,5
Sursa: Cercetãrile în domeniul bugetelor casnice, 1999

Diferenþele în nivelul de dotare al gospodãriilor orãºeneºti ºi sãteºti cu obiecte de uz îndelungat
nu se limiteazã numai la diferenþele dintre venituri ºi la calitatea alimentaþiei. Solvabilitatea scãzutã
a gospodãriilor rurale a fãcut dificilã înlocuirea televizoarelor, frigiderelor, maºinilor de spãlat, a
altor aparate învechite, utilizate mai mulþi ani. Aceasta �a conservat� situaþia în sfera aprovizionãrii
populaþiei rurale cu tehnicã de uz casnic, menþinând-o la nivelul anilor �80.

Infrastructura comunalã a localitãþii rurale, care creeazã un mediu de confort pentru
populaþie, în condiþiile de crizã, temporar rãmâne intactã.  Asigurarea populaþiei rurale a
Moldovei cu locuinþe este în general satisfãcãtoare. Problema constã în nivelul insuficient
de amenajare comunalã. Dacã de electricitate dispun practic toate gospodãriile rurale, de
gaz natural � numai jumãtate din acestea, iar de apeduct dispun doar 1% din gospodãrii,
iar de telefon � 17,5% (vezi Tabelul 5.6.).

Tabela 5.6  Structura gospodãriilor casnice dupã caracteristicile ºi dotãrile
locuinþelor, pe medii de reºedinþã, 1999, în %

Gospodãrii care deþin locuinþe asigurate cu: Total Urban Rural
Iluminare electricã 99,0 99,5 98,7
Apã:
 apeduct 31,1 76,1 0,9
 ciºmea 6,0 9,6 3,5
 fântânã 62,9 14,3 95,5
 izvor 0,0 0,0 0,0

Instalaþie de canalizare 31,1 76,1 0 ,9
Baie sau duº 28,9 71,9 0,0
Gaze naturale:
 reþea centralã 28,5 63,9 4,8
 în butelii 42,4 25,5 53,8

Încãlzire:
 centralã 32,3 75,8 3,1
 localã 67,7 24,2 96,9
Telefon 36,8 65,5 17,5
Sursa: Cercetãrile în domeniul bugetelor casnice, 1999
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Importanþa învãþãmântului pentru sporirea �capitalului uman�, cu care omul intrã pe piaþa
muncii, ºi pentru dezvoltarea personalitãþii lui este atât de mare, încât accesul la învãþãmântul
de calitate superioarã este recunoscut de ONU drept unul din drepturile principale ale omului.
În Moldova accesul copiilor sãteni la învãþãmântul de bazã gratuit este lezat din câteva
considerente. În primul rând, localitãþile rurale dispun de o bazã tehnico-materialã a
învãþãmântului ºcolar relativ slabã. ªcolile sãteºti nu rezistã comparaþiei cu cele urbane în
ceea ce priveºte dotarea cu tehnica de calcul - dacã ºcolile urbane dispun de cabinete de
informaticã ºi tehnica de calcul în volum de 72,5%, cele din localitãþile rurale � doar la nivel
de 48,7%. Multe edificii ºcolare în sat necesitã reparaþie capitalã. Personalul didactic al
sistemului de ºcoli sãteºti este mai mic la numãr, decât în alte locuri. Cota profesorilor fãrã
studii pedagogice superioare ºi a persoanelor la vârsta de pensionare este mare; salariile mici
ºi restanþele la salariu nu încurajeazã tinerii specialiºti sã rãmânã în mediul rural.

Elevii din sate pierd mult timp prin participarea la lucrãrile agricole în gospodãriile casnice.
Munca extraºcolarã excesivã are un impact negativ asupra executãrii de cãtre elevi a temelor
de acasã ºi frecventãrii ºcolii. Nivelul scãzut de alimentaþie al elevilor, insuficienþa albumino-
energeticã, deficitul unor microelemente, mai ales, al fierului ºi iodului în alimente, au efect
extrem de negativ asupra capacitãþilor copiilor.

În anul 1999 cheltuielile bãneºti pentru învãþãmânt la un membru al gospodãriilor casnice
urbane depãºeau de 3,9 ori cheltuielile familiilor din mediul rural. Impactul în totalitate al
acestor circumstanþe a creat obstacole serioase pentru copii din familiile sãteºti în
disponibilitatea serviciilor educaþionale calitative. Numãrul total al copiilor neºcolarizaþi
constituie 4,7 mii, din care  79% sunt copii sãteni.

În rezultatul disproporþiilor între bunãstarea familiilor urbane ºi a celor rurale creºte,
chiar de la începutul vieþii lor, diferenþierea poziþiilor de start ale copiilor. Absolvenþii ºcolilor
sãteºti cedeazã în capacitatea competitivã celor din oraºe, de aceeaºi vârstã. Extinderea
sistemului educaþional cu platã, la nivelul post-gimnazial sau post-liceal, a dus la aceea, cã în
þarã, pe bazã de contract, îºi face studiile fiecare al doilea student, iar în anul 1999 numãrul
lor a crescut cu 21,0%. Reducerea finanþãrii învãþãmântului superior din partea statului ºi
pãstrarea cotei de 50% pentru abiturienþii din mediul rural, finanþate din sursele bugetare,
nu permit asigurarea posibilitãþilor egale pentru admiterea la studii în instituþiile universitare.
La fel de negative pentru tineretul rural doritor de a obþine studii superioare sunt: locuirea
în afarã familiei, condiþiile de trai necorespunzãtoare în timpul studiilor (numai 37% din
studenþi primesc burse ºi 65% din ei dispun de o camerã într-un cãmin), cheltuielile mari
pentru transport, bursele mici.

Sarcina consolidãrii culturii pãcii necesitã acþiuni multilaterale în domeniul educaþiei,
dezvoltãrii tuturor oamenilor, indiferent de locul lor de trai.

În Moldova necesitã studiu aprofundat �educaþia secundã� � ºtiinþa de a locui împreunã,
care este deja implantatã de cãtre �educaþia primarã�, asiguratã prin educaþia de culturã
generalã. De aceea orientarea tuturor spre educaþie constituie un suport suplimentar pentru
realizarea culturii pãcii.

Ocrotirea sãnãtãþii populaþiei este parte integrantã a culturii pãcii ºi o caracteristicã
importantã a acesteia. În Moldova situaþia în sfera ocrotirii sãnãtãþii este foarte problematicã.
În cea mai dificilã situaþie s-a pomenit populaþia ruralã - în rezultatul transformãrilor din
perioada de tranziþie morbiditatea în rândurile populaþiei rurale depãºeºte de 1,5 ori
morbiditatea populaþiei de la oraºe.

Destrãmarea sistemului universal de ocrotire a sãnãtãþii publice a transferat
responsabilitatea pentru starea sãnãtãþii cetãþenilor în exclusivitate pe seama instituþiilor din
acest sistem. Introducerea plãþii pentru serviciile, care anterior s-au bucurat de înlesniri, sau
au fost gratuite, ºi preþurile înalte la medicamente au devenit sesizabile în primul rând pentru
familiile neasigurate, marea parte a cãrora nu-ºi pot permite cheltuieli suplimentare pentru
servicii medicinale ºi de întremare cu platã. Cheltuielile bãneºti pentru întreþinerea sãnãtãþii la
un membru al gospodãriei urbane au constituit în medie 8,21 lei pe lunã, iar în mediul rural �
3,15 lei sau de 2,6 ori mai puþin.
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Reorganizarea reþelei de instituþii medicale, care a atras dupã sine comasarea acestor
instituþii, închiderea multor dispensare la sate, impune populaþia ruralã sã se adreseze dupã
ajutor medical la centrele judeþene. Sãrãcia sãtenilor ºi tarifele mari la transportul de pasageri
în multe cazuri fac imposibil tratamentul calificat din cauza inaccesibilitãþii acestuia.

Aºadar, majoritatea locuitorilor din mediul rural nu au posibilitatea de a-ºi realiza drepturile
sociale principale ºi sãrãcia lor este de naturã multilateralã. Dacã e sã luãm în consideraþie
faptul cã sãtenii constituie mai mult de o jumãtate din populaþia þãrii ºi cã partea ei esenþialã
o constituie bãºtinaºii, atunci apropierea satului de oraº în ceea ce priveºte condiþiile de trai
poate fi consideratã deja drept problemã naþionalã, a cãrei soluþionare trebuie sã devinã
sarcina fundamentalã a politicii sociale a statului.

Cultura populaþiei din Moldova, inclusiv cea economicã, a evoluat în decursul unei
perioade istorice îndelungate, prezervând o anumitã stabilitate, persistenþã ºi având un
anumit specific, în pofida schimbãrii orânduirii politice ºi economice. Un set de caracteristici
este foarte important din punct de vedere al prezervãrii unui anumit mediu socio-cultural
ºi al educaþiei de toleranþã ºi anume el reduce considerabil posibilitatea apariþiei conflictelor
în þarã. În societatea moldoveanã concepþia muncii este foarte puternicã, ceea ce se explicã
prin tradiþiile agricole seculare ºi prin respectul faþã de munca agricolã drept una din
principalele surse de existenþã.

Manifestarea independenþei economice ºi  a iniþiativei este evidentã. Populaþia este
predispusã sã soluþioneze independent o parte a problemelor sale financiare, impunându-
ºi tradiþiile de autoconservare. Caracteristicã îi este ºi aspiraþia la o anumitã independenþã
faþã de economia socialã ºi politica autoritãþilor, orientarea populaþiei e spre autoasigurarea
cerinþelor sale minimale de existenþã. Chiar ºi în anii de dinaintea tranziþiei mulþi au
administrat gospodãrii individuale ºi au prelucrat terenuri de pãmânt. Acum aceastã activitate
a devenit un fenomen de masã, un mijloc de existenþã pentru multe familii inclusiv ºi din
rândul celor urbane. Deºi în decursul ultimilor ani o mare parte din cetãþenii apþi de muncã
au rãmas fãrã serviciu, apelarea la agenþiile de muncã de stat n-a devenit o normã de
comportament pentru ºomeri. Ei încearcã sã-ºi gãseascã singuri locuri de muncã inclusiv
peste hotarele þãrii.

Datoritã tradiþiilor þãrii ºi mentalitãþii populaþiei, societatea manifestã încredere în stat
atât de puþinã, încât, într-o mãsurã anumitã, explicaþia o putem gãsi în tendinþa ei spre
maximã independenþã, precum ºi în tradiþiile populaþiei de a se bizui pe puterile proprii. În
acelaºi timp, populaþia nu este indiferentã faþã de ceea ce se întâmplã în þarã ºi percepe
foarte personal dificultãþile economice ale statului, fenomenul de crizã din societate ºi
poziþia pãturilor celor mai sãrace. Înþelegerea ºi compãtimirea pentru soarta grea a sãtenilor
este caracteristicã ºi populaþiei urbane, marea parte a cãreia îºi trage obârºia din mediul
rural ºi locuieºte la oraº doar în prima sau a doua generaþie.

5.3. Criminalitatea ca reflectare a tensiunilor din societate

Transformãrile parcurse de Republica Moldova în anii �90 au iniþiat diverse ºi contradictorii
schimbãri în viaþa sociala. În aceste condiþii, a crescut simþitor activitatea socialã a oamenilor,
activitate determinatã de noi criterii morale de comportament, asupra cãrora, într-o mare
mãsurã, încã nu s-a ajuns la o accepþie comunã. Comportamentul este orientat spre adaptarea
la noile realitãþi ºi procese din societate. Diversificarea activitãþii sociale a determinat
existenþa unei multitudini de noi norme sociale ºi, în consecinþã, o varietate de forme de
conduitã a oamenilor în cadrul acestor relaþii. Oamenii încep sã acþioneze în funcþie de
motivaþiile ºi interesele lor personale, capacitãþile de orientare ºi apreciere, scopurile
individuale.

În acest cadru social nou, marcat de multe ori de un vacuum legislativ ºi de o crizã de
autoritate a instituþiilor publice, un numãr de cetãþeni confundã libertatea cu dreptul de a
ignora normele legale. Sãrãcia de asemenea determinã comportamentul. Societatea se confruntã
cu expansiunea fenomenului infracþional, determinat de bulversarea sistemului de valori ºi al
relaþiilor sociale.
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Societatea trãieºte, fãrã îndoialã, într-o stare proprie societãþilor zdruncinate de crize
sociale de amploare, în care fenomenele de deviaþie, delicvenþã ºi neadaptare sunt
generatoare de disconfort. Conflictele sociale, materializate în insecuritatea cetãþeanului ºi
a societãþii, de asemenea se manifestã prin explozia infracþionalitãþii. Prin aceste relaþii
sociale negative cetãþenii manifestã o atitudine de negare a realitãþilor actuale dominante
în societate, fapt ce demonstreazã prezenþa unei stãri permanente de conflict.

Relaþiile în cauza, caracteristice perioadelor de tulburãri istorice, se manifestã prin
suspiciunea fãrã limitã, intriga ºi minciuna conºtientã, arivismul politic ºi lupta permanentã
în numele unor interese exclusiv personale. Creºterea spectaculoasã, înregistratã în domeniul
infracþionalitãþii, reprezintã una din cele mai semnificative ºi mai alarmante tendinþe ale
societãþii noastre.

O simpla parcurgere a datelor ce reflectã starea infracþionalã în anii 90 este de naturã sã
demonstreze o creºtere evidentã a nivelului infracþionalitãþii ca exponent al stãrii conflictuale
din societate. În total, în ultimii cinci ani, în Republica Moldova au fost înregistrate peste
188 mii de infracþiuni. În 1999, cele aproape 39 mii de infracþiuni au fãcut ca nivelul
criminalitãþii sã atingã cifra de 103,7 infracþiuni la 10 mii de locuitori, aceasta înregistrând o
creºtere faþã de anul anterior cu 8,7 la sutã ºi, ca rezultat, ajungând la cel mai înalt indice din
ultimii 9 ani. Structura infracþiunilor (în 1999) releva cã peste 9 mii din numãrul total al
infracþiunilor au constituit crimele grave, aspect ce pune în evidenþã sporirea agresivitãþii ºi
a manifestãrilor violente, cunoscute ca convulsii sociale. Amplificarea acestei atitudini
antisociale se exprimã prin numãrul actelor criminale total superior celor înregistrate în
anii precedenþi.

Dimensiunile fenomenului infracþional din aceastã perioadã se evidenþiazã prin evoluþia
la cote ridicate a criminalitãþii cu grad înalt de violenþã, manifestatã într-o proporþie
nejustificat de mare. În ultimii ºapte ani, au fost comise 2 749 omoruri ºi tentative de omor.
Numãrul violurilor ºi tentativelor de viol este la fel de mare.

În condiþiile negative ale tranziþiei, societatea a rãmas de multe ori dezarmatã în faþa
noilor infracþiuni, de la criminalitatea organizatã pânã la infracþionalitatea economicã, de la
evaziunea fiscalã, fraudele vamale, concurenþa neloialã, practicile de contrabandã pânã la

Corupþia ºi sãrãcia

Familia ONU din Republica Moldova include agenþiile UNICEF, UNDP, WHO, UNHCR ºi UNESCO. Sunt un numãr de
agenþii specializate ale ONU, care nu sunt reprezentate direct în Moldova, dar activitãþile acestora sunt coordonate prin
intermediul UNDP/PNUD-ului. Scopul principal al acestor activitãþi este dezvoltarea umanã.

La momentul de faþã agenþiile ONU în Moldova sunt implicate în procesul de identificare a prioritãþilor pentru dezvoltarea
Moldovei, dupã care fiecare agenþie îºi îndeplineºte funcþiile desemnate. Pânã în anul curent PNUD avea trei domenii
principale de activitate în Moldova: guvernarea, promovarea femeilor ºi protecþia mediului înconjurãtor. La momentul de
faþã se ocupã ºi cu iniþierea unui noi proiect cu privire la eradicarea sãrãciei.

Fiecare agenþie îºi are rolul sãu. Noi cooperãm strâns cu Guvernul Moldovei la elaborarea strategiilor, care ar lua în
consideraþie legile ºi standardele internaþionale. În acelaºi timp suntem conºtienþi de faptul cã nu putem iniþia un program de
eradicare a sãrãciei fãrã a lupta în paralel cu corupþia. Din aceastã cauzã operãm în ambele direcþii. Ne axãm pe aceste activitãþi
ºi din cauzã cã datele Centrului de Investigaþii Strategice ºi Reforme indicã faptul cã economia tenebrã în Moldova atinge 65% din
întreaga economie. Nu pot admite sã dau unui fermier un dolar, astfel încât 65 cenþi sã nimereascã într-un canal obscur.

Pe de altã parte noi înþelegem cã unul din motivele corupþiei este sãrãcia. Sunt douã aspecte care trebuie luate în consideraþie:
nevoia de bani pentru a supravieþui ºi lãcomia. Cei ce doresc sã se îmbogãþeascã pe cãi ilegale trebuie trataþi diferit de cei sãraci,
care îºi doresc doar un trai decent. Nu vorbesc despre lipsa indulgenþei, ci despre sancþiuni concrete. Corupþia, care este generatã
de lãcomie, trebuie controlatã de o bazã legalã corespunzãtoare. Societatea civilã trebuie consolidatã, pentru a exercita o
influenþã mai mare asupra aparatului de stat. Când sãrãcia este eradicatã, corupþia este redusã la minimum. Cu toate acestea, sunt
þãri cu un nivel normal de viaþã, dar care au un nivel înalt al corupþiei, ceea ce indicã cã este necesar un control democratic puternic.

Democraþia nu impune doar prezenþa elementelor formale, cum ar fi Constituþia. Democraþia este o modalitate de gândire,
care îºi are originea în tradiþii: nu doar la nivelul clasei politice, dar ºi la nivelul cetãþenilor ordinari. Moldova are o elitã politicã foarte
micã. Are nevoie în societatea de clasa medie, care, trebuie sã admitem, nu existã la momentul de faþã. O astfel de situaþie
sporeºte decalajul dintre clasa politicã ºi cetãþenii ordinari.

Sursa: BASA-Press, Interviul cu Søren Tejnø, Reprezentantul Rezident al PNUD-ului în Moldova, august 2000
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raporturile ilicite între unitãþi economice cu capital de stat ºi firme private, ºi toate celelalte
mecanisme ale economiei tenebre. Prin diferite mecanisme, valori considerabile din
patrimoniul public s-au scurs în beneficiul unor mafii ºi grupuri criminale. Conturul periculos
al infracþionalitãþii reflectã statistic creºterea dimensiunii economiei tenebre, în care sunt
injectate fondurile ilegale rezultate din actele de evaziune fiscalã, corupþie ºi contrabandã,
exploatarea ilegala a forþei de munca ºi traficul cu carne vie.

Regretabil este faptul ca, în societate predominã concepþia, potrivit cãreia singura cale
de acumulare a capitalului privat este furtul, înºelãciunea, abuzul, delapidarea ºi corupþia.
Mai mult de 70 la sutã din numãrul infracþiunilor înregistrate le-au constituit cele de ordin
patrimonial, inclusiv 51 la sutã - furturile averii personale (în 1999). Doar o parte foarte
micã a oamenilor sunt convinºi de faptul cã o societate bazatã pe economia de piaþa oferã
condiþii suficiente pentru afaceri oneste ºi stabilitate socialã. O asemenea concepþie
genereazã atitudini negative ce, deseori iau forma de infracþiuni. Toleranþa faþã de abuzuri
ºi ilegalitãþi, manifestatã nu numai de factorii politici, dar ºi de organismele abilitate sã
execute controlul asupra aplicãrii legilor, este o realitate izvorâtã din percepþia deformatã
a acestora despre societatea post-socialistã în ansamblul ei.

Societatea se confruntã cu sfidarea regulilor ºi normelor elementare de convieþuire.
Intoleranþa, agresiunea ºi ignorarea legii duc la starea de haos. Într-o astfel de situaþie,
dominante devin comportamentele atipice ºi infracþionale. În anul 1999 au fost înregistrate
mai mult de 3 000 de infracþiuni economico-financiare, ceea ce constituie o creºtere
considerabilã a numãrului acestora, faþã de 2 000 infracþiuni constatate în anul 1994. În
acelaºi timp, au fost depistate 113 infracþiuni financiar-bancare. Este evident cã din peisajul
criminalitãþii economico-financiare nu lipseºte corupþia, un fenomen extrem de nociv, adânc
înrãdãcinat în structurile sociale, un adevãrat cancer ce paralizeazã centrele nervoase ale
organismului social.

Ceea ce apare evident este faptul cã distrugerea �sãlbaticã� a economiei publice, în
ansamblul sãu, realizatã prin furturi de mari proporþii, este o formã de gangsterism economic,
abuzuri ºi furturi efectuate de grupuri organizate de infractori prin metode calificate, care
sunt însoþite, în cea mai mare parte, de diverse forme de corupþie. Cazurile de dare ºi luare
de mitã iau amploare, în temei, în structurile organelor publice. În 1999 s-au înregistrat
117 cazuri de mituire, fiind învinuiþi 17 funcþionari ai poliþiei, 14 funcþionari ai
Departamentului Controlului Vamal, 3 - ai Inspectoratului Fiscal, 4 judecãtori, 2 procurori,
2 avocaþi, 9 funcþionari ai organelor publice. Simplele cifre statistice nu reflectã nici pe
departe dimensiunea fenomenului de corupþie. În realitate, numãrul cazurilor este mult
mai mare, în prezent neexistând practic nici un domeniu al vieþii economico-sociale, unde
nu s-ar fi manifestat fenomenul în cauzã.

Alarmantã rãmâne a fi ºi starea infracþionalitãþii în cadrul familiei. Omorurile ºi tentativele
de omor s-au produs pe fundalul consumului excesiv de alcool, precum ºi al existenþei ºi
amplificãrii unor stãri conflictuale în interiorul familiei.

Devine tot mai evidentã tendinþa de organizare a unei reþele stabile a consumului de
droguri. Numãrul de minori ºi tineri integraþi în reþelele de infractori creºte rapid. Ei sunt
folosiþi în special în comercializarea drogurilor, comiterea furturilor la comandã ºi practicarea
prostituþiei în þarã ºi în afara acesteia. Numãrul infracþiunilor legate de narcomanie a crescut
de la 122 de cazuri, înregistrate în anul 1992, la 2101 - în 1999. Conform unor estimãri,
cifra realã a acestui gen de infracþiuni ar fi de zece ori mai mare decât cea oficialã.

Are loc o profundã degradare a mediului social. Drept confirmare a celor expuse mai
sus e ºi faptul cã în anul 1999 majoritatea esenþialã a jafurilor ºi tâlhãriilor sunt sãvârºite în
locurile publice. O situaþie ºi mai alarmantã este în municipiul Chiºinãu, unde în locurile
publice s-au comis 62,2 la sutã din infracþiunile respective. Se detaºeazã dinamica permanent
ascendentã a minorilor cercetaþi pentru comiterea infracþiunilor. De cãtre minori ºi cu
participarea lor, în anul 1999, au fost sãvârºite 15 omoruri, 35 tâlhãrii, 105 crime legate de
narcomanie, 1515 furturi de avere personalã.

Starea socialã instabilã, persistenþa unor viduri legislative ºi a dezordinii în anumite sectoare,
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incoerenþa sau pasivitatea instituþiilor în faþa valului de infracþiuni ºi a criminalitãþii organizate
- toate acestea sunt profitabile pentru forþele economiei tenebre ºi pot fi calificate ca argu-
ment de degradare a mediului social. În anul 1999, din numãrul de infractori identificaþi, 89,8
la sutã au comis crime pentru prima datã, ceea ce constituie o creºtere cu 4,4 la sutã a
numãrului acestora, faþã de anul 1998. Reformele desfãºurate în Republica Moldova în toate
domeniile, în ultimii ani, nu puteau sã nu fie speculate ºi de exponenþii lumii criminale. Câteva
din crestele acestei realitãþi le constituie consolidarea gradului profesionist ºi intelectual al
mediilor criminale ºi al structurilor crimei organizate. Astfel, constatãm o creºtere a numãrului
infractorilor cu studii superioare de la 13,4 la sutã în anul 1993 la 19,2 la sutã în 1999. O
realitate este ºi o anumitã abandonare a rolului statului în economie, factor ce a încurajat
ofensiva devastatoare a ºomajului a influenþat nivelul infracþionalitãþii. Constatãm cã dacã în
anul 1993 persoanele care nu munceau ºi nu învãþau au sãvârºit 21 la sutã din numãrul total de
infracþiuni descoperite, apoi în anul 1999 aceastã categorie de cetãþeni a sãvârºit peste 51 la
sutã din numãrul de infracþiuni.

Comportamentul antisocial se caracterizeazã prin proliferarea unor tensiuni sociale
existente ºi manifestãri violente ale unor grupãri mari de cetãþeni, materializate în distrugeri
de mari proporþii ºi în instalarea unui climat cu puternice accente de sfidare a legii ºi a
normelor de convieþuire socialã.

Printre acestea poate fi menþionat, în primul rând, conflictul armat din Transnistria
(1992), în urma cãruia Republica Moldova a pierdut controlul asupra a 12% din teritoriul
sãu. Practic, astãzi organele afacerilor interne din Republica Moldova nu au nici o influenþã
asupra nivelului real al infracþionalitãþii din raioanele din stânga Nistrului. Aceastã situaþie a
fost analizatã în cadrul conferinþei republicane �Criminalitatea organizatã ºi economia tenebrã
în Republica Moldova�, organizatã în februarie 1999, de Ministerul Afacerilor Interne al
Republicii Moldova, Academia de Poliþie «ªtefan cel Mare», Asociaþia Independentã de
Criminologie. Conflictul transnistrean, dezmembrarea teritorialã a republicii, ieºirea de
sub controlul organelor de drept constituþionale a situaþiei din raioanele de est ale þãrii au
favorizat folosirea teritoriului din stânga Nistrului pentru activitatea grupãrilor criminale,
organizarea traficului de armament ºi explozive, a contrabandei, evaziunilor fiscale etc.
Lipsa controlului din partea autoritãþilor publice centrale asupra teritoriului din stânga
Nistrului reduce eficienþa acþiunilor de contracarare a infracþionalitãþii, favorizeazã folosirea
acestui teritoriu de cãtre exponenþii lumii criminale ºi menþinerea tensiunii în societate.

Dupã cum constatãm, societatea în Republica Moldova trece prin timpuri grele.
Infracþionalitatea a devenit o componentã permanentã a multor din mediile sociale, ea
fiind cea care duce la dezintegrarea socialã, la o oscilaþie dureroasa ºi o stabilitate ce exclud
posibilitatea unui cadru normal. Criminalitatea poate sã punã în pericol echilibrul ºi stabilitatea
societãþii, afectând grav viitorul statalitãþii ºi al democraþiei în Republica Moldova. Cu
înþelegerea acestui fapt, Guvernul ºi societatea se orienteazã în acþiunile sale spre
îmbunãtãþirea situaþiei. Pentru ca sã ajungem la aceasta, sunt necesare acþiuni coordonate
pentru: eliminarea sãrãciei ºi reducerea ºomajului � sursa principalã a creºterii infracþionalitãþii;
reducerea economiei tenebre, contracararea corupþiei; soluþionarea problemei statutului
juridic al Transnistriei; lupta contra narcomaniei ce favorizeazã criminalitatea; definirea
unei strategii naþionale de contracarare a criminalitãþii; dezvoltarea colaborãrii internaþionale
în problema contracarãrii criminalitãþii; perfecþionarea legislaþiei în vigoare; adoptarea
Codului de procedurã penalã, a Codului penal, a Codului contravenþional, a Legii privind
contracararea crimei organizate. Totalitatea acestor eforturi este formulatã în Planul de
Acþiuni de Combatere a Criminalitãþii al Guvernului (adoptat în noiembrie 1999).

Aºadar, contracararea criminalitãþii este în interesul fundamental al societãþii având un
scop moral ºi uman. Acþiunile în aceasta direcþie vor consolida mecanismul imunitar al
societãþii ºi vor constitui o componentã importantã a Culturii Pãcii în þarã.
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Capitolul 6

Educaþia ºi sãnãtatea naþiunii

6.1. Prin educaþie spre dezvoltarea Culturii Pãcii

Dezvoltarea ulterioarã a þãrii va miza pe generaþiile în creºtere. Pentru ele obþinerea
studiilor constituie un drept uman indispensabil ºi un mobil primordial al eventualelor
ameliorãri social-economice, principala entitate responsabilã de asigurarea accesului echitabil
la acest bun social fiind statul. Susþinerea financiarã a tinerei generaþii în realizarea dreptului
la învãþãturã este cea mai importantã investiþie ce poate fi fãcutã pentru mileniul urmãtor.

ONU calculeazã indicatorul dezvoltãrii umane (IDU) în baza sintezei a patru sub-
indicatori, în care componenta educaþionalã este reprezentatã de doi din aceºtia - gradul
de alfabetizare ºi gradul de cuprindere în învãþãmânt, acesta fiind o reflectare a importanþei
ce se atribuie factorului educaþional. Actualmente, în pragul unui nou mileniu, precum ºi pe
baza iniþiativei Adunãrii Generale a ONU de a declara anul 2000 - An Internaþional al
Culturii Pãcii � rolul educaþiei ca mijloc major de remodelare a conºtiinþei sociale, este de o
importanþã ºi mai mare.

Pe parcursul ultimilor ani Republica Moldova a aderat la diverse acte internaþionale
prestigioase, printre care: (i) Convenþia privind lupta împotriva discriminãrii în domeniul
învãþãmântului, (Paris, decembrie 1960), Hotãrârea Parlamentului nr. 707-XII din 10.09.1992
(în vigoare în Republica Moldova din iulie 1993), (ii) Convenþia despre recunoaºterea
calificãrilor referitor la studiile din Regiunea Europeanã, (Lisabona, 1997), ºi (iii) Convenþia
Europeanã cu privire la echivalarea diplomelor pentru admitere în universitãþi, (Paris,
decembrie 1953), ambele ratificate în Moldova în anul 1999.

Republica Moldova posedã un sistem educaþional ce cuprinde urmãtoarele niveluri:
primar, secundar ºi terþiar. Nivelul primar e constituit din clasele I-IV, cel secundar de
culturã generalã � din segmentele gimnazial (clasele V-IX) ºi liceal (clasele X-XII). Nivelurile
primar ºi gimnazial sunt obligatorii, cel liceal fiind opþional. Studiile profesionale, de rând cu
obþinerea profesiei, acordã ºi posibilitatea obþinerii studiilor liceale.

Colegiile constituie un segment al nivelului terþiar. Conceptual au fost predestinate
pentru a servi drept verigã intermediarã între educaþia medie de culturã generalã obligatorie
ºi cea universitarã, asigurând ºi posibilitatea obþinerii studiilor liceale. Însã, având în vedere
cã bacalaureatul poate fi susþinut atât dupã anul III la colegiu, cât ºi dupã clasa XII la liceu,
bacalaureatul fiind o �pistã� de a deveni mai lesne student la universitate, precum ºi reieºind
din noile condiþii social-economice, apãrute de pe urma schimbãrilor radicale cauzate de
dificultãþile materiale ºi necesitãþile crescânde de a
plãti pentru studii din sursele bugetelor casnice,
colegiile ca nivel educaþional au nimerit în situaþia
când devin tot mai puþin solicitate (Fig. 6.1.).

Toate aceste tendinþe au loc pe fundalul unei
situaþii contradictorii. În anul 1999 Moldova era cea
mai sãracã þarã din Europa, care avea un PIB pe cap
de locuitor în sumã de 323 USD (circa 2033 dupã
PPC,1999), ºi diferenþierea veniturilor societãþii dupã
nivelul veniturilor condiþiona un acces inechitabil al
diverselor categorii sociale la educaþie.

Problemele ºi poverile sociale apãrute în þarã,
precum ºi starea finanþãrii sistemului educaþional în
genere (83,5% din bugetul pe anul 1999, aprobat
pentru acesta, ºi doar 40% din necesarul minim
calculat), nu inhibã creºterea numãrului de instituþii

Fig. 6.1 Numãrul de studenþi
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universitare. Doar în 1999 numãrul acestora a sporit cu 5 unitãþi, din care patru au fost
private (Fig. 6.2.). Creºterea considerabilã a numãrului studenþilor în instituþiile de învãþãmânt
superior nu e legatã de cererea de specialiºti, ci de speranþa pãrinþilor cã în felul acesta vor
acorda copiilor o siguranþã în viitor. Problematic continuã a fi faptul cã în Moldova nu se fac
estimãri ale numãrului de specialiºti pe diverse domenii, de care are nevoie economia naþionalã
anual. Cu atât mai mult, resursele umane ºi problemele legate de pregãtirea acestora, nu sunt
abordate ca un factor de producþie de primã importanþã, aceastã omisiune producând
distorsiuni considerabile pe piaþa muncii din considerentele numãrului exagerat de absolvenþi
ai colegiilor ºi universitãþilor - mult mai mare decât este nevoie pe piaþa muncii. În anul 1998
din numãrul total (7732) de absolvenþi ai instituþiilor universitare din 30 de specialitãþi pregãtite
la acest nivel specialitatea economie a fost însuºitã de 21,9% din absolvenþi, iar audienþii
celor mai solicitate 4 specialitãþi (economie, drept, medicinã ºi filologie) au constituit 53%
din totalul absolvenþilor.

Cu toate acestea, în circumstanþele care s-au creat în perioada de la începutul anilor �90,
în Republica Moldova procesul deteriorãrii resurselor umane continuã. Tendinþele aratã cã în

anul 1999, comparativ cu 1998, s-a produs o micã
diminuare a numãrului total al populaþiei cu - 0,1%,
a numãrului populaþiei economic active - cu 7%,
iar, comparativ, a scãzut mai mult populaþia
ocupatã în economia naþionalã (cu 9%),
descreºterea numãrului de salariaþi fiind chiar
îngrijorãtoare - cu 17,2%.

Potrivit datelor Serviciului Informaþie ºi
Securitate al Republicii Moldova în anul 1999 peste
600 mii cetãþeni din þarã lucrau ilegal în strãinãtate
� adicã circa o treime din numãrul populaþiei eco-
nomic active. În decurs de un singur an Moldova a
fost pãrãsitã de 2378 cadre didactice. În decursul
ultimilor 10 ani din þarã au plecat în S.U.A., Franþa,
Germania, Israel, Italia, Canada, Noua Zelandã,

România, Rusia, ºi Ucraina circa 415 colaboratori ºtiinþifici. În anul 1999 dincolo de hotarele
republicii se aflau circa 1400 stipendiaþi din Chiºinãu. În intenþia sa de a-ºi restabili potenþialul
uman necesar Moldovei îi ajutã România, þãrile din Comunitatea Europeanã, SUA ºi alte þãri.

Pe de altã parte, deºi în anul 1998 numãrul emigranþilor era mai mare decât cel al
imigranþilor cu 16.5%; din numãrul imigranþilor doar 18% aveau studii superioare.

Va putea þara rezolva atare dificultãþi fãrã a acorda atenþie cuvenitã resurselor umane în
calea spre o dezvoltare durabilã ca factor prim al consolidãrii Culturii Pãcii?

Educaþia poate fi consideratã pe bunã dreptate �imunitate socialã� contra eventualelor
acþiuni neadecvate vis-a-vis de anumite persoane, comunitãþi ºi naþiuni. Chiar în condiþiile
dificile ale Republicii Moldova, persoanele cu studii superioare au venituri cel puþin de 2 ori
mai mari decât persoanele cu nivel educaþional inferior, iar din numãrul ºomerilor înregistraþi
la Oficiul Forþei de Muncã în 1998, doar 6,8% aveau studii superioare.

Constituþia Republicii Moldova (Art. 35 (1)) declarã: �Dreptul la învãþãturã este asigurat
prin învãþãmântul general obligatoriu, prin învãþãmântul liceal ºi prin cel profesional, prin
învãþãmântul superior, precum ºi prin alte forme de instruire ºi de perfecþionare�, apoi urmeazã
un ºir de declaraþii, printre care ºi faptul cã învãþãmântul de stat este gratuit. Politicile promovate
ulterior în stat s-au deplasat mult prea departe de aceste intenþii, aparent nobile.

Desigur sfera educaþionalã trebuia reformatã. Dar, discrepanþele politice ºi problemele
bugetului de stat au þinut sfera educaþionalã într-o stare complicatã, procesul de exod a
cadrelor didactice din ºcoli a erodat rapid ºi neechilibrat raportul dintre numãrul de profesori
cu cel de studenþi. Deºi în Moldova acest indicator a fost înalt în comparaþie cu alte state
(1/15 în nivelul secundar de educaþie) ºi necesita sã fie restructurat, deoarece nu a fost iniþiat
nici un program de stat privind reciclarea foºtilor profesori, pentru reangajarea lor în alte

Fig. 6.2. Numãrul de instituþii universitare.
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domenii ale activitãþii social-economice, pentru a fi evitatã deteriorarea potenþialului uman,
ceea ce constituie o dovadã în plus a politicii de stat incorecte în domeniul securitãþii sociale
în acest segment important al intelectualitãþii, în pofida faptului cã discuþiile serioase despre
necesitatea elaborãrii ºi adoptãrii �Legii cu privire la învãþãmânt� se începuse cu mult înainte
de anul 1995, când aceasta a fost adoptatã.

O problemã considerabilã este declaraþia constituþionalã cã �Nici o ideologie nu poate
fi instituitã ca ideologie oficialã a statului� precum ºi �condiþiile pluralismului politic� (Art.
5(1) al Constituþiei) � ce a condus la situaþia, când pe fundalul ignorãrii oficiale a oricãrei
ideologii, în locul schimbãrii uneia cu alta, ce ar fundamenta intenþia trecerii la valorile
occidentale, nefiind axate pe o idee naþionalã bine definitã, au creat condiþii favorabile
profilãrii ºi coexistenþei neoficiale a mai multor ideologii în sânul clasei politice, ca o reflectare
a societãþii în ansamblu, care au condus la crearea unei confuzii ºi mai mari în determinarea
direcþiei de dezvoltare a republicii, chiar la crearea mediului favorabil pentru ignorarea
unor constatãri ºtiinþifice incontestabile. Drept exemplu pot servi denumirea limbii oficiale
a statului (�moldoveneascã� sau �românã�?) ºi unele momente ce þin de istorie. Din aceste
motive sistemul educaþional nimerind într-o stare de interminabilã incertitudine.

Schimbãrile ce s-au produs în sectorul educaþional nu au fost rezultatul unor mãsuri
organizate la nivel de stat, ci mai mult niºte manifestãri sporadice, impuse de circumstanþele
economice dificile în care a nimerit republica. Drept consecinþã, sistemul educaþional devine
cel mai dezavantajos domeniu de activitate din þarã, drept argument fiind exodul extrem
de mare al profesorilor. În Moldova angajaþii sferei educaþionale au cele mai mici salarii. În
anul 1999 salariul mediu al acestora era de 190 lei (18$), ceea ce e de 8 ori mai puþin decât
în sfera financiarã ºi cu 50 la sutã mai puþin decât salariul mediu pe economia naþionalã.
Astfel, din anul 1995 pânã în 1999, potrivit ultimelor date de la Federaþia Sindicatelor din
Sfera Educaþionalã, au abandonat sfera educaþionalã 20710 profesori. Studiile empirice în
domeniu demonstreazã: calitatea serviciilor sferei educaþionale a unei þãri este în dependenþã
directã de nivelul salarizãrii profesorilor. În anul 1998 din 2,7 mii tineri specialiºti de profil
pedagogic au fost repartizaþi la lucru 2 mii, din care la post s-au prezentat doar 31%, iar în
1999 - respectiv 1,5 mii tineri specialiºti, din care s-au prezentat ºi au fost angajaþi în instituþiile
educaþionale doar 23%.

Se observã o creºtere continuã a numãrului de instituþii educaþionale. Numãrul de
ºcoli, gimnazii ºi licee creºte de la 1556 în anul 1998 la 1565 în 1999, a colegiilor - respectiv
cu o unitate (de la 56 la 57). Dar, descreºterea populaþiei ºcolare la nivelul educaþiei medii
de culturã generalã de la 653,2 la 645,2 mii ºi în colegii � de la 29,7 la 25,4 mii demonstreazã
cã în domeniul respectiv au loc schimbãri considerabile în privinþa raportului profesori/
studenþi, deºi acestea se întâmplã mai mult din cauza cã un numãr tot mai mare de instituþii
educaþionale  trec la acordarea serviciilor educaþionale pe bazã comercialã. Acest fapt se
simte ºi mai mult la nivel universitar, unde în anul 1999, comparativ cu 1998, a crescut
numãrul de instituþii universitare - de la 38 la 43 - ºi a numãrului de studenþi - respectiv de
la 72,7 la 77,3 mii. În anul 1998 - 46%, iar în 1999 fiecare al doilea student (sau 52%) la nivel
universitar îºi fãceau studiile cu platã (pe baze contractuale). Se observã ºi o creºtere
considerabilã a numãrului de unitãþi profesional-educaþionale  - de la 80 în anul 1998 la 87 în
1999, iar numãrul absolvenþilor a crescut de la 14300 la 24200 persoane.

Paradigma educaþionalã de tip vechi nu putea implica mersul adecvat al reformelor
sine-qua-non. De aici evidentã este concluzia cã primul pas în reforma social-economicã
dupã declararea independenþei trebuia început nu altfel, decât cu informarea maselor, prin
reþeaua instituþiilor educaþionale disponibile la toate nivelurile, precum ºi cu ajutorul tuturor
formelor de informare în masã, despre schimbãrile economice ce urmau sã aibã loc, precum
ºi educarea socialã cu noþiuni elementare de economie de piaþã, competiþie, iniþiativã privatã,
antreprenoriat, piaþa muncii în economia de piaþã, valorile sociale în societãþile avansate ºi
alte subiecte de acest gen. Unul din factorii majori ai eºecurilor economice a fost anume
axarea exageratã pe chestiunile macro-economice ºi �omiterea� problemei ce þinea de sfera
educaþionalã ca segment primordial al sferei social-economice în ansamblu.
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Incapacitatea statului de a investi în ºtiinþã, în deosebi în educaþia universitarã ºi postuniversitarã, duce la întreruperea continuitãþii
în multe domenii, afectând foarte mult reproducerea ºcolilor ºtiinþifice ºi a cadrelor ºtiinþifice autohtone. Ia proporþii alarmante
exodul de creier în afara Republicii Moldova ºi plecarea cadrelor înalt calificate din domeniul ºtiinþei în alte sfere de ocupaþie.

 În pofida tendinþelor negative, se înregistreazã o creºtere a doritorilor de a obþine titluri ºtiinþifice ºi ºtiinþifico-didactice.
Acest fapt se datoreazã, în mare parte, activitãþii a 57 de consilii ºtiinþifice specializate, cu drept de organizare a susþinerii tezelor
de doctor ºi doctor habilitat la 136 specialitãþi. În cadrul acestor consilii este antrenat un temeinic potenþial intelectual, doctori
habilitaþi ºi  profesori universitari, abilitaþi sã evalueze valoarea ºtiinþificã ºi aplicativã a lucrãrilor ºtiinþifice.

ªtiinþele socio-umanistice sporesc considerabil comparativ cu alte domenii de cercetare. Explicaþia e cã în perioada
regimului totalitar acestea au suferit cel mai mult. În virtutea ideologiei dominante, suprimãrii libertãþii creatoare a savantului
ºi imposibilitãþii de a realiza schimbul de idei ºtiinþifice, au avut loc mari devieri de la adevãrul ºtiinþific. Cadrele erau supuse
selectãrilor ideologice riguroase, iar rezultatele muncii cercetãtorilor erau strict reglementate de conjuncturismul partinic.
Schimbãrile din societatea moldoveneascã dupã anul 1992 au impus o nouã viziune asupra tratãrii ºtiinþifice a evenimentelor
care au avut ºi continuã sã aibã loc. Aceasta a fost determinanta deciziilor unui segment mare de pretendenþi la titlul ºtiinþific,
de a-ºi realiza teza în domeniul ºtiinþelor socio-umanistice.

Tabela 1.  Dinamica specialiºtilor deþinãtori ai titlului de doctor în ºtiinþe socio-umanistice, confirmaþi
  de Comisia Superioarã de Atestare a Republicii Moldova (1993-1999)

Anii 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Economie 6 5 11 9 14 23 26 94
Pedagogie - 5 1 4 10 11 19 50
Istorie 2 1 3 1 5 12 5 29
Filologie - 1 3 7 7 4 8 30
Filozofie 1 4 4 1 4 1 - 15
Sociologie - - 1 2 1 1 2 7
Psihologie - - 1 1 6 3 2 13
ªt. politice - - 2 1 2 3 7 15
Stud. artelor 1 3 - 3 1 5 2 15
Drept - - - 3 1 9 10 23
Total 10 19 26 32 51 72 81 291

Tabela 2. Dinamica specialiºtilor deþinãtori ai titlului de doctor habilitat (pe domenii), conferite de Comisia
 Superioarã de Atestare a Republicii Moldova

Ani i 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 To t a l

Fizico-matematice 2 6 2 3 2 3 2 20
Chimice 1 1 - - - 2 1 5
Biologice 3 5 1 3 5 4 4 25
Geologice ºi Mineralogice - - - - - - - -
Technice - 5 7 - 2 2 1 17
Agricole 1 2 3 - - 2 - 8
Istorice - 2 - 1 - 2 1 6
Economice - - - 2 3 - 5 10
Filosofice - - 1 - - - - 1
Filologice - 1 3 2 1 4 - 11
Geografice - - - - - 2 - 2
Juridice - - - - - - - -
Pedagogice - - - 1 1 1 - 3
Medicale 2 13 5 4 8 9 5 46
Veterinare - - - - - - - -
Studiul Artelor - 1 - - - - - 1
Farmaceutice - - 1 - - - 1 2
Politice - - - 1 1 - 2 4
Psihologice - - - - - 1 - 1

Procesul de pregãtire a specialiºtilor de calificaþie înaltã necesitã intervenþii, care ar determina reforme în domeniu, bazate
pe un ansamblu de programe, pentru toate nivelurile sistemului de instruire ºi al procesului de pregãtire a specialiºtilor de
calificaþie înaltã. Lipsa unui suport financiar  în sistemul de instruire prin magistrat, doctorat ºi post-doctorat, ca urmare
a situaþiei de crizã în economie ºi întârzierii reformelor în toate domeniile, genereazã riscul  blocãrii eforturilor care se
întreprind în vederea ameliorãrii situaþiei în sfera de pregãtire a specialiºtilor de calificaþie înaltã.

Tatiana Spãtaru, Sociolog

Pregãtirea specialiºtilor de calificaþie înaltã

Caseta 6.1
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Apariþia instituþiilor educaþionale private are efect dublu � pe de o parte, instituþiile
educaþionale obþin independenþã, ieºind de sub controlul statului, o mare parte a cheltuielilor
educaþionale trecând pe seama pãrinþilor, apar alternative de a alege domeniul educaþional,
iar, pe de altã parte, apar probleme exagerate în privinþa accesului la educaþie, îndeosebi
pentru tinerii din mediul rural. Impedimentul major în privinþa accesului la învãþãmântul cu
platã poate fi dezvãluit dupã structura veniturilor. În anul 1999 în mediul urban veniturile în
naturã constituiau 15,6%, pe când în mediul rural acestea erau în volum de tocmai 68,2%
din total. Dacã luãm în consideraþie cã populaþia ruralã constituie 54%, evident este faptul,
cã acest segment social este într-un mare dezavantaj, creat preponderent prin politicile
unilaterale ale autoritãþilor publice la nivel naþional.

Pentru Republica Moldova un alt indicator ce demonstreazã cã mai avem mult de lucru
în sensul promovãrii politicilor favorabile pentru încetãþenirea Culturii Pãcii este ºi starea
criminalitãþii în societate. În perioada ultimului an (1999 comparativ cu 1998) toþi indicatorii
de bazã ai criminalitãþii au demonstrat o agravare (vezi capitolul 5.3. �Criminalitatea ca
reflectare a tensiunilor din societate�). Este îngrijorãtoare tendinþa crescândã a morbiditãþii
populaþiei din cauza narcomaniei ºi toxicomaniei, în anul 1999 înregistrându-se o creºtere
de 8,0%.

Starea materialã precarã, dar ºi mai mult inechitatea socialã între mediul rural ºi cel
urban, afecteazã considerabil posibilitatea populaþiei de a participa la mãsurile social-
educaþionale. În anul 1999, comparativ cu anul precedent, vizitarea teatrelor profesionale
s-a redus cu 36,5%, a instituþiilor cinematografice - cu 31,1%. A descrescut numãrul de cãrþi
ºi reviste în bibliotecile publice - de la 20,8 mil. ex. la 19,9 mil. ex. respectiv (cu 4,3%).

�Pentru efectuarea pregãtirii profesionale, crearea ºi consolidarea bazei tehnico-
materiale a segmentului respectiv, întreprinderile de stat ºi cele private, în afarã de mijloacele
necesare pentru pregãtirea cadrelor proprii, vor aloca în bugetul de stat nu mai puþin de
2% din fondul de salarizare�. Aceasta este o altã stipulare din Legea cu privire la învãþãmânt
(Art. 21(7)). Dar fiind lãsate la voia sorþii, atare hotãrâri nu se îndeplinesc de la sine. Iarãºi, prin
decizii neadecvate, prin legea cu privire la învãþãmânt, statul atribuie Ministrului Educaþiei ºi
ªtiinþei responsabilitãþi pe care acesta nu le poate asigura de unul singur fãrã susþinerea tuturor
organelor de stat. Aceastã formalitate pune ministerul de ramurã într-un dezavantaj considerabil
în ceea ce priveºte manifestarea sa ca factor de decizie în domeniul respectiv.

O problemã suplimentarã reiese ºi din Legea cu privire la învãþãmânt, ce prevede cã
responsabilitatea pentru asigurarea procesului de studiere a limbii oficiale în toate instituþiile
educaþionale se lasã pe seama Ministerului Educaþiei ºi ªtiinþei, în timp ce majoritatea celorlalte
structuri statale, prin lipsa unui control adecvat asupra aplicãrii limbii oficiale în toate structurile
de stat ºi în viaþa social-economicã, precum ºi alþi factori, creeazã un mediu defavorabil
aplicãrii pe larg ºi, respectiv, necesitãþii de cunoaºtere a acesteia. Prin atare atitudini ministrul
din start este sortit la incapacitatea de a-ºi onora integral sarcina pe care o poartã în acest
sens.

Tot la acest capitol poate fi atribuit ºi faptul cã în anul 1999 cota ziarelor editate în limba
oficialã era doar de 40% din total, iar a revistelor ºi altor publicaþii periodice - 26%.

Luând în consideraþie faptul, cã utilizarea limbii oficiale nu trebuie sã aibã o altã tendinþã
decât cea de extindere, înþelegere reciprocã ºi toleranþa necesitãþii de a trece printr-o
perioadã de relaþii sociale bazate pe comunicarea bilingvã dintre populaþia autohtonã ºi
minoritãþile vorbitoare de limbã rusã, acest fapt ar putea sã creeze un mediu mai favorabil
pentru cele din urmã, care se aflã în procesul de învãþare a limbii oficiale a Republicii Moldova.

În Republica Moldova problema durabilitãþii dezvoltãrii umane, ca element incontestabil
al posibilitãþii de promovare a Culturii Pãcii, nu este abordatã în toatã amploarea ºi seriozitatea
ei. Pe de o parte, în anii 1996-1999 sporul natural al populaþiei a fost în continuã descreºtere
(de la 0,5 la -1,3), se agraveazã povara socialã asupra potenþialului uman apt de muncã (în
judeþul Ungheni, bunãoarã, raportul persoane apte de muncã/pensionari este de 0,8/1), pe de
altã parte, se menþine destul de înalt numãrul plecãrilor în þãrile strãine cu permis de reºedinþã
permanentã.
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Discrepanþa încã destul de mare între �de jure� ºi �de facto� în Republica Moldova
creeazã încã prejudicii considerabile tendinþei spre stabilitate ºi armonie a oamenilor progresiºti
din þarã. Din cauza presiunilor factorilor social-economici, atât externi cât ºi interni, Repub-
lica Moldova are de rezolvat o mulþime de probleme, una din ele fiind cultivarea toleranþei
populaþiei în ansamblu, dar ºi a clasei politice în particular, faþã de o majoritate parlamentarã

aleasã democratic. E o valoare incontestabilã
fãrã de care multe realizãri pot fi iluzorii,
artificiale ºi �perisabile�. Acest deziderat poate
fi realizat doar în baza unor eforturi
educaþionale majore din partea statului, ca
primã entitate a imaginii populaþiei moldovene
ºi responsabilã de rolul asumat � modelarea
destinului populaþiei din aceastã republicã.

În baza constatãrilor anterioare, concluziile
ce urmeazã ar putea constitui unele temeiuri
considerabile pentru reajustarea lucrurilor de
importanþã majorã pentru viitor, ºi anume:
l creºterea inegalitãþii reduce

oportunitãþile educaþionale;

l Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei
realizeazã cu succes �Programul de stat de
dezvoltare a învãþãmântului pe anii 1999-2005�,
dar fãrã o atitudine cuvenitã

din partea altor organe de stat, eforturile ministerului se pot solda cu un eºec ordinar;

l de rând cu alte componente definitorii ale sãrãciei caracteristice Republicii Moldova
(rata mare a mortalitãþii, inclusiv a celei infantile, speranþa micã de viaþã, consumul mic
de calorii), aceasta poate fi caracterizatã în mare parte ºi prin ºcolarizarea insuficientã.
Sãrãcia genereazã sãrãcie prin accesul limitat la educaþie, prin vacuumul de cunoºtinþe
ºi distribuirea inechitabilã a veniturilor, prin necunoaºterea drepturilor fundamentale
ale omului, importanþei acestor drepturi pentru realizarea unui trai decent ºi prin
necunoaºterea manierelor în care acestea pot fi protejate etc.;

l abordarea inadecvatã a sferei educaþionale tergiverseazã considerabil consolidarea
clasei mijlocii ºi conºtientizarea importanþei acesteia ca prim-pilon al stabilitãþii
social-economice.

În baza concluziilor anterioare, pentru Moldova ar fi optimale urmãtoarele sugestii.

Republica Moldova este un stat tânãr, cu abilitate suficientã pentru a se racorda la valorile
umane globale � democraþia, parlamentarismul, respectarea drepturilor omului, etc. Însã
pentru aceasta se cere remodelarea atitudinii factorilor de decizie întru a plasa sectorul
educaþional cel puþin pe bazã de paritate cu alte sectoare ale economiei naþionale, în sensul
atragerii ºi încurajãrii investiþiilor în sfera datã, spre a se partaja echitabil cote, inclusiv din
contul creditelor externe, abordând rezultatele sectorului respectiv prin optica analizei cost-
beneficiu ºi, ceea ce este nu mai puþin important - prin conºtientizarea faptului cã sectorul
educaþional nu mai poate fi tratat ca un segment social care trebuie doar �compãtimit�, ci
prin viziunea cã acesta nu poate genera beneficii fãrã investiþii, atât în sectorul de stat, cât ºi în
cel privat.

Vacuumul care mai existã în acest sens este creat artificial. De aceea, întru a nu admite
pierderea ulterioarã de timp, este necesarã reintensificarea factorului educaþional printr-o
opticã calitativ nouã pentru Moldova � formarea capitalului uman în baza conceptului
economiei educaþionale, prin calcularea ºi modelarea investiþiilor ºi beneficiilor din aceastã
economie pe termen lung.

Este necesarã concentrarea politicilor educaþionale din Republica Moldova asupra
metodelor ºi principiilor justificate în societãþile cu mari realizãri economice. Intensificarea

Fig. 6.3. Numãrul persoanelor plecate peste hotare
   cu permis de reºedinþã permanentã
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politicilor educaþionale bazatã pe conºtientizarea de cãtre majoritatea covârºitoare a populaþiei
a necesitãþii cunoaºterii ºi capitalizãrii la maximum a drepturilor omului ºi creãrii �imunitãþii
sociale� contra eventualelor tentative de încãlcare a lor.

Este necesar ca statul sã contribuie la reabilitarea educaþiei profesionale. Având în vedere,
mai ales, schimbãrile ce au loc în procesul de tranziþie de la un sistem economic la altul, sã
reabiliteze sistemul social-educaþional, prin organizarea unei reþele informaþionale ºi  crearea
centrelor de consulting în localitãþile rurale ºi unitãþile administrative de nivel sub-judeþean (în
fostele centre raionale sau chiar în primãriile din comunele mari), pentru ca ele sã fie accesibile
fermierilor ºi antreprenorilor rurali, sau eventual cu ajutorul cursurilor în ºcolile serale, publicãrii
broºurilor ºi a revistelor în diferite domenii, cum ar fi: economia elementarã, managementul
vânzãrilor, organizarea muncii, relaþiile cu consumatorii, managementul de producþie,
concurenþa, ºi a. Cele menþionate mai sus ar putea sã avanseze bunãstarea ºi implicit sã
creeze un mediu favorabil pentru Cultura Pãcii.

Ar fi extrem de utilã crearea unui Fond de stimulare a inovaþiilor, scopul primar al cãruia
ar fi asigurarea financiarã deplinã a ºtiinþei ºi tehnologiilor de nivel superior, orientate în primul
rând spre  susþinerea ajustãrilor structurale ºi sporirea capacitãþilor competitive ale þãrii.

Orice iniþiativã, iar în mod deosebit Miºcarea Mondialã pentru Cultura Pãcii, potrivit
definiþiei acesteia din Rezoluþia Adunãrii Generale a Naþiunilor Unite, (adoptatã la 20 noiembrie
1997) la iniþiativa UNESCO, declararea anului 2000 - An Internaþional al Culturii Pãcii, precum
ºi rezoluþia Adunãrii Generale a Naþiunilor Unite, ce proclamã deceniul 2000-2010 �Deceniu
internaþional al promovãrii Culturii Pãcii ºi non-violenþei în favoarea copiilor lumii�, implicã
necesitatea alegerii manierei ºi instrumentelor adecvate de realizare, cu atât mai mult în plan
internaþional. Foarte important este ca aceste noþiuni sã nu devinã doar subiecte de discuþii în
van, ci sã fie abordate serios pe baza înþelegerii mutuale a faptului cã pentru civilizaþia umanã
pacea nu poate avea alternative. Iar pentru realizarea acestui deziderat nu existã alt instrument-
alternativã, decât educaþia în sensul complex al cuvântului, axatã pe politici educaþionale
�cãlite� în viaþa democraþiilor europene, cu mari realizãri social-economice.

6.2. Sãnãtatea naþiunii � garanþia viitorului ei

Sãnãtatea populaþiei constituie un element de bazã în dezvoltarea armonioasã a societãþii
ºi un element cheie al securitãþii umane în þarã. Ea este în corelaþie directã cu posibilitãþile
economice ale statului ºi ale fiecãrei familii.

Criza ce a afectat sfera socialã ºi economia Republicii Moldova a creat un real pericol ºi
pentru sãnãtatea publicã. Primele simptoame ale acestui pericol au apãrut încã pe la finele anilor
80, însã în deplinã mãsurã s-au manifestat peste 10 ani, spre sfârºitul anilor  90, când creºterea
pozitivã a numãrului populaþiei a evoluat în depopulare (1997 +1,5%; 1998 � 0,1%; 1999 �
0,2%), s-a redus numãrul naºterilor ºi durata medie de viaþã (1999 - 67,8 ani).

Provoacã îngrijorare ºi calitatea sãnãtãþii populaþiei: maladiile, care au devenit cronice, ºi
creºterea invaliditãþii generale ºi infantile, creºterea numãrului de patologii congenitale, de
sindroame dezadaptive ºi alþi indicatori ce caracterizeazã dinamica negativã a dezvoltãrii
populaþiei. Procesele sus-menþionate s-au amplificat în ultimii 10 ani ºi au generat situaþia în
care principalii indicatori, ce caracterizeazã starea sãnãtãþii populaþiei în Moldova, sunt mult
inferiori indicatorilor respectivi din Europa. Datele prezentate în anuarul �Sãnãtatea publicã
în Moldova, 1998� confirmã chiar cã urmãtoarea generaþie va fi aptã de muncã doar la nivel
de cel mult 30%.

Situaþia datã se explicã prin deteriorarea standardelor de viaþã, 2/3 din populaþie trãind
mult sub pragul sãrãciei, creºterea gradului de incidenþa a factorilor de risc, extinderea bolilor
de nutriþie, infecþioase,  social condiþionate ºi degenerative, constrângerea financiarã durã a
populaþiei ºi ineficienþa sistemului actual de stat al ocrotirii sãnãtãþii - care a plecat de la
modelul sovietic ºi aºa ºi n-a ajuns la un alt model, ce ar utiliza mai eficient ºi prioritar
modestele resurse bugetare.
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Aportul sãu la agravarea situaþiei ºi-l aduce ºi emigraþia tineretului peste hotarele republicii,
care este atât de masivã, încât poate fi consideratã drept factor decisiv atât în sfera demograficã,
cât ºi în economie ºi politicã.

Actualmente parametrii calitativi ºi cantitativi ai sãnãtãþii populaþiei nu corespund
intereselor statului. Pentru viitorul apropiat nu se poate prognoza nici creºterea numericã
a populaþiei, nici îmbunãtãþirea parametrilor ei calitativi.

Diminuarea parametrilor calitativi ºi cantitativi ai sãnãtãþii populaþiei nu poate fi explicatã
doar ca rezultat al activitãþii ineficiente a unor departamente de stat, care în limitele
competenþei ºi nivelului lor de informare doar constatã unele din aspectele crizei umane,
demografice, explicând esenþa ei prin epuizarea potenþialului populaþiei.

Evident, declinul continuu al sãnãtãþii publice pune sub semnul întrebãrii doctrina
securitãþii naþionale, dacã aceasta existã; ºi dacã existã - necesitã o revedere în aspectul
delimitãrii mãsurilor ce ar stopa cel puþin parþial tendinþele periculoase.

Programele reformelor în Moldova trebuie sã porneascã de la orientarea strategiei de
stat nu numai spre profilaxia sau tratarea unor boli, ci ºi sã urmãreascã restabilirea
potenþialului reproductiv al poporului spre a supravieþui pe continentul european în
perspectivã istoricã.

Concomitent, trebuie sã se þinã cont de faptul cã aceste procese au caracter de forþã
inerþialã majorã, cu consecinþe distructive, inclusiv pierderea imunitãþii sociale (apariþia
apatiei sociale), a instinctului de autoconservare ºi a celui de reproducþie. Acþiunea asupra
acestor procese poate fi pozitivã numai în cazul unei politici naþionale clare ºi de lungã
duratã în domeniul ocrotirii sãnãtãþii. Aceastã politicã trebuie sã prevadã mãsuri de protecþie
a sãnãtãþii publice pentru una sau douã generaþii înainte. Fãrã a avea iluzii, trebuie clarificate
problemele strategice pentru supravieþuirea naþiunii ºi cãile de realizare sub formã de
programe ºi prioritãþi concrete pe termen lung, finanþate din bugetul de stat, reieºind din
ideea cã sãnãtatea poporului este cel mai important factor pentru realizarea oricãrei reforme
ºi dezvoltarea umanã durabilã. Trebuie sã recunoaºtem, cã în structurile de stat predominã
opinia, cum cã sãnãtatea populaþiei este fie doar problema Ministerului Sãnãtãþii, fie numai
a fiecãrui individ în parte ºi nicidecum o problemã globalã a statului. Însã problemele sãnãtãþii
populaþiei au devenit în prezent atât de grave ºi influenþate de diverºi factori, în special de
cei social-economici, încât fãrã eforturi intersectoriale, succesul de ameliorare este imposibil.

Astfel, obiectivul principal al strategiei Republicii Moldova în domeniul sãnãtãþii publice
constã în formarea ºi realizarea unui mod sãnãtos de viaþã ºi a unui sistem de ocrotire a
sãnãtãþii cu accesul liber al întregii populaþii la serviciile medicale primare de înaltã calitate.

În cazul acceptãrii acestei strategii este necesar de a recunoaºte, cã sãnãtatea este cea
mai importantã resursã a statului. Pentru atingerea unor rezultate pozitive este necesarã
planificarea integralã, realizarea unui complex de activitãþi, precum ºi reevaluarea criticã a
rezultatelor obþinute atât la nivel central, cât ºi subnaþional ºi local. Criteriile eficienþei
politicii sociale trebuie sã fie: speranþa de viaþã, nivelul mortalitãþii generale ºi a persoanelor
la vârsta aptã de muncã ºi delimitarea acestei mortalitãþi pe sexe, dinamica indicatorilor:
patologia graviditãþii, numãrul avorturilor (inclusiv în rândurile adolescentelor), mortalitatea
maternã, sãnãtatea nou-nãscuþilor ºi mortalitatea lor, morbiditatea profesionalã ºi
traumatismul industrial ºi rutier, nivelul ºi structura comportamentului deviant, narcomania,
toxicomania, alcoolismul (structura lui dupã vârste ºi sexe) ºi altele.

Guvernul Republicii Moldova este pregãtit sã promoveze Politica Naþionalã de Sãnãtate
(PNS), trasatã în anul 1997, consultându-se cu Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii referitor la
acþiunile relevante ce pot fi întreprinse pentru ca Moldova sã fie inclusã în programul de
colaborare. În luna august 1998 la Chiºinãu a avut loc conferinþa cu tema �Politici Naþionale
de Sãnãtate: pentru apropierea Dezvoltãrii Durabile�, fiind onoratã de participarea
Preºedintelui Republicii Moldova, Preºedintelui Parlamentului, reprezentanþilor Guvernului,
Ministerului Sãnãtãþii ºi ai altor ministere ºi departamente interesate, precum ºi a
reprezentanþilor sindicatelor, asociaþiilor profesionale ºi ai mass-media. Participanþii au cãzut
de acord asupra perfectãrii unui document privind politica naþionalã de sãnãtate ºi a adoptat
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declaraþia conferinþei ºi Planul preliminar de Acþiuni. Având în vedere criza economicã actualã,
unele din activitãþile planificate sunt premature ºi pun sub semnul întrebãrii adoptarea
documentului PNS înainte de anul 2001.

Þara la momentul actual este implicatã în reformarea amplã a sistemului sãu de sãnãtate.
Accentul se pune pe dezvoltarea nivelului primar de sãnãtate, restructurând serviciile de
sãnãtate, bazate pe o finanþare corespunzãtoare, introducând noi forme de management,
cum sunt, spre exemplu, asigurarea socialã de sãnãtate, acþiunile intersectoriale efective ºi
participarea publicã, decentralizarea ºi calitãþile respective de îngrijire. Aceste principii au
fost formulate în �Strategia pentru reformarea ºi dezvoltarea sistemului de ocrotire a sãnãtãþii
în Republica Moldova pentru anii 1997�2003�, adoptatã de Guvern în luna iulie 1997.
Reforma serviciilor ce þin de ocrotirea sãnãtãþii constituie o prioritate pentru planurile
strategice ale Ministerului Sãnãtãþii ºi activitãþile ce vor urma.

Sistemul viitor de ocrotire a sãnãtãþii, descris în documentul strategic, va fi:
l bazat pe finanþare corespunzãtoare, management ºi acordare de servicii în stare

sã asigure necesarul accesibil ºi asistenþã la costuri eficiente;

l orientat spre asistenþa primarã de sãnãtate (APS) ºi efectiv corelat la nivelurile primar,
secundar ºi terþiar;

l focalizat asupra calitãþii serviciilor acordate, tehnologiilor progresiste ºi clar orientat
spre asigurarea unei vieþi sãnãtoase;

l implementat cu diverse forme de platã a serviciilor prestate. În acelaºi timp va fi
protejat accesul universal, gratuit pentru toþi cetãþenii, la principalele servicii în
domeniul ocrotirii sãnãtãþii;

Sãnãtatea: Ratingul þãrilor în tranziþie din Europa Centralã ºi de Est

Sursã: Raportul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii 2000

Performanþa Durata anticipatã Procentul
a vieþii  (ani)  populaþiei de

Þara Nive lu l Performanþa Bãrbaþ i Femei 60 ani ºi
sãnãtãþ i i genera lã mai mult

a sistemului (în 1999)
ocrotirii sãnãtãþii

Albania 64 55 65.1 72.7 9.0
Belarusia 116 72 62.4 74.8 19.1
Bosnia ºi Herþegovina 70 90 71.2 75.0 14.7
Bulgaria 92 102 67.4 74.7 21.2
Croaþia 57 43 69.3 77.3 20.5
Republica Cehã 81 48 71.3 78.2 18.0
Estonia 115 77 64.4 75.3 19.4
Macedonia 69 89 69.8 74.1 14.4
Ungaria 105 66 66.3 75.1 19.7
Letonia 121 105 63.6 74.6 20.0
Lituania 93 73 67.0 77.0 18.3
Moldova 106 101 64.8 71.9 14.1
Polonia 89 50 67.9 76.6 16.3
România 111 99 65.1 73.5 18.6
Federaþia Rusã 127 130 62.7 74.0 18.3
Slovacia 88 62 68.9 76.7 15.3
Slovenia 62 38 71.6 79.5 18.8
Ucraina 101 79 64.4 74.4 20.7
Iugoslavia 47 106 71.8 76.4 18.4

Caseta 6.2
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l aplicat în funcþie de responsabilitatea personalã a cetãþenilor pentru sãnãtatea lor proprie;

l va þine cont de opiniile cetãþenilor, va încuraja activitatea lor ºi le va acorda libertatea
de alegere a promotorilor ºi serviciilor;

l dispus de a practica abordãrile multisectoriale, având susþinerea activã a persoanelor
de conducere, a autoritãþilor executive, comunitãþilor, altor organizaþii implicate
ºi e de aºteptat ca sãnãtãþii sã-i fie acordatã prioritate în societate ca fiind un prerechizit
important în dezvoltarea naþiunii;

l asigurat cu lucrãtori competenþi în domeniu ºi având calificaþia necesarã, respectând
etica profesionalã, în numãr suficient ºi în stare sã presteze servicii în cantitatea
ºi de calitatea necesarã.

Pentru a atinge aceste obiective au fost înaintate mai multe iniþiative. Au fost adoptate:
Legea de bazã a ocrotirii sãnãtãþii (�Legea Medicinei� din 1995), formulând postulatul
necesitãþii reformei în acest domeniu ºi prevãzând introducerea altor forme, decât cele ce
existau anterior, în ce priveºte finanþarea ºi administrarea serviciilor medicale (de exemplu,
private ºi pe baza asigurãrilor), precum ºi un numãr mare de legi, decizii ºi acte reglatorii în
domeniul sãnãtãþii publice (cu privire la sanitarie ºi serviciile epidemiologice, farmacologice
etc.).

Structura ºi funcþiile Ministerului Sãnãtãþii sunt supuse unor modificãri permanente în vederea
fortificãrii capacitãþii acestei instituþii, concomitent cu efectuarea reformelor. Bunãoarã, a fost
creatã o nouã structurã - Departamentul reforme în asistenþa medicalã (1997).

În anul 1997 Centrul Naþional pentru Sãnãtatea Publicã ºi Managementul Sãnãtãþii a fost
abilitat de cãtre Ministerul Sãnãtãþii cu dreptul de a duce evidenþa, a-ºi asuma advocatura ºi
suportul legislativ în ce priveºte formarea deciziilor în sectorul sãnãtãþii ºi reformarea lui.

A fost elaborat Programul Naþional de Asistenþã Medicalã Primarã (1997), cu prioritate
pentru dezvoltarea sectorului primar, prevãzând redistribuirea resurselor destinate asistenþei
medicale staþionare ºi trecerea la practica generalã de medicinã în familie.

Politica de sãnãtate în cfera forþei de muncã a fost revãzutã pentru a se obþine
corespunderea ei mai eficientã necesitãþilor actuale, incluzând anumite modificãri în structura
Universitãþii de Medicinã din Chiºinãu (cu atenþie sporitã pentru trenningul terapeuþilor) ºi
a colegiilor de surori medicale.

Legea referitor la asigurãrile obligatorii de sãnãtate (februarie, 1998) presupune
implementarea treptatã a sistemului de asigurare prin intermediul Companiei Naþionale de
Stat de Asigurare a Sãnãtãþii ºi al  filialelor ei teritoriale.

Ministerul Sãnãtãþii a elaborat pachetul principalelor servicii ce vor fi garantate de stat
tuturor cetãþenilor (la momentul actual acest set de documente se negociazã cu structurile
guvernamentale spre a fi implementat începând din anul viitor).

Ministerul Sãnãtãþii depune eforturi susþinute pentru a modifica unele mecanisme inadecvate
de administrare a sistemului de sãnãtate. Pentru moment, la finele anului 1999, principiul
vechi de alocare a mijloacelor financiare conform normei zile /pat ºi numãrului de vizite la
ambulator a fost înlocuit prin bugetul global al spitalelor ºi alocaþii pentru asistenþa primarã.

Anumite legi specifice, decizii guvernamentale, regulamente ºi programe naþionale au fost
elaborate ºi adoptate ºi pe parcursul anului curent, pentru acelaºi scop - ameliorarea situaþiei
dificile din sectorul ocrotirii sãnãtãþii.

Totodatã, procesul de reforme se confruntã cu mai mulþi factori negativi, primul fiind
deteriorarea situaþiei economice ºi reducerea în continuare a bugetului de asistenþã medicalã.
La decizia Guvernului, valoarea realã a bugetului de asistenþã de sãnãtate în bugetul pe anul
1999 a fost redusã cu aproximativ 40%, în comparaþie cu anul 1998. Unele mãsuri ce se
întreprind (în scopul tergiversãrii introducerii asigurãrilor de sãnãtate, bunãoarã) ºi apelarea
frecventã la mãsuri temporare de atenuare pentru menþinerea sistemului vechi, prin
practicarea aºa numitelor �oficii de casã� în spitale, spre a primi plãþile pentru servicii
direct de la pacienþi, devin periculoase. De asemenea, se face evidentã lipsa consensului între
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cei ce iau deciziile respective (inclusiv între parlamentari) în ce priveºte reforma de ansamblu
a sferei de ocrotire a sãnãtãþii, precum ºi cooperarea intersectorialã slabã.

Cele relatate mai sus au scopul de a facilita cunoaºterea cauzelor ºi înþelegerea lor de
cãtre societate, a familiariza opinia publicã cu primele ºi cele mai importante organisme de
decizie în domeniul ocrotirii sãnãtãþii, cu problemele ºi necesitãþile persistente în aceastã
sferã pentru corelarea lor ºi întreprinderea unor acþiuni sigure urmãrind soluþionarea
problemelor existente. Dar implementarea deciziilor adoptate, precum s-a menþionat mai
sus, este insuficientã. În special este îngrijorãtoare starea imunizãrii. Pe durata anului în
curs, necesitãþile programului efectiv de imunizare au fost acoperite în volum de 70%, mai
mult din donaþii externe, de vaccinã. În 1998 Guvernul s-a obligat sã aloce toate fondurile
necesare pentru vaccinare ca fiind o activitate prioritarã de ocrotire a sãnãtãþii. Totodatã,
resursele disponibile au fost insuficiente ºi drept consecinþã s-a înregistrat un deficit critic al
stocurilor de vaccine. Mai mult de atât, reducerea bugetului de asistenþã socialã pe anul
1999 a pus Ministerul Sãnãtãþii în situaþia de a se adresa comunitãþii internaþionale a
donatorilor solicitând acordarea de ajutor þãrii cu vaccine pentru asigurarea imunizãrii în
anul urmãtor.

Numeroase agenþii internaþionale (din familia Naþiunilor Unite, organizaþii
interguvernamentale, de asistenþã bilateralã, ONG) desfãºoarã o activitate prodigioasã în
sectorul ocrotirii sãnãtãþii din þarã, oferind ajutor prin intermediul asistenþei tehnice,
treningului ºi al donaþiilor.

Resursele umane ºi calitatea lor constituie un element, de care trebuie sã þinã cont în
permanenþã toþi factorii responsabili de securitatea sãnãtãþii populaþiei din þarã. De aceea
politica naþionalã de sãnãtate nu trebuie privitã ca program al unui anumit departament, ci
ca direcþie guvernamentalã prioritarã. Succesul realizãrii acestui program presupune
participarea activã la implementarea lui a organizaþiilor non-guvernamentale, sindicatelor,
tuturor cetãþenilor, informarea cãrora în acest domeniu trebuie pusã la un nivel calitativ
nou. Individul trebuie sã ºtie cã sãnãtatea este un capital al fiecãruia, iar pierderea ei constituie
concomitent ºi o înfrângere economicã. Este necesarã stabilirea unui dialog amplu, informarea
generalã cu privire la problemele în domeniul sãnãtãþii publice ºi programele de sãnãtate.

Atenþia societãþii ºi statului, reieºind din interesele generaþiei actuale ºi ale generaþiilor
viitoare, trebuie focalizatã pe atingerea a trei obiective pe termen lung:
l promovarea unui stil sãnãtos de viaþã, protecþia mediului ambiant, ridicarea gradului

de eficienþã a serviciilor curative ºi profilactice, îmbunãtãþirea sãnãtãþii prin ameliorarea
standardelor de trai ale oamenilor.

l aplicarea pe scarã largã a pârghiilor economice pentru creºterea eficienþei serviciilor
de asistenþã medicalã. Diversificarea surselor de finanþare a instituþiilor medicale.

l descentralizarea reþelei de asistenþã medicalã pentru consolidarea capacitãþilor
instituþionale ºi readresarea responsabilitãþii pentru sãnãtatea publicã cãtre autoritãþile
administraþiei publice locale. Toate acestea pot fi realizate cu condiþia perfectãrii
legislaþiei în domeniu ºi a restructurãrii radicale a managementului sãnãtãþii.

Acestea sunt obiectivele, care ar pãrea clare ºi transparente. Însã interpretarea lor la
nivelul diverºilor factori de decizie, în special atunci când e vorba de realizarea pe termen
lung a reformei, este dificilã.

În interesele þãrii, a viitorului ei, e necesar sã se manifeste voinþã politicã ºi sã fie utilizate
judicios toate resursele ºi posibilitãþile pentru modernizarea sistemului de sãnãtate ºi
îmbunãtãþirea sãnãtãþii populaþiei.
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Capitolul 7

Formarea societãþii civile

7.1. Activitatea ONG � responsabilitatea voluntarã a cetãþenilor

Societatea civilã � e un concept nou, ce se afirmã în viaþa statului ºi a societãþii moldovene.
Ea devine din ce în ce mai popularã. În conºtiinþa oamenilor � aceasta e totalitatea diverselor
instituþii non-guvernamentale, destul de puternice pentru a servi drept contrabalanþã statului,
frânându-i tendinþa de a domina, ºi nu împiedicã statul în îndeplinirea rolului sãu de pacificator
ºi de arbitru între principalele grupuri de interese.

În sens larg  societatea civilã reprezintã toate domeniile autonome de manifestare a
vieþii sociale, ce se situeazã între domeniul public ºi persoanã sau familie ca celulã iniþialã a
societãþii. Ea include totalitatea diverselor asociaþii benevole, bisericeºti, mijloacelor mass-
media etc., bazate pe interese de grup, ori pe criterii profesionale.

Societatea civilã � e ceea ce, bineînþeles, nu aparþine sferei publice, precum ºi sferei
relaþiilor economice. Astfel, societatea civilã se profileazã în aºa numitul al treilea sector,
sub primul subînþelegându-se autoritãþile publice ºi prin al doilea - antreprenoriatul privat,
orientat spre obþinerea profitului. Cel de al treilea sector nu aduce venit ºi nu este parte a
statului. În acelaºi timp el oferã, oricãrui cetãþean, posibilitatea de intervenþie asupra anumitor
procese sociale, ºi a-ºi da concursul, de rând cu autoritãþile publice, la soluþionarea diferitor
probleme. În acest mod, cetãþeanul împarte benevol rãspunderea cu statul în soluþionarea
problemelor sociale importante. Evident, o asemenea relaþie a oamenilor în aspectul
colaborãrii lor cu statul e posibilã doar în cazul existenþei conºtiinþei civice ºi a instituþiilor
democratice dezvoltate.

Sectorul al treilea este perceput cu nuanþã moralã. Se considerã cã în cadrul acestuia
oamenii activeazã în mod dezinteresat, îºi concentreazã benevol energia pentru a soluþiona
diverse probleme sociale. Desigur, aceasta e adevãrat doar în parte. Totuºi �efectul de
aureolã�, caracteristic pentru perceperea activitãþii multor organizaþii non-guvernamentale
(ONG), influenþeazã considerabil formarea unei conºtiinþe noi, ce presupune participarea
fiecãrui cetãþean la procesele actuale din þarã ºi din întreaga lume � fie cã e vorba de
contracararea poluãrii mediului ambiant, de nerespectarea drepturilor omului, sau de
ajutorarea celor nevoiaºi. Problema datã este deosebit de actualã pentru Republica Moldova,
cu nivelul ei scãzut de viaþã, unde majoritatea cetãþenilor sunt impuºi sã trãiascã numai cu
ziua de azi, concentrându-se în exclusivitate asupra preocupãrilor personale.

Cele expuse mai sus explicã, de ce noþiunea de societate civilã a cãpãtat o popularitate
atât de mare în þãrile din Europa Centralã ºi de Est în acest deceniu de tranziþie la economia
de piaþã. Foºtii desidenþi, care au devenit între timp oameni de stat ºi politicieni, vedeau
anume în formarea conºtiinþei civile responsabile ºi avansate o garanþie pentru tranziþia
rapidã la democraþie ºi stabilitate. Dezvoltarea reþelei asociaþiilor benevole, în care cetãþenii
îºi pot uni eforturile pentru realizarea anumitor scopuri obiective importante, colaborând
cu guvernele, dar fãrã a exercita controlul lor nemijlocit, apare în aceastã perspectivã ºi drept
criteriu, ºi ca o premisã pentru formarea conºtiinþei civile democratice.

În afarã de dificultãþile în procesul de dezvoltare a sectorului al treilea, menþionate mai
sus, caracteristice tuturor þãrilor în tranziþie, este necesar de a lua în calcul ºi impactul
negativ al problemelor economice ºi financiare ale Republicii Moldova.

Nivelul de trai extrem de scãzut al majoritãþii cetãþenilor le impune acestora sã se
concentreze în primul rând asupra cãutãrii mijloacelor de existenþã pentru sine ºi familiile
lor, nemailãsându-le timp ºi puteri pentru ca ei sã se ocupe de rezolvarea  problemelor
societãþii în ansamblu. Guvernele, la rândul lor, fiind permanent sub presiunea dificultãþilor
bugetare, nu au stimulente întemeiate pentru a plasa niºte resurse suplimentare în scopul
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dezvoltãrii sectorului al treilea. Pe fundalul celor expuse mai sus, reuºita în dezvoltarea
acestui sector þine de domeniul viitorului.

Activitatea ONG în Moldova e reglementatã prin douã acte legislative: Legea cu privire
la organizaþiile obºteºti (1996), în care se stipuleazã formarea ºi activitatea asociaþiilor, ºi
Legea cu privire la activitatea fundaþiilor (1999). Ultima oferã baza legalã pentru activitãþi,
ce pot ºi trebuie sã ajute la dezvoltarea sectorului al treilea. Legea despre fundaþii defineºte
�fundaþiile social utile� ºi determinã ordinea finanþãrii acestora, indicând inclusiv faptul, cã
finanþele publice pot fi alocate pentru susþinerea activitãþilor desfãºurate de asociaþii ºi
fundaþii numai pe bazã de concurs.

Primele ONG în Moldova, sub diverse forme legale, au obþinut posibilitatea de a se
înregistra în anul 1992. Atunci ONG erau un fenomen complet nou pentru Moldova, de
aceea pe parcursul primului an s-au înregistrat doar 38 de organizaþii. Conform datelor
furnizate de Ministerul Justiþiei, dinamica dezvoltãrii sectorului al treilea se prezintã în felul
urmãtor:

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Numãr de ONG 38 241 133 204 136 219 224 350

Dupã aprobarea Legii cu privire la organizaþiile obºteºti, în perioada 23 ianuarie 1997 -
23 iulie 1998 Ministerul Justiþiei a efectuat reînregistrarea ONG. La momentul reînregistrãrii
erau 668 ONG. Au fost reînregistrate 350 de organizaþii. În prezent Ministerul Justiþiei posedã
date aproximative cu privire la numãrul real al ONG în Moldova. Aceasta se datoreazã faptului
cã autoritãþile administraþiei publice locale au acum dreptul de a înregistra ONG deopotrivã
cu Ministerul Justiþiei. Cu toate cã din luna ianuarie 1997 Ministerul Justiþiei cere ca toate
ONG sã fie incluse într-un registru naþional, aceasta nu se respectã întotdeauna. Spre exemplu,
în anul 1999 se ºtia despre 187 organizaþii locale. Însã odatã cu efectuarea reformei teritorial�
administrative, relaþiile dintre administraþia judeþelor ºi cea a serviciilor respective ale
Ministerului Justiþiei au fost temporar întrerupte, de aceea organele locale nu întotdeauna
informeazã Ministerul Justiþiei despre noile ONG. La momentul de faþã, dupã datele activiºtilor
din sectorul al treilea, în Moldova sunt aproximativ 2000 ONG. La Ministerul Justiþiei se
presupune cã sunt numai 1400, inclusiv circa 200 organizaþii locale.

Sfera activitãþii diverselor ONG  era divizatã în modul urmãtor (1999): 22,14% din
organizaþii activau în domeniul culturii, 20,41% se ocupau de învãþãmânt, 13,4% - de susþinerea
sportului, 12,11% aveau drept obiect drepturile omului, iar 9,68% activau pe tãrâm medical.
Spre regret, trebuie remarcat numãrul mic de ONG, a cãror activitate este focalizatã asupra
aspectelor politice ºi economice, a calitãþii guvernãrii (corupþia) etc. Marea parte a ONG
sunt concentrate în oraºele mari, (Chiºinãu, Bãlþi) - peste 85%. Aceasta se datoreazã prezenþei
în oraºele mari a unui sector privat dezvoltat, cu un mare numãr de instituþii de învãþãmânt
superior ºi cadre calificate, cu acces la informaþia necesarã.

În prezent se constatã un aflux sporit al doritorilor de a crea organizaþii obºteºti. Aceasta
se explicã prin existenþa mai multor factori favorabili, printre care nivelul înalt al ºomajului
în mediul cadrelor de înaltã calificaþie social active, dorinþa acestora de a-ºi realiza din plin
posibilitãþile. Un rol important îl are factorul material. Incontestabil cã printre fondatorii
ONG existã o anumitã parte de oameni, care în rezultatul erorii sau din motivul slabei
cunoaºteri a legislaþiei considerã cã ONG beneficiazã  de importante scutiri de impozite ºi
au posibilitatea de a primi asistenþã financiarã din exterior. Într-adevãr, finanþarea externã
are pentru dezvoltarea ONG în Moldova o mare importanþã. Vestul deseori preferã sã
ofere mijloace sectorului non-guvernamental în speranþa unei utilizãri mai eficiente. Totuºi,
ONG din Moldova deseori le este mult mai greu sã primeascã granturi din occident, decât
structurilor non-guvernamentale din þãrile economic ºi geografic �mai importante� ale
Europei de Sud-Est, cum sunt Rusia ºi Ucraina. Granturi fiind puþine, concurenþa pentru
obþinerea lor este acerbã.
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Pentru primirea grantului este necesarã o pregãtire specialã, cunoaºterea ca minimum a
limbii engleze ºi îndemânare în domeniul PC, abilitatea întocmirii unei oferte, argumentarea
importanþei obiectivelor ºi necesitãþilor de finanþare. De aceea sunt considerate ca fãcând
faþã lucrurilor doar una sau douã sute de organizaþii non-guvernamentale ce reuºesc sã
obþinã granturi. Majoritatea, însã, activeazã practic fãrã mijloace. Existã ºi altã problemã,
unii cetãþeni, care activeazã în sectorul al treilea, sunt convinºi cã anumite organizaþii din
vest, care oferã granturi nu sunt întotdeauna neutre din punct de vedere politic ºi ele susþin
nu societatea civilã în ansamblu, ci ONG de un anumit colorit politic. Bineînþeles, un
asemenea risc existã, dat fiind faptul cã posibilitãþile finanþãrii din interior a ONG de cãtre
businessul privat, bãnci, etc. sunt utilizate doar într-o mãsurã foarte micã.

În þãrile cu sectorul al treilea dezvoltat, lucrurile decurg totalmente altfel. Condiþiile bune
pentru activitatea ONG în þãrile dezvoltate sunt determinate de tradiþiile activismului social, ale
cooperãrii statului cu societatea. În ceea ce se referã la Moldova, aici statul ºi ONG nu sunt deprinse
sã coopereze ºi deseori nu-ºi imagineazã ce aspect poate avea aceastã colaborare. Ba chiar mai
mult, atât de o parte, cât ºi de cealaltã se observã unele elemente de suspiciune reciprocã.

Teoretic statul poate participa financiar la dezvoltarea sectorului al treilea. Conform
legislaþiei, mijloacele publice trebuie sã fie repartizate numai pe bazã de concurs. ONG au
ºi anumite scutiri fiscale. De exemplu, Codul fiscal prevede cã ONG sunt scutite de impozitul
pe venit, însã aceasta nu se referã la activitatea lor comercialã. Acum câþiva ani unele
organizaþii non-guvernamentale � ca, de exemplu, Fondul Mitropoliei Moldovei, au abuzat
de scutirile fiscale în vigoare, fapt ce putea compromite însãºi ideea de susþinere
corespunzãtoare a ONG din partea statului.

Legislaþia încurajeazã persoanele juridice care sunt disponibile sã sponsorizeze ONG.
În caz de transferare a unor resurse financiare de cãtre o persoanã juridicã privatã, ori de
cãtre persoane fizice la contul ONG, suma impozitului pe venitul întreprinderii sau a
persoanei fizice în cauzã supus impozitãrii este redusã. Ce e drept, aceastã înlesnire se
extinde asupra a nu mai mult de 7% din venitul donatorului de grant.

O anumitã frânare a dezvoltãrii sectorului al treilea se produce în procesul de înregistrare.
Doritorii de a institui ONG se confruntã cu unele dificultãþi. Cu tot concursul oferit de
colaboratorii Ministerului Justiþiei, înregistrarea ONG uneori decurge mai dificil, decât cea
a unei firme comerciale, pentru cã este imposibilã prezentarea unui set standard de
documente  din cauza cã fiecare ONG îºi are specificul ei unic. Pe lângã aceasta numai
procedura înregistrãrii, confecþionãrii ºtampilei etc. necesitã ca minimum 50 - 60 USD, ceea
ce adesea constituie o sumã considerabilã pentru mulþi doritori de a crea ONG.

Indiferent de importanþa obiectivelor pe care ºi le traseazã o organizaþie non-
guvernamentalã sau alta, însãºi crearea de astfel de organizaþii asigurã cu serviciu un anumit
numãr de persoane, ceea ce duce de la sine la soluþionarea într-o anumitã mãsurã a problemei
ºomajului. Rezolvând aceastã problemã în plan personal, cei care creeazã asemenea
organizaþii de multe ori în paralel soluþioneazã aceeaºi problemã ºi pentru mulþi alþii, oferind
o bunã alternativã pentru specialiºtii de calificaþie superioarã, care de multe ori nu au
posibilitatea sã se manifeste în primul sau cel de al doilea sector. Experþii constatã cã e
preferabil ca statul pe bazã de concurs sã aloce mijloace pentru dezvoltarea sectorului al
treilea. Ei considerã, cã statul ar putea redistribui ONG mijloacele deja alocate de la bugetul
de stat ºi bugetele locale pentru finanþarea necesitãþilor ºi a dezvoltãrii în asemenea domenii
ca: sportul, lucrul cu copiii ºi tineretul, spre a fi utilizate cu o mai mare eficienþã ºi într-un
mod mai transparent. Un exemplu în acest sens ar fi activitatea organizaþiilor non-
guvernamentale ecologice din Moldova, care astãzi fac o concurenþã puternicã structurilor
neîndemânatice ale statului ce se ocupã de protecþia mediului ambiant ºi care deseori sunt
criticate justificat atât de ecologiºtii neformali, cât ºi de Curtea de Conturi.

Din punct de vedere etic persoanele care activeazã în sectorul al treilea, de regulã, nu-
ºi pot permite sã facã politicã. Însã în realitate se constatã cã, spre regret, unele organizaþii
cu greu pot fi numite apolitice în sensul deplin al acestui cuvânt. Or, un asemenea fenomen
compromite activitatea organizaþiilor obºteºti în genere.
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Majoritatea covârºitoare a ONG, ce activeazã în prezent în Moldova, au fost înfiinþate
ºi înregistrate în perioada post � sovieticã, dar unele existau încã în perioada sovieticã.
Printre acestea aºa numitele uniuni de creaþie � a scriitorilor, pictorilor, arhitecþilor,
compozitorilor ºi muzicologilor, jurnaliºtilor. Ca moºtenire din vremurile sovietice ele au
primit ºi o anumitã proprietate (clãdiri, ateliere, ºi a. ), al cãrei statut juridic nu este pe
deplin clarificat (majoritatea formal mai aparþin statului), dar în practicã conducerea uniunilor
le administreazã dupã bunul ei plac. Aceasta reprezintã o sursã a veniturilor organizaþiilor
respective. Pe lângã aceasta, conform Hotãrârii Parlamentului �Cu privire la acordarea
ajutorului pentru uniunile de creaþie din Moldova� (mai, 1998), lor li se acordã un anumit
sprijin financiar din bugetul de stat, ceea ce le situeazã într-o situaþie mai privilegiatã în
raport cu alte organizaþii non-guvernamentale. Aceste circumstanþe explicã de ce în cel de
al zecelea an de dupã destrãmarea sistemului sovietic se mai pãstreazã organizaþii, care au
fost create de regimul autoritar, ca instrumente de control ale partidului comunist asupra
sferei culturale.

Printre asemenea �uniuni de creaþie� în zilele noastre ar trebui menþionatã în special
uniunea jurnaliºtilor, care joacã un rol deosebit de important în ceea priveºte susþinerea
independenþei presei ºi a lobismului în domeniul legislaþiei mai progresiste ce þine de accesul
la informaþie, liberalizarea legislaþiei în apãrarea onoarei ºi demnitãþii ºi a. Uniunea jurnaliºtilor
� poate e unica din uniunile de creaþie vechi, care ºi-a gãsit un nou rol în perioada post-
sovieticã.

În pofida faptului cã de obicei uniunile de creaþie nu sunt atribuite sectorului al treilea,
dupã caracterul lor ele se apropie de organizaþiile non-guvernamentale, bunãoarã, prin
calitatea de membru benevol ºi independenþa faþã de stat. Realitatea actualã din Moldova
e încã departe de a fi idealã. În primul rând calitatea de membru de sindicat încã rãmâne
obligatorie pentru toþi angajaþii, care plãtesc un procent din salariu în calitate de cotizaþii de
sindicat dupã o tradiþie stabilitã încã în timpurile sovietice. În al doilea rând, sindicatele au
pãstrat un patrimoniu solid sub forma de case ale ofiþerilor, sanatorii, profilactorii ºi case de
odihnã. Pânã în anul 1998 sindicatele distribuiau o parte din bugetul Fondului Social sub
forma de foi de drum cu înlesniri pentru tratament categoriilor defavorizate ale populaþiei
(bugetul Fondului Social pe anul curent prevede transmiterea acestor funcþii cãtre o unitate
specialã a acestui fond).

Recent în Moldova a fost aprobatã legea despre uniunile profesionale (iulie 2000), care
încã nu e publicatã, ce într-o anumitã mãsurã explicã inclaritãþile din statutul lor juridic. În
acelaºi timp trebuie de remarcat, cã sindicatele moldoveneºti, ce în mare mãsurã ºi-au
pãstrat structura organizatoricã, cadrele ºi chiar unele din funcþiile anterioare (�Federaþia
Naþionalã a Uniunilor Profesionale Independente� este succesorul de drept al organizaþiei
similare din perioada sovieticã) ºi se manifestã ca partener social important al puterii, cu
toate cã unele uniuni profesionale ºi, în primul rând, ale angajaþilor din sfera bugetarã, întreprind
acþiuni de protest, ce îi creeazã guvernului anumite dificultãþi, care , însã, preferã � ºi pânã în
prezent îi reuºeºte  - sã întreþinã cu ele relaþii de parteneriat menþinându-le ºi unele privilegii
destul de contestabile din punct de vedere juridic, considerând un cã o acþiune prost organizatã
e preferabilã unuia stihinice.

În prezent în Moldova existã ºi organizaþii profesionale ale avocaþilor (Asociaþia avocaþilor)
ºi ale  notarilor (Uniunea notarilor), care sunt înregistrate ºi funcþioneazã în corespundere
cu legile referitoare la profesiile date. Aceste organizaþii îndeplinesc un rol regulatoriu
important în domeniile respective, iar în ultimul timp numãrul lor creºte. Unele din ele
sunt supuse criticii pentru practica lor monopolistã, din care cauzã împuternicirile le-au
fost reduse, conform legislaþiei.

Experienþa þãrilor cu tradiþii democratice, unde în sectorul ONG e încadrat un numãr
considerabil de populaþie aratã cã o societate civilã normalã poate exista doar atunci când
statul, întreaga societate o va concepe, când nu numai puterea, ci ºi businessul va conºtientiza
necesitatea cooperãrii cu sectorul al treilea ºi cea mai marea parte a finanþãrii ONG
moldoveneºti va veni din aceste surse, ºi nu din strãinãtate.
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În încheiere, trebuie subliniat faptul cã dezvoltarea sectorului al treilea luatã ca atare nu
lichideazã problematica formarii societãþii civile. Însã ea reprezintã un element necesar
pentru democraþia contemporanã, asigurând un nivel mai înalt de participare a cetãþenilor
în administrarea publicã, stabilitatea ºi eficienþa instituþiilor democratice. Din acest punct
de vedere se poate menþiona un anumit progres, destul de considerabil, obþinut de cãtre
Republica Moldova în anii independenþei.

7.2.  Fluxul liber al informaþiei ºi rolul mass-media
   în consolidarea Culturii Pãcii

Democraþia ºi Cultura Pãcii sunt noþiuni care înglobeazã nenumãrate semnificaþii cu
caracter ideologic, politic ºi social. Epoca în care ne trãim viaþa este, poate, una dintre cele
mai complicate, prin transformãrile ºi mutaþiile care au loc în ea. Chiar sub privirile noastre
un sistem a dat faliment ºi altul a luat naºtere. Astfel am trecut într-un cadru social-politic
nou, în care ideile inedite, formulãrile lingvistice noi, precum ºi câmpurile semantice originale
sunt într-o dezvoltare explozivã.

Indiciul cel mai important al societãþii democratice îl constituie funcþionarea liberã a
mijloacelor de informare publicã, acestea reuºind sã reflecte în mod adecvat viaþa societãþii
ºi sã aibã un anumit impact asupra transformãrilor democratice. Latitudinea de a gândi în
mod autonom, de expresie independentã ºi de informare constituie o parte inalienabilã a
drepturilor ºi libertãþilor esenþiale ale omului, precum ºi o pârghie absolut necesarã pentru
promovarea Culturii Pãcii. Iatã de ce mijloacele de informare publicã sunt factori-cheie în
procesul de mobilizare a voinþei poporului ºi a celei politice.

Dacã anterior mijloacele de informare publicã erau plauzibile doar ca prestatoare de
servicii unui singur partid, acum mass-media din Moldova suportã modificãri uluitoare.
Una din ele vizeazã dimensiunile lor cantitative. Corpul static de altãdatã al mass-media a
prins viaþã.

Semnificative în acest sens sunt evoluþiile din presa electronicã. Cãtre debutul anilor
�90, în Moldova funcþiona o singurã instituþie audiovizualã - Compania de Stat �Teleradio-
Moldova�. În anul 1993, pe piaþa radiofonicã localã a fost lansatã prima staþie privatã de
radio - �Unda Liberã�.

În prezent (anul 2000) funcþioneazã 13 posturi private de radio ºi 53 studiouri TV private:
15 - la Chiºinãu, 5 - la Bãlþi, 3 - la Comrat, câte 2 � în 6 oraºe ºi câte un studiou în 18 oraºe.
Dupã aria de rãspândire doar postul de radio �Micul Samaritean� dispune de 5 centre de
retransmisie pe teritoriul þãrii.

Schimbãri importante s-au produs ºi în câmpul agenþiilor de informaþie. Monopolul
exclusiv al instituþiei oficiale �Moldpres� a fost  substituit printr-o diversificare relevantã a
surselor de informaþie de care beneficiazã presa. E vorba de cele circa 10 agenþii
independente, printre care pe piaþa localã au reuºit sã se afirme: Infotag, Basa-press, DECA-
press, Interlic ºi a. Ele, poate cã sunt excesive ca numãr pentru arealul restrâns al Moldovei,
dar se remarcã prin tendinþa de a valorifica în profunzime cursul evenimentelor locale ºi de
a le prezenta pe filiere diferite.

Presa scrisã a înregistrat ºi ea evoluþii cantitative considerabile. Potrivit datelor de la
Centrul Independent de Jurnalism, în þarã sunt înregistrate 294 titluri de ziare ºi reviste,
dintre care 71 - în judeþe, iar 223 - în Chiºinãu. Apariþia lor regulatã în ultimii doi ani (de
altfel, ca ºi mai înainte) a fost periclitatã de dificultãþile de ordin financiar-tehnic, fapt ce
condiþioneazã suspendarea unora, sistarea altora sau editarea sporadicã, fãrã a se respecta
periodicitatea anunþatã iniþial.

Vectorul general al evoluþiei cantitative a mass-media autohtone ne sugereazã cã Moldova
graviteazã spre categoria þãrilor cu un nivel mediu de dezvoltare a mijloacelor de informare.
Potrivit standardelor minimale, formulate de UNESCO, pentru fiecare stat al comunitãþii
mondiale la 1000 de locuitori trebuie sã revinã cel puþin 100 exemplare de ziare cotidiene,
50 aparate de radio ºi 20 de televizoare. Moldova, estimeazã unii experþi, corespunde
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acestui minimum necesar ºi în mai multe cazuri îl depãºeºte. Astfel, la capitolul aparate de
captare a emisiunilor televizate Moldova se apropie de nivelul mediu european (250 de
televizoare la 1000 de locuitori), indicele de asigurare cu aparate de radio (550 la 1000 de
locuitori) depãºeºte mai mult de 10 ori cota minimalã stabilitã de UNESCO.

Dreptul la informare ºi mijloacele de informare publicã. Cadrul necesar pentru
funcþionarea mass-media este garantat în Moldova de Legea Presei ºi Legea audiovizualului.
Funcþioneazã diverse organe mass-media afiliate la structurile de stat, partide, miºcãri social-
politice ºi etnice. Este prezentã ºi presa religioasã. O largã circulaþie îºi gãseºte pe teritoriul
þãrii presa din Rusia ºi România. Nu existã reglementãri restrictive asupra importului ºi
exportului presei. Instituþiile audiovizuale se dezvoltã mai slab datoritã penuriei mijloacelor
pentru întreþinerea acestora, dar ºi din cauza monopolului de stat în acest domeniu. Cu toate
cã mijloacele de informare publicã (M.I.P.) din Moldova au suferit schimbãri cantitative ºi,
parþial, calitative, totuºi, este cam devreme sã se vorbeascã despre spiritul independent al
acestora.

Între timp baza de drept  în þarã a fost deja creatã, în Constituþia Republicii Moldova se
spune: �Mijloacele de informare publicã nu sunt supuse cenzurii� (art. 34(5)) ºi �Mijloacele
de informare publicã, de stat sau private, sunt obligate sã asigure informarea corectã a
opiniei publice� (art. 34(4)).  În acest context, prin faptul cã Legea audiovizualului stipuleazã
accesul prioritar al autoritãþilor centrale la instituþiile audiovizuale publice, se neagã în fond
principiile constituþionale, subminându-se pluralismul mass-media. Aceastã stare este
agravatã de faptul cã Compania de Stat �Teleradio-Moldova� este o instituþie audiovizualã
publicã monopolistã, fiind singura care acoperã întregul teritoriu al Republicii Moldova. Din
cauza absenþei în Legea Presei a prevederilor ce ar asigura dreptul organelor mass-media
de a depune o acþiune în judecatã în cazul imixtiunilor din partea autoritãþilor publice,
acestea sunt frecvent utilizate pentru propagarea intereselor majore ale formaþiunilor politice
aflate la putere, în special în timpul campaniilor electorale. La fel sunt atestate cazuri când
funcþionarii de stat preiau funcþiunile judecãtorilor, admonestând organele de presã.

Alt tip de control e cel din partea businessului (grupurilor de interese), partidelor, de
interese corporative ºi comerciale. Marea majoritatea a publicaþiilor din Republica Moldova
se declarã independente. Dar în realitate dependenþa organelor de informare în masã e
susþinutã ºi prin menþinerea stãrii lor economice precare.

Pânã la ora actualã nu existã norme care sã defineascã precis ceea ce se înþelege prin
�informaþie de interes public� precum ºi sã prevadã procedurile de obþinere a ei. Legea
Presei prevede accesul jurnaliºtilor la toate tipurile de informaþie, cu excepþia celei ce
prezintã � secret de stat�.

În aceste condiþii legislativul, executivul ºi celelalte structuri de stat de orice rang, trec
la rubrica �secret�, sub pretextul � secretului de stat�, ºi informaþia de interes public.

Profesia de jurnalist cere de la subiecþii sãi executanþi bãrbãþie ºi imparþialitate. Dar în
condiþiile când sunt puþin plãtiþi ºi persistã criza social - economicã implacabilã, când multe
ºi mulþi depind de mijloacele financiare pe care le deþin structurile guvernamentale, cele de
partid ºi comerciale - în astfel de circumstanþe practicarea jurnalismului se confundã uºor
cu prestarea de servicii, în contextul celorlalte meserii. În plus, o datã ce lipseºte, în mod
declarat, cenzura ºi, nedeclarat, protejarea juridicã a jurnaliºtilor, atunci autocenzurarea ºi
eludarea cu bunã ºtiinþã a problemelor spinoase ajung norme deontologice pentru cei care
profeseazã artele comunicãrii.

Posibilitãþile de informare ºi conexiunea inversã. Spaþiul informaþional din Re-
publica Moldova capãtã, uneori, forme paradoxale. Pe de o parte, cu ajutorul Internetului, se
produce globalizarea acestuia, iar, pe de altã parte, el se reduce din cauza cã anumite categorii
de cetãþeni sunt afectate de criza energeticã, astfel încât la deconectãrile prin evantai a unor
sectoare (ba ºi localitãþi) cetãþenii respectivi nu mai au cum sã utilizeze mijloacele informaþionale
electronice.
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La o adicã, este posibil ºi ca un cetãþean sã ºtie mai multe lucruri despre cele întâmplate
peste hotarele Moldovei, decât despre ceea ce se petrece, de exemplu, în oraºele sau regiunile
vecine. Nenumãratele agenþii de ºtiri nu cuprind un spaþiu informaþional integral, întrucât nici
una dintre ele nu dispune de o reþea unicã ce ar acoperi toate regiunile þãrii.

Pe piaþa de desfacere a periodicelor, monopolul îi aparþine statului prin �Poºta Moldovei�,
care majoreazã preþurile pentru serviciile prestate ºi de la comercializare dupã bunul sãu
plac, 44-46% din venit revin acestei organizaþii.

Majorarea taxei are loc pe fundalul creºterii preþurilor pentru serviciile tipografice ºi
hârtie. În aceste condiþii redactorii publicaþiilor periodice sporesc, la rândul lor, taxele de
abonare, aºa încât acestea tind sã ajungã, în curând, inaccesibile pentru mai mulþi cetãþeni.

Nu e de mirare cã sondajul sociologic din ianuarie-februarie 2000 a arãtat cã numai
21% din respondenþi se autoapreciazã ca bine informaþi ºi, conform sondajului, circa 48%
nu sunt la curent cu evenimentele ce au loc în viaþa socialã ºi politicã.

Necesitãþile societãþii ºi profesionalismul. Mass-media are o mare responsabilitate
în ce priveºte menþinerea unui spirit de cooperare ºi stabilitate  în societate. Renunþând la
violenþã ºi acceptând ca pe o necesitate formarea noii concepþii despre lume, bazatã pe

solidaritate, toleranþã, pluralism, dialog
ºi respectarea diverselor culturi în funcþie
de contextul socio-cultural ºi economic
concret  - numai astfel s-ar putea realiza
aceste valori general umane. Dar în calea
realizãrii obiectivului dat, societatea
moldoveneascã se confruntã cu mari
dificultãþi ºi obstacole, ce sunt provocate
din motive politice, sociale sau etnice,
cât ºi de înþelegerea eronatã a libertãþii
ca un bun dat fãrã obligaþiuni cetãþeneºti.

În aceste condiþii multe depind de
etica ºi profesionalismul jurnaliºtilor, de
solidaritatea lor în baza democraþiei ºi
a valorilor umane.

Privitor la mijloacele de informare
publicã, s-ar putea spune cã ele se
cãlãuzesc în activitatea lor de teza: �Mai

bine sã anticipezi evenimentele, decât sã le comentezi prea târziu�. Ar mai trebui menþionat
faptul cã jurnaliºtii încearcã sã-ºi consolideze forþele - atât pentru a ameliora starea de lucruri în
mass-media, în general, cât ºi pentru a spori nivelul competenþei lor profesionale. În afarã de
Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova, îºi desfãºoarã activitatea ºi Centrul Independent de Jurnalism,
Comitetul pentru Libertatea Presei, Asociaþia Presei Independente, Ghilda Jurnaliºtilor Agrarieni
din R.M., Fondul Protecþiei Sociale a Jurnaliºtilor ºi Asociaþia Presei Electronice, care întruneºte
ºapte posturi audiovizuale (�Antena C�, �Polidisc�, Radio d�Or, �Unda liberã�, Radio ºi TV
�Blue Star� , TV Telecom, etc.).

Anul 2000 este Anul Internaþional al Culturii Pãcii. În condiþiile Moldovei aceasta trebuie
sã însemne nu numai familiarizarea generalã cu prevederile Declaraþiei Drepturilor Omului,
ci mai mult decât atât. Trebuie conºtientizatã necesitatea creãrii condiþiilor respective pentru
traducerea în fapt a Declaraþiei. Iatã de ce se impune difuzarea pe scarã largã a sensului
noþiunii de Culturã a Pãcii, ce înseamnã în primul rând non-violenþã ºi toleranþã. Or, aceastã
popularizare constituie una din prioritãþile mass-media.

La câte ziare ºi reviste se aboneazã familia Dvs.?

Sursã: �Women în the Republic of Moldova�, 1998, UNDP

Nici unul 5 ºi mai multe

Fig 7.1



101

Spre o Culturã
a Pãcii

Capitolul  8

Provocãrile externe ºi perspectivele
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8.1. Moldova pe calea spre Europa

Declaraþia de Independenþã (1991) a proclamat Republica Moldova drept �un stat suveran,
independent ºi democratic, liber sa-ºi hotãrascã prezentul ºi viitorul fãrã nici un amestec din
afarã��, solicitând concomitent tuturor statelor ºi guvernelor lumii recunoaºterea
independenþei sale ºi exprimând intenþia de a stabili relaþii diplomatice cu toate þãrile de pe
glob în conformitate cu normele dreptului internaþional. Noul stat independent cerea admiterea
în Organizaþia Naþiunilor Unite în calitate de membru cu drepturi depline, declarând ºi aderenþa
la Actul Final de la Helsinki ºi Carta de la Paris pentru o noua Europã, precum ºi la OSCE ºi
mecanismele acesteia. Adoptarea Declaraþiei de Independenþã a reprezentat apogeul miºcãrii
democratice de emancipare naþionalã din Moldova de la finele anilor optzeci, deschizând
fosta republicã sovieticã spre comunitatea statelor europene, oferind societãþii mari posibilitãþi
de stabilire a relaþiilor reciproc avantajoase practic cu toate þãrile lumii.

Relaþiile Moldovei cu lumea exterioarã ºi în special cu Europa au fost ºi rãmân determinate
de istoria acestui plai ºi în special de trecutul istoric ºi poziþia lui geograficã. Pe parcursul a
mai multor secole þara s-a aflat intr-o situaþie geopoliticã deosebitã, servind drept frontierã
a mai multor imperii ºi supraputeri regionale. In Evul Mediu Moldova a reprezentat o zonã
frontalierã a expansiunii otomane spre Europa de Est, ca mai apoi, pe la finele secolului
XVIII, sã devinã frontiera de vest a Imperiului Rus. Intre cele douã razboaie mondiale acest
spaþiu reintegrat în frontierele României de fapt reprezenta o zonã de tampon intre
expansionismul sovietic ºi Europa propriu-zisã. Dupã terminarea rãzboiului rece ºi declararea
independenþei de fosta URSS Republica Moldova depune eforturi susþinute ca sã depãºeascã
aceastã stare de frontierã între zonele de influenþã a supraputerilor regionale ºi globale,
percepând integrarea europeana ca o ºansa istorica pentru a realiza acest deziderat.

De la începutul anilor nouãzeci încoace ºi în funcþie de forþele politice care s-au succedat
la putere diplomaþia tânãrului stat moldav a cunoscut evoluþii spectaculoase ºi miºcãri
deseori considerate drept contradictorii. In funcþie de conºtientizarea de cãtre noua elitã
politicã a circumstanþelor geopolitice noi ºi a intereselor partidelor ºi alianþelor care au
venit pe rând la putere conceptul relaþiilor cu lumea din exterior a evaluat de la declararea
Moldovei stat �constituþional neutru� ºi �zonã demilitarizatã� pânã la conºtientizarea
necesitãþii istorice de revenire pe fãgaºul dezvoltãrii europeane a þarii.  Cu alegerea în anul
1996 a lui Petru Lucinschi în calitate de Preºedinte al þãrii ºi consolidarea forþelor politice de
orientare centristã ºi reformatoare reîntoarcerea pe fãgaºul dezvoltãrii europene ºi aderarea
Republicii Moldova la Uniunea Europeanã a
fost declaratã ºi de fapt constituie obiectivul
strategic prioritar pe termen lung al politicii
externe a þãrii. Dupã aproape zece ani de
dezvoltare independentã în societatea moldavã
opþiunea europeanã este conceputã ca un
cadru favorabil pentru pãstrarea ºi fortificarea
independenþei, asigurarea securitãþii ºi
stabilitãþii þãrii ºi a cetãþenilor sãi, depãºirea
treptatã a crizei generale ºi  crearea condiþiilor
materiale pentru existenþa decentã a
cetãþenilor Moldovei.

Doar unele partide radicale de stânga ºi în
primul rând cel comunist mai pledeazã pentru
orientarea unilateralã spre dezvoltarea
relaþiilor cu Estul (statele din C.S.I.), reieºind

In ultima peroada de timp se vorbeste mult despre
necesitatea integrãrii Republicii Moldova. Integrare in CSI,
integrare in Comunitatea Europeanã. Dupã parerea Dvs,

care ar trebui sa fie orientarea þãrii noastre?

Integrare ºi în CSI,
ºi în Comunitatea

Europeanã
32%

Integrare
în Comunitatea

Europeanã
38%

Integrare
în CSI
20%

HNS/NR
10%

Sursã: Barometrul de Opinie Publicã � 2000, IMAS, Chiºinãu, 2000

Non progredi est regredi/
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Maximã latinã
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din considerente doctrinare demult depãºite de timp ºi bucurându-se de sprijin aproape în
exclusivitate din partea oamenilor, nostalgici dupã timpurile socialismului sovietic.

Partizanii integrãrii europene considerã cã aderarea la comunitãþile continentale actuale ºi
în primul rând la Uniunea Europeanã va spori afluxul de investiþii private ºi va crea condiþiile
necesare ieºirii  din depresia economicã ºi socialã profundã, în care se aflã Moldova pe
parcursul anilor de tranziþie.

Stabilizarea situaþiei din sfera economicã va crea la rândul sãu precondiþiile ameliorãrii
condiþiilor de trai a marii majoritãþi a cetãþenilor þãrii. Factorii de decizie ºi liderii de opinie
din Moldova conºtientizeazã faptul cã integrarea þãrii în structurile europene ar accelera
transformarea Moldovei într-un stat modern cu o economie de piaþã eficientã ºi instituþii
democratice stabile, oferind astfel o perspectivã clarã pentru toþi cetãþenii þãrii de a-ºi
edifica un viitor demn în familia popoarelor europene.

Situatã la intersecþia dintre Balcani, Europa de Est ºi C.S.I., Republica Moldova ar putea
sã devinã o zonã de tranzit ºi o punte de legãtura între Europa de Vest ºi C.S.I. Pornind de la
aceste considerente, Moldova va putea participa la procesul de globalizare ºi regionalizare
în vederea realizãrii depline a avantajelor ce derivã din aºezarea sa geograficã de þarã situatã
intr-o zonã de interferenþã ºi în proximitatea mai multor organisme regionale ºi pieþe de
desfacere.

Cultura Pãcii are o importanþã deosebitã pentru Republica Moldova în calitate de nou
stat independent, care pãºeºte pe calea integrãrii europene ºi se mai aflã în cãutarea unor
garanþii temeinice pentru pacea ºi securitatea fiecãrui cetãþean al sãu ºi a societãþii în
ansamblu.

Susþinerea general europeanã e deosebit de importantã pentru Republica Moldova în
vederea reglementãrii problemei transnistrene. Spre regret, renunþarea la violenþã în
asigurarea integritãþii teritoriale a þãrii ºi eforturile permanente ale cercurilor guvernante
din Moldova de a soluþiona aceastã problemã prin mijloace politico-diplomatice nu s-au
soldat cu rezultate concrete. Regiunea din estul Moldovei mai rãmâne controlatã de
separatiºti ºi forþe armate strãine. In pofida acestei stãri de lucruri deloc optimiste promovarea
principiilor fundamentale ale Culturii Pãcii în condiþiile concrete ale Moldovei rãmâne practic

Euro-Regiunile: o nouã formã de colaborare

Integrarea în comunitatea europeanã presupune realizarea unei politici active de stabilire a unor relaþii de bunã de
vecinãtate ºi cooperare regionalã. Mai întâi de toate, merge vorba despre cooperarea între state. În al doilea rând, cooperarea
dintre regiunile separate ale statelor. ªi, în al treilea rând, de cooperarea trans-frontalierã a teritoriilor învecinate.

Forma cooperãrii regionale prin intermediul �euro-regiunilor�, fiind nouã pentru Moldova, intenþioneazã sã stimuleze nu
doar creºterea economiei ºi a nivelului de trai al populaþiei în zonele periferice ale þãrilor, ci ºi sã înlãture înstrãinarea ce s-a
produs în trecut. La momentul de faþã sunt 235 regiuni, care colaboreazã între ele în comunitatea europeanã. 75 dintre
acestea sunt euro-regiuni, care implicã 38 state. Noþiunea �euro-regiune� implicã o formã specificã de cooperare trans-
frontalierã la nivelul autoritãþilor locale. O trãsãturã importantã a euro-regiunii este existenþa unei populaþii multietnice ºi
apropiate din punct de vedere etnic pe ambele pãrþi ale frontierei.

În anii �90 colaborarea regionalã între Republica Moldova, România ºi Ucraina s-a intensificat. Aceasta se explicã prin
faptul cã în perioada formãrii Moldovei ºi Ucrainei independente au fost stabilite relaþii multilaterale între statele din regiune.
Cooperarea trilateralã s-a accelerat dupã Declaraþiile de la Ismail (iulie 1997) ºi de la Chiºinãu (octombrie 1998) ale Preºedinþilor
Republicii Moldova, României ºi Ucrainei ºi dupã semnarea Protocolului cu privire la cooperarea trilateralã dintre Guvernul
Moldovei, Ucrainei ºi României.

Pentru a intensifica cooperarea dintre Moldova, România ºi Ucraina, au fost create euro-regiunile �Prutul de Sus� ºi
�Dunãrea de Jos�. Cooperarea include atât domeniile economice, culturale ºi sociale, cât ºi cele financiare. �Euro-regiunile�
sunt create pentru a atrage investiþii strãine în proiectele locale, ce sunt mai uºor de monitorizat ºi rezultatele cãrora sunt mai
vizibile.

Euro-regiunea �Prutul de Sus�. A fost creatã în anul 2000 pe teritoriul a douã judeþe din România (Suceava,
Botoºani), douã judeþe din Moldova (Edineþ, Bãlþi) ºi þinutului Cernãuþi al Ucrainei. Problemele care urmeazã a fi soluþionate þin
de securitatea ecologicã, apãrarea intereselor minoritãþilor naþionale ºi asigurarea necesitãþilor lor culturale, funcþionarea
Camerelor de Industrie ºi Comerþ, crearea universitãþii multiculturale etc.

Euro-regiunea �Dunãrea de Jos�. A fost creatã în anul 1998 din iniþiativa autoritãþilor a trei judeþe din România
(Tulcea, Brãila, Galaþi), unui judeþ din Moldova (Cahul) ºi þinutul Odesa al Ucrainei. Domeniile de colaborare includ ecologia,
economia ºi angajarea în câmpul muncii, infrastructura, educaþia, ocrotirea sãnãtãþii, lupta comunã împotriva calamitãþilor
naturale (inundaþii, cutremure de pãmânt, etc). A ºi început cooperarea între Universitatea din Cahul (Republica Moldova) ºi
Universitatea Galaþi �Dunãrea de Jos� (România).

 Astfel, statele vecine implementeazã pas cu pas programe de stabilire a bunelor relaþii de vecinãtate ºi cooperare
regionalã fructuoasã.

Valeriu Moºneaga, Politolog

Caseta 8.2
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singura politicã în stare sã aducã intr-o perspectivã îndelungatã rezultate pozitive pentru
întreaga populaþie a Moldovei de pe ambele maluri ale Nistrului. Libertatea ºi echitatea,
respectul drepturilor fundamentale ale omului, guvernarea eficientã ºi tolerantã sunt capabile
sã consolideze societatea în ansamblu ºi sã restabileascã podurile aruncate în aer de agresivitate
ºi violenþã, intoleranþã ºi aroganþã.

A asigura solidaritatea în societate prin înþelegerea reciprocã dintre reprezentanþii diferitor
pãturi sociale de fapt înseamnã a proteja þara de autodesfiinþare. Anume aceastã idee stã la
baza prevenirii ºi lichidãrii stãrilor de conflict. Aplicarea în condiþiile concrete ale Moldovei
a valorilor cheie ale Culturii Pãcii � toleranþa, solidaritatea, respectul drepturilor ºi libertãþilor
individuale, pluralismul de opinii, permite  rezolvarea dificilelor probleme ale etapei de
abandonare a trecutului totalitar prin intermediul dialogului, negocierilor ºi medierii, reducând
considerabil riscul izbucnirii rãzboaielor ºi a exploziilor de violenþã.

A restabili pacea ºi stabilitatea în Moldova pãstrând totodatã integritatea teritorialã a
þãrii constituie una din sarcinile majore ale cercurilor guvernante ºi ale societãþii moldave în
ansamblu. Aceastã sarcinã intru totul corespunde uneia din principalele misiuni ale UNESCO,
ce constã în construirea pãcii prin promovarea colaborãrii între popoare prin intermediul
instruirii ºi educaþiei, dezvoltãrii culturii ºi ºtiinþei întru consolidarea respectului universal
faþã de supremaþia legii þãrii în condiþiile unui stat de drept, ce poate asigura respectul
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului.

Pentru o societate post-comunistã, cum este cea moldavã, transpunerea în viaþã a
noþiunii de Culturã a  Pãcii are o semnificaþie ºi o importanþã cu totul aparte. In calitate de
set de valori, atitudini ºi mod de viaþã se acceptã doar mijloace non-violente, paºnice de
soluþionare a conflictelor. O astfel de stare a societãþii poate fi asiguratã prin educaþie ºi
instruire. Introducerea Culturii Pãcii este un proces de lungã duratã, ce presupune
modificarea radicalã a practicilor politice ºi sociale, ameliorarea activitãþii instituþiilor publice
ºi modificarea comportamentului la nivel de individ luat aparte.

În aceastã ordine de idei stabilirea de cãtre Moldova ºi dezvoltarea relaþiilor cu þãrile
care au o bogatã experienþã democraticã, ce în mod conºtient ºi consecvent aplicã principiile
de bazã ale Culturii Pãcii, joacã un rol cu totul deosebit în procesul de revenire a þãrii pe
fãgaºul unei dezvoltãri civilizate. Integrarea treptatã a  Moldovei  în diverse instituþii europene
serveºte drept catalizator al acestui proces.

Situaþia în noile democraþii se complicã ºi prin lipsa tradiþiilor de a asigura existenþa unei
societãþi multiculturale. In lumea modernã, dominatã de tendinþa globalizãrii ºi intensificãrii
contactelor internaþionale, Cultura Pãcii apare ca o cale sigurã spre stabilitate ºi înþelegere
mutualã. Principiul participãrii active în promovarea valorilor de bazã ale acestui concept
este unul din cele mai importante. Cooperarea dintre þãri, rolul de coordonator în acest
proces complex, jucat de organizaþiile ºi instituþiile internaþionale, implicarea activã a populaþiei
în acest proces sunt în stare în ansamblu sa creeze o atmosferã de stabilitate, ordine ºi pace.

Dispariþia ideologiei dogmatice a impus modificarea radicalã a viziunilor generale ºi a
valorilor de bazã de ordin etic ºi moral, revenirea societãþii moldave la valorile general
umane. Întoarcerea treptatã la valorile autentice, create de generaþiile precedente,
reabilitarea lor, integrarea culturii naþionale în circuitul internaþional de valori devine una
din sarcinile principale ale intelectualilor moldoveni ºi ale instituþiilor culturale autohtone.
Un schimb intens de valori culturale cu alte naþiuni contribuie în mod decisiv la realizarea
acestui obiectiv strategic ce constã în relansarea dezvoltãrii culturii ºi revenirea la normalitate
în aceastã sferã de o importanþã vitalã pentru evoluþia de mai departe a societãþii moldave.
In aceastã ordine de idei relaþiile cu Þãrile Central Europene, inclusiv cu România, bazate
pe istoria comuna ºi tradiþii culturale similare, au o importanþã deosebitã pentru evoluþia
fireascã a proceselor de convergenþã spiritualã ºi culturalã.

Asistenþa acordatã de organismele internaþionale ce activeazã în acest domeniu, în
primul rând de cãtre agenþiile ONU, îndeosebi de  UNESCO, contribuie la redresarea
situaþiei din sfera culturii în Moldova, la reorientarea spre o percepere modernã a rolului ºi
importanþei structurilor culturale ºi spirituale în viaþa ºi funcþionarea comunitãþii.

Suportul Pan-

European este foarte

important pentru

Republica Moldova

în soluþionarea

diferendului

transnistrean ºi

pentru asigurarea

stabilitãþii în regiune.
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8.2. Pacea ºi securitatea: rolul organizaþiilor internaþionale

Moldova � Naþiunile Unite

Republica Moldova a devenit membru al Organizaþiei Naþiunilor Unite la 2 martie, 1992.
Din aceastã zi participã activ la elaborarea strategiilor Naþiunilor Unite - regionale ºi
internaþionale - pentru colaborare ºi dezvoltare durabilã.

Agenþiile Naþiunilor Unite în Moldova (UNDP, UNICEF, UNHCR, UNESCO, WHO, FAO
ºi ILO) ajutã activ la realizarea obiectivelor de dezvoltare naþionalã: prin crearea statului
bazat pe rigorile legii, asigurarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, prin
îmbunãtãþirea guvernãrii ºi a democraþiei, întãrirea autoadministrãrii locale; dezvoltarea
sistemului educativ ºi de ocrotire a sãnãtãþii, susþinerea pãturilor vulnerabile ale populaþiei
(copiilor, refugiaþilor etc.), ºi promovarea egalitãþii de gender ºi protecþia mediului.

Agenþiile Organizaþiei Naþiunilor Unite din Moldova  situeazã populaþia în centrul
procesului de dezvoltare ºi îi oferã drept de opinie în deciziile ce îi afecteazã viaþa.

Reieºind din aceasta, conceptul Naþiunilor Unite asupra dezvoltãrii umane cuprinde patru
componente esenþiale: echitate � acces echitabil la oportunitãþi; dezvoltare durabilã, sau
responsabilitate faþã de generaþiile viitoare, care trebuie sã dispunã de aceleaºi ºanse pentru
dezvoltare ca ºi generaþia actualã, sau investirea în resursele umane ºi crearea mediului
macroeconomic,  în care individul îºi va atinge potenþialul sãu maximal; ºi mediul, în sensul
creãrii condiþiilor pentru atingerea de cãtre populaþie a unui nivel de dezvoltare, ce îi va
permite sã deþinã dreptul de a alege din mai multe oportunitãþi.

În prima fazã a reformelor, din anii �90, principalele obiective au fost democratizarea
societãþii ºi afirmarea libertãþilor umane: macro-stabilizarea, privatizarea ºi liberalizarea
economiei. În prezent, predominã abordarea socialã faþã de dezvoltarea sectorului real,
reformele structurale, ºi îmbunãtãþirea sistemului legal ºi judiciar, care sunt situate în prim-
planul preocupãrilor.

Agenþiile ONU din Moldova acordã asistenþã în abordarea acestor probleme, contribuie
la creºterea responsabilitãþii cetãþenilor în menþinerea instituþiilor democratice, precum ºi
acordã asistenþã în dezvoltarea administraþiei publice locale (formarea reþelei de organizaþii
non-guvernamentale). Agenþiile Naþiunilor Unite în Moldova îºi edificã activitatea pornind
de la postulatul cã participarea civicã este extrem de importantã pentru creºterea calitãþii
guvernãrii, de aceea se cuvine implicarea tot mai accentuatã a cetãþenilor în luarea deciziilor.
Spre exemplu, este necesar de a combate corupþia în Moldova simultan prin mijloace
legale ºi administrative.  Eforturile Guvernului, businessului, comunitãþii internaþionale ºi a
grupurilor din societatea civilã trebuie sã fie unite în aceste intenþii.

Combaterea sãrãciei este o problemã urgentã la momentul de faþã pentru Moldova.
Domeniile de activitate ale agenþiilor Naþiunilor Unite sunt corelate cu alte organizaþii
internaþionale. Politica anti-sãrãcie trebuie sã fie o parte componentã a strategiei sociale,
care se bazeazã pe conceptul dezvoltãrii umane. O atenþie deosebitã în acest caz e acordatã
prin aºa zisa plasare a Guvernului �pe locul ºoferului.�

Agenþiile Organizaþiei Naþiunilor Unite în Moldova au pornit de la supravieþuire, în sens
larg, la gãsirea consensului în ce priveºte domeniile în care trebuie sã se desfãºoare reformele.
Stabilitatea politicã ºi transformãrile viabile în economie pot fi efectuate numai dacã sunt
permanent susþinute de populaþie. Þara necesitã o guvernare puternicã ºi eficientã, care sã
fie capabilã sã facã sã funcþioneze legea ºi sã susþinã instituþiile, normele ºi practicile esenþiale
pentru o autenticã economie de piaþã ºi o dezvoltare umanã durabilã. În cursa de tranziþie de
la economia central-planificatã la cea de piaþã statul îºi menþine responsabilitatea sa socialã.
Metodele de management în domeniul securitãþii sociale trebuie sã fie modificate. De primã
importanþã pentru Moldova sunt combaterea sãrãciei, reforma sistemului de asigurare socialã,
reforma în asistenþa medicalã, educaþia ºi formarea pieþei de muncã. Principala dificultate
asociatã cu reformele din sectorul social are la bazã faptul cã noile argumente trebuie sã fie
echilibrate concomitent social ºi economic.
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Laitmotivul anilor ce vor veni trebuie sã fie îmbunãtãþirea calitãþii guvernãrii þãrii ºi mutarea
accentului de pe tactica de supravieþuire pe strategia de dezvoltare durabilã pe termen lung.

Moldova � Uniunea Europeanã

Republica Moldova a stabilit relaþii cu Uniunea Europeanã (în anul 1992). Deºi din punct
de vedere formal Moldova întreþine raporturi de parteneriat cu aceastã prestigioasã
comunitate europeanã, þara în prezent nu corespunde exigenþelor aderãrii la Uniunea
Europeanã. Intru realizarea acestui obiectiv strategic, Republica Moldova acþioneazã în vederea
atingerii nivelului de corespundere criteriilor stabilite pentru þãrile candidate la aderare:

l stabilitatea instituþiilor ce garanteazã democraþia, statul de drept, respectarea
drepturilor omului ºi ale minoritãþilor, precum ºi protecþia acestora (criteriul politic);

l existenþa unei economii de piaþã funcþionale, precum ºi capacitatea de a face faþã
presiunii concurenþiale ºi forþelor pieþei din interiorul Uniunii (criteriul economic);

l capacitatea de a-ºi asuma obligaþiile ce decurg din calitatea de membru al Uniunii
Europene, inclusiv aderarea la obiectivele Uniunii de ordin politic, economic ºi monetar.

Este evidentã corespunderea acestor criterii, formulate în termeni politici ºi diplomatici,
principiilor de bazã ale Culturii Pãcii, cum ar fi: respectul deplin ºi promovarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului, eforturi consecvente intru crearea condiþiilor decente
de trai pentru membrii comunitãþii prin promovarea unei economii eficiente, intru asigurarea
unei dezvoltãri durabile ºi a protecþiei mediului ambiant, soluþionarea prin mijloace paºnice
a situaþiilor de conflict, aderarea la principiile libertãþii, egalitãþii, democraþiei, toleranþei,
solidaritãþii, cooperãrii, pluralismului, diversitãþii culturale, dialogului ºi înþelegerii reciproce
la diferite niveluri ale societãþii ºi între naþiuni, consolidarea tendinþelor sãnãtoase ce conduc
la o pace durabilã. Relaþiile actuale dintre Republica Moldova ºi Uniunea Europeanã (UE) sunt
definite în Acordul de Parteneriat ºi Cooperare (APC), semnat în noiembrie 1994 ºi intrat în
vigoare în iulie 1998. În acelaºi timp, APC nu cuprinde în totalitate relaþiile posibile dintre
Republica Moldova ºi  UE, accentul fiind pus doar pe dimensiunea de cooperare ºi nu pe cea
de integrare progresivã în UE. În luna mai 1999, prin lansarea Pactului de Stabilitate în Sud-
Estul Europei ºi ulterior a Procesului de Stabilizare ºi Asociere, UE oferã ºansa integrãrii
europene pentru cinci þãri din Sud-Estul Europei, care nu au în prezent semnate acorduri de
asociere cu UE: Macedonia, Croaþia, Albania, Bosnia-Herþegovina ºi Iugoslavia. Republicii
Moldova, care rãmâne printre statele  care nu sunt gata pentru semnarea în prezent a unui
asemenea Acord, i se va acorda asistenþã pentru pregãtirea condiþiilor necesare.

Instituþionalizarea relaþiilor bilaterale prin crearea instituþiilor comune de lucru - a Consiliului
de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeanã, Comitetului de Cooperare Repub-
lica Moldova - Uniunea Europeanã ºi
Comitetului Parlamentar de
Cooperare Republica Moldova-
Uniunea Europeanã a imprimat o nouã
dimensiune acestor raporturi.
Implementarea cu succes a APC este
conceputã de ambele pãrþi ca una din
condiþiile principale, de care depinde
nemijlocit avansarea relaþiilor
Moldovei în cadrul procesului de
integrare europeanã. Aceasta la rândul
sau înseamnã eforturi susþinute din
partea þãrii-candidate intru
valorificarea deplinã a oportunitãþilor
oferite  de APC ºi integrarea treptatã
în spaþiul economic, politic ºi legislativ
al Uniunii Europeane.

Daca vorbim despre integrarea Moldovei in Comunitatea
Europeanã, cum consideraþi Dvs, în care domenii credeþi cã

ar trebui sa se integreze mai mult?

Sursã: Barometrul de Opinie Publicã � 2000, IMAS, Chiºinãu, 2000
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Unul din cele mai importante aspecte ale procesului integraþionist îl constituie armonizarea
legislaþiei Republicii Moldova cu legislaþia ºi practicile UE. Acquis-communautaire constituie
de fapt paradigma sistemului legislativ al Comunitãþii Europene actuale, pe care þãrile aspirante
se vãd obligate s-o  aplice gradual în legislaþia naþionalã. Armonizarea sistemului legal al
Republicii Moldova cu cel al UE va direcþiona ºi cataliza procesul instituþional din Republica
Moldova, contribuind astfel la accelerarea reformelor în toate domeniile, impulsionând astfel
ºi intr-o perspectivã de lungã duratã dezvoltarea relaþiilor cu þãrile europene partenere.

Strategia de aderare a Moldovei la Uniunea Europeanã conþine urmãtoarele argumente
importante în favoarea semnãrii unui Acord de Asociere la UE:
l asigurarea unei perspective clare de integrare a Republicii Moldova în familia naþiunilor

Europei unite;
l constituirea unui cadru legal ce va facilita dialogul politic ºi relaþiile comercial-economice

cu þãrile membre ale UE ºi cele cu statut de membru asociat;
l includerea þãrii în programele de asistenþã destinate þãrilor candidate pentru atingerea

obiectivului de aderare la UE;
l participarea la dialogul stabilit intre UE ºi þãrile asociate;
l facilitarea aderãrii  plenare la o serie de organisme ºi iniþiative europene, cum ar fi

CEFTA, Conferinþa Europeanã, Procesul Royaumont, Pactul de Stabilitate în Sud-Estul
Europei, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP);

l asigurarea accesului produselor moldoveneºti pe piaþa comunitarã prin liberalizarea
schimburilor comerciale intre Moldova ºi UE;

l facilitarea includerii în proiectele vizând extinderea ºi dezvoltarea reþelelor
transeuropene de infrastructurã (transporturi, comunicaþii, energie);

l participarea la diverse programe comunitare (cercetare, cooperare industrialã,
energie, protecþia mediului, cooperare transfrontalierã etc.);

l facilitarea dezvoltãrii armonioase a raporturilor cu þãrile europene cu statut de asociat
ºi eliminarea barierelor ce ar putea sã aparã intre Republica Moldova ºi aceste þãri
pe mãsura integrãrii progresive a statelor candidate în UE.

Apropierea treptatã a Republicii Moldova de þãrile-membre ale Uniunii Europene va
consolida statutul ºi va accelera revenirea societãþii moldave pe fãgaºul unei dezvoltãri,
bazate pe realizarea în practicã a valorilor civilizaþiei europene. Condiþiile de aderare la UE
ºi cerinþele înaintate de aceastã comunitate a statelor Vechiului Continent vor stimula
promovarea reformelor economice ºi democratice în Republica Moldova.

Excluderea þãrii din procesele de extindere a Uniunii ar putea antrena dupã sine
marginalizarea Moldovei, va avea un impact negativ asupra proceselor de tranziþie,
provocând instabilitatea socialã ºi politicã, periclitând în consecinþã ºi procesul de stabilizare
definitivã a situaþiei din Sud-Estul Europei. Accentuarea decalajului dintre Moldova ºi celelalte
þãri din ECE în urma unui tratament diferenþiat va crea ºi dificultãþi adiþionale în relaþiile
bilaterale ale Moldovei cu þãrile din aceastã parte a Europei generate de restricþiile impuse
de UE în raporturile cu þãrile terþe.

De fapt nu existã la momentul actual o altã alternativã a depãºirii crizei, generate de
abandonarea trecutului totalitar, ºi modernizãrii Moldovei în termene istorice relativ reduse,
decât participarea activã la procesele de integrare europeanã. Strategia de asociere la UE
a Moldovei prevede ºi o cooperare eficientã cu Organizaþia Naþiunilor Unite ºi instituþiile
financiare internaþionale, se va acþiona în vederea elaborãrii ºi realizãrii unei strategii de
dezvoltare economicã pe termen mediu care sã stabileascã clar obiectivele ºi acþiunile
prioritare ale þãrii,  precum ºi mecanismele de coordonare ºi eficientizare a asistenþei oferite
Republicii Moldova de cãtre familia ONU, þãrile donatoare ºi instituþiile financiare în vederea
realizãrii obiectivelor strategice ale þãrii.

Cooperarea europeanã regionalã ºi subregionalã constituie pentru Republica Moldova o
componentã indispensabilã ºi importantã a procesului de integrare europeanã. Situatã intr-o
zonã de interferenþã a mai multor structuri regionale, în imposibilitatea de a accelera ºi a
aprofunda relaþiile cu UE ºi în scopul atingerii obiectivelor majore, Republica Moldova
întreprinde acþiuni consecvente în vederea activizãrii participãrii sale în organismele ºi iniþiativele
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din care face parte, negociazã  admiterea sa în organismele regionale în care este interesatã.
Factorii de decizie responsabili pentru promovarea politicii externe depun eforturi

susþinute pentru ca Moldova sã obþinã statutul de membru cu drepturi depline al Pactului de
Stabilitate în Europa de Sud-Est.

Dupã lansarea  în 1999 a acestei iniþiative de cooperare regionalã a þãrilor din spaþiul
Carpato-Balcanic, dimensiunea sud-esticã a politicii de integrare europeanã a Moldovei se
profileazã drept una din cele prioritare. Un prim pas concret în aceastã direcþie a fost
atribuirea pentru Moldova a statutului de observator în Pactul de Stabilitate în Europa de
Sud-Est. Actualmente unul din principalele obiective ale diplomaþiei moldovene este de a
obþine acelaºi tratament al UE, de care se bucurã în prezent celelalte þãri din sud-estul
Europei. Beneficiind în prezent de susþinerea Comisiei Europene, Consiliului Europei,
precum ºi a mai multor state-membre ale UE, Moldova continuã acþiunile ºi demersurile
pentru obþinerea statutului de membru cu drepturi depline al Pactului de Stabilitate.

Pânã la obþinerea acestui statut, Moldova depune eforturi întru valorificarea  posibilitãþilor
oferite de actualul statut de observator, participând la ºedinþele Mesei Regionale ºi a celor
trei Mese de Lucru instituite în cadrul Pactului, precum ºi la iniþiativele ºi proiectele din
cadrul acestei organizaþii regionale în devenire. Un interes deosebit pentru Moldova îl
prezintã participarea plenarã la realizarea proiectelor în domeniile transporturilor,
comunicaþiilor, energeticii, comerþului, combaterii corupþiei, protecþiei mediului etc. In
vederea extinderii posibilitãþilor de participare la proiectele din cadrul Pactului de Stabilitate,
Moldova îºi va activiza demersurile pentru obþinerea statutului de stat beneficiar. De
exemplu, dezvoltarea infrastructurii, echipamentului ºi serviciilor necesare pentru Coridorul
IX de transport pan-european, care trece pe teritoriul Republicii Moldova, va contribui la
promovarea comerþului ºi circulaþiei persoanelor între þãrile UE, cele din ECE ºi CSI.

Republica Moldova participã la acþiunile din cadrul organismelor ºi iniþiativelor regionale
ºi subregionale europene din care face parte în prezent: Comisia Economicã a ONU pentru
Europa, Iniþiativa Central Europeanã, Consiliul Europei, Organizaþia de Securitate ºi
Cooperate în Europa, Iniþiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei, Planul S.U.A. pentru
Sud-Estul-Europei, Cooperarea Economicã a þãrilor riverane Marii Negre, Comisia Dunãrii,
Comunitatea de lucru a Statelor Dunãrene, Parteneriatul pentru Pace. Strategia privind
asocierea la UE prevede intensificarea activitãþii Republicii Moldova în cadrul Planului pentru
Sud-Estul Europei, integrarea în continuare în instituþiile regionale sud-est europene. In anul
1999 Moldova a depus cererea de admitere la Procesul Royaumont ºi, cu statut de observator,
la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP). Acest document prevede ºi  iniþierea
negocierilor în vederea semnãrii acordurilor bilaterale de Liber Schimb cu þãrile din Sud-
Estul Europei dupã modelul celui semnat deja cu România ºi iniþierea negocierilor în vederea
aderãrii la trilateralele constituite de cãtre þãrile din Sud-Estul Europei: România-Bulgaria-
Grecia, România-Bulgaria-Turcia ºi altele.

Un rol important în dezvoltarea relaþiilor cu vecinii ºi în consolidarea relaþiilor bazate pe
încredere reciprocã urmeazã sa-l joace trilaterala România - Moldova - Ucraina, capabilã sã
impulsioneze procesul de colaborare transfrontalierã în cadrul euroregiunilor �Prutul de Sus�
ºi �Dunarea de Jos�. Revigorarea proiectelor Zonelor Economice Libere internaþionale Galaþi
(România) - Giurgiuleºti (Republica Moldova) - Reni (Ucraina), ºi  Ungheni (Republica Moldova)
- Iaºi (România) fãrã îndoialã va impulsiona cooperarea subregionalã. Moldova a manifestat ºi
interesul de a adera la trilateralele, din care fac parte þãrile limitrofe (România-Ucraina-
Polonia,   România-Ungaria-Austria).

Moldova face parte din þãrile care beneficiazã de asistenþã comunitarã în cadrul Programului
TACIS, fiind interesatã ºi în promovarea unor proiecte comune transfrontaliere în cadrul
PHARE-TACIS. Includerea Moldovei în lista beneficiarilor de programele UE, prevãzute
pentru celelalte þãri din Sud-Estul Europei, va lãrgi considerabil aria domeniilor în care vor fi
realizate proiecte concrete de asistenþã tehnicã ºi financiarã având drept scop promovarea în
continuare a reformelor democratice.

Moldova � Consiliul Europei
Pe parcursul anilor  90 relaþiile Republicii Moldova cu Consiliul Europei au cunoscut o

relativã ascensiune atât la nivel interparlamentar, cât ºi la cel interministerial. Dinamizarea
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eforturilor depuse de Consiliul Europei s-a fãcut simþitã în special în asigurarea securitãþii
democratice ºi a drepturilor omului pe întreg spaþiul geografic european ºi euro-asiatic.
Criza din Kosovo ºi lansarea Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est a condus la
asumarea unor responsabilitãþi suplimentare de cãtre Consiliul Europei în asigurarea unui
climat democratic în spaþiul carpato-balcanic.

Delegaþia Parlamentarã a Moldovei la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei
(APCE), fiind constituitã în baza raportului de forþe în legislativul moldav actual, a participat
activ la lucrãrile tuturor sesiunilor acestui for parlamentar. Astfel, din iniþiativa delegaþiei
moldovene la APCE au fost depuse moþiuni de rezoluþii cu privire la violarea drepturilor
omului în regiunea transnistreanã a Moldovei; retragerea trupelor ruse de pe teritoriul þãrii
noastre; recunoaºterea Mitropoliei Basarabiei în Republica Moldova. Totodatã, delegaþia
Moldovei a susþinut o serie de iniþiative ale delegaþiilor altor state în diverse domenii (respectarea
drepturilor omului în zonele conflictuale din Europa, noile tehnologii, ecologie, precum ºi
iniþiativa APCE de a contribui la implementarea Pactului de Stabilitate pentru Europa de
Sud-Est).

Impulsionarea  eforturilor acestei organizaþii europene în regiunea transnistreanã a
Moldovei ar putea contribui la avansarea dialogului cu autoritãþile separatiste la un nivel ce ar
asigura consolidarea principiilor democratice în aceastã regiune ºi reglementarea conflictului
prin integrarea  treptatã a raioanelor din stânga Nistrului în sistemul administrativ-juridic al
Republicii Moldova. In ultima perioadã de timp mai mulþi factori de decizie din cadrul Consiliului
Europei în luãri de atitudine au calificat soluþionarea politicã durabilã a conflictului din raioanele
de est ale Moldovei drept una din prioritãþile politice ale acestei organizaþii. Drept urmare a
eforturilor diplomaþiei moldave subiectul transnistrean a fost inclus pe agenda de lucru a
Reuniunii Quadripartite Consiliul Europei � Uniunea Europeanã (februarie 1999) ºi în cea a
Reuniunii la nivel înalt  Consiliul Europei - OSCE (februarie 1999).

Ajustarea legislaþiei moldave la cadrul juridic european rãmâne una din prioritãþi ºi în
relaþiile cu Consiliul Europei. Astfel, Moldova a semnat noile Convenþii Penale ºi Civile cu
privire la combaterea corupþiei, precum ºi Convenþia Europeanã a Televiziunii
Transfrontaliere. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenþia Europeanã privind
Cooperarea Transfrontalierã a autoritãþilor ºi comunitãþilor locale. Totodatã, în urma semnãrii
în toamna anului 1998 a Cartei Sociale Europene (versiunea revizuitã) a fost  constituit
Grupul de experþi din Moldova ºi a demarat studierea compatibilitãþii legislaþiei naþionale
cu prevederile acestui important document european, ce reglementeazã aplicabilitatea
standardelor moderne în domeniul protecþiei sociale a populaþiei.

Una din prioritãþile majore ale Moldovei în relaþiile cu Consiliul Europei o constituie
implementarea de cãtre ministere ºi departamente a acþiunilor prevãzute de  Programul
Activitãþi pentru Dezvoltarea ºi Consolidarea Stabilitãþii Democratice (ADACS) pentru
þara noastrã, precum ºi a celor prevãzute de Programul Comun CoE-UE în vederea
promovãrii reformei juridice ºi consolidãrii mass-mediei independente. La compartimentul
asistenþã în domeniul cooperãrii juridice, reformelor  judiciare, deontologiei poliþiei,
drepturilor omului, mass-mediei, egalitãþii ºanselor, minoritãþilor naþionale ambele programe
au fost realizate în proporþie de sutã la sutã.

Continuã colaborarea Moldovei cu Forul de la Strasbourg în domeniul democraþiei
locale. În  anul 1999 Comisia de monitorizare a APCE a solicitat opiniile preliminare ale
Comisiei pentru democraþie prin drept (Comisia de la Veneþia) ºi Congresului Autoritãþilor
Locale ºi Regionale din Europa (CALRE) referitoare la legile Republicii Moldova cu privire
la reforma teritorial-administrativã ºi cea a administraþiei publice locale. În scopul finalizãrii
raportului CALRE privind situaþia în domeniul democraþiei locale în Republica Moldova,
raportorii Congresului pentru Moldova au mai efectuat pe parcursul anului precedent trei
vizite la Chiºinãu. Raportul privind situaþia în domeniul democraþiei locale în Republica
Moldova a fost prezentat APCE în luna mai 2000. De asemenea, reprezentanþii
Secretariatului CoE au vizitat Republica Moldova în scopul monitorizãrii alegerilor locale
din 23 mai 1999 ºi documentãrii în domeniul implementãrii legilor cu privire la administrarea
publicã localã ºi noua structurã teritorial-administrativã. Reprezentanþii CALRE au participat
la monitorizarea alegerilor regionale din unitatea teritorial-administrativã Gagauz-Yeri, ce
au avut loc pe data de 22 august 1999.
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Moldova � Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE)

Conferinþa la nivel înalt a Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (Paris,
noiembrie 1990) a pus începutul unei noi etape în activitatea acestei organizaþii internaþionale,
membrii cãreia sunt toate statele spaþiului european, S.U.A. ºi Canada, precum ºi N.S.I.
Semnarea Cartei de la Paris a pus capãt perioadei de confruntare dintre Est ºi Vest, a
formulat în mod explicit obiectivul edificãrii unei Europe a democraþiei, pãcii ºi unitãþii,
bazate pe cooperarea largã a statelor participante ºi respectarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului. Din momentul aderãrii la OSCE Moldova s-a bucurat de un
sprijin permanent din partea marii majoritãþi a membrilor acestui forum pan-european în
efortul sãu de a-ºi consolida independenþa de stat ºi a-ºi asigura integritatea teritorialã. Cu
toate cã primii reprezentanþi ai acestei organizaþii internaþionale ºi-au fãcut apariþia în
Moldova încã în anul 1992, principalul eveniment a avut loc anume dupã aprilie 1993,
odatã cu deschiderea misiunii permanente a OSCE ºi semnarea Memorandumului dintre
aceastã misiune ºi Guvernul Republicii Moldova.

Misiunea permanentã a OSCE în Moldova rãmâne un mediator eficient în procesul de
soluþionare definitivã a diferendului transnistrean ºi un factor de echilibru în Moldova.
Recomandãrile misiunii OSCE în Moldova au fost în modul cel mai serios luate în consideraþie
de partea moldavã ºi au constituit acel vector rezultant care este valabil ºi astãzi în cadrul
negocierilor. Conform acelor recomandãri, regiunii Transnistrene urmeazã sã i se acorde
un statut juridic special. Acest �statut� este o noþiune amplã care poate fi tratatã doar
reieºind din respectarea obligatorie a integritãþii teritoriale a Moldovei. Activitatea de
mediere a OSCE la negocieri a consolidat poziþiile Chiºinãului pe plan internaþional. La
summitele statelor membre ale OSCE de la Budapesta (1994) ºi Lisabona (1996) au fost
adoptate rezoluþii privind atât evacuarea trupelor militare ruse din Moldova, cât ºi necesitatea
monitorizãrii internaþionale a acestui proces. Decizia summitului de la Istanbul (1999)
referitoare la retragerea necondiþionata a trupelor Federaþiei Ruse de pe teritoriul Republicii
Moldova pânã la finele anului 2001 a constituit un pas decisiv pe calea creãrii condiþiilor
necesare reglementãrii situaþiei de conflict dintre autoritãþile legale ale statului ºi separatiºtii
din Transnistria.

Un alt aspect al activitãþii misiunii OSCE în Moldova este cel legat de colaborarea acesteia
cu Comisia Unificatã de Control (CUC) în zona de securitate, creatã în anul 1992, de-a lungul
Nistrului. Potrivit acestor principii membrii misiunii participã la ºedinþele Comisiei ºi au
dreptul de a participa la luarea deciziilor doar cu acordul tuturor delegaþiilor, fapt ce nu
întotdeauna este posibil din cauza poziþiei negative a delegaþiei regiunii transnistrene. Membrii
misiunii se bucurã de dreptul de a vizita obiectele în zona de securitate, iarãºi, doar cu acordul
tuturor pãrþilor CUC.

Din cadrul misiuni OSCE în Moldova fac parte militari, diplomaþi, responsabili de
elaborarea statutului Transnistriei, relaþiile cu presa ºi de drepturile omului. Activitatea
misiunii OSCE se complicã pentru cã acest teritoriu al Transnistriei este controlat de
autoritãþile separatiste, care nu au nici o responsabilitate în faþa opiniei publice europene ºi
mondiale pentru nerespectarea normelor umanitare ºi a dreptului internaþional.

Intrând în noul mileniu, tânãrul stat � Republica Moldova, stat cu tradiþii istorice ºi
culturale, se confruntã cu multiple provocãri interne ºi externe. Atât Guvernul, cât ºi
populaþia þãrii îºi continuã calea spre o societate liberã ºi prosperã. Problema constã în
necesitatea urgentã a creãrii unei noi strategii pe termen lung, pentru Republica Moldova,
ce va asigura mai bine interesele þãrii în dezvoltarea umanã durabilã. Acesta e un proces,
pentru realizarea cãruia colaborarea ºi asistenþa internaþionalã este absolut necesarã.
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Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane (RNDU), difuzat pe scarã largã, este una din cele
mai semnificative confirmãri a activitãþii fructuoase a PNUD-ului, ce are în calitate de prim
obiectiv promovarea principiilor dezvoltãrii durabile în Republica Moldova. De la mijlocul
anilor 90 ºi pânã în prezent au fost publicate ºase rapoarte ale acestei organizaþii, cu accentul
pe temele specifice, legate direct de cele mai acute probleme apãrute în procesul de
tranziþie la economia de piaþã, care au generat un interes deosebit ºi dezbateri publice. Ca
stat european nou, Republica Moldova în anii 90 a avut de realizat o sarcinã triplã: consolidarea
statalitãþii, tranziþia la economia de piaþã ºi democratizarea societãþii. Þinând cont de aceste
deziderate, PNUD ºi-a concentrat eforturile asupra temelor: impactul transformãrilor triple
în  Moldova; edificarea statului ºi integrarea societãþii; coeziunea socialã; de la centralism la
de-centralizare; tranziþia ºi securitatea umanã; ºi ultima - Cultura Pãcii ºi implicaþiile ei pentru
Moldova.

Scopul comun al acestor rapoarte a fost de a influenþa formarea politicii Guvernului în
diferite aspecte ale vieþii sociale ºi economice. Drept probleme concrete au fost selectate
urmãtoarele: libertatea opiniei, expresiei ºi participãrii, dreptul la proprietate, întãrirea
sistemului judiciar, genurile în dezvoltare, toleranþa etnicã, inegalitatea socialã, impactul
economiei tenebre ºi ale corupþiei etc.

Drept dovadã a calitãþii RNDU ºi a credibilitãþii crescânde a PNUD-ului ca consilier de
politicã sunt, în primul rând, recomandãrile din ultimele rapoarte ce au servit drept bazã
pentru o serie de decizii guvernamentale ºi programe, în special în domeniul politicii sociale,
drepturilor umane ºi calitãþii guvernãrii.  Unul din ele este �Orientãri strategice de dezvoltare
social-economicã a Republicii Moldova pânã în anul 2005�, în care,  pe termen mediu, s-au
fãcut încercãri de a se reorienta politica de la tactica de supravieþuire spre o strategie a
dezvoltãrii durabile.

Pledarea PNUD-ului pentru mesajul adresat populaþiei privind dezvoltarea umanã durabilã
este relevantã în special în cazul Moldovei, þinându-se cont de istoria, tradiþiile ºi problemele
umane curente ce apar în procesul tranziþiei.  Guvernul a început deja implementare Strategiei
Naþionale pentru Dezvoltarea Durabilã -  �Moldova 21�, scopul cãrea este realizarea
cerinþelor generaþiei actuale fãrã a compromite ºansele generaþiei viitoare în satisfacerea
necesitãþilor sale.

Ca urmare a recomandãrilor privind problemele examinate în RNDU, au fost create
Centrul pentru Drepturile Omului ºi Centrul de Examinare a Opiniei Publice; a avut loc
reforma sistemului judiciar; cea teritorial-administrativã, a învãþãmântului ºi sãnãtãþii ºi reforma
pensionarã, care e în proces de realizare.

În ultimii doi ani rapoartele naþionale de dezvoltare umanã, concluziile cãrora sunt
prezentate în fiecare an la conferinþe naþionale cu participarea reprezentanþilor Guvernului,
societãþii civile ºi comunitãþii internaþionale ºi care au devenit obiectul numeroaselor discuþii,
au fost elaborate de cãtre Centrul de Investigaþii Strategice ºi Reforme, creat în cadrul unui
proiect promovat de PNUD ºi Banca Mondialã ca rãspuns la necesitãþile de consolidare a
capacitãþii locale, pentru monitorizarea situaþiei social-economice ºi pentru investigaþii
macroeconomice.  Majoritatea RNDU în cauzã au fost elaborate cu concursul unui ºir de
instituþii locale, ONG ºi proiecte implementate de donatori, servind astfel drept un instru-
ment important pentru crearea parteneriatelor mai puternice pentru dezvoltarea umanã
durabilã ºi asigurând o bazã utilã pentru iniþiative de program noi.

Principalele forme de implementare a recomandãrilor politice sunt urmãtoarele:

l decizii guvernamentale, în special în domeniul politicii sociale, drepturilor omului,
calitãþii guvernãrii, protejarea sectorului SME ºi problemele ce þin de mediul
înconjurãtor;
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l promovarea unor direcþii noi în activitatea agenþiilor ONU în þarã, cum sunt:
guvernarea ºi democraþia, consolidarea administrãrii locale, atenuarea sãrãciei,
curmarea corupþiei;

l iniþiativele legale în domeniul protecþiei sociale a celor inapþi de muncã, a refugiaþilor
etc.;

l organizarea discuþiilor ºi conferinþelor cu participarea experþilor din Moldova
ºi internaþionali, în baza datelor din RNDU ºi a indicatorilor umani de bazã;

l propagarea principiilor dezvoltãrii umane durabile prin intermediul mass-media.
Ori de câte ori indicii dezvoltãrii umane în Republica Moldova aratã o tendinþã negativã

Guvernul este nevoit sã întreprindã mãsuri de recuperare economicã, sã accelereze reforma
socialã cu orientare spre susþinerea pãturilor vulnerabile ale populaþiei. În aceste circumstanþe
RNDU au potenþialul de a deveni instrumentul cheie al militãrii pentru dialog ºi schimbãri
în politicã.

Având în vedere situaþia social-economicã ce s-a creat în Republica Moldova, rezultatele
ºi lecþiile perioadei de tranziþie, se poate conchide cã problemele principale ce urmeazã a fi
soluþionate de cãtre Guvern, acum ºi în viitorul apropiat, ºi care necesitã cooperare
internaþionalã, sunt urmãtoarele:

Calitatea guvernãrii.  Eforturile urmeazã a fi focalizate asupra întãririi capacitãþii
Guvernului de elaborare ºi adoptare a deciziilor, de organizare a controlului executãrii
acestora, decentralizãrii funcþiilor de stat, prin trecerea unor împuterniciri în sarcina
autoritãþilor locale; realizãrii mãsurilor anti-corupþie, intensificând implicarea instituþiilor
societãþii civile în luarea deciziilor; implementãrii strategiei de dezvoltare umanã;

Atenuarea sãrãciei. Atenþia primordialã urmeazã a fi concentratã asupra a douã aspecte
ale acestei probleme: (i) asigurarea angajãrii în câmpul muncii ºi acumularea veniturilor în
buget, pe baza dezvoltãrii sectorului privat, restructurare post-privatizare în sectorul
industrial ºi agricol, stimularea investiþiilor ºi promovarea exportului; (ii) acordarea asistenþei
sociale categoriilor mai sãrace ale populaþiei;

Sporirea resurselor umane.  Crearea unui sistem viabil de protecþie a drepturilor omului
este urgent necesarã drept factor cheie într-o societate democraticã. Trebuie fixate mãsuri
pentru a contracara tendinþa negativã în procesele demografice, prin promovarea unei
politici active în domeniul sãnãtãþii ºi al reformei sistemului de sãnãtate.  Asigurarea fertilitãþii
societãþii prin înnoirea politicilor educaþionale ºi a atitudinilor respective.

Egalitatea genurilor.  Continuarea activitãþii Guvernului ºi instituþiilor societãþii civile ce au
drept scop asigurarea unor posibilitãþi egale pentru femei ºi bãrbaþi pentru participarea la
viaþa social-economicã ºi de familie; folosirea competenþelor, mãiestriei ºi talentelor fiecãrui
cetãþean în fãurirea societãþii, rezolvarea problemelor ºi edificarea viitorului.

Protecþia mediului înconjurãtor.  Eforturile urmeazã a fi  orientate spre crearea unui mediu
ecologic sãnãtos pentru viaþã ºi sãnãtate, hranã ºi articole de uz casnic nepericuloase.
Problemele cheie pentru þarã sunt menþinerea activelor sale principale � solurilor fertile � ºi
asigurarea apei potabile calitative. O importanþã deosebitã în aceastã þarã dens populatã
are menþinerea echilibrului ecologic.

Atât Raportul Global cât ºi raporturile naþionale au devenit o sursã popularã de referinþã
pentru personalitãþile publice ºi academice, care adesea apeleazã la  indicii de dezvoltare
umanã cheie pentru a ilustra nivelul de dezvoltare a þãrii.  Mass-media din Moldova, la fel,
citeazã adesea rapoartele, apariþia iniþialã a cãrora de obicei atrage mulþi reprezentanþi ai
mijloacelor de informare.

De menþionãm cã rapoartele naþionale de dezvoltare umanã sunt distribuite nu doar
printre cei implicaþi în politicã, printre parlamentari, donatori, în ONG, ambasade ºi instituþii
internaþionale.  Ele sunt pe deplin accesibile publicului general ºi au devenit una din cele
mai solicitate publicaþii ale Centrului Informaþional al ONU, care funcþioneazã în Casa
Naþiunilor Unite din Moldova.
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Când Republica Moldova a aderat la Naþiunile Unite (1992), ea ºi-a exprimat
voinþa de a activa în concordanþã cu principiile Declaraþiei Universale a Drepturilor
Omului � libertate, egalitate, securitate, toleranþã, non-violenþã ºi  respect  pentru
naturã.

Aceste premise ºi principii, evidenþiate ºi în Constituþia Republicii Moldova (1994),
au fost aprobate de cãtre populaþia þãrii. �Existenþa umanã trebuie respectatã de toþi
în toatã diversitatea credinþelor, culturilor ºi limbilor. Diferenþele în ºi dintre societãþi
nu trebuie sã se caracterizeze prin timiditate ºi nici prin represiuni, ci nutrite. Conflictele
interioare ºi cele dintre naþiuni trebuie sã fie rezolvate doar prin mijloacele paºnice��17

Realitatea primului deceniu de dezvoltare a Republicii Moldova ca stat independent
a expus principiile politice ºi expectaþiile populaþiei la încercãri serioase. Perioada de
tranziþie în Moldova reprezintã o totalitate înfricoºãtoare de provocãri politice, sociale,
culturale, economice, regionale ºi privind mediul înconjurãtor, pe care le-au urmãrit
guvernele succesive.

Totuºi, tranziþia la democraþie ºi dezvoltare umanã durabilã progreseazã pas cu
pas.  Majoritatea rezultatelor pozitive s-au obþinut în domeniul libertãþilor politice ºi
umane � deschiderea þãrii cãtre lume, democratizarea vieþii publice � alegerile pluri
- partite, libertatea religiei, mass-media, activitatea organizaþiilor non-guvernmentale
etc.

Costurile sociale ale tranziþiei, pe de altã parte, au fost dramatice: înrãutãþirea
tendinþelor demografice, reducerea resurselor, atât publice cât ºi private, pentru
culturã, educaþie ºi serviciile de sãnãtate, creºterea bruscã a discrepanþelor în venituri,
rãspândirea sãrãciei, amplificarea economiei tenebre, a corupþiei ºi crimei organizate.
Drept rezultat, s-a înregistrat o înrãutãþire considerabilã a indicatorilor de bunãstare.
       Indicele Dezvoltãrii Umane pentru Republica Moldova, conform estimãrilor
RDU Global � 2000, a fost egal cu 0.700 (în 1993 el a constituit 0.718). Componentele
principale ale IDU moldovean sunt: PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de
cumpãrare � US$ 2.033; durata medie a vieþii � 67.4 ani; rata alfabetizãrii la adulþi �
96.4%.  Republica Moldova, în pofida înrãutãþirii IDU pe parcursul ultimilor ani, mai
rãmâne în grupa statelor cu �nivel mediu de dezvoltare umanã.�  Între 174 de þãri,
incluse în Lista de Rating a Naþiunilor Unite (RDU Global � 2000), Moldova se aflã pe
locul 102 ( 75 în 1994).

Direcþiile acestor tendinþe provoacã neliniºte referitor la viitorul þãrii. Descreºterea
activitãþii economice a contribuit nu numai la sãrãcie prin reducerea locurilor de muncã
ºi a nivelului salarial. Ea, de asemenea, a însemnat reducerea bruscã a accesului, în
special pentru cei sãraci, la servicii sociale, cum ar fi cultura, educaþia ºi sãnãtatea, ºi la
reþeaua de protecþie socialã. În afarã de problemele sociale ºi economice Moldova
mai suportã consecinþele conflictului intern în regiunea de Est a þãrii (Transnistria),
care deseori reprezintã o sursã de violare a drepturilor umane � refugiaþi, restricþii ºi
limitãri în miºcarea populaþiei, accesul la informaþie etc.

În pofida complexitãþii situaþiei din Republica Moldova, sentimentul unitãþii
naþionale în genere ia amploare. Moldova continuã sã ocupe o poziþie activã faþã de
Europa ºi colaborarea cu comunitatea internaþionalã.

Concluzii

18
�We the Peoples...� The Role of the United Nations in the 21st Century. UN, N.Y. 2000.
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Pentru a face un pas înainte în aceastã direcþie este necesar de a asigura un
consens al întregii societãþi cu respect faþã de conþinutul reformei ºi relaþia între
componentele ei. Stabilitatea politicã ºi orânduirea economicã nouã pot fi durabile
numai cu condiþia suportului din partea populaþiei.

Þarã are nevoie de o guvernare puternicã ºi eficientã, capabilã sã consolideze
legile ºi sã susþinã instituþiile, normele ºi practicile esenþiale pentru democraþie, o
economie de piaþã realã ºi dezvoltarea umanã durabilã. Slãbiciunea guvernãrii duce la
creºterea neconcordanþei cu legile ºi directivele oficiale, la evaziune fiscalã etc. Guvernul
slab poate fi corupt mult mai uºor.

Ruperea cercului vicios al recesiunii este posibilã numai printr-o atenþie sporitã
faþã de economie. Acesta într-o mãsurã esenþialã necesitã: crearea unui sistem efectiv
de stimulente, de care ar beneficia atât întreprinderile cât ºi statul; îmbunãtãþirea
managementului corporativ al întreprinderilor nou privatizate; protecþia efectivã a
drepturilor investitorilor ºi asigurarea transparenþei concursurilor comerciale; suportul
sectorului de întreprinderi mici ºi mijlocii ce serveºte drept bazã pentru dezvoltarea
clasei de mijloc � forþei sociale principale a reformelor.

Omul ºi necesitãþile lui principale trebuie sã fie plasate în centrul atenþiei politicienilor
ºi trebuie sã fie considerate drept scop major al reformelor. Pe calea tranziþiei de la
economia centralizatã spre economia de piaþã, statul ºi-a pãstrat responsabilitãþile
sale sociale. Metodele de management în domeniul securitãþii sociale, totuºi, trebuie
sã fie schimbate. Problemele lichidãrii sãrãciei, reformei sistemului de asigurare socialã
ºi de ocrotire a sãnãtãþii, educaþiei ºi formãrii  pieþii de muncã acum sânt de importanþã
majorã pentru Moldova. Dificultatea principalã ce se asociazã cu reforma sectorului
social constã în necesitatea ca  noile aranjamente sã fie juste din punct de vedere
social, dar ºi echilibrate din punct de vedere economic.

Succesul tranziþiei se aflã în legãturã directã cu extinderea ei asupra componentelor
politice, sociale ºi economice, combinate eficient. Experienþa Republicii Moldova,
pozitivã ºi negativã, demonstreazã explicit legãtura între progresul reformelor ºi
stabilitatea politicã. Riscurile politice ºi politicile necorelate ale statului reprezintã un
obstacol serios în calea reformelor.  Populaþia bine informatã va participa mult mai
activ la luarea deciziilor politice. Activitatea socialã, grevele ºi protestele de stradã
constituie o formã extremã de exprimare a voinþei populaþiei. Sub acest aspect este
vitalã promovarea pe toate cãile posibile a transparenþei guvernãrii printr-un sistem
eficient de difuzare a informaþiei publice. Trebuie create condiþii pentru ajutarea ºi
susþinerea unei societãþii civile capabile sã soluþioneze problemele cheie politice,
economice ºi sociale, cu care se confruntã.

Conceptul Naþiunilor Unite de Culturã a Pãcii constituie o bazã bunã pentru
rezolvarea problemei date, pentru atenuarea contradicþiilor ºi conflictelor. Bazându-
se pe înþelegere reciprocã ºi cooperare, viabilitatea Republicii Moldova ca stat  poate
fi consolidatã, asigurând trecerea de la tactica de supravieþuire la strategia pe termen
lung de dezvoltare durabilã. Moldova, în decursul a mai multor secole , a demonstrat
hãrnicia, toleranþa ºi ospitalitatea populaþiei. Nu existã dubii cã aceste calitãþi  îi vor
aduce renume ºi în viitor.
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ANEXE

Indicele Dezvoltarii Umane
pentru Republica Moldova

A. Nota tehnicã privind identificarea statisticã
         a dezvoltãrii umane în Republica Moldova

Concepþia dezvoltãrii umane este mult mai profundã ºi mai bogatã decât ceea ce poate
reflecta un indicator statistic sau chiar cel mai atotcuprinzãtor ansamblu de indicatori
statistici. Însã, pentru monitorizarea progresului în domeniul dezvoltãrii umane PNUD
considerã, cã este necesar un instrument cât mai simplu. Astfel, Indicele Dezvoltãrii Umane
(IDU) reflectã nivelul de realizãri în cadrul a trei posibilitãþi principale în domeniul dezvoltãrii
umane: posibilitatea de a avea o viaþã lungã ºi sãnãtoasã, posibilitatea de a obþine cunoºtinþe
ºi posibilitatea de a avea un nivel decent de trai.

Procedura de calculare a IDU a fost pentru prima datã prezentatã în Raportul Mondial
al Dezvoltãrii Umane (PNUD 1990), apoi a fost modificatã în  Raportul Mondial din 1995
(PNUD 1995) ºi cel din 1999 (PNUD 1999).

1. Calculul Indicelui Dezvoltãrii Umane (IDU)

Indicele dezvoltãrii umane cuprinde trei elemente de bazã: longevitatea, nivelul de
educaþie ºi standardul  de viaþã. Longevitatea este identificatã prin speranþa de viaþã la
naºtere. Nivelul de educaþie este calculat ca medie aritmeticã ponderatã  între gradul de
alfabetizare a populaþiei (cu o pondere de douã treimi) ºi gradul de cuprindere în învãþãmântul
de toate nivelurile (o treime). Ca mãsurã a standardului de viaþã se foloseºte produsul intern
brut (PIB) pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpãrare în dolari S.U.A..

Republica Moldova dispune de date curente care � fie cã în mod direct sau prin metode
de estimare � pot fi folosite la calcularea IDU la nivel naþional.

În continuare sunt prezentate etapele de calculare a IDU pentru Moldova în anul 1999,
componentele fiind urmãtoarele:

Speranþa de viaþã =67,4 ani

Gradul de alfabetizare =96,4

Gradul de cuprindere în învãþãmânt =71,2

PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii

de cumpãrare                                               = 2033 dolari S.U.A.

Fiecare componentã este comparatã cu valori minime ºi maxime fixe, stabilite de PNUD,
acestea fiind: 25, respectiv 85 ani pentru speranþa de viaþã; 0 ºi 100% pentru gradul de
alfabetizare; 0 ºi 100% pentru gradul de cuprindere în învãþãmânt; 100 ºi 40000 USD
pentru PIB pe cap de locuitor. Pentru primele trei componente, diferenþa dintre valoarea
efectivã ºi cea minimã raportatã la diferenþa dintre valoarea maximã ºi cea minimã se
constituie într-un indice, astfel:

Indicele speranþei de viaþã:

                                   (67,4 � 25) / (85 � 25)            = 0,707

Indicele gradului de alfabetizare:

                                (96,4 - 0,0) / (100.0 - 0,0)     = 0,964

Indicele gradului de cuprindere în învãþãmânt:

                                (71,2 - 0,0) / (100,0 - 0,0)      = 0,712

Indicele nivelului de educaþie, calculat din cei doi indici anteriori, este:

                                 (2 x 0,964 + 0,712) / 3   = 0,880
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Indicele PIB pe cap de locuitor este calculat conform unei noi metode stabilite de PNUD
în anul 1999 - diferenþa dintre logaritmul valorii efective ºi logaritmul valorii minime este
raportat la diferenþa dintre logaritmul valorii maxime ºi logaritmul valorii minime, astfel:

Indicele PIB pe cap de locuitor:

(log 2033 � log 100) / (log 40000 � log 100)  = 0,507

Indicele dezvoltãrii umane, calculat ca medie a celor trei elemente de bazã, cãrora
li se acordã ponderi egale, este:

(0,707 + 0,880 + 0,507) / 3 = 0,698

În rapoartele naþionale ale dezvoltãrii umane pentru anii 1995�1998 indicele PIB pe
cap de locuitor s-a calculat conform unei alte metode: nivelul PIB pe cap de locuitor, care
depãºea media mondialã (calculatã în fiecare an în raportul mondial) era ajustatã pe baza
unei scãri descrescãtoare, valoarea maximã ajustatã fiind pentru fiecare an calculatã separat
de PNUD.

Recalculând IDU pentru anul 1998, folosind pentru toþi indicatorii valorile aferente
anului 1998, respectiv aplicând noua metodologie de calcul al PNUD, obþinem o valoare a
IDU de 0,702 ºi nu de 0,697s-a indicat în ultimul Raport Naþional.

2. Indicele Dezvoltãrii Umane în Moldova în comparaþie cu alte state.

Pentru comparaþii internaþionale, conform IDU, statele se grupeazã în felul urmãtor:

l state cu dezvoltare umanã ridicatã - cu un IDU egal cu 0,800 ºi mai mult;

l state cu dezvoltare umanã moderatã, - cu un IDU situat între 0,500 ºi 0,799;

l state cu dezvoltare umanã scãzutã , al cãror IDU alcãtuieºte mai puþin de 0,500.

În scopuri analitice ºi comoditãþii statistice, la nivel mondial în anul precedent au fost
calculaþi de asemenea indicatori agregaþi pentru cele trei grupe principale de state: toate
statele în curs de dezvoltare, Europa de Est ºi C.S.I., ºi statele industrial dezvoltate.

Raportul Global al Dezvoltãrii Umane (UNDP 2000) conþine cele mai recente date
pentru comparaþii internaþionale. Datele numerice din acest raport dateazã cu anul 1998.
Clasificarea statelor conform nivelului IDU din acest raport se bazeazã pe informaþia ºi
estimãrile oferite de cãtre organizaþiile internaþionale, care dispun deja de baze de date
proprii (Agenþiile ONU, Bãnca Mondialã etc.) Astfel, valoarea atribuitã în raportul global
poate fi diferitã de estimãrile la nivel naþional. Pentru Republica Moldova, subestimarea
rezultatã de aici þine de doi factori majori: rata brutã de cuprindere în învãþãmânt ºi PIB pe
cap de locuitor. Moldova, ca ºi alte þãri în tranziþie, are un IDU mai mare decât PIB pe cap de
locuitor: problema principalã cu care se confruntã republica în perioada de tranziþie este
subdezvoltarea economicã ºi dificultãþile în calea spre o dezvoltare economicã durabilã.

Din 174 de state, pentru care a fost calculat în anul 2000 IDU, 46 se raportã la categoria
de state cu dezvoltare umanã ridicatã, 93 � la categoria de state cu dezvoltare umanã
moderatã ºi 35 � la categoria de state cu dezvoltare umanã scãzutã. Canada, Norvegia ºi
S.U.A. deþin primele poziþii în clasificarea statelor conform IDU, iar Siera-Leone ºi Niger �
ultimele poziþii.

Dupã Indicele Dezvoltãrii Umane poziþia internaþionalã a Moldovei în lista celor 174 de
þãri a fost urmãtoarea: 75 în 1994, 81 în 1995, 98 în 1996, 110 în 1997, 113 în 1998, 104 în
1999 ºi cea de-a 102-a în 2000.

Pentru a ajunge la nivelul þãrilor din topul clasamentului Moldova trebuie sã parcurgã o
cale lungã: peste 0,2 puncte din valoarea IDU. Indicele dezvoltãrii umane al Canadei are
valoarea de 0,935 ºi depãºeºte valoarea respectivã pentru Moldova de 1,34 ori. Astfel,
Canada, pentru a lichida toate neajunsurile în domeniul dezvoltãrii umane are de depãºit
doar 6,5%, pe când Moldova � 30% (Global Human Development Report, 2000, pag. 157).

Dintre statele C.S.I. Belarus este plasatã superior pe listã în conformitate cu IDU din
1998, pe locul 57. Statele vecine, România ºi Ucraina, se plaseazã, respectiv pe locurile 64 ºi
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78. Din punct de vedere al dezvoltãrii umane Moldova este comparabilã cu Turkmenistan
(100) ºi Uzbekistan (106).

      Tabela A -1. Poziþia unor state dupã valoarea Indicelui Dezvoltãrii Umane

Indicele Indicele Indicele IDU Poziþia
 speranþei educaþiei  PIB statelor
de viaþã la PPC dupã IDU

Lumea în ansamblu 0,70 0,74 0,70 0,712 �

Statele industrial dezvoltate 0,86 0,94 0,89 0,893 �
Europa de Est ºi C.S.I. 0,73 0,91 0,69 0,777 �
Statele în curs de dezvoltare 0,66 0,68 0,58 0,642 �

State cu dezvoltare umanã
ridicatã (IDU > 0,800) 0,87 0,96 0,90 0,908 �

       Din care:
       Canada 0,90 0,99 0,91 0,935 1
       Norvegia 0,89 0,98 0,93 0,934 2
       S.U.A. 0,86 0,97 0,95 0,929 3
       Australia 0,89 0,99 0,90 0,929 4
       Ungaria 0,77 0,91 0,77 0,817 43
       Polonia 0,80 0,92 0,72 0,814 44

State cu dezvoltare
umanã moderatã
(0,500 < IDI < 0,799) 0,70 0,73 0,59 0,673 �

      Din care:
      Belarus 0,72 0,93 0,69 0,781 57
      Bulgaria 0,77 0,90 0,69 0,772 60
      Federaþia Rusã 0,69 0,92 0,70 0,771 62
      România 0,75 0,88 0,67 0,770 64
      Georgia 0,80 0,90 0,59 0,762 70
      Kazahstan 0,72 0,92 0,63 0,754 73
      Ucraina 0,73 0,92 0,58 0,744 78
      Azerbaidjan 0,75 0,90 0,51 0,722 90
      Armenia 0,76 0,90 0,51 0,721 93
      Kârgâzstan 0,72 0,88 0,52 0,706 98
      Turkmenistan 0,68 0,89 0,54 0,704 100
     Moldova 0,71 0,89 0,50 0,700 1 0 2
      Uzbekistan 0,71 0,84 0,50 0,686 106
      Tadjikistan 0,71 0,89 0,39 0,663 110

State cu dezvoltare umanã
scãzutã ( IDU < 0,500 ) 0,43 0,45 0,38 0,421 �

      Sursã: UNDP, Human Development Report 2000, pp. 157-160.

B. Unele aspecte ale dezvoltãrii umane vis-a-vis de indicatorii de bazã.

Situaþia demograficã, starea sãnãtãþii
Indicatorul integral al dezvoltãrii sociale a þãrii, reflectarea ei social-economicã ºi starea

moralã constituie situaþia demograficã. Actuala situaþie demograficã din republicã e
caracterizatã atât de evenimente pozitive cât ºi de procese negative.

Numãrul populaþiei Moldovei la 1 ianuarie 2000 a constituit 4281,5 mii persoane, din
care 1968,5 mii persoane (46%) - populaþia urbanã , 2313,0 mii persoane (54,0%)- cea

<
 >
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ruralã. Repartizarea populaþiei dupã sexe se prezintã astfel:  52% (2235,0 mii persoane)-
femei ºi 48% (2046,5 mii persoane) � bãrbaþi . Comparativ cu anul precedent numãrul
populaþiei republicii s-a micºorat cu 11,5 mii persoane. Descreºterea numãrului populaþiei a
avut drept cauzã scãderea naturalã , care s-a observat în Moldova din 1998, de asemenea
continuã ºi fluxul migratoriu al populaþiei.

Factorul decisiv în scãderea naturalã a populaþiei e micºorarea natalitãþii. Comparativ
cu începutul anilor 90 coeficientul natalitãþii s-a micºorat aproape de 2 ori ºi în anul 1999 a
constituit 10,1� .

Tot în aceastã perioadã numãrul mediu de copii pe care l-ar fi nãscut o femeie pânã la
sfârºitul perioadei fertile a vieþii (rata totalã de fertilitate) s-a micºorat de la 2,4 pânã la 1,4
ceea ce nu asigurã nici reproducerea simplã a populaþiei .Continuã creºterea ponderii copiilor
nãscuþi în afara cãsãtoriei , în totalul copiilor nãscuþi ei au constituit 18,8 % în anul 1999,
faþã de 11 % în 1990.

Natalitatea mai depinde în mare mãsurã de numãrul cãsãtoriilor ºi divorþurilor. În anul
trecut s-a înregistrat creºterea numãrului cãsãtoriilor ºi micºorarea numãrului de divorþuri.
Dacã aceste tendinþe se vor pãstra ºi pe viitor, aceasta va genera stagnarea tendinþelor
negative în reproducerea populaþiei.

Paralel trebuie de menþionat ºi un alt moment pozitiv � scãderea ponderii naºterilor  la
femeile în vârstã de pânã la 20 ani.

A doua componentã a dinamicii naturale a populaþiei este mortalitatea. În ultimii 9 ani
nivelul mortalitãþii generale a populaþiei a crescut cu 17,5% ºi în anul 1999 a constituit 11,4
decedaþi la 1000 locuitori . În localitãþile rurale nivelul mortalitãþii depãºeºte considerabil
nivelul acestui indicator din localitãþile urbane ºi în consecinþã duce la creºterea ponderii
populaþiei de vârstã înaintatã .

Totodatã analizând dinamica nivelului mortalitãþii generale a populaþiei Moldovei, trebuie
menþionate unele particularitãþi ale îmbunãtãþirii situaþiei, care îºi gãsesc reflectare în scãderea
lentã a acestui indicator. Cel mai înalt nivel al mortalitãþii generale a fost înregistrat în anii
1994 ºi 1995, iar în ultimii ani are loc reducerea lui , manifestându-se prin scãderea nivelului
mortalitãþii provocate de cauze externe, care a fost de 95 decedaþi la 100000 locuitori  în
1999, contra 114 � în 1995, din cauza tumorilor maligne - respectiv 126  ºi 131, din cauza
bolilor aparatului digestiv � 99 ºi  111, din cauza bolilor aparatului respirator � 71 ºi 78.

Structura mortalitãþii pe cauze de deces în anul 1999 relevã, cã cele mai multe decese
(55,0%) au drept cauzã bolile aparatului circulator, urmate de tumorile maligne (11,1%);
bolile aparatului digestiv (8,8%); accidentele, otrãvirile ºi traumatismele (8,4%); bolile
aparatului respirator (6,3%).

Învãþãmântul

Structura instituþionalã a învãþãmântului este în proces de reformare, diversificare ºi
ajustare la standardele occidentale. Învãþãmântul de toate nivelurile din republicã cuprinde
771,0 mii elevi ºi studenþi (în anul de studii 1999-2000), ceea ce reprezintã 71% din populaþia
de vârstã ºcolarã ºi a cincia parte din populaþia þãrii. Faþã de anul precedent rata brutã de
cuprindere în învãþãmânt a înregistrat o uºoarã scãdere - numãrul total de elevi ºi studenþi
a scãzut cu 18,4 mii.

Rata de cuprindere în reþeaua învãþãmântului de bazã, obligatoriu (9ani), în anul ºcolar
1999- 2000 este de 93%, iar în cea a învãþãmântului neobligatoriu - 42% din populaþia în
vârstã de 16-22 ani.

Învãþãmântul de bazã ºi cel superior este organizat în limba româna ºi în limbile minoritãþilor
naþionale. Limbile moderne se predau începând cu clasa a II-a. În învãþãmântul gimnazial
limbile moderne se învaþã în toate clasele, la licee fiind obligatorie predarea a doua limbi
moderne. Limba rusã se studiazã  obligatoriu în toate ºcolile începând cu clasa a V-a.

Sistemul educaþional preºcolar � cuprinde actualmente circa 33% (1-6 ani), 40% (3-
6 ani) din contingentul total de copii de vârsta respectivã. Ultimul an din structura educaþiei
preºcolare include pregãtirea obligatorie pentru scoalã.
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În perioada de tranziþie educaþia preºcolarã este afectatã într-o mãsurã mult mai mare
decât celelalte trepte de învãþãmânt. Se reduce numãrul instituþiilor preºcolare, precum ºi
numãrul educatorilor ºi al copiilor. Între anii 1992-1999 s-au lichidat 38% (mai mult de o
treime) din grãdiniþele de copii, numãrul copiilor instituþionalizaþi a scãzut cu 53%, iar
numãrul cadrelor didactice  s-a redus cu circa 57%. În grupele pregãtitoare sunt încadraþi
doar 52% din numãrul copiilor de vârsta respectiva (5-6 ani).

În anul ºcolar 1990-2000 în republicã funcþionau 1739 instituþii de învãþãmânt de zi de
toate nivelurile din care*: Tabela A - 2

Total Inclusiv private

Învãþãmântul primar

ªcoli primare 113 1

Învãþãmânt secundar 1526 22

Învãþãmânt secundar general 1445 19

Gimnazii 650 6

Licee 153 12

ªcoli medii de învãþãmânt general 601 1

ªcoli pentru copii cu deficienþe în dezvoltare 41 -

Învãþãmânt secundar profesional 81 3

ªcoli polivalente 52 -

ªcoli de meserii 29 3

Învãþãmântul superior 100 36

Colegii 57 10

Instituþii universitare 43 26

* În afarã de aceasta existã 7 ºcoli serale.

Învãþãmântul primar încadreazã 252,2 mii elevi, ceea ce constituie 96% din contingentul
respectiv. La un cadru didactic în învãþãmântul primar revin  în medie 22 elevi. Între anii
1992-1999 numãrul elevilor s-a micºorat cu 5%, cel al învãþãtorilor s-a mãrit cu 2%.
Majoritatea absolutã a instituþiilor de învãþãmânt primar sunt de stat, toate aceste instituþii se
aflã în subordinea Ministerului Educaþiei ºi ªtiinþei

 Învãþãmântul secundar general include 393,1 mii elevi, din care 85% revin
învãþãmântului general obligatoriu (5-9 clase). Gradul de cuprindere a populaþiei ºcolare
de vârsta respectivã în învãþãmântul general obligatoriu este de 90%.

La un cadru didactic în învãþãmântul secundar revin 14 elevi (5-11/12 cl.).

Funcþionarea paralelã a douã reþele � liceele  (clasele X-XII) ºi ºcolile medii de culturã
generalã (clasele X-XI) creeazã un impact negativ asupra întregului sistem de învãþãmânt.
Sunt întreprinse mãsuri concrete pentru modernizarea sistemului de învãþãmânt, acordându-
se prioritate liceelor. Astfel, în anul 1999 au fost deschise 10 licee. Faþã de anul 1998,
ponderea liceenilor în totalul elevilor s-a dublat, constituind 18%.

Învãþãmântul secundar profesional se realizeazã în ºcoli de meserii ºi ºcoli profesionale
polivalente. În cele 52 ºcoli polivalente în anul 1999-2000 îºi fac studiile 18,0 mii persoane,
sau 78%  din totalul celor înmatriculaþi în învãþãmântul profesional (în anii 1998/99 � 18%).

Învãþãmântul superior  (public ºi particular) încadreazã 102,7 mii studenþi  (anul de
studii 1999-2000) înscriºi la cele 43 instituþii universitare ºi 57 colegii. La 100.000 locuitori
revin 2820 studenþi, din care 2253 înscriºi în învãþãmântul public. La un cadru didactic din
sistemul universitar revin 14 studenþi. Încadrarea în învãþãmântul superior în anul 1999
constituie 42% din populaþia de vârsta respectivã.

În sistemul de învãþãmânt universitar fiecare al doilea student învaþã pe bazã de contract,
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comparativ cu perioada anterioarã respectivã numãrul lor a crescut cu 21% ºi  constituie
40,4 mii persoane.

Din numãrul celor înmatriculaþi în instituþiile de învãþãmânt superior 79% au constituit
absolvenþii liceelor, ºcolilor medii generale, fiecare al cincilea � absolvent al colegiilor ºi
doar 2% - absolvenþi ai instituþiilor tehnico-profesionale

Produsul intern brut

Produsul intern brut (PIB) în anul 1999 a însumat conform estimãrilor 12204 mil. lei, în
preþuri curente de piaþã. În condiþii comparabile PIB s-a situat cu 4,4% sub nivelul anului
precedent. Valoarea adãugatã brutã totalã a diminuat cu 1,1% comparativ cu anul precedent,
înregistrând o scãdere  pentru producþia de bunuri cu 4,1%, respectiv cu 3,6 % - în agriculturã
ºi 4,8 % - în industrie.

O anumitã ameliorare s-a înregistrat la producþia de servicii, volumul cãrora a crescut
cu 1,8% faþã de anul precedent.

În perioada de analizã, încasãrile la bugetul de stat a impozitelor nete pe produs ºi import
au diminuat în termeni reali cu 22,2% faþã de anul precedent, asigurând astfel trendul negativ
în crearea PIB.

Consumul final total a diminuat faþã de anul 1998 cu 15%, respectiv consumul final al
gospodãriilor - cu 12,8% ºi cel al administraþiei publice ºi private - cu 21,4 %.

Tabela A-3.  Resursele ºi utilizãrile Produsului Intern Brut

                          Mil. MDL, preþuri Modificãri faþã
      curente         de anul precedent1, %

1998 1999 1998 1999

Resurse
Valoarea adãugatã brutã totalã 7719 10858 -5,9 -1,1
Bunuri 3873 4699 -10,3 -4,1
Agricultura, economia vânatului

    ºi silvicultura 2351 2727 -6,2 -3,6
Industria 1522 1972 -15,5 -4,8
Servicii 3846 6159 -0,8 1,8
Impozite nete pe produs ºi import 1403 1346 -10,5 -22,2

Produsul intern brut 9122 12204 -6,5 -4,4

Utilizãri
Consumul final - total 9203 10715 -2,0 -15,0
Consumul final al gospodãriilor 6876 8391 5,5 -12,8
Consumul final al administraþiei

    publice ºi private 2327 2324 -18,9 -21,4
Formarea brutã de capital fix 2012 2296 9,2 -19,5
Variaþia stocurilor 349 399 -2,6 -20,6
Exportul net -2442 -1206 29,9 -59,2

     1Ratele anuale sunt calculate pe baza datelor în preþuri comparabile (preþurile anului precedent)

În structura PIB pe categorii de resurse modificãri pozitive au intervenit pentru valoarea
adãugatã brutã totalã, ponderea cãreia s-a majorat de la 84,6% în anul 1998 la 89% în anul
1999, în special pe seama impozitelor nete pe produs ºi import, cota cãrora în perioada de
analizã s-a redus cu 4,4 puncte procentuale.

Cota producþiei de servicii a înregistrat o majorare cu 8,4 puncte procentuale în
detrimentul ponderii producþiei de bunuri care a diminuat cu 4 puncte procentuale, respectiv
cu 3,5 în agriculturã ºi 0,5 în industrie.
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În ceea ce priveºte structura PIB pe utilizãri, consumul final total, precum ºi formarea
brutã de capital fix ºi-au redus proporþia faþã de anul precedent respectiv cu 13,1 ºi 3,3
puncte procentuale.

Soldul negativ al exportului în PIB s-a redus de la 26,8% în anul 1998 la 9,9% în anul 1999.

Tabela A-4. Structura produsului intern brut pe categorii de resurse ºi
            utilizãri se prezintã dupã cum urmeazã, %

1998 1999

Resurse

Valoarea adãugatã brutã totalã 84,6 89,0

Bunuri 42,5 38,5

Agricultura, economia vânatului ºi silvicultura 25,8 22,3

Industria 16,7 16,2

Servicii 42,1 50,5

Impozite nete pe produs ºi import 15,4 11,0

Produsul intern brut 100 100

Utilizãri

Consumul final � total 100,9 87,8

Consumul final al gospodãriilor 75,4 68,8

Consumul final al administraþiei publice ºi private 25,5 19,0

Formarea brutã de capital fix 22,1 18,8

Variaþia stocurilor 3,8 3,3

Exportul net -26,8 -9,9

Totodatã, menþionãm cã în rezultatul derulãrii procesului de privatizare, a funcþionãrii
în sectorul privat a unor unitãþi semnificative din punct de vedere al potenþialului lor
productiv, ponderea în produsul intern brut a acestui sector a fost în anul 1999 de 51,4%
cu 3,5 puncte procentuale mai mare decât în 1998.

C. Definiþii selectate pentru unii indicatori ai dezvoltãrii umane

Cheltuielile totale de consum  ale gospodãriilor cuprind sumele cheltuite pentru
cumpãrarea produselor alimentare ºi nealimentare consumate, cele pentru plata serviciilor
ºi contravaloarea consumului uman de produse alimentare ºi nealimentare din sursele proprii
ale gospodãriilor.

Disparitãþile rural/urban  � un set de estimãri, în care toate datele referitoare la mediul
rural sunt exprimate ca procent faþã de cele corespunzãtoare pentru mediul urban,
considerate 100%.

Gospodãria   � grupul de douã sau mai multe persoane, care locuiesc împreunã în mod
obiºnuit, având, în general, legãturi de rudenie, ºi care gospodãresc (fac menajul) împreunã.
Persoanele, care locuiesc ºi gospodãresc singure sunt considerate gospodãrii de o singurã
persoanã.

Gradul de alfabetizare a populaþiei adulte   � ponderea persoanelor de 15 ani ºi peste,
care au frecventat sau absolvit o ºcoalã sau care ºtiu sã scrie ºi  sã citeascã fãrã  a avea ºcoalã
absolvitã, în  totalul populaþiei de 15 ani ºi peste .

Rata de cuprindere în învãþãmânt   � numãrul de elevi înscriºi într-un  nivel de învãþãmânt,
indiferent dacã aparþin sau nu grupei de vârstã corespunzãtoare nivelului, ca procent din
totalul populaþiei din grupa de vârstã respectivã. (Pentru nivelul I de învãþãmânt corespunde
grupa de vârstã 7-10 ani, pentru nivelul II de învãþãmânt, respectiv 11-17 ani ºi pentru nivelul
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III � 18-22 ani. În ansamblu, pentru toate cele trei niveluri corespunde grupa de vârstã 7-22
ani).

Indicatorul conjunctural al fertilitãþii   � numãrul mediu de copii pe care i-ar naºte
o femeie de-a lungul perioadei fertile, dacã s-ar menþine modelul curent de fertilitate.

Învãþãmântul preºcolar  � primul stadiu de instruire organizatã în învãþãmânt,
corespunzãtor nivelului 0 din Clasificarea Internaþionalã Standard a Educaþiei (CISE).

Învãþãmântul primar  � învãþãmânt de gradul 1 (CISE 1), a cãrui funcþie principalã este
de a asigura elementele de bazã ale educaþiei.

Învãþãmântul secundar  � învãþãmânt de gradul 2 care cuprinde ciclul 1 � gimnazial
(CISE 2), bazat pe cel puþin 4 ani de instruire ºi ciclul 2 (CISE 3), asigurând educaþia generalã
ºi/sau specializatã.

Învãþãmântul superior  � învãþãmânt  de gradul 3 (CISE 5,6,7,), în care condiþia de
admitere este absolvirea învãþãmântului secundar.

Locuinþã  � unitate constructivã formatã din una sau mai multe camere de locuit,
prevãzutã, în general, cu dependinþe sau alte spaþii de deservire, independentã din punct
de vedere  funcþional, având intrare separatã ºi fiind folositã, în principiu, de o singurã
gospodãrie.

Populaþia activã din punct de vedere economic  � persoanele apte de muncã ºi care
au constituit forþa de muncã disponibilã pentru producerea de bunuri ºi servicii în economia
naþionalã (în perioada de referinþã). Cuprinde populaþia activã ocupatã ºi ºomerii.

Populaþia ocupatã  � persoanele de 15 ani ºi peste care desfãºoarã o activitate economicã
sau socialã producãtoare de bunuri sau servicii, de cel puþin o orã  în perioada de referinþã,
în scopul obþinerii unor venituri sub formã de salarii, platã în naturã sau alte beneficii.

Populaþia inactivã din punct de vedere economic  � persoanele, indiferent de vârstã,
care nu desfãºoarã o activitate economico-socialã ºi care se aflã în una din urmãtoarele
situaþii: elevi-studenþi, pensionari, persoane casnice, întreþinuþi  de stat sau care se întreþin
din alte venituri decât cele provenite din muncã (chirii, dobânzi etc.).

Produsul intern brut (PIB)  � principalul indicator sintetic al Sistemului Conturilor
Naþionale ce comensureazã rezultatele finale ale activitãþii desfãºurate în unitãþile rezidente
producãtoare de bunuri ºi servicii.

PIB pe cap de locuitor calculat la paritatea puterii de cumpãrare  � folosirea ratelor
oficiale de schimb pentru convertirea monedei naþionale în dolari S.U.A. nu poate mãsura
puterea de cumpãrare internã relativã a monedelor. De aceea, Proiectul de Comparaþii
Internaþionale al Naþiunilor Unite a propus  calcularea PIB real pe o scarã comparabilã la
nivel internaþional, folosind ca factor de conversie paritatea puterii de cumpãrare. Moldova
a participat la lucrãrile de comparaþii multilaterale pentru anii 1993 ºi 1996 din cadrul
Programului de Comparare Europeanã (proiect implementat în comun cu de cãtre DASS,
Eurostat; Comisia Naþionalã pentru Statisticã a României ºi Oficiul Central pentru Statisticã
din Austria). În baza rezultatelor acestor lucrãri s-au efectuat calculele PIB pe cap de locuitor
la PPC pe perioada anilor 1993-1999. Pentru anii 1993-1995 PPC s-a recalculat reieºind
din modificãrile parvenite în metodologia din anul 1996.

 Raportul de dependenþã demograficã  � raportul între populaþia definitã ca dependentã
(sub 15 ani ºi cea de 65 ani ºi peste) ºi populaþia în vârstã de muncã (între 15 ºi 64 ani).

Raportul de dependenþã economicã  � populaþia inactivã ºi neocupatã (ºomeri) la
1000 persoane active ocupate.

Rata de înlocuire a forþei de muncã  � populaþia sub 15 ani raportatã la o treime din
populaþia între 15 ºi 59 ani.

Rata mortalitãþii infantile  � numãrul de decese sub un an la 1000 nãscuþi vii.
Rata mortalitãþii materne  � numãrul de femei decedate din cauza naºterilor  la 100000

nãscuþi.
Rata ºomajului  � raportul dintre numãrul ºomerilor ºi populaþia activã (ºomeri plus

populaþia ocupatã).
Speranþa de viaþã la naºtere -  numãrul de ani pe care i-ar trãi un nou nãscut dacã s-ar

menþine modelul curent de mortalitate.
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Spor natural -  numãrul de nãscuþi vii minus numãrul de decedaþi.

ªomeri înregistraþi -  persoane apte de muncã, în vârstã aptã de muncã, care nu au un
loc de muncã, un alt venit legal ºi sunt înregistraþi la oficiile forþei de muncã ca persoane în
cãutare de lucru ºi care dau dovadã cã doresc sã se încadreze în muncã.

ªomeri care beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, persoane înscrise la oficiile de
forþã de muncã (ºomeri înregistraþi), beneficiare de indemnizaþie de ºomaj.

ªomeri conform clasificãrii Biroului Internaþional al Muncii (ILO)  - persoane
de 15 ani ºi peste, care în cursul perioadei de referinþã îndeplinesc simultan urmãtoarele
condiþii:

l nu au loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în scopul obþinerii unor venituri;

l sunt în cãutarea unui loc de muncã, utilizând în ultimele 4 sãptãmâni diferite metode
pentru a-l gãsi;

l sunt disponibile sã înceapã lucrul în urmãtoarele 15 zile, dacã s-ar gãsi imediat un loc
de muncã.

Rata de participare la forþa de muncã a populaþiei în vârstã de muncã (15-64 ani)  -
raportul dintre populaþia activã în vârstã de muncã ºi populaþia totalã în vârstã de muncã.

Persoane subocupate � persoane care au un loc de muncã (sunt ocupate), dar au
lucrat independent de voinþa lor mai puþin decât durata obiºnuitã de lucru ºi cautã o activitate
cu program complet ori o activitate suplimentarã sau sunt disponibile în urmãtoarele
15 zile pentru o asemenea activitate.

 Persoane descurajate � persoane inactive, disponibile sã lucreze în urmãtoarele
15 zile, care au declarat cã sunt în cãutarea unui loc de muncã, dar nu au întreprins nimic în
acest scop în ultimele 4 sãptãmâni sau cã nu cautã un loc de muncã din urmãtoarele motive:

l au crezut cã nu existã locuri libere sau nu au ºtiut unde sã caute;

l nu se simt pregãtite profesional;

l cred cã nu vor gãsi de lucru din cauza vârstei sau au cãutat altãdatã ºi nu au gãsit.

Veniturile disponibile ale gospodãriei casnice - includ toate veniturile bãneºti ºi în
naturã obþinute din diverse tipuri de activitãþi.

Cheltuielile de consum � corespund cheltuielilor în bani ºi în naturã pentru necesitãþile
de consum ale gospodãriei: produse alimentare, îmbrãcãminte, locuinþã, sãnãtate, culturã
ºi agrement, etc.

D. Indicatorii selectivi ai dezvoltãrii umane

Tabela 1. Indicele Dezvoltãrii Umane (IDU)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor în:
- lei, preþuri curente
- dolari la paritatea puterii de cumpãrare

505
2935

1313
2975

1798
2105

2167
2128

2441
2207

2498
2087

3346
2033

Gradul de alfabetizare al populaþiei adulte (%) 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4
Rata brutã de cuprindere în toate nivelurile
de învãþãmânt (%) 71,7 70,2 71,1 71,8 72,9 73,4 71,2
Speranþa de viaþã la naºtere (ani) 67,5 66,1 65,8 66,7 66,6 67,8 67,4
Indicele
- produsului intern brut
- educaþiei
- speranþei de viaþã

0,564
0,881
0,708

0,566
0,877
0,685

0,518
0,880
0,680

0,510
0,882
0,695

0,517
0,886
0,693

0,507
0,887
0,713

0,507
0,880
0,707

Indicele dezvolt ãrii umane (IDU) 0,718 0,709 0,689 0,696 0,699 0,702 0,698
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Tabela 2. Profil demografic

Tabela 3. Sãnãtatea

1995 1996 1997 1998 1999
Populaþia la 1 ianuarie (mii persoane) 4347,9 4334,4 4320,0 4304,7 4293,0
Rata anualã de creºtere a populaþiei (%) -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Rata natalitãþii (la 1000 locuitori) 13,0 12,0 12,5 11,3 10,6
Rata mortalitãþii (la 1000 locuitori) 12,2 11,5 11,8 10,9 11,3
Rata sporului natural (la 1000 locuitori) 0,8 0,5 0,7 0,4 -0,7
Speranþa de viaþã la naºtere (ani),

65,8 66,7 66,6 67,8 67,4
Rata nupþialitãþii (la 1000 locuitori) 7,5 6,0 6,1 6,0 6,5
Rata divorþurilor (la 1000 locuitori) 3,4 3,1 2,8 2,8 2,4
Rata mortalitãþii infantile (la 1000 nãscuþi-vii) 21,2 20,2 19,8 17,5 18,2
Mortalitatea :
- infantilã (la 1000 nãscuþi-vii) 21,2 20,2 19,8 17,5 18,2
- 0-4 ani la 1000 nãscuþi-vii 27,4 26,2 25,9 22,9 23,9
- maternã (la 100000 nãscuþi) 40,8 40,2 48,3 36,3 28,6
Ponderea nãscuþilor-vii subponderali (%) - - - 7,9 4,9

Indicatorul conjunctural al fertilitãþii 1,76 1,60 1,66 1,49 1,37
Numãrul avorturilor ce revine la un nãscut-viu 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6
Ponderea populaþiei de 0-15 ani (%) 28,6 28,1 27,6 27,4 26,7
Ponderea populaþiei de 65 ani ºi peste (%) 9,0 9,0 9,1 9,3 9,3
Raportul de dependenþã demograficã (%) 60,1 59,1 57,9 58,0 56,3
Numãrul emigranþilor (mii persoane) 5,4 4,7 5,5 4,8 6,3

1995 1996 1997 1998 1999
Rata mortalitãþii (la 100000 locuitori) pe cauze:

- boli ale aparatului circulator 568,62 576,56 612,43 575,63 623,41
- tumori 131,81 134,0 130,9 131,89 127,36
- boli ale aparatului respirator 78,3 70,37 72,91 65,93 71,17
Rata mortalitãþii infantile (la 1000 nãscuþi-vii) 21,2 20,2 19,8 17,5 18,2
Rata mortalitãþii materne (la 100000 nãscuþi) 40,8 40,2 48,3 36,3 28,6
Cazuri noi de îmbolnãviri cu tuberculozã activã
(la 100000 locuitori) 54,5 58,8 58,9 67,9 61,8
Cazuri SIDA (la 100000 locuitori 0,05 0,02 0,2 0,1 0,1
Populaþia ce revine la un medic 252 250 261 263 273
Populaþia ce revine la un cadru mediu sanitar 96 100 102 105 119
Paturi în spitale (la 1000 locuri) 12,2 12,1 11,6 11,2 8,2
Cheltuielile publice pentru sãnãtate, ºi
asistenþã socialã % din PIB 7,4 7,6 6,4 5,0
Persoane internate în spitale:

total, mii 939 858 831 786 647
la 100 locuri 21,6 19,8 19,3 18,3 15,1

Vizite la medici:
total, mil 35 36 36 36 25
la un locuitor 8,2 8,3 8,4 8,3 5,9

Numãrul unitãþilor sanitare private:
instituþii medicale tip ambulator sau policlinicã
care acordã ajutor medical populaþiei 30 13 11 10 216
- spitale - - 1 4 5
- puncte sanitare de felceri 1 4 7 12 9
- farmacii 18 344 371 431 423
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Tabela 4. Educaþia

Tabela 5. Cultura

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000
Institu þii � total 1674 1696 1706 1737 1746
Populaþie ºcolarã, mii 766,5 778,0 786,5 788,1 770,9
Personal didactic, mii 57,1 55,3 55,2 53,6 53,1
ªcoli, gimnazii, licee
ªcoli de zi, gimnazii, licee 1515 1530 1536 1549 1558
Elevi, mii 642,8 649,5 652,7 650,7 643,1
Personal didactic, mii 46,5 44,8 45,0 44,8 43,2
ªcoli serale 11 10 9 7 7
Elevi, mii 3,1 2,9 2,7 2,5 2,1
Personal didactic, mii 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Institu þii de învãþãmânt secundar profesional
Numãrul de instituþii de învãþãmânt 78 81 80 87 81
Elevi, mii 34,8 34,0 32,7 32,5 23,0
Personal didactic, mii 3,5 3,4 3,2 1,6 2,5
Colegii
Numãrul de colegii 50 51 53 56 57
Elevi, mii 31,0 33,3 32,8 29,7 25,4
Personal didactic, mii 2,6 2,5 2,3 2,4 2,2
Institu þii de învãþãmânt superior universitar
Numãrul instituþiilor de învãþãmânt superior 20 24 28 38 43
Studen þi, mii 54,8 58,3 65,6 72,7 77,3
Personal didactic, mii 4,3 4,4 4,6 4,7 5,1
Revin la 10000 locuitori
Elevi în ºcoli 1794 1813 1796 1790 1770
Elevi în instituþii de învã-þãmânt secundar profesional

97 94 89 89 63
Elevi în colegii 86 93 90 81 70
Studenþi în instituþii de învãþãmânt superior

152 162 180 199 212
Rata brut ã de cuprindere ºcolarã (%) în:
- învãþãmântul primar 98 99 99 97 96
- învãþãmântul gimnazial 94 93 90 88 90
- învãþãmântul secundar (ciclul II) 46 47 48 49 42
- învãþãmântul superior 37 39 40 42 42
Ponderea cheltuielilor publice pentru înv ãþãmânt
- în PIB 9,3 11,1 10,4 7,8 …
- în Bugetul general consolidat 24,2 28,3 24,7 21,2 16,4

1995 1996 1997 1998 1999
Numãrul de titluri de cãrþi ºi broºuri 1016 921 1104 1200 1174
- la 1000 locuitori 28,2 25,6 30,2 32,9 32,2
Numãrul cititorilor înscriºi la biblioteci, mii 1174,9 1113,1 1104,2 1112,5 1043,6
- la 100000 locuitori 326,0 309,3 302,2 304,6 286,2
Cãrþi ºi reviste eliberate, mii 22540,6 21461,5 21740,8 22169,3 21080,8
- la 1000 locuitori 6254,9 5963,4 5950,4 6070,2 5781,3
Vizitatori la muzee, mii 663,7 686,8 752,0 628,1 557,3
- la 1000 locuitori 184,2 190,8 205,8 172,0 152,8
Spectatori la cinematografe 55674 29257 20290 11308 4032
- la 1000 locuitori 15,5 8,1 5,6 3,1 1,1
Vizitatori la cinematografe, mii 981,0 576,4 292,9 162,3 57,3
- la 1000 locuitori 272,2 160,2 80,2 44,4 15,7
Spectatori la teatre ºi concerte (teatre,
filarmo-nicã, colective autonome) 2301 2236 1985 1823 1438
- la 1000 locuitori 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
Vizitatorii la teatre ºi concerte (teatre,
filarmonicã, colective autonome), mii 548,9 559,7 436,1 404,8 279,8
- la 1000 locuitori 152,3 155,5 119,4 110,8 76,7
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Tabela 6. Violenþa ºi criminalitatea

Tabela 7. Ocuparea forþei de muncã

1) 1 ianuarie 1998;   2) 1 ianuarie 1999

Tabela 8. Participarea la forþa de muncã

1 Clasificarea ºomerilor s-a fãcut dupã statutul profesional de la ultimul loc de muncã
  Sursa: Ancheta asupra forþei de muncã în gospodãrii

1995 1996 1997 1998 1999
Persoane condamnate definitiv –total 14599 13532 13895 13754 14606
- la 100 000 locuitori 397 369 380 377 401
Ponderea în total persoane condamnate(%)
- femei
- minori
- anterior condamnate

10
12
24

10
12
10

9
11
8

9
12
10

8
11
9

Persoane care ispãºesc pedeapsa în
instituþiile penitenciare
- total
- la 100 000 locuitori

6693
182

6790
185

6398
175

6743
185

6421
176

Numãrul de crime (la 100 000 locuitori) 999 908 1042 945 1037
Jafuri ºi tâlhãrii (la 100 000 locuitori) 80 72 89 77 88
Furturi (la 100 000 locuitori) 622 538 594 543 582
Infracþiuni economice (la 100 000 locuitori) 14 14 35 38 33
Numãrul de violuri (la 100 000 femei) 12 14 12 12 13

Tr.IV 1998 tr.IV 1999 1999
Ponderea populaþiei active în populaþia totalã, % 45,6 45,3 46,1
- femei 42,8 42,4 43,6
Rata de participare la forþa de muncã a populaþiei
în vârstã de muncã (15-60 ani), % 69,2 67,7 69,0
- femei 65,9 63,7 65,5
Rata de participare la forþa de muncã a tinerilor
(15-24 ani), % 43,6 38,7 42,2
- femei 40,5 33,2 37,8
Rata de participare la forþa de muncã a vârstnicilor
(peste 50 ani), % 36,7 39,4 39,2
- femei 28,4 31,9 32,1
Structura populaþiei active dupã statutul
profesional1, %
- total 100,0 100,0 100,0
din care:
- salariaþi 71,3 66,8 66,8
- patroni 0,7 0,7 0,5
- lucrãtori pe cont propriu 17,7 23,8 22,6
- lucrãtori familiali neremuneraþi 5,2 5,7 6,0

tr. IV 1998 tr.IV 1999 1999
Populaþia ocupatã, mii persoane 1450 1489 1495
- din care femei 726 744 755
Ponderea populaþiei ocupate în sectorul privat, % 66,0 65,8 66,8

Ponderea populaþiei ocupate (%) în:
- agriculturã, total 45,7 48,9 48,8

din care sector privat 89,0 91,1 90,7
- industrie, total 12,8 11,4 10,7

din care sector privat 49,7 50,6 49,8
- construcþii, total 3,4 3,0 2,9

din care sector privat 57,4 63,1 55,7
- servicii, total 38,1 36,6 37,6

din care sector privat 29,2 36,9 33,8
Ponderea populaþiei ocupate în serviciile publice, % de:
- sãnãtate 5,7 5,0 5,4
- învãþãmânt 9,0 8,9 9,2
- administraþie publicã 3,5 3,3 3,3
Numãrul de salariaþi, mii persoane 1043 920 932
Ponderea salariaþilor în populaþia ocupatã, % 71,9 61,8 62,3
Ponderea salariaþilor din sectorul privat în populaþia
ocupatã din acest sector, % 53,4 48,5 48,7
Ponderea femeilor în total salariaþi, % 50,0 48,4 49,8
Raportul de dependenþã economicã, % 1518 1451 1443
Rata  de  ocupare a forþei de muncã, % 87,2 90,0 88,9
Rata de înlocuire a forþei de muncã, % 125,91) … 120,02)
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Tabela 9. ªomajul

¹ ªomerii înscriºi la oficiile forþei de muncã, la finele anului
2 Conform criteriilor Biroului Internaþional al Muncii (ILO)
Sursa: Ancheta asupra forþei de muncã în gospodãrii

Tabela 10. Potenþialul uman al femeilor

1) învãþãmântul secundar general (gimnazial, liceal, mediu de culturã generalã) ºi secundar profesional
2)  de scurtã duratã (colegii) ºi universitar

1995 1996 1997 1998 1999
ªomeri înregistraþi

1

Numãrul de ºomeri (persoane) 24543 23426 27973 32021 34918
Rata ºomajului (%) 1,4 1,5 1,5 1,9 2,1
Ponderea beneficiarilor de indemnizaþii
de ºomaj în total ºomeri înregistraþi (%) 32,5 29,8 26,7 25,2 32,6
Raportul între nivelul mediu al ajutorului
de ºomaj ºi salariul mediu (%) 37,9 34,2 37,3 31,7 33,2
Numãrul ºomerilor cuprinºi în programul
de recalificare 2139 3356 3506 4244 2640

tr.IV a.1998 tr.IV a 1999 1999
ªomeri B.I.M

2

Numãrul de ºomeri 213562 164641 187231
Rata ºomajului (%) � total 12,8 10,0 11,1
- bãrbaþi 14,8 12,0 13,3
- femei 10,8 7,9 8,9
Rata ºomajului la tineret (%) (15-24 ani) 24,0 19,7 22,3
Incidenþa ºomajului de lungã duratã
(pondere în total ºomeri) (%):
- 6 luni ºi peste 17,3 18,8 17,8

- bãrbaþi 16,6 18,1 17,3
- femei 18,3 19,9 18,6

- 12 luni ºi peste 23,1 22,4 33,1
- bãrbaþi 23,7 21,0 32,9
- femei 22,3 24,6 33,3

- 24 luni ºi peste 35,9 32,6 41,1
- bãrbaþi 36,6 34,0 41,9
- femei 35,0 30,2 39,9

Ponderea persoanelor subocupate
în populaþia activã (%) 0,8 0,4 0,4
- femei 1,2 0,5 0,5
Ponderea  persoanelor descurajate
în populaþia activã (%) 5,2 5,4 5,0
- femei 4,8 5,0 4,7

1995 1996 1997 1998 1999
Speranþa de viaþã la naºtere (ani), 69,7 70,4 70,3 71,4 71,0
1994 = 100 99,9 100,9 100,7 102,3 101,7
Indicatorul conjunctural al fertilitãþii 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4
1994 = 100 92,3 82,1 87,2 76,9 71,8
Rata mortalitãþii materne (la 100000 nãscuþi) 40,8 40,2 48,3 36,3 28,6
Rata brutã de cuprindere ºcolarã în
învãþãmântul (%):
- primar 97 99 98 97 96
- secundar1) 77 76 75 73 73
Dinamica ratei brute de cuprindere ºcolara,
1994 =100 (%)
- primar 100 102 101 100 99
- secundar2) 103 101 100 97 97
Studente la 100000 locuitori 2

- numãr 2381 2547 2692 2804 2817
- 1994 =100 % 105 112 119 124 124
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Tabela 11. Disparitãþi între femei ºi bãrbaþi

1) fãrã gimnazii
2) de scurtã duratã (colegii) ºi universitar

Tabela 12. Structura veniturilor ºi cheltuielilor în gospodãrii, %

1995 1996 1997 1998 1999
Speranþa de viaþã la naºtere (ani), 65,8 66,7 66,6 67,8 67,4
- femei 69,7 70,4 70,3 71,4 71,0
- bãrbaþi 61,8 62,9 62,9 64,0 63,7
Rata brutã de cuprindere în învãþãmântul
secundar (ciclul II)1) (%)
- femei 44 45 47 47 42
- bãrbaþi 48 49 49 50 41
Rata brutã de cuprindere în învãþãmântul
superior2) (%)
- femei 42 43 46 48 48
- bãrbaþi 33 34 35 36 36

Total
gospodãrii

gospodãrii din mediul

urban rural
1998 100 100 100Venituri disponibile
1999 100 100 100
1998 34,7 56,9 16,8- Venituri salariale
1999 35,4 57,7 15,3
1998 39,4 6,7 65,7- Venituri din activitatea

agricolã 1999 38,5 6,5 67,2
1998 3,0 4,9 1,5- Venituri din activitatea

individualã 1999 3,3 5,5 1,4
1998 10,5 11,8 9,5- Prestaþii sociale
1999 8,7 10,8 6,8
1998 12,4 19,7 6,5- Alte venituri
1999 14,1 19,5 9,3
1998 100 100 100Cheltuielile de consum
1999 100 100 100
1998 69,7 60,4 77,6- Alimente ºi bãuturi

1999 69,0 58,5 78,8
1998 7,1 8,9 5,6- Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte

1999 6,6 7,8 5,6
1998 10,0 13,5 6,9- Locuinþã ºi înzestrarea cu

bunuri 1999 11,8 15,9 7,9
1998 3,3 4,1 2,7- Medicamente ºi îngrijire

medicalã 1999 3,7 4,7 2,8
1998 5,1 5,7 4,6- Transport ºi comunicaþii

1999 4,3 6,4 2,4
1998 0,5 0,9 0,2- Educaþie

 1999  0,4  0,4  0,4
1998 1,6 2,3 0,9- Agrement
 1999  1,5  2,5  0,5
1998 0,5 0,9 0,1- Hotel, restaurant etc.
 1999  0,3  0,7  0,1
1998 2,2 3,2 1,4- Alte cheltuieli
1999 2,4 3,1 1,5
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Tabela 13. Structura cheltuielilor de consum, ale gospodãriilor pe quintile

Tabela 14. Cheltuielile de consum ale gospodãriilor, pe medii de reºedinþã

Tabela 15. Structura cheltuielilor de consum ale gospodãriilor, pe medii de reºedinþã

Gospod ãrii situate în quintila:
1 2 3 4 5

Cheltuieli de consum 1998 100 100 100 100 100
1999 100 100 100 100 100

din care
1998 90,7 85,9 82,2 75,6 56,4Alimente ºi bãuturi

1999 89,6 86,5 82,5 75,8 54,8
1998 1,9 2,9 3,8 5,8 10,5Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte

1999 1,5 2,5 3,7 5,1 9,9
1998 3,9 5,9 6,9 8,9 13,1Locuinþã ºi comoditãþi

1999 5,5 5,7 7,1 9,6 16,5
1998 1,0 1,8 2,3 3,1 4,4Medicamente ºi îngrijire medicalã

1999 1,0 1,6 2,1 2,9 5,4
1998 1,3 1,7 2,5 3,5 8,0Transport ºi telecomunicaþii

1999 1,1 1,9 2,2 3,4 6,5
1998 0,0 0,1 0,1 0,2 1,0Educaþie

1999 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7
1998 0,4 0,4 0,6 1,0 2,6Agrement
1999 0,4 0,5 0,7 0,8 2,4
1998 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8Hotel, restaurant, cantinã etc.

1999 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6
1998 0,8 1,2 1,4 1,7 3,1Alte cheltuieli
1999 0,9 1,2 1,4 2,0 3,2

Medii lunare pe o persoan ã, lei Raportul fa þã de nivelul mediu
naþional (%)

1998 1999 1998 1999
Media pe plan naþional 125,5 140,5 1,000 1,000
Gospodãrii din mediul:

- urban 157,4 183,9 1,254 1,309
- rural 107,3 114,7 0,855 0,816

Mediul urban Mediul rural
Quintila I Quintila V Quintila I Quintila V

1998 100 100 100 100Cheltuieli de consum
1999 100 100 100 100

din care:
1998 86,9 51,0 91,7 63,9Alimente ºi bãuturi

1999 86,8 49,1 90,6 65,5
1998 1,7 12,3 1,9 8,1Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte

1999 1,0 10,2 1,7 9,3
1998 5,1 15,4 3,6 9,9Locuinþã ºi comoditãþi

1999 7,0 18,6 5,0 12,3
1998 1,9 4,6 0,7 4,2Medicamente ºi îngrijire medicalã
1999 1,5 5,7 0,8 4,7
1998 2,1 6,9 1,1 9,5Transport ºi comunicaþii

1999 1,5 7,9 0,9 3,7
1998 0,1 1,3 0,0 0,5Educaþie

1999 0,1 0,4 0,0 1,3
1998 0,8 3,2 0,2 1,8Agrement
1999 0,6 3,3 0,3 0,9
1998 0,1 1,3 0,1 0,1Hotel, restaurant, cantinã etc.

1999 0,1 0,9 0,0 0,1
1998 1,3 4,0 0,7 2,0Alte cheltuieli
1999 1,4 3,9 0,7 2,2
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Tabela 16. Distribuþia Cheltuielilor  de Consum ale Populaþiei, pe quintile

Tabela 17. Crearea ºi utilizarea Produsului Intern Brut

Tabela 18. Evoluþii ale Rezultatelor Economice

Total
Ponderea cheltuielilor pentru alimente
ºi bãuturi nealcoolice în total cheltuieli

de consum
1998 1999 1998 1999

Cheltuieli de consum – total 100 100 65,7 64,7
Inclusiv pe quintile

- I 5,9 6,2 86,8 85,6
- II 10,6 10,6 81,3 81,5
- III 15,2 14,9 77,4 77,0
- IV 22,1 21,3 71,5 70,8
- V 46,2 46,9 52,8 51,4

1995 1996 1997 1998 1999
Produsul intern brut (mil lei, pre þuri curente) 6480 7798 8917 9122 12204
Ponderea în produsul intern brut a valorii
adãugate  brute (%) din:
- agriculturã, silviculturã, pisciculturã
- industrie ºi construcþii
- servicii

 
 

 29,3
 28,5
 30,9

 
 

 27,5
 26,9
 33,2

 
 

 26,0
 25,0
 35,0

 
 

 25,8
 19,9
 39,0

 
 

 22,3
 19,2
 47,4

 Ponderea în produsul intern brut (%):
 Consumul final – total
- al gospodãriilor
- al administraþiei publice
- al administraþiei private

82,9
55,8
25,9
1,2

94,3
67,2
26,0
1,1

97,4
67,5
28,8
1,1

100,9
75,4
24,7
0,8

87,8
68,8
19,0
0,0

Formarea brutã de capital fix 16,0 19,7 19,9 22,1 18,8
Exportul 60,1 55,3 53,2 45,0 40,0
Importul 67,9 73,9 74,4 71,8 49,8
Economii brute mil. lei 1206 1031 930 513
Veniturile fiscale ale bugetului consolidat, mil. lei 2002 2074 2942 2722 3100
Cheltuielile bugetului de stat, mil. lei 1409 1472 2725 2322 2853
Ponderea sectorului privat în produsul intern brut 56 58 56 53 53

1995 1996 1997 1998 1999 pr.
Rata anualã de creºtere
a produsului intern brut (%) 98,6 94,1 101,6 93,5 95,6
Rata de creºtere a produsului intern
brut pe cap de locuitor (%) 98,8 94,2 100,1 93,5 95,7
Rata medie anualã a inflaþiei (%) 30 24 12 8 39
Exportul (%) în PIB 60,1 55,3 53,2 45,0 40,0
Veniturile fiscale (%) în PIB 30,9 26,6 33,0 29,8 25,4
Excendentul/deficitul bugetului general
consolidat (%) în PIB -5,8 -9,7 -7,5 -3,4 -3,2
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Tabela 19. Venituri, Consumuri ºi Cheltuieli Sociale

Tabela 20. Veniturile ºi Cheltuielile Bugetului Consolidat

1995 1996 1997 1998 1999
Produsul intern brut pe cap de locuitor în:
- lei, preþuri curente
- dolari, la paritatea puterii de cumpãrare

1798
2105

2167
2128

2441
2207

2498
2087

3346
2033

Ponderea în PIB a venitului disponibil brut al
gospodãriilor (%), 69 70 69 65 …
Salariul mediu nominal lunar, lei 143,2 187,1 219,8 250,4 304,6
Proprietatea publicã 150,3 203,0 234,4 263,9 297,6
Proprietatea privatã 122,4 151,0 174,3 194,4 256,6
Proprietatea mixtã (publicã ºi privatã) 207,8 280,9 354,8 432,7 525,1
Proprietatea întreprinderilor cu investiþii strãine 238,2 342,7 361,3 572,7 763,4
Salariul minim (lei) 18 18 18 18 18
Ponderea cheltuielilor organelor de drept (%)
- în PIB
- în bugetul general consolidat

6,7
9,8

5,8
13,2

7,0
13,6

5,9
14,2

…
15,0

Ponderea cheltuielilor publice pentru învãþãmânt (%)
- în PIB
- în bugetul general consolidat

9,3
24,2

11,1
28,3

10,4
24,7

7,8
21,2

…
16,4

Ponderea cheltuielilor publice de ocrotire a sãnãtãþii ºi
asistenþã socialã (%)
- în PIB
- în bugetul general consolidat

7,4
15,8

7,6
18,4

6,4
14,9

5,0
13,0

…
10,2

Consumul 3 mediu anual  pe cap de locuitor:
(kilograme)
- carne ºi produse din carne recalculate în carne

(inclusiv slãninã, ºi subproduse în naturã) 23,0 25,3 25,0 26,7 24,5

- lapte ºi produse lactate (recalculate în lapte) 165,2 161,4 154,5 155,4 145,0
- ouã � buc 107,2 116,0 121,1 121,9 132,3
- zahãr 21,0 22,5 21,2 21,0 …
- produse de panificaþie (pâine ºi paste fãinoase

recalculate în fãinã, crupe ºi leguminoase 135,0 126,9 134,9 133,9 133,1
- cartofi 67,8 71,0 68,8 65,1 61,5
- legume ºi bostãnoase 86,3 64,8 69,0 112,5 109,0
- fructe, pomuºoare ºi struguri (fãrã prelucrare în vin) 59,7 59,3 77,5 47,7 27,2

1995 1996 1997 1998 1999
Venituri – total (mil, lei) 2002,0 2074,2 2941,7 2721,9 3100,3
Ponderea în total venituri (%): 100 100 100 100 100
- impozit pe venitul din activitatea de

întreprinzãtor 19,9 17,3 8,3 6,6 7,5
- impozit pe venitul persoanelor fizice 10,1 10,6 9,6 8,2 7,1

- impozit funciar 4,6 5,6 4,3 3,1 4,5
- impozit pe bunurile imobile 0,6 0,7 1,0 0,8 0,8
- impozit pe valoarea adãugatã 28,8 29,6 32,3 41,3 30,3
- accize 9,5 9,5 13,6 13,8 14,3
- venituri din activitatea economicã

externã 2,6 4,6 4,3 4,0 7,4
- alte impozite, perceperi ºi încasãri 23,9 22,1 26,6 22,2 28,1
Ponderea veniturilor totale în PIB (%) 30,9 26,6 33,0 29,8 25,4
Cheltuieli – total (mil lei) 2376,0 2827,0 3608,4 3027,1 3495,3
Ponderea în total cheltuieli (%) 100 100 100 100 100

Cheltuieli de ordin economic 6,8 8,7 8,1 9,3 8,8
Cheltuieli pentru activitatea economicã
externã 4,7 … 1,1 1,2 1,6
Cheltuieli de ordin  social – total 47,6 54,9 55,4 48,8 42,5

Din acestea:
- învãþãmânt 24,2 28,3 24,7 21,2 16,4
- ocrotirea sãnãtãþii 15,8 18,4 14,9 13,0 10,2
- asistenþã socialã 1,8 1,9 12,6 11,9 13,3

Pentru întreþinerea organelor de drept,
organelor puterii ºi administraþiei de stat 9,6 12,4 13,6 14,2 15,0
Investiþii capitale 5,9 5,3 6,5 6,8 3,2
Alte mãsuri 25,4 18,7 15,3 19,7 28,9

Ponderea cheltuielilor totale în PIB (%) 36,7 36,2 40,5 33,2 28,6
Excedent(+), deficit (-) (mil lei) -374,0 -752,8 -666,7 -305,2 -395,0
- în % faþã de PIB 5,8 9,6 7,5 3,3 3,2
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Tabela 21. Veniturile ºi Cheltuielile Bugetului Asigurãrilor Sociale de Stat

Tabela 22. Activitatea  de  Comerþ  Exterior1)

1) de mãrfuri

1995 1996 1997 1998 1999
Venituri – total (mil.lei) 662,2 764,7 1323,2 920,5 907,8
Ponderea în total venituri (%)
a veniturilor din:
- cotele de asigurare socialã 81,0 92,1 27,0 84,7 86,1
- alocaþii din buget 6,7 3,1 23,1 14,9 13,7
Ponderea veniturilor totale în PIB (%) 10,2 9,8 14,8 10,1 7,4
Cheltuieli–total (mil. lei) 651,1 766,2 1317,3 911,9 888,6
Ponderea în total cheltuieli (%) a
cheltuielilor privind:
- plata pensiilor 78,7 77,0 64,1 71,7 81,2

         inclusiv
- pentru limita de vârstã 75,3 59,6 40,3 31,6 54,3
- plata indemnizaþiilor ºi

compensaþiilor 15,9 13,9 9,4 19,8 13,7
       inclusiv

- pentru incapacitate temporarã
de muncã 7,7 7,3 4,4 6,3 6,3
-      indemnizaþii de ºomaj 0,8 0,5 0,4 0,5 0,9

Ponderea cheltuielilor totale în PIB (%)
10,0 9,8 14,8 10,0 7,3

Excedent (+), deficit (-), mil.lei +11,1 -1,5 +5,9 +8,6 +19,2
Excedentul/deficitul bugetului (%) în PIB 0,17 -0,02 0,07 0,09 0,16

1995 1996 1997 1998 1999
Gradul de acoperire a importurilor prin
exporturi (%) 88,7 74,1 74,6 61,7 80,7
Ponderea exporturilor în PIB 51,7 46,9 45,3 36,6 40,4
Ponderea deficitului balanþei comerciale
în PIB (%) 6,7 16,3 15,3 22,3 9,7
Soldul balanþei comerciale, milioane dolari -95,2 -277,3 -297,1 -391,8 -110,8

1995-1999
Ritmul mediu anual de creºtere a exporturilor (%) -1,2
Ritmul mediu anual de creºtere a importurilor (%) 1,5
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Tabela 23. Urbanizarea

Tabela 24. Disparitãþi între rural ºi urban

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ponderea populaþiei urbane (%) 46,4 46,2 46,2 46,2 46,0 46,0
Rata de creºtere a populaþiei
urbane (%) -0,2 -0,6 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4
Cel mai mare oraº: Chiºinãu
- numãrul populaþiei
  (mii persoane) 661,5 661,9 664,7 663,2 663,6 663,4
- rata de creºtere (%) 0 +0,1 +0,4 -0,2 +0,1 0

1960 1995 2000
Ponderea populaþiei urbane (%) 23,2 46,4 46,0

1960-1995 1995-2000
Rata medie anualã de creºtere a populaþiei urbane (%) 1,50 -0,25

1970-1995 1995-2000
Rata medie anualã de creºtere a populaþiei (%)
Municipiul Chiºinãu 2,6 0,05

1995 1996 1997 1998 1999
Ponderea populaþiei rurale (%) 53,6 53,8 53,8 53,8 54,0
Speranþa de viaþã la naºtere (ani) – total 65,8 66,7 66,6 67,8 67,4

− rural 64,6 66,0 65,9 67,3 66,8

− urban 67,3 67,5 67,6 68,4 68,4
Ponderea populaþiei în vârstã de 0-15 ani (%)

− rural 30,5 30,1 29,6 29,4 28,7

− urban 26,3 25,7 25,1 24,7 23,9
Ponderea populaþiei în vârstã de 65 ani
ºi peste (%)

− rural 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9

− urban 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0
Raportul de dependenþã demograficã (%)

− rural 70,1 69,1 68,0 67,6 65,5

− urban 49,9 48,7 47,4 46,4 44,9
Rata natalitãþii � total (�) 13,0 12,0 12,5 11,3 10,6

− rural 14,9 13,8 14,2 12,8 11,9

− urban 10,8 9,8 10,1 9,3 8,7
Rata fertilitãþii � total (�) 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4

− rural 2,2 2,0 2,1 1,8 1,6

− urban 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
Rata mortalitãþii infantile � total (�) 21,2 20,2 19,8 17,5 18,2

− rural 22,3 21,1 21,3 16,0 16,9

− urban 19,5 18,7 16,8 20,5 20,7
Suprafaþa totalã în medie  pe un locuitor (m2 )
– total 19,9 20,1 20,0 20,4 20,7

− urban 16,9 17,0 17,3 17,7 18,2

− rural 22,2 22,4 22,0 22,4 22,4
Suprafaþa totalã în medie  pe un locuitor (m2 )
– total – la 31 decembrie 14,0 14,1 14,0 14,3 14,5

− urban 10,9 11,0 11,2 11,4 11,8

− rural 16,4 16,5 16,1 16,3 16,3
Rata ºomajului … … … 12,8 11,1

− urban … … … 19,9 19,1

− rural … … … 7,5 5,4
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Tabela 25. Consumul de Energie

Tabela 26. Resurse Naturale, la 1 ianuarie

1 pãduri, plantaþii de tufari ºi arbuºti perdele forestiere de protecþie

Tabela 27. Mediul Ambiant

Tabela 28. Impactul Activitãþii Economice asupra Mediului Ambiant
     ºi Resursele Naturale

1995 1996 1997 1998 1999
Resurse primare de energie hidroelectricã (mii tone c.c.) 28 28 28 27 30
Consumul de energie (mii tone c.c.) 5085 5045 4725 4218 3320

din care: consumul populaþiei 528 713 808 697 610
Consumul mediu anual de energie pe cap
de locuitor  (kg c.c.) 1411 1402 1314 1155 910
PIB (lei, preþuri curente) ce revin la un kg c.c. consumat 1274 1546 1887 2163 3676
Ponderea importului în consumul de energie (%) 100,5 93,6 100,7 93,3 93,1
Consumul mediu anual de energie electricã pe cap de
locuitor (KWh) 579 652 516 307 178
PIB (lei, preþuri curente) ce revine la un KWh consumat 3,10 3,32 4,81 8,13 18,81

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Suprafaþa totalã (mii ha) 3385,1 3385,3 3384,5 3384,4 3384,4 3384,4
Ponderea suprafeþei de plantaþii forestiere

1 (%) 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5
Ponderea suprafeþii arabile (%) 52,0 52,4 52,7 53,1 53,5 53,6
Ponderea suprafeþei arabile amenajate pentru
irigat în suprafaþa arabilã (%) 15,3 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9
Ponderea suprafeþei aflate în proprietatea
publicã (%) 43,1 32,1 32,8 33,3 33,5 34,4

1995 1996 1997 1998 1999
Pesticide pe terenuri agricole (kg/ha) 1,8 1,3 1,4 1,3 1,1
Cheltuieli totale pentru protecþia
mediului (mil.lei preþuri curente) … 92 103 94 112

1995 1996 1997 1998 1999
Volumul apei obþinute din sursele
de apã (mil.m

3) 2005 1891 1513 1263 999
Consumul apei (mil.m3) 1889 1766 1412 1176 920
Consumul de apã în sistemele cu circuit
închis ºi consecutiv (mil.m3) 558 502 510 453 396
Volumul evacuãrii apelor reziduale
poluante (mil.m3) 15 12 11 12 10

Inclusiv în Nistru (mil.m3) 10 8 8 10 3
Degajarea substanþelor dãunãtoare
în aerul atmosferic – total (mii t) 279 137 250 205 130

Din care
- de surse staþionare de impurificare 41 37 34 31 20
- de transportul auto 238 100 216 174 110

Tãierea lemnului (tãieri principale ºi în
vederea regenerãrii pãdurilor) (mil.m

3) 128 117 189 197 198
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Abrevieri

AFES Asociaþia Femeilor cu Educaþie Superioarã

APC Acordul de Partneriat ºi Cooperare

AªM Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova

CALRE Congresul Autoritãþilor Locale ºi Regionale din Europa

CBS Cercetarea în domeniul Bugetelor Gospodãriilor Casnice

CCAP Centrul de Cercetãri, Academia de Poliþie

CDO Centrul pentru Drepturile Omului

CEA Centrul Euro-Atlantic

CEE Þãrile Europei Centrale ºi de Est

CISR Centrul de Investigaþii Strategice ºi Reforme

CSA Comisia Supremã de Atestare

CSI Comunitatea Statelor Independente

CªP Centrul ªtiinþific ºi Practic de Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar

DASS Departamentul Analize Statistice ºi Sociologice al Republicii Moldova

DRNL Departamentul Relaþii Naþionale ºi funcþionarea Limbelor al Republicii Moldova

ECHR Convenþia Europeanã de Protecþia Drepturilor Omului ºi Libertãþilor
Fundamentale

FAO Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Alimentarea ºi Agricultura

FI Fundaþia �Încredere�

IDU Indicele Dezvoltãrii Umane

ILO Biroul Internaþional al Muncii

MER Ministerul Economiei ºi Reformelor al Republicii Moldova

MEª Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei al Republicii Moldova

MMPSF Ministerul Muncii, Protecþiei Sociale ºi Familiei al Republicii Moldova

MS Ministerul Sãnãtãþii al Republicii Moldova

NSI Noile State Independente

OSCE Organizaþia pentru Securitatea ºi Cooperarea din Europa

UNDP Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

UNESCO Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Educaþia, ªtiinþa ºi Cultura

UN TGC Grupa Tematicã al ONU �Cultura pentru Dezvoltare�

USAM Universitatea de Stat de Arte din Moldova

USLM Universitatea Slavonã din Moldova

USM Universitatea de Stat din Moldova

WHO Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
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