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Modernizarea social-politică a Republicii Moldova 
în contextul extinderii procesului integraţionist european / 

Red. şt.: Victor Juc. Chişinău: Institutul de Cercetări Juridice, 
Politice şi Sociologice, 2018 (ÎS FEP „Tipografi a Centrală”). 512 p.

 C onceptul de modernizare în literatura 
științifi că de specialitate este examinat extrem de 
vast. În literatura politologică există o multitudine 
de abordări, adesea controversate, ale conceptului de 
modernizare a statului contemporan. Printre aces-
tea se enumeră abordarea instituțională, abordarea 
behavioristă, abordarea structural-funcțională etc., 
reduse, de regulă, la ideea promovării unor schimbări 
de substanță, calitative, ale instituțiilor sistemu-
lui politic și ale sistemului social, transformări ce 
includ anumite procese de factură democratică și 
refl ectă în mod consistent conținutul modernizării 
politice. Cercetătorii occidentali abordează   mod-
ernizarea  din  perspectiva  unei sau altei  ideologii 
politice (liberalism, socialism, conservatorism etc.) 
sau în funcție de tipul regimului politic (democratic 
sau nedemocratic). O altfel de  abordare susține că 
modernizarea statului este corelată cu schimbarea socială și accentuează rolul maselor 
în modelarea funcționalității elitelor politice și a structurilor instituționale. 

Tematica modernizării social-politice sub auspiciile democratizării a devenit una 
majoră în ultimii ani și pentru cercetătorii autohtoni. În acest context se înscrie lu-
crarea recenzată, care este elaborată în rezultatul valorifi cării proiectului instituțional 
„Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii proce-
sului integraționist european”, care derulează în cadrul instituției publice Institu-
tul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Obiectivele proiectului, care sunt pe 
deplin refl ectate în culegerea de articole menționată, constau în cercetarea științifi că 
interdisciplinară a politicilor de modernizare politico-juridică și social-economicăa 
Republicii Moldova prin implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniu-
nea Europeană în baza planurilor naționale de acțiuni, identifi când progresele și re-
gresele, prin defi nirea unor mecanisme capabile să asigure consolidarea capacităților 
de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat, a autorităților administrației publice de 
diferite niveluri și a altor componente ale sistemului politic, inclusiv cultura politică 
și coordonata ei – cultura electorală, analiza proceselor de reformă democratică și de 
democratizare, participarea politică a cetățenilor și implicare nemijlocită a societății 
civile în adoptarea deciziilor la nivel de politici de stat și în asigurarea controlului asu-
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pra activității instituțiilor de stat, examinarea conținutului relațiilor Republicii Moldova 
cu unele state din proximitate și cu structuri de cooperare internațională de caracter 
multilateral, reliefând parteneriatele transnaționale și politicile educaționale în spațiul 
cultural valoric european (p. 3).

Această culegere, întrunind douăzeci și două de articole științifice, este divizată 
în cinci capitole a câte patru-cinci subcapitole fiecare. În Capitolul I, întitulat 
„Coordonate conceptual-teoretice și politico-juridice ale proceselor de modernizarea 
Republicii Moldova”, și-au găsit reliefare probleme ce țin de instituționalizarea și evoluția 
relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, modernizarea sociopolitică 
a Republicii Moldova în condițiile tranziției, raportul dintre puterea elitelor și puterea 
birocratică prin prisma modernizării politice și impactul migrației abordat în contextul 
modernizării Republicii Moldova.

În studiul realizat de către V. Juc se efectuează o cercetare complexă de caracter 
interdisciplinar în plan metodologic și pluridisciplinar sub aspect epistemologic a 
instituționalizării și evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
pentru a identifi ca realizările și restanțele în implementarea angajamentelor asumate, a 
determina oportunitățile de valorifi cat și constrângerile de depășit, fi ind propuse unele 
recomandări fezabile de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, proces 
asociat cu modernizarea politico-juridică și social-economică (p. 6).

Practica social-politică a țărilor occidentale demonstrează că modernizarea mul-
tiaspectuală, inclusiv cea politică, este un proces anevoios și contradictoriu. Succesul 
lui depinde de competenţa puterii politice și profesionalismul puterii birocratice, de 
existenţa liderilor politici naționali capabili să asigure prin diverse mecanisme politice 
de conlucrare guvernarea democratică și să îmbine rațional consensul și compromisul. 
În acest sens, cercetătorul P. Varzarisubliniază ideea că rolul decisiv în procesele de mo-
dernizare a societății afl ată în plină schimbare revine puterii elitiste (în mâinile cărora se 
afl ă concentrată infl uența politică și întreaga putere decizională). Totodată, în sistemul 
relațiilor de putere al societăţii contemporane, un rol important îl ocupă birocraţia (gru-
pul de persoane care se ocupă profesional cu administrarea treburilor publice), consi-
derată, alături de elita politică, unul din mecanismele importante în realizarea puterii 
politice, iarprioritatea strategică a decidenților politici constă în extinderea vectorului 
integraționist european, proces asociat cu modernizarea politică și economico-socială a 
statului Republica Moldova(p. 72-73).

În Capitolul II, cu genericul „Coordonate instituțional-electorale ale proceselor de 
modernizare a Republicii Moldova”, au fost elucidare aspecte privind raportul dintre 
putere și opoziție, evoluția culturii electorale în Republica Moldova, impactul modifi cării 
sistemului electoral pentru alegerile parlamentare abordat din perspectiva marketingului 
politic, retorica populistă și PR-ul politic, rolul comunicării în dezvoltarea durabilă a țării.

În cele cinci subcapitole incluse în capitolul dat sunt supuse analizei detaliate 
o serie de probleme, precum: repere metodologice și practice ale opoziției politice
(I. Rusandu), evoluția culturii electorale în Republica Moldova în contextul proceselor 
de modernizare democratică (L. Braga), introducerea votului mixt în Republica Mol-
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dova (A.N. Roșca și A.S. Roșca),afi nități teoretice și pragmatice ale PR-ului politic vs. 
retorica populisă (A. Peru-Balan), experiența comunicării pentru dezvoltarea durabilă 
a Republicii Moldova (L. Grosu).

Un interes aparte prezintă studiul privind reperele conceptual-teoretice ale opoziției 
politice (autor I. Rusandu), cercetarea având drept scop fundamentarea științifi că 
a fenomenului opoziția politică, identifi carea formelor și funcțiilor opoziției poli-
tice, evidențierea particularităților opoziției politice din Republica Moldova în ve-
derea elaborării recomandărilor pentru buna funcționare a binomului putere-opoziție 
politică. În rezultat, autorul ajunge la concluzia că opoziția din țara noastră la momentul 
actual este neomogenă după conținutul său, fapt ce contribuie la o eventuală majorare și 
extindere a practicilor politice și strategii pentru a atrage după sine electoratul, mai cu 
seamă cel indecis (p. 122).

Capitolul III - „Coordonate economice și sociale ale proceselor de moderniza-
re a Republicii Moldova”, examinează probleme de politică externă în programele 
guvernanței din Republica Moldova, capacitățile de valorifi care efi cientă a regimu-
lui de comerț liber de către Republica Moldova, rolul factorului politic în procesele 
de modernizare social-politică și integrare europeană a Republicii Moldova, cultura 
organizațională a administrației publice locale și dimensiunea socială a transformărilor 
sociale și a proceselor integraționiste.

Modernizarea politică ca proces se derulează simultan cu modernizarea economică 
și socială, conţinutul primei fi ind răspândirea treptată a instituţiilor democratice şi 
creşterea participării politice a populației unei societăți. În vreme ce pentru modern-
izarea economico-socială există un anumit set de criterii privind nivelul şi structura 
forţelor de producţie, organizarea şi conducerea, valoarea şi structura produsului social, 
pentru viaţa politică sensurile modernizării politice se pun în alţi termeni. Aşa cum 
afi rmă unul din autorii capitolului, N. Țveatcov, pentru realizarea efi cientă și reușită 
a obiectivelor de modernizare social-politică a Republicii Moldova trebuie continuată 
consolidarea instituțiilor societății civile. Pe platforma inițiativelor cetățenilor urmează 
să fi e uniți reprezentanți ai diferitor grupuri sociale, culturale și lingvistice ale grupu-
rilor și mișcărilor sociale în baza drepturilor și libertăților acestora (p.309). Această 
abordare ar fi  un garant al modernizării Republicii Moldova și al soluționării efi ciente a 
sarcinilor de depășire a contradicțiilor politice, economice și sociale.

Vom observa că întreaga analiză întreprinsă de autorii acestui capitol (Sv. Ciumac, 
M. Dumitrașco, E. Balan, I. Ceacâr și N. Țveatcov) are în vedere, în mod sistematic şi con-
stant, cercetarea parcursului european al Republicii Moldova, fi ind evidențiate compo-
nenta relațiilor externe în diferite programe ale coalițiilor de guvernare în ultima perioadă 
de timp, aplicarea reformelor în domeniul comerțului extern, care nu au fost susținute 
la timpul lor de reforme profunde și atotcuprinzătoare din alte sectoare economice ale 
țării noastre (p.p.215, 242). Altfel spus, autorii au încercat să îmbine armonios abordarea 
teoretico-metodologică cu studiile de caz ilustrative pentru Republica Moldova.

Capitolul IV, denumit „Impactul contextului regional asupra modernizării 
Republicii Moldova”, cuprinde o examinare aparte a rolului și locului euroregiunilor 
în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, programele și bunele prac-
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tici educaționale europene aplicabile în Republica Moldova, cooperarea dintre Repub-
lica Moldova și Ucraina în contextul integrării europene a celor două țări și relațiile 
dintre Republica Moldova și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Autorii celor patru subcapitole (V. Blajco, M. Diacon, G. Rogovaia, L. Rustanovici și 
M. Gorbatiuc) au analizat din diferite perspective impactul contextului regional asupra 
modernizării statului Republica Moldova.Conform opiniei cercetătorului V. Blajco, în 
Europa, în mai mult de jumătate de secol,a fost acumulată o experiență bogată de dez-
voltare a relațiilor interstatale în cadrul euroregiunilor, fapt ce a condus la o integrare 
regională sporită, dar și efi cientă, determinând nivelarea lor de dezvoltare economică, 
socială și politică la cele mai înalte standarde de viața a oamenilor. Astăzi, aproape două 
treimi din teritoriul Republicii Moldova este inclusă în euroregiuni, care unesc țările 
vecine: Ucraina și România preluând bunele practici din experiența Statului Federal 
Carinthia (Austria). Examinarea procesului de cooperare transfrontalieră a Republicii 
Moldova în cadrul euroregiunilor „Prutul de Sus”, „Dunărea de Jos” și „Nistru” arată 
atât unele realizări obținute,cât și diverse probleme care nu permit deocamdată o coop-
erare mai efi cientă în domeniu (p. 329).

În ultimul capitol, întitulat „Impactul transformărilor geopolitice regionale asu-
pra modernizării Republicii Moldova”, sunt cercetate probleme privind oportunitățile 
de consolidare a securității naționale a Republicii Moldova, statutul de neutrali-
tate permanentă a Republicii Moldova tratat în contextul geopolitic actual, impactul 
războiului informațional asupra Republicii Moldova și, nu în ultimul rând, locul și rolul 
Republicii Moldova în cadrul sistemului subregional sud-est european de securitate.

În cele patru subcapitole incluse în capitolul dat, avându-i ca autori pe cercetătorii 
științifi ci V. Ungureanu, R. Grosu, V. Șaran și V. Sterpu,  sunt supuse unei analize de-
taliate o serie de probleme, precum: redimensionarea securității naționale a Republi-
cii Moldova, statutul de neutralitate permanentă a țării noastre, dilemele războiului 
informațional, locul Republicii Moldova în sistemul de securitate regională.

Plecând de la asumpția cercetătorului V. Ungureanu că Republica Moldova este 
un stat mic și o putere slabă, care se afl ă în zona-tampon, unde se ciocnesc interesele 
geopolitice ale marilor puteri europene – Uniunea Europeană și Federaţia Rusă, dar 
și între două blocuri politico-militare – Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 
și Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă, ce produc o presiune geopolitică 
puternică asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova (p. 421), poate apărea în-
trebarea deloc retorică dacă conceptele tradiționale de abordare a securității naționale 
dobândesc noi valențe și semnifi cații specifi ce realităților politice actuale din Repub-
lica Moldova. Autorul citat este tentat să afi rme că din perspectiva conceptual-teoretică 
a securității regionale, paradigma complexelor regionale de securitate s-a dovedit a fi  
una utilitară, fl exibilă, cu un potențial sporit de aplicabilitate, elucidând arhitectura 
geopolitică regională, interdependența dintre actorii unei regiuni și interacțiunea aces-
tora cu marile puteri (p. 440). Totodată, pentru a realiza o analiză pertinentă a securității 
regionale, mai este necesar de ținut cont și de aspectele securității naționale a actorilor 
implicați în regiune, dar și de contextul internațional actual. În studiul cercetătoarei 
R. Grosu este elucidat caracterul ambivalent al statutului de neutralitate permanentă 
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a Republicii Moldova. Acest statut, în viziunea autoarei, rămâne fundamentat prepon-
derent pe argumente ce justifi că mai degrabă realitățile geopolitice decât supremația 
normelor de drept, iar amplasarea Republicii Moldova la confl uența a două sisteme po-
litico-militare diferite este una defavorabilă, deoarece sistemele respective sunt compe-
titive în sensul extinderii zonelor de infl uență și funcționează după unele paradigme ale 
relațiilor internaționale diametral opuse (p.661).

Este de subliniat îndeosebi faptul că puține lucrări din spațiul științifi c național 
conțin concluzii generale și recomandări destinate factorului decizional. În acest sens, 
fi ecare autor al studiilor elaborate vin cu anumite concluzii și recomandări aparte, iar 
spre sfârșitul lucrării recenzate sunt reliefate câteva sugestii de substanţă și judicioase 
asupra problemelor elucidate. Spre exemplu, în contextul perspectivelor modernizării 
Republicii Moldova, se menționează, în mod aparte, ideea că soluționarea lor depinde 
de mai mulţi factori: crearea unei structuri sociale deschise, cu o manifestare reală a 
clasei de mijloc ca bază a stabilităţii sociopolitice și modernizării într-un sens larg; de-
monopolizarea controlului politic asupra resurselor economice și crearea unei economii 
de piaţă avansate; modernizarea sistemului instituţiilor politice, în direcţia efi cientizării 
procesului de diferenţiere a rolurilor politice raţionalizării pluripartidismului și, re-
spectiv, asigurării pluralismului politic; depolitizarea și deoligarhizarea în continuare 
a procesului complex de modernizare și postmodernizare a țării, deziderat care trebuie 
conștientizat în deplină măsură atât de clasa politică, cât și de cei conduși, implicați 
prin atitudine și participare în acest proces; optimizarea raportului între tradiţiile și 
inovaţiile politice în vederea asigurării continuităţii politice; consolidarea și activizarea 
societăţii civile, stabilirea și promovarea relațiilor de parteneriat cu statul și cu societa-
tea politică în ansamblu; creșterea culturii politice a cetăţenilor și a elitei puterii ca bază 
a consensului și coeziunii în procesul modernizării și postmodernizării.

Desigur, realizarea acestui deziderat de modernizare social-politică a statului și 
europenizare continuă  a societății trebuie să contribuie și alți factori nu mai puțin 
importanți, inclusiv capacitatea de reînnoire a elitelor politice tradiționale în elite poli-
tice modernizatoare, manifestată prin alternanța la putere a liderilor noi politici, prin 
minimalizarea rolului şi legitimității elitelor tradiţionale, precum şi prin includerea în 
politică a persoanelor noi, meritorii, din mediul non-elitei, care ar dinamiza și impul-
siona modernizarea social-politică a statului și ar democratiza în continuare societatea 
din Republica Moldova.

În fi nal, putem afi rma cu certitudine că studiile realizate de către autorii lucrării re-
cenzate, precum concluziile și recomandările propuse pot contribui la o înțelegere mai 
profundă și adecvată a tuturor fenomenelor și proceselor de ordin politic, economic și 
social ce se produc în societatea din Republica Moldova.

Grigore PÂRȚAC, doctor în științe politice, 
Universitatea Europeană din Moldova
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