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o mulţime de riscuri, mult mai greu de evaluat în 
bani, şi anume:

a) Riscul depopulării ţării în urma continuării 
exodului masiv al populaţiei peste hotare. Gastar-
baiterii din Europa Occidentală nu vor reveni acasă 
dacă în Moldova nu vor fi  create locuri de muncă 
bine remunerate, dacă nivelul de trai nu se va apro-
pia de cel din UE.

b) Riscul aprofundării în continuare a decala-
jelor în nivelul de dezvoltare faţă de ţările din regi-
une (România, Ungaria, Bulgaria). 

c) Riscul creşterii dependenţei politice  şi eco-
nomice faţă de Rusia, izolării de restul lumii şi a 
rămânerii în zona gri, zona instabilităţii şi subdez-
voltării.

Obiectivele şi căile de soluţionare a proble-
melor. 

Obiectivul principal al RM este în prezent sem-
narea Acordului de Asociere la UE. Pentru ca asoci-
erea să se facă cu costuri mai mici şi să corespundă 
interesului naţional, este necesar:

a) Informarea (şi instruirea) populaţiei cu privire 
la necesitatea, benefi ciile şi costurile aderării la UE, 
inclusiv prin organizarea unor dezbateri publice şi 
mese rotunde mediatizate, prin emisiuni speciale la 
radio şi TV, prin predarea unor cursuri dedicate inte-
grării europene în şcoli şi în universităţi, etc.

b) Urgentarea trecerii la standardele europene 
ale produselor şi serviciilor. O atare grabă este con-
diţionată şi de faptul că, odată cu semnarea Acordu-
lui de Asociere, Moldova va obţine anumite cote la 
export pe piaţa internă a Uniunii în funcţie de vo-
lumul exporturilor în ultimii trei ani, volum care, 
din cauza necorespunderii standardelor, rămâne a fi  
foarte modest. 

c) Elaborarea unui Program de Stat de respeciali-
zare a economiei moldoveneşti în funcţie de cererea 
de pe piaţa UE. Aceasta presupune respecializarea, 
la prima etapă, în confecţionarea anumitor detalii şi 
părţi componente pentru societăţile transnaţionale 
europene prin atragerea direcţionată a acestora în 
economia moldovenească. 

d) Atragerea investiţiilor străine directe în sec-
toarele de specializare a ţării. 

e) Pentru negocierea Acordului de Asociere, tre-
buie pregătită din timp o echipă de experţi-patrioţi, 
buni cunoscători atât ai economiei RM, cât şi ai ex-
perienţei altor ţări. În caz contrar riscăm să semnăm 
un Acord ce n-ar corespunde interesului naţional şi 
ar mări în mod artifi cial costurile aderării la UE. 
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O dimensiune importantă a dezvoltării 
Republicii Moldova vizează edifi carea statului de 
drept, punerea în valoare a patrimoniului cultural 
şi istoric, precum şi valorifi carea resurselor umane 
pentru dezvoltarea durabilă a societăţii.

În prezent starea de lucruri în acest domeniu se 
caracterizează printr-un şir de realizări practice ce 
ţin de afi rmarea şi consolidarea statalităţii, recu-
noaşterea ţării noastre ca subiect de drept al rela-
ţiilor internaţionale, reformarea sistemului politic, 
modernizarea societăţii, normalizarea relaţiilor in-
teretnice, protecţia drepturilor omului, prezentarea 
şi punerea în circuit a valorilor cultural-spirituale, 
îndeosebi ale naţiunii majoritare, evocarea trecu-
tului istoric în scopul certifi cării identităţii naţio-
nale.

Toate acestea constituie doar primii paşi pe 
calea dezvoltării independente a Republicii Mol-
dova în noile condiţii geo-politice şi în concordan-
ţă cu imperativele timpului. Deşi problemele cele 
mai difi cile care au marcat momentul important în 
destinul poporului nostru ar părea să fi e depăşite, 
totuşi problemele curente şi cele din perspectiva 
apropiată ar putea să nu fi e atât de simple.

Un exemplu elocvent este problema lingvisti-
că. Situaţia difi cilă în acest domeniu s-a creat într-o 
perioadă anterioară, când o altă limbă (în cazul de 
faţă limba rusă) a infl uenţat masiv limba naţională, 
care şi-a sărăcit treptat repertoriul găsindu-şi utili-
zarea mai des în plan local, rural. Repercusiunile 
acestui fapt se resimt şi astăzi, cu toate că după 
1991 s-au depus eforturi considerabile din partea 
cercetătorilor ştiinţifi ci, mass-media, instituţiilor 
de învăţământ ş.a. Totuşi, pentru evoluţia şi ocroti-
rea limbii de stat este necesară infl uenţa atitudinii 
constructive „de sus”, sprijinită de resursele mate-
riale şi fi nanciare. 

Susţinerea prestigiului limbii naţionale (lim-
ba moldovenească, acceptată ca ofi cială/de stat 
în Republica Moldova, conform Constituţiei Re-
publicii Moldova, art.13; limba română, conform 
Declaraţiei Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 
1996, valabilă până în prezent) în Republica Mol-
dova presupune aplicarea şi utilizarea ei intensă 
în toate domeniile de activitate, dar mai întâi la 
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nivel statal şi administrativ, cu propagarea ei prin 
literatură artistică şi ştiinţifi că, prin predarea mi-
nuţios gândită, fi ind utilizate metode şi tehnologii 
moderne. Acest principiu urmează a fi  respectat în 
instituţiile şi organizaţiile de toate nivelele, înce-
pând de la şcoli, licee, universităţi şi terminând cu 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Guvernul ş.a. Ar 
fi  oportună facilitarea comunicării dintre public 
şi profesionişti prin promovarea unor limbaje cât 
mai riguroase, inclusiv prin intermediul diverselor 
tipuri de lucrări terminologice, electronice, care 
sunt un instrument indispensabil pentru transferul 
de cunoştinţe în societate. Se propune, de aseme-
nea, dezvoltarea unor mecanisme stipulative de 
implementare a terminologiei în diverse domenii 
de activitate umană în scopul de a contribui la re-
alizarea programului complex privind promovarea 
limbii ofi ciale a Republicii Moldova. Prestigiul 
limbii va creşte în urma realizării unor lucrări se-
rioase din domeniul istoriei literare, dialectologiei, 
terminologiei ş.a., în urma încurajării spiritului de 
iniţiativă a cercetătorilor din Republica Moldova 
şi a celor din centrele europene de cercetare.                    

„Cine suntem? Care ne este istoria?” – sunt în-
trebările care frământă şi astăzi cetăţenii Republi-
cii Moldova. O serie de probleme apar şi în legătu-
ră cu divizarea societăţii, cauzată de politizarea ei 
excesivă şi interpretarea diferită a  aceloraşi eve-
nimente sau fapte istorice. Cu toate că în ultimul 
timp a fost lărgită considerabil aria cercetătorilor în 
domeniul istoriei, fi ind abordate diverse subiecte, 
printre care: rolul, importanţa şi evoluţia factorilor 
naţionali în istoria şi cultura statului moldovenesc, 
istoria mentalităţilor colective, istoria cotidianului, 
istoria gender ş.a., problema cea mare rămâne lipsa 
unor lucrări valoroase de sinteză şi, în mod deose-
bit, a unui studiu fundamental al istoriei Republicii 
Moldova. O cale de soluţionare a acestei probleme 
ar fi  deplasarea savanţilor moldoveni peste hota-
re (Polonia, Germania, România, Turcia, Rusia, 
Ucraina, Ungaria, Franţa) pentru a investiga şi a 
analiza cele mai vechi surse narative, astfel fi ind 
aduse dovezi concludente referitoare la identitatea 
naţională a cetăţenilor Republicii Moldova. Este 
necesară, de asemenea, extinderea posibilităţilor 
de valorifi care a izvoarelor scrise ce ţin de istoria 
ţării, depozitate în fondurile arhivelor, biblioteci-
lor şi muzeelor din străinătate, precum şi crearea 
unei subdiviziuni ştiinţifi ce pentru valorifi carea şi 
editarea suportului documentar.      

Statul şi dreptul Republicii Moldova sunt în 

tranziţie spre statul de drept, perioadă marcată de 
un şir de reforme menite să dezvolte şi să conso-
lideze instituţiile puterii de stat – legislative, exe-
cutive şi judecătoreşti, democraţia, pluralismul 
politic, drepturile şi libertăţile omului, economia 
de piaţă ş.a. Cu toate că edifi carea unei societăţi 
democratice în ţara noastră este un proces anevo-
ios, tendinţa generală în promovarea reformelor 
social-economice, instituţionale, judiciare, precum 
şi armonizarea legislaţiei la standardele europene 
este progresivă. Dar suveranitatea relativă (pro-
blema transnistreană) afectează întregul proces de 
construcţie a statului de drept. Avansarea decala-
jului dintre diferite pături sociale şi lipsa unei co-
lectivităţi medii alimentează tensiunea în relaţiile 
social-politice din ţară. Intervenţia statului în sfera 
relaţiilor economice nu este în corelaţie cu spiri-
tul principiilor economiei de piaţă. Justiţia naţio-
nală implică restanţe (cazurile pierdute la CEDO). 
Lipseşte o politică managerială în domeniul re-
surselor umane, fi ind delimitate vag competenţele 
dintre administraţia publică centrală şi cea locală. 
Mai există restanţe privind accesul la informaţie 
şi libertatea mass-media. În condiţiile continuă-
rii şi amplifi cării integrării europene a Republicii 
Moldova, ar fi  oportună căutarea unor formule 
politico-juridice deosebite, potrivite pentru solu-
ţionarea diferendului transnistrean, consolidarea 
capacităţilor instituţionale ale statului, fortifi carea 
sistemului de justiţie prin asigurarea funcţionali-
tăţii legilor şi protejarea drepturilor şi libertăţilor 
omului. S-ar putea propune elaborarea conceptului 
de regionalizare în condiţiile Republicii Moldova, 
precum şi elaborarea şi implementarea principiului 
autoreglementării în activitatea de antreprenoriat. 
Este necesară, de asemenea, aducerea legislaţiei 
ţării în conformitate cu standardele internaţiona-
le, fi ind aplicată practica statelor europene privind 
introducerea dreptului internaţional în ordinea ju-
ridică internă. Actualitatea direcţiei ştiinţifi ce în 
acest domeniu este determinată de faptul că im-
plementarea normelor de drept internaţional în Re-
publica Moldova în contextul integrării europene 
serveşte scopului asigurării securităţii naţionale şi 
consolidării statalităţii moldoveneşti.

Printre problemele majore în domeniul social-
politic se numără integrarea europeană a ţării noas-
tre în condiţiile trecerii de la Politica Europeană 
de Vecinătate la o etapă mai avansată, reintegrarea 
statului moldovenesc, realizarea coeziunii sociale 
în societatea integrată, migrarea ilegală de mun-
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că şi crearea unui nivel decent de trai în Patrie. 
Cercetarea proceselor de integrare europeană a 
Republicii Moldova, pornind de la eventualitatea 
iniţierii negocierilor asupra acquis-ului comunitar 
şi racordarea legislaţiei moldoveneşti la standarde-
le Uniunii Europene, presupune antrenarea speci-
aliştilor în dreptul public, politologie, sociologie, 
demografi e, relaţii economice internaţionale ş.a. 
Numai în asemenea manieră rezultatele obţinute 
vor fi  ştiinţifi c fundamentale şi vor alcătui surse 
pentru elaborarea politicilor concrete pe domenii 
înguste. 

O altă problemă stringentă a societăţii este 
problema păstrării şi ocrotirii patrimoniului cultu-
ral. Lipsa unei legi, cât de cât adecvată realităţilor 
existente, provoacă pierderi materiale şi spirituale 
irecuperabile (distrugerea monumentelor de istorie 
şi arhitectură, „cercetări” arheologice clandesti-
ne, practicarea unor activităţi ilegale cu piese de 
artă şi anticariat, comercializarea unor obiecte de 
patrimoniu în străinătate ş.a. Este evidentă şi di-
minuarea treptată a nivelului ştiinţifi c profesionist 
(teoretic, metodologic, general-cultural) al cerce-
tătorilor, cauzat de insufi cienţa nivelului de pregă-
tire din ţară. Rămâne neacoperită tematica studierii 
aprofundate a monumentelor de cult, totalmente 
neglijată în trecut, însă de o importanţă deosebi-
tă pentru studierea culturii materiale a unui popor. 
Pornind de la interesele societăţii, ar fi  oportună 
elaborarea unor lucrări fundamentale–conceptuale 
descriptive şi ştiinţifi co-populare, precum şi relu-
area cercetărilor de teren în domeniul arheologiei, 
etnografi ei, artei, arhitecturii, etnoculturii şi etno-
demografi ei. Se propune perfectarea legislaţiei şi 
aprobarea noii Legi privind ocrotirea patrimoniu-
lui cultural. În vederea cercetării, valorifi cării şi 
restaurării monumentelor de valoare este oportună 
crearea unui Centru naţional de protecţie şi resta-
urare a monumentelor. Rămâne actuală pregătirea 
cadrelor specializate în problematica respectivă, 
precum şi perfecţionarea nivelului profesional şi 
acumularea unei experienţe, inclusiv în afara Re-
publicii Moldova.                                  

Există de asemenea probleme în domeniul şti-
inţifi co-educaţional, condiţionate de volumul in-
sufi cient al cercetărilor fundamentale în domeniul 
educaţiei, sunt limitate proiectele instituţionale 
direcţionate spre cercetarea problemelor actuale şi 
urgente ale învăţământului. Ar fi  necesară realiza-
rea cercetărilor pedagogice conform unui program 
naţional, fundamentarea mecanismelor de imple-

mentare şi realizare a strategiei naţionale Educaţie 
pentru toţi, dezvoltarea unei baze material-tehni-
ce a cercetărilor prin asigurarea tehnicii de calcul, 
elaborarea şi dezvoltarea softurilor educaţionale şi 
asigurarea cercetărilor psihologice, psiholingvis-
tice, pedagogice cu echipament specifi c de cerce-
tare, mărirea cotelor pentru studiile de doctorat şi 
studiile superioare de masterat, susţinerea proce-
sului de editare şi diseminare a rezultatelor ştiin-
ţifi ce în practica educaţională, precum şi obţinerea 
sondajelor de diagnosticare pentru fundamentarea 
mecanismelor de implementare a Codului învăţă-
mântului.

Soluţionarea problemelor sus-menţionate 
necesită o interacţiune politică, economică, şti-
inţifi că între autorităţile centrale ale Republicii 
Moldova care va facilita intensifi carea proce-
sului de democratizare a societăţii şi integrare 
europeană a ţării noastre.

Isai Cârmu. Ilustraţie la cartea Aproape de Grigore 
Vieru. Chişinău, ed. Cartea moldovenească, 1974


