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În loc de cuvânt înainte 

 

Dincolo de dorinţa atât de firească a tinerilor de a comunica, o a doua, nu mai puţin 

firească, este aceea de a împărtăşi. De la sentimente şi trăiri, până la valori şi idei, totul 

trebuie comunicat şi transmis celor din jur. De aceea, este întru totul firească şi deplin 

justificată necesitatea de a asigura un mijloc de comunicare studenţilor, prin care 

aceştia să-şi facă cunoscute ideile, valorile, convingerile, modul de a se raporta la 

ceilalţi şi la societate. 

 

Pe de altă parte, internetul s-a impus ca unul dintre cele mai utilizate mijloace de 

comunicare. Uşurinţa în utilizare şi posibilitatea accesării oricărui tip de date din 

aproape orice loc de pe planetă au făcut din această reţea electronică cel mai 

performant mijloc de transmitere a informaţiei, care înglobează, practic, formele mediei 

clasice - scrisă, audio şi video. Numărul impresionant de cărţi şi reviste de specialitate 

care pot fi consultate online reprezintă un exemplu edificator de utilitate a internetului, 

cu atât mai mult cu cât acest mijloc de comunicare tinde să devină unul de uz cotidian.  

 

În fine, last but not least, o cerinţă cu caracter imperativ: în contextul academic actual, o 

publicaţie care să reflecte activitatea ştiinţifică a studenţilor este absolut vitală pentru 

orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau privat, care îşi pune problema 

competitivităţii ei în plan european. 

 

Toate aceste motive ne-au determinat să demarăm proiectul revistei studenţeşti, un 

proiect apărut din necesitatea de a populariza ideile şi activităţile de cercetare ale 

studenţilor cu ajutorul celui mai modern mijloc de comunicare 
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CRIZA DIN REPUBLICA MOLDOVA: 

O EVALUARE CONCEPTUALĂ 

 

Alexandru Climescu 

 

 

Odată cu începerea protestelor din Republica Moldova în urma anunţării 

rezultatelor electorale ce clasează Partidul Comunist pe primul loc, jurnaliştii, demnitarii, 

funcţionarii publici şi analiştii politici din România au început sa discute despre o 

revoluţie în spaţiul aflat pe malul de est al Prutului. Unele site-uri prezentau imagini cu 

titlul de „Revoluţie în Moldova! Live de la Chişinău”1, iar unele ziare afirmau că dacă 

Revoluţia Română din 1989 a fost prima revoluţie transmisă în direct la televizor, 

protestele violente de la Chişinău au toate şansele să devină prima revoluţie transmisă 

live pe internet.2 Au existat însă şi voci care vorbeau despre o revoltă anticomunistă3 . În 

acest timp, Vladimir Voronin prezenta evenimentele din Republica Moldova ca o 

tentativă de lovitură de stat, întreprinsă cu ajutor din partea României. 

Acest articol îşi propune să examineze teoretic punctele de vedere anterior 

menţionate şi să propună o încadrare exactă a evenimentelor din Republica Moldova. Vor 

fi clarificate noţiunile de revoluţie şi lovitură de stat(în măsura în care un asemenea tip de 

lucrare scrisă poate permite acest lucru) pentru a putea fi aplicate apoi realităţii primei 

săptămâni a protestelor din Republica Moldova. Trebuie notat ca prezentul articol este 

redactat la o săptămână după izbucnirea protestelor de pe 7 aprilie la care se face referire. 

Definirea termenului de revoluţie este un demers anevoios dacă luăm în 

considerare vasta literatură ce tratează acest subiect şi nu poate face obiectul acestui 

                                                 
1  Revoluţie în Moldova. (Aprilie 2009). Descărcat din http://www.stirileprotv.ro/video/revolutie-in-
moldova-live-in-cateva-minute-din-chisinau/.  

2  Gh. I. (Aprilie 2009). Prima revoluţie transmisă on line. Descărcat din 
http://www.gandul.info/actualitatea/prima-revolutie-transmisa-online.html?3927;4175308. 
3  Ciobanu, Vitalie. (Aprilie 2009). Revoltă anticomunistă în Republica Moldova. Descărcat din 

www.hotnews.ro/stiri-opinii-5560303-revolta-anticomunista-republica-moldova.htm. 
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articol. De aceea am optat pentru definiţia dată de politologul Theda Skocpol, profesoară 

la Harvard, care a inaugurat în Statele Unite studiul dedicat acestei teme şi care 

argumentează că revoluţiile sociale reprezintă transformări rapide, fundamentale ale 

structurilor de clasă şi de stat ale unei societăţi, care sunt acompaniate şi promovate 

parţial de revolte pornite de la bazele societăţii. 4  Această definiţie, deşi poate fi 

considerată ambiguă sau imperfectă, subliniază congruenţa a trei factori: schimbarea 

politică, transformarea socială şi economică şi participarea maselor. Violenţa nu este 

luată în considerare ca o condiţie sine qua non sau ca un mijloc exclusiv în cazul unei 

asemenea transformări. Dacă revoluţiile franceză, rusă sau chineză au implicat un 

asemenea comportament din partea maselor, au existat totuşi mişcări revoluţionare care 

au iniţiat transformări revoluţionare fără a recurge la violenţă. Alegerile din 1970 care l-

au adus pe Salvador Allende la putere sau alungarea şahului Iranului în 1979 prin 

demonstraţii stradale neagresive şi printr-o grevă generală în sectorul petrolier sunt 

exemple de revoluţii paşnice.  

Revenind la Theda Skocpol, ea distinge între revoluţiile sociale şi alte tipuri de 

conflicte şi procese de transformare prin semnalarea a două simultaneităţi: prima implică 

schimbarea socială structurală şi emanciparea unei clase iar a doua presupune atât o 

transformare socială, cât şi una politică.5 În schimb, rebeliunile sau răscoalele implică 

revolta unei clase subordonate, dar nu rezultă în schimbări de structură. Revoluţiile 

politice transformă structurile de stat, dar nu şi pe cele sociale, şi nu sunt în mod necesar 

rezultate ale unui conflict de clasă. Iar procesele ca industrializarea pot schimba 

structurile sociale fără a aduce după sine sau fără a rezulta din emancipări sau schimbări 

structurale politice bruşte. Din acest punct de vedere, revoltele ţăranilor chinezi din 

secolul XVII au avut succes în înlocuirea dinastiei Ming cu dinastia Qing la conducerea 

ţării, dar nu au transformat fundamental structura socio-politică. Revoluţia engleza 

(evenimentele din 1640-1650 şi 1688-1689 privite in corpore) este un exemplu excelent 

de revoluţie politică. S-a reuşit stabilirea unui regim parlamentar prin revolta unei părţi a 

                                                 
4 Skocpol, Theda. (1979). States & Social Revolutions. A comparative Analysis of France, Russia & China. 
Cambrige: Cambridge University Press, p. 4.  
5 Skcocpol, Theda, Op. cit, p. 6. 
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clasei latifundiare împotriva monarhului absolut, realizându-se astfel o schimbare la 

nivelul instituţiilor statului, dar nu şi la nivel social. 

Celălalt termen central al acestei lucrări este cel de „lovitură de stat”. Dacă am 

văzut că revoluţia politică este o transformare fundamentală a structurilor de stat, adică a 

raporturilor dintre stat şi societate şi dintre stat şi organizaţiile civice(inclusiv partidele), 

transformare susţinută de pături sociale subordonate, se poate clarifica per a contrario 

conceptul de lovitură de stat. Astfel, aceasta poate fi reprezentată ca o schimbare doar de 

echilibru în cadrul unei societăţi, susţinut de persoane aflate într-o poziţie de autoritate, 

care cuceresc puterea fără a respecta procesul de instaurare, exercitare şi menţinere a 

acesteia consacrat de ordinea constituţională a respectivei societăţi.  

Odată cu dezvoltarea modernă a birocraţiei s-a dezvoltat şi distincţia clară între 

aparatul permanent al unui stat şi conducerea politică a acestuia. Importanţa acestei 

distincţii constă în faptul că dacă persoanele aflate într-o poziţie de autoritate ce cuceresc 

puterea sunt legate de o funcţie politică, avem de a face cu o lovitură de palat, iar dacă 

cucerirea puterii se face de către acea categorie a birocraţilor aflaţi în afara leadership-

ului politic, dar în cadrul aparatului de stat(cadre militare, poliţieneşti, funcţionari civili) 

avem de a face cu o lovitură de stat6. Ce este esenţial pentru ambele cazuri este că, odată 

cu instaurarea noului leadership, nu se produce acea schimbare profundă în societate care 

sa poată fi numită revoluţie.  

Fiind clarificate aceste concepte, se impune o scurtă examinare a evenimentelor 

din ultimele 10 zile din Republica Moldova şi o evaluare a acestora prin prisma celor 

două noţiuni.  

Coordonate esenţiale ale şirului de evenimente din Republica Moldova sunt 

protestele iniţiate în urma victoriei electorale a Partidului Comunist ce a obţinut 

aproximativ 50% din voturile exprimate. Poziţia protestatarilor este dominată de dorinţa 

de a se repeta scrutinul electoral, aflat sub suspiciuni de fraudă, şi de animozitatea faţă de 

Partidul Comunist. De asemenea, protestatarii şi-au exprimat simpatia faţă de Uniunea 

                                                 
6  Luttwak, Eduard. (1979). Coup d'État: A Practical Handbook. Cambridge, Masachussets: Harvard 
University Press, p. 20.  
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Europeană prin arborarea drapelului acesteia şi au întreprins acte de violenţă împotriva 

unor clădiri oficiale. Odată cu reprimarea protestanţilor de către organele de stat, 

manifestanţii au început să militeze şi împotriva abuzurilor statului moldovean care, 

conform  declaraţiilor participanţilor la aceste proteste, a încălcat drepturi fundamentale 

ale omului. 

După această reliefare sumară, dar relevantă a revendicărilor maselor de cetăţeni 

moldoveni implicaţi în aceste proteste este clar ca nu putem lua în considerare o tentativă 

de lovitură de stat în evaluarea evenimentelor menţionate. Nici armata, nici poliţia dar 

nici alţi funcţionari ai aparatului de stat nu au întreprins acţiuni care să submineze 

autoritatea actualei administraţii Voronin. De asemenea, manifestaţiile au luat naştere în 

urma frustrării legate de presupusa fraudare a alegerilor iar din rândurile manifestanţilor 

nu s-a afirmat nici un lider proeminent care să îşi exprime pretenţia de a-l înlocui pe 

actualul şef al statului Vladimir Voronin. 

Înainte de a testa conceptul de revoluţie socială şi cel de revoluţie politică asupra 

mişcării din capitala Republicii Moldova, trebui făcute anumite precizări. Republica 

Moldova este un stat în care funcţionează o economie de piaţă. Libera circulaţie a 

persoanelor, bunurilor şi capitalului era o realitate până în momentul închiderii graniţelor 

în urma protestelor.  

Revista internaţională „The Economist” elaborează un studiu anual asupra 

indicelui democraţiei în toate statele lumii, conducând investigaţii asupra gradului de 

corectitudine şi de libertate ce domină alegerile naţionale, securitatea votanţilor, influenţa 

puterilor străine asupra actului de guvernare şi capacitatea instituţiilor de a implementa 

politici publice. Anchetele efectuate de „The Economist” se bazează în principal pe 

sondaje publice, participarea la alegeri şi rezultatele votului şi pe examinarea raporturilor 

dintre puterea executivă şi cea legislativă. Indexul democraţiei plasa Moldova în anul 

2008 pe locul 62 din 167, alocându-i nota medie de 6, 50, considerând-o o democraţie cu 

defecte. Notele detaliate sunt după cum urmează: proces electoral şi pluralism electoral – 

9,17, funcţionarea guvernului – 4,29, participare politică –  6,11, cultură politică – 5, 

libertăţi civile – 7,94. Trebuie menţionat că o ţară ca Suedia, plasată pe locul întâi printre 
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democraţiile lumii, a primit nota 10 la toate categoriile, mai puţin cultură politică(9,38) 

iar România 9, 58 la proces electoral şi pluralism electoral, 6,07 la funcţionarea 

guvernului, 6,11 la participare politică,  5 la cultură politică şi 8, 53 la libertăţi civile, cu o 

medie de 7,06 situându-se pe locul 50, şi ea fiind considerată o democraţie cu defecte7. 

Revenind la conceptul de revoluţie socială, 10 zile este un termen prea scurt 

pentru a putea dovedi că o ţară trece printr-un asemenea proces deoarece transformările 

profunde într-un sistem nu pot avea loc în acest interval de timp. Mai mult chiar, 

manifestanţii din Republica Moldova nu au emis pretenţii de ordin economic sau social, 

obiectul nemulţumirii lor reprezentându-l doar suspiciunea de fraudă a alegerilor şi 

Partidul Comunist, în legătură cu care nu există o cultură solidă a opoziţiei în rândurile 

protestatarilor.  

Rămâne de clarificat dacă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova reprezintă o 

revoluţie politică. Datele furnizate de publicaţia „The Economist”, precum şi realitatea 

constituită de pluripartitism, separaţia puterilor în stat, existenţa unei Curţi 

Constituţionale ca unic interpret al Constituţiei, libertatea de circulaţie şi dreptul la 

proprietate fac din acest stat o ţară nesusceptibilă de o revoluţie politică dacă ar fi să luăm 

în considerare istoria recentă a revoluţiilor. Sondajele de opinie efectuate înaintea 

alegerilor prefigurau un procent de 45% din opţiunile exprimate ca fiind pro Partidul 

Comunist. Revenind la revendicările protestatarilor, aceştia nu au exprimat nici o poziţie 

faţă de ordinea constituţională sau faţă de sistemul politic al statului în care trăiesc. 

Totodată, trebuie precizat că un concept ca cel de revoluţie trebuie evaluat în primul rând 

prin prisma rezultatelor pe care le produce. Indiferent de perspectiva împărtăşită cu 

privire la fenomenul revoluţionar, catalogarea unor evenimente drept revoluţie înainte ca 

acestea să se fi consumat este un gest iresponsabil. 

Drept urmare, protestele de pe celălalt mal al Prutului nu trebuie considerate 

altceva decât ceea ce sunt: revolta unei părţi din societatea moldovenească ce pune la 

                                                 
7 The Economist Intelligence Unit. (2008). The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy. 
Descărcat din 
http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20081021195552/graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202
008.pdf 
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îndoială corectitudinea rezultatelor unui scrutin electoral, animată de propriile simpatii şi 

antipatii şi intrigată de rezonanţa plină de semnificaţii a numelui celui mai important 

partid din Republica Moldova în acest moment: Partidul Comunist.   
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CUM VOTEAZĂ STUDENŢII? 

 

Sondaj realizat în cadrul Universităţii Creştine 

 “Dimitrie Cantemir” 

 

Ana-Maria Furdui, Ionuţ Năstăsache 

 

 

 Lucrarea de faţă urmăreşte să evidenţieze anumite  aspecte  ale cercetării politice. 

Aceasta analizează comportamentul studenţilor de ziua naţională şi comportamentul 

politic al studenţilor cu ocazia alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie 2008. Demersul 

analitic are la bază un sondaj de opinie pe bază de chestionar, efectuat la 2 decembrie 

2008, în cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, pe un eşantion de 600 de 

studenţi de la diferite facultăţi. Metoda de eşantionare folosită este cea a eşantionării 

simple aleatoare. Au fost chestionaţi studenţi de la facultăţi precum: Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Facultatea de Drept, Facultatea de Istorie, Facultatea de Limbi Străine, 

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.  

 

           

fete 

baieti 
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 Acest sondaj urmăreşte să verifice cum votează studenţii, dacă voturile acestora diferă în 
funcţie de facultatea pe care o urmează şi cât de mult preţuiesc tinerii ziua naţionalǎ a 
României. 
             Sondajul conţine 6 întrebări, fiecare  dintre acestea având şi variante de răspuns. 

Întrebările  la care studenţii  trebuiau  să răspundă sunt: 

1. Aţi urmărit la televizor rezultatele alegerilor de duminică?, cu variante de răspuns:  

da  sau nu. 

2. Dacă da, cum vi s-au părut rezultatele? Variantele la aceastǎ întrebare  sunt: 

surprinzătoare, aşteptate (previzibile) sau nu le puteţi aprecia. 

3. Sunteţi mulţumiţi de rezultatele votului?, cu urmǎtoarele variante de răspuns: da, 

nu, nu vǎ puteţi pronunţa. 

4. Tu personal ai votat?, cu varintele de răspuns: da sau nu. 

5. Ce partid simpatizezi?, cu următoarele variante de rǎspuns: PD-L, PSD, PNL, 

PRM, PNG, alte partide. 

6. Ce aţi făcut de 1 decembrie?, cu urmǎtoarele variante de răspuns: aţi fost plecat 

din oraş, aţi  rămas în oraş şi aţi urmărit / participat la evenimentele dedicate  zilei 

de 1 decembrie sau aţi rămas în oraş, dar v-aţi ocupat cu altceva. 

            În urma sondajului a reieşit că cei ce se informaseră erau în proporţie de 70%, iar 

30% dintre subiecţi nu se informaseră deloc. Dintre cei care urmăriseră rezultatul 

alegerilor, 20% au fost surprinşi, 51% dintre aceştia  se aşteptau la un asemenea rezultat, 

iar 28 % nu l-au putut aprecia.  

Întrebaţі dacă sunt mulţumiţi de rezultatul votului, doar 28% dintre aceştia au 

răspuns că sunt  mulţumiţi, în timp ce 38% s-au declarat nemulţumiţi de rezultatul  

votului, iar 34% au spus că nu se pot pronunţa. 

            Se pare că dintre cei chestionaţi, doar 55% dintre aceştia au participat la vot, în 

timp ce  restul de 45% nu s-a prezentat. 

Întrebaţi ce partid simpatizează, 28% dintre studenţi au răspuns  PSD, 17% dintre 

studenţi au răspuns că simpatizează  PD-L, la  egalitate cu  simpatizanţii PNL, în timp ce 

PNG  este  simpatizat de 5% dintre tineri, urmat de PRM cu un procent de  4%.  
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16% dintre  subiecţi au răspuns că simpatizeză alte partide, iar 17% au refuzat să 

răspundă la această întrebare. 

                

                    

De ziua naţională a României, 21% dintre tineri au fost plecaţi din oraş, doar 26% 

dintre aceştia au rămas în oraş şi au urmărit la televizor sau au participat la evenimentele 

dedicate zilei de 1 decembrie, iar restul de 52% s-a ocupat cu altceva. 

            După ce am văzut care au fost răspunsurile studenţilor, la nivelul Universităţii, am  

urmărit modul în care au votat aceştia în funcţie de facultatea pe care o urmează. 

                Situaţia se prezintă astfel: cei care au urmărit, în proporţia cea mai mare, 

rezultatul alegerilor, au fost studenţii de  la  Facultatea de Ştiinţe Politice, cu un procent 

de 80%, urmaţi de cei de la Facultatea de Drept, cu 77%. Doar 60% dintre studenţii de la 

Facultatea de Limbi Străine au urmărit alegerile, iar cei de la Facultatea de Relaţii 

Economice Internaţionale le-au urmărit în procent de 52%. Cei mai puţin interesaţi de 

rezultatul alegerilor au fost  studenţii de la Facultatea de Istorie, procentul celor care au  

urmărit  la televizor acest eveniment fiind de 43 %. 

                Cei mai surprinşi de rezultatele alegerilor au fost studenţii de la Facultatea de 

Drept, 40%, în timp ce 60% dintre  studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice au 

anticipat rezultatul alegerilor. Se pare că 50% dintre studenţii de la Facultatea de Istorie 
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nu pot aprecia rezultatul alegerilor (poate pentru că doar 43% dintre aceştia au urmărit la 

televizor emisiunile dedicate alegerilor). 

                Sondajul arată că cei mai nemulţumiţi de rezultatele votului au fost studenţii de 

la Facultatea de Limbi Străine, 80% şi studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice, 41%. 

În proporţie de  43 %, studenţii de la  Facultatea de Drept au răspuns ca sunt mulţumiţi de 

rezultat, în timp ce majoritatea studenţilor de la Facultatea de Relaţii Economice  

Internaţionale nu se poate pronunţa, 48%. 

                În urma răspunsurilor la întrebarea “Tu  personal  ai  votat ?”, am observat că 

studenţii de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale s-au prezentat la vot într-un 

procent de 65%, urmaţi apoi de  studenţii de la Facultatea de Istorie, 64%, de cei de la 

Ştiinţe Politice 61% şi de studenţii de la Facultatea de Drept, 60%, în  timp ce studenţii 

de la Facultatea de Limbi Străine au avut cea mai slabă prezenţa la  vot, doar 35% dintre 

aceştia exercitându-şi acest drept.   

                Întrebaţi ce partid simpatizează, studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice au 

răspuns în felul  următor: 16% dintre ei au răspuns că simpatizează PD-L, 15%  PSD, 

14% PNL, 6% PRM, 5% PNG, 17% simpatizează alte partide şi 28 % au refuzat să 

răspundă la această întrebare. 

                Pe locul întâi în preferinţele studenţilor de la Facultatea de Drept se află PSD, 

cu un procent de 33%,  urmat apoi de PD-L, 17%, la  egalitate cu PNL, respectiv  PRM 

cu 7%. 19% dintre studenţii de la Facultatea de Drept  simpatizează alte partide, iar restul 

de 7%  refuză să răspundă la această întrebare.           

                 La Facultatea de Istorie, numărul simpatizanţilor celor două partide dominante 

din România este egal. Atât PD-L, cât şi PSD sunt simpatizate de 29% dintre studenţi. 

Partidul Naţional Liberal  are  14% de simpatizanţi, urmat de PRM cu 7%, la  egalitate cu 

PNG. 

                 Cei mai mulţi dintre studenţii de la Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale, 22%, simpatizează PD-L, la egalitate cu simpatizanţii PNL, în timp ce 

PSD este simpatizat de doar 13% dintre  studenţi, la egalitate cu simpatizanţii PNG, iar 
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PRM este pe placul a doar 9% dintre studenţii de la Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale. 

                  Partidul Social Democrat se află  pe primul loc în preferinţele studenţilor de la 

Facultatea de Limbi Străine, cu un procent de 40%, urmat de PD-L, cu 30% de  

simpatizanţi, apoi de PNL cu 15% de susţinători, urmat de PRM cu 5 % de posibili 

votanţi. 
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În urma răspunsurilor la întrebarea  “Ce aţi făcut de 1 decembrie ? “, am putut afla 

că cei mai mulţi studenţi care au urmărit şi au participat la evenimentele dedicate zilei  

naţionale  a României sunt studenţii de la Facultatea de Istorie, într-un procent de 36%, 

urmaţi de cei de la Facultatea de Ştiinţe Politice, cu un procent de 34%, în timp ce 46% 

de studenţi de la Facultatea de Limbi Străine au fost plecaţi din oraş, iar  40%  dintre  ei, 

deşi au rămas în oraş, nu au  urmărit şi nici nu au participat la evenimentele dedicate zilei 

de 1 decembrie, arătând cel mai mare dezinters  pentru ziua naţională, alături de studenţii 

de la Facultatea de Drept şi Relaţii Economice Internaţionale.           

                  După ce am urmărit răspunsurile studenţilor în funcţie de facultatea  pe care 

aceştia o urmează, am încercat să vedem diferenţele între rǎspunsurile fetelor şi cele ale 

băieţilor. 
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                  Astfel, 76% dintre fete au urmǎrit la televizor rezultatele alegerilor, în timp ce 

băieţii care au urmǎrit rezultatele au fost doar 66%. 

Doar 44%  dintre fete au intuit rezultatul alegerilor, respectiv 61% dintre băieţi. 

                 Întrebaţi dacǎ sunt mulţumiţi de rezultatul alegerilor, 23% dintre fete au 

rǎspuns cu da, 35% cu nu şi 42% au spus că nu se pot pronunţa, în timp ce 32% dintre 

băieţi sunt mulţumiţi, 46% nu sunt mulţumiţi şi doar 22 % au spus că nu se pot pronunţa. 

                  Băieţii s-au prezentat la vot în proporţie de 61%, iar fetele doar în proporţie de 

52%. 

                  Întrebate ce partid simpatizează, fetele au dat următoarele rǎspunsuri: 23% 

dintre ele sunt simpatizante ale PSD, 18%  ale PD-L, 14% ar vota cu PNL, 5% 

simpatizează PRM şi 4% PNG. La  aceeaşi întrebare, 29% dintre băieţi au rǎspuns că 

simpatizeazǎ PSD, 15% PD-L, 13% PNL, 10% sunt simpatizanţi ai PRM şi 5% ai  PNG. 

                            

                   

                   

     De 1 decembrie, doar 28 % dintre fete au urmărit sau au participat la 

evenimentele dedicate zilei naţionale a României, procentul fiind identic în cazul băieţilor. 
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                  În urma sondajului putem observa că tinerii sunt interesaţi de sfera politicului. 

Aceştia se informează, participă la vot (peste 50%  dintre cei  intervievaţi au  votat), în  

condiţiile în care există o tendinţă de scădere a numărului celor care se prezintă la vot. 

                 Cu privire la modul în care votează tinerii, putem observa cǎ cei mai mulţi 

studenţi întrebaţi ce partid simpatizează au rǎspuns - Partidul Social Democrat, partid de 

stânga, al cărui electorat este reprezentat în mod normal de persoane mai în vârstǎ 

(pensionari), muncitori şi persoane din categorii defavorizate. 

                 După cum am vǎzut deja pe parcursul analizei, studenţii cei mai interesaţi de 

viaţa politicǎ sunt studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice şi cei de la Facultatea de 

Drept. Se pare că cei mai informaţi sunt tot studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice, 

ei având capacitatea de a intui rezultatele alegerilor. Indiferent de facultatea pe care 

tinerii o frecventează, indiferent de sex sau de partidul pe care îl simpatizeazǎ, aceştia 

sunt nemulţumiţi de rezultatul alegerilor. 

                  Se cuvine să precizăm cǎ foarte mulţi studenţi, întrebaţi ce partid simpatizează, 

au refuzat sǎ răspundǎ la această întrebare (într-o proporţie mai mare fetele). 

                  Cât despre importanţa pe care tinerii o acordă zilei de 1 decembrie, am  

observat că sărbătoarea naţională a României nu le suscită un interes deosebit şi marcarea 

acestui eveniment nu prea mai face parte din agenda zilei. După cum am putut vedea în 

urma sondajului, doar studenţii de la Facultatea de Istorie şi cei de la Facultatea de Ştiinţe 

Politice au participat la aceste activităţi dedicate zilei naţionale, dar nu într-un procent 

foarte mare. Am putea spune că tinerii nu mai sunt deloc naţionalişti sau că mai sunt 

foarte puţini tineri naţionalişti sau că evenimentul nu prea mai are încărcătură simbolică 

în cazul tinerilor.  

                  Urmărind cum au răspuns la întrebări fetele şi cum au răspuns băieţii, am   

observat că fetele au „monitorizat” rezultatele votului în procent mai mare decât băieţii, 

deşi acestea s-au prezentat într-un număr mai mic la vot. Se pare că fetele nu prea au 

intuit corect rezultatul votului, în timp ce majoritatea băieţilor l-a considerat previzibil. 
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                  Am mai observat că PSD şi PRM au fost votate mai mult de băieţi, în timp ce 

PD-L şi PNL au fost votate ceva mai mult de fete. Am putea spune că fetele sunt mai 

degrabă de dreapta, în timp ce băieţii sunt mai degrabă de stânga. 

                  Dat fiind numărul relativ mare de persoane care au refuzat sǎ rǎspundǎ la 

anumite întrebări, estimăm o marjǎ de eroare de +/-3 %, pentru rezultatele acestui sondaj. 
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EFECTELE CRIZEI ECONOMICE 

Filip Andreea-Camelia 

(Coordonator: Ioana Bogdan) 

      

 

Debutul anului 2008 părea pentru România un an al relansării economice, odată 

cu creşterea PIB-ului şi a salariului mediu pe economie. Se preconizau creşteri salariale 

în sectorul învăţământ (Ordonanţa Guvernului nr.15/2008) şi o îmbunătăţire a nivelului 

de trai al populaţiei. Ultimele luni ale anului 2007 anunţau prognoze economice optimiste. 

Banii trimişi de românii plecaţi la muncă în străinătate păreau să contribuie la redresarea 

economiei şi la aprecierea monedei naţionale. 

      Procesul de integrare în Uniunea Europeană şi efortul României de a se alinia 

standardelor europene au înscris economia naţională pe o traiectorie ascendentă, având 

efecte stimulative pentru  investiţiile străine, din ce în ce mai numeroase  (vezi 

privatizarea Dacia şi a Sidex Galaţi, care aduceau statului pierderi importante). Odată cu 

admiterea României în UE şi cu deschiderea oficială a graniţelor Uniunii, la 1 ianuarie 

2007, România a făcut un pas important în dezvoltarea sa politică, economică şi socială. 

      Avantajele acestei aderări au fost curând vizibile. Accesul liber al produselor, 

serviciilor şi capitalurilor autohtone pe Piaţa Unică, accesul la fondurile structurale, 

creşterea fluxurilor de investiţii străine directe sunt beneficii care se înscriu în sfera 

economică. Siguranţa sporită la locul de muncă, îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei, creşterea nivelului de trai, libertatea cetăţenilor de a se stabili oriunde în 

Europa reprezintă beneficii de natură socială, iar participarea la procesul decizional la 

nivel european, stabilitatea sistemului democratic, siguranţa cetăţenilor, consolidarea 

poziţiei statului în raport cu ceilalţi membri ai Uniunii, participarea la elaborarea şi 

dezvoltarea politicilor comune sunt beneficii de ordin politic. 

      Deschiderea graniţelor şi a pieţei forţei de muncă a însemnat pentru numeroşi 

cetăţeni români o şansă reală de a-şi căuta locuri de muncă mai bine plătite în străinătate 
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şi de a se stabili în alte ţări membre ale Uniunii Europene. Emigranţii români care 

muncesc în diferite state europene au trimis sume importante de bani în ţara de origine. 

Aceste sume au avut o contribuţie importantă la Produsul Intern Brut şi au influenţat 

pozitiv o economie sărăcită, reuşind să-i confere o notă de echilibru. Deschiderea 

frontierelor a însemnat pentru unii români o oportunitate în plus pentru extinderea 

propriilor lor afaceri în spaţiul comunitar, dincolo de teritoriul naţional (vezi cazul 

cunoscutului om de afaceri Dinu Patriciu şi istoricul inaugurării benzinăriilor Rompetrol 

în Franţa). 

      Fondurile Uniunii Europene au devenit accesibile şi pot constitui un sprijin real 

pentru comunităţile locale, prin încurajarea iniţiativei private, crearea de locuri de muncă 

şi realizarea unei  infrastructuri moderne în regiunile defavorizate. 

     Cetăţenii au devenit tot mai interesaţi de politica Uniunii şi de modalităţile în care 

pot accesa aceste fonduri pentru a-şi dezvolta afacerile şi pentru a asigura comunităţii în 

care trăiesc un nivel de trai decent. 

     Prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă oamenii au aflat ce înseamnă 

această uniune, care este istoricul ei şi ce beneficii poate aduce statutul de membru pentru 

dezvoltarea societăţii. În presă s-a vorbit mult despre avantajele integrării şi mult prea 

puţin despre costuri. Românii puteau afla care le sunt oportunităţile şi cum le sunt 

reprezentate interesele. 

      România şi-a exprimat intenţia de a adera la NATO şi Uniunea Europeană odată 

cu căderea regimului comunist şi deschiderea către valorile democratice ale Europei 

Occidentale. Iniţial, acest obiectiv de politică externă a reprezentat un ideal, dar mai apoi 

timidele demersuri angajate de primele guverne (1992-1996, 1996-2000) au lăsat să se 

înţeleagă orientarea clară pe care avea să o urmeze ţara noastră în decursul următorilor 

ani. Fiecare guvern a lăsat succesorilor acest ideal. Odată cu guvernarea 2000-2004, 

obiectivul integrării a devenit prioritar atât pe agenda politică, cât şi pe agenda mass-

media. 

       Se spune că accederea României în Uniunea Europeană a fost facilitată de 

câştigarea statutului de membru NATO, la 4 aprilie 2004, deoarece prin consolidarea 
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rolului de membru activ al Organizaţiei, ţara noastră devenea un furnizor de securitate  şi 

era în măsură să ofere un mediu propice investitorilor străini, pentru dezvoltarea 

afacerilor. 

     România a devenit stat membru al UE la 1 ianuarie 2007, în timpul guvernului 

Tăriceanu. Prin semnarea tratatului de aderare, se încheia un proces început la mijlocul 

anilor `90 de către guvernele anterioare. Din 2007 şi până în prezent, decidenţii politici 

şi-au fixat ca obiectiv principal alinierea la standardele europene, prin măsuri specifice de 

ordin legislativ şi printr-o amplă refomă a justiţiei. Reforma a fost cerută în mod insistent 

de Uniunea Europeană, pe fondul problemelor de corupţie din sectorul public.  

     Conform Indicelui de Percepţie a Corupţiei lansat de Transparency International 

la 23 septembrie 2008, România obţinea 3,8 puncte din 10, punctaj cu o zecime superior 

celui din anul precedent. România urca în clasamentul statelor membre ale Uniunii 

Europene, ocupând penultima poziţie. Acest indice obţinut de România nu putea fi 

subiect de mândrie sau satisfacţie, având în vedere că această creştere era de doar 0,1 şi 

reprezenta un trend inerţial8. 

 

       Dezvoltarea economică a României depinde în mare măsură de îndeplinirea 

acestui obiectiv, care odată atins, aduce populaţiei un nivel de trai mai bun şi o stare de 

mulţumire la nivelul societăţii. 

      Un alt domeniu important pentru sănătatea economiei este cel bursier. Piaţa 

bursieră a parcurs o perioadă de consolidare în intervalul ianuarie 2007-iunie 2008. 

Numeroase companii cotate la Bursă au marcat profit, variaţiile indicilor bursieri nu au 

înregistrat scăderi alarmante, chiar şi fluctuaţiile de curs valutar au fost mai mici. Însă 

bursa românească este influenţată de cea de pe Wall Street şi orice fluctuaţie în plan 

mondial se resimte şi în cifrele şi graficele bursei noastre.  

                                                 
8 
http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipc/2008/Comunicat%20de%20presa%20TI%20Ro
mania.pdf 
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      În timp ce România se afla în plin proces de reformă şi anunţa creştere 

economică, în lume lua amploare un fenomen ce avea să se resimtă curând şi în plan 

naţional: iniţial la Bursă şi  mai apoi la nivelul întregii economii. 

      În SUA, ravagiile produse de uragane şi manifestări meteorologice extreme au 

afectat destul de serios economia. Statele Unite au avut probleme cu furnizarea de 

carburanţi sau electricitate. Şi acesta pare să fi fost doar începutul unui fenomen care 

avea să destabilizeze mari economii. 

      În fapt, avem de-a face cu un proces care se desfăşoară cu o anumită ciclicitate  în 

timp. Omenirea s-a mai confruntat cu acest fenomen în trecutul său şi iată că în toamna 

anului 2008 acest dezechilibru economic major îsi făcea din nou simţită prezenţa, iniţial 

în SUA, ulterior la nivel global. 

       Acest fenomen poartă numele de criză economică. În viziunea politologului 

Domenico Fisichella, crizele reprezintă faze ale modernizării şi dezvoltării societăţii, “un 

punctum dramatis al unui proces: aşa stau lucrurile în cazul crizei de industrializare în 

confruntările din cadrul procesului de industrializare, al crizei de secularizare în cadrul 

procesului de secularizare. Astfel, criza este, ca să spunem aşa, vârful ascuţit al unei 

sfidări procesuale şi, prin urmare  are ori poate avea o desfăşurare în timp mai extinsă şi 

mai cuprinzătoare”9. 

      Aceste crize (cea din anii 1929-1933 şi cea actuală) pot fi privite ca fenomene de 

echilibrare în cadrul fazelor de modernizare şi dezvoltare a societăţilor, însă efectele lor 

sunt unele dintre cele mai nedorite: şomajul, stagnarea economică, imposibilitatea 

oamenilor de a-şi asigura un trai decent, diminuarea considerabilă a veniturilor statului şi 

corelativ, sporirea sarcinilor financiare pentru ajutorarea celor lăsaţi fără posibilităţi de 

muncă, declinul bancar, falimentul unor mari coloşi industriali, etc. 

        “Actuala criză financiară şi economică mondială zdruncină serios baza 

economică a lumii globalizate. Criza globală a decimat micile afaceri şi marile corporaţii, 

băncile cele mai solide şi economiile ţinute de unii sub saltea. Mai rău, state care în urmă 

cu un an doi făceau obiectul unor studii de caz pentru reuşitele în creşterea economică şi 

                                                 
9 Domenico Fisichella,  Ştiinţa Politică, probleme, concepte, teorii, Ed. Polirom, Bucureşti, 2007, p. 114 
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crearea prosperităţii generale sunt acum ameninţate cu falimentul. Când o uzină sau o 

bancă dau faliment pare firesc, dar falimentul statelor poate să genereze efecte în lanţ 

care sunt imprevizibile. Certitudinea crizei naşte însă o incertitudine care zdruncină 

încrederea experţilor, liderilor politici, a colectivităţilor şi indivizilor”10. 

       Se poate spune că actuala criză se aseamănă cu precedenta deoarece ea s-a format 

într-un mod asemănător: crahul bancar la bursa financiară din New York a marcat 

începutul marii crize economice din 1929-1933, iar destabilizarea Bursei de pe Wall 

Street din 2008 a marcat debutul crizei mondiale din prezent. 

         Efectele actualei crize pot fi extrem de grave, mult mai profunde şi mult mai 

extinse decât cele ale “marii depresiuni” din anii `30. La începutul secolului 20, 

interdependenţa actorilor din Sistemul Internaţional nu avea amploarea celei din prezent. 

Ceea ce numim globalizare astăzi presupune nu doar multiple relaţii şi interacţiuni între 

indivizi, state şi organizaţii, ci şi un înalt grad de interconectare, integrare şi omogenitate 

în sistem. Globalizarea este un fenomen economic, social, politic şi cultural în curs de 

cristalizare. Globalizarea economică şi dezvoltarea pieţei globale se realizează prin 

tranzacţii permanente între state care nu pot supravieţui doar din resurse proprii, prin 

dezvoltarea corporaţiilor şi a companiilor multinaţionale care îşi extind afacerile dincolo 

de graniţele naţionale, având importante profituri de pe urma activităţilor economice pe 

plan mondial. 

        Cât despre coloşii economici cu ramificaţii la nivel global, atunci când criza se va 

extinde vor fi afectate nu doar activităţile la nivel central, ci şi cele la nivel de filială a 

companiilor-mamă, acestea ajungând în situaţia de a nu mai fi profitabile şi de a declara 

faliment (vezi cazul General-Motors în SUA), procedând în consecinţă şi la 

disponibilizări masive. 

                                                 

10 Dan Pavel, Preliminarii epistemologice la teoria crizei, Sfera Politicii, nr. 133,  Anul XVII, 2009, 

http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art02-pavel.html  

 

 21

http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art02-pavel.html


REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                          NR.1 / 2009 
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

 

        “Criza economică, ale cărei prime simptome s-au manifestat în toamna anului 

2008, se află abia  într-o fază incipientă, conform părerilor specialiştilor, şi, din această 

cauză, este dificil de făcut o comparaţie cu cea din veacul trecut. Deşi oamenii politici şi 

analiştii economici încearcă să informeze populaţia ţării asupra conţinutului şi 

caracteristicilor ei, este greu de presupus că aceştia apreciază în  mod corect maniera în 

care va evolua criza şi durata ei. Impactul asupra economiei româneşti poate fi însă intuit 

atunci când aruncăm o privire sumară asupra modului în care a fost realizată în România 

privatizarea postdecembristă. Pe o asemenea cale, cea mai mare parte din avuţia naţională 

a fost vândută unor firme cu capital străin, astfel că statul român nu mai dispune de 

pârghiile necesare pentru a o putea controla”11.  

        Dacă la început am vorbit despre Uniunea Europeană şi despre beneficiile 

economice ale integrării, acum e cazul să privim cu atenţie la politicile în plan intern care 

se axează pe eliminarea efectelor nedorite ale crizei. Nu bine ne-am bucurat de avantajele 

acestei aderări că brusc acestea au fost umbrite de apariţia unui fenomen care e de natură 

să provoace reducerea sau sistarea activităţilor economice în care erau angrenaţi mii de 

oameni. 

        Actuala criză are rolul de a aduce în atenţia publică problemele grave din 

economie. Aceste probleme par a fi consecinţa “firească” a politicilor macroeconomice 

“neinspirate” adoptate în ultimii ani. Creşterea economică naţională s-a dovedit a fi de 

natură nesănătoasă  pentru că ea s-a bazat pe consum (finanţat pe datorie). În plus, 

România a ajuns în situaţia de a contracta un nou împrumut extern de la FMI care 

sporeşte neîncrederea în sistemul economic.  

        Consumul privat a fost excesiv şi toate măsurile macroeconomice au fost pro-ciclice, 

stimulând consumul, iar cea mai dăunătoare dintre toate, cota unică, care este încă apărată 

de iniţiatorii ei, a avut şi are efectele sale negative. Cota unică a sporit inegalitatea 

distribuţiei veniturilor şi a stimulat consumul, iar noi avem astăzi prima criză de 

                                                 
11 Dumitru Şandru, Criza din 1929-1933 şi criza actuală, Sfera Politicii, nr. 133, Anul XVII, 2009, 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art09-sandru.html 
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supraconsum din România. Este vorba despre consumul excesiv pe datorie “încurajat”, în 

mare măsură, de normele bancare de creditare.  

        Deficitul bugetar a crescut de la 1,3% din PIB în 2004, la 2,6% anul trecut şi 

probabil va depăşi 3% anul acesta. Cum guvernul a ajuns să împrumute miliarde de euro 

cu scadenţă mare, singura concluzie logică este că nu mai sunt bani nici pentru cheltuieli 

curente (cele prevăzute  deja pentru anul în curs). Criza economică internă a devenit 

iminentă în momentul în care criza financiară internaţională a afectat sursele de finanţare. 

Guvernul, firmele şi populaţia consumă pe datorie şi în această perioadă se împrumută 

mult mai scump (sau deloc). Numeroase companii privatizate de statul român, deţinute de 

investitori străini, sunt nevoite să-şi micşoreze numărul de salariaţi din cauza pierderilor 

financiare. 

    Criza economică din România are specificul ei, are alte cauze şi nu poate avea o 

rezolvare similară cu cea din marile state, deoarece criza noastră este de factură internă şi 

poate fi privită ca o criză a dezvoltării. 

     Durata crizei nu poate fi estimată, însă măsurile luate de stat ar trebui să fie 

realiste şi eficiente. Populaţia este îngrijorată că nu cunoaşte aceste probleme şi este 

asaltată de tot felul de informaţii contradictorii, care de regulă creează confuzie. Aşa cum 

oamenii au cunoscut la început foarte puţine aspecte legate de Uniunea Europeană şi nu 

au ştiut ce costuri sau avantaje presupune integrarea, tot aşa se întâmplă şi astăzi, când 

această criză ne afectează pe toţi şi ştim prea puţin despre ea. 

      Toate aceste fenomene îşi vor pune amprenta şi asupra evoluţiei crizei economice, 

ale cărei efecte sunt greu de stabilit cu exactitate. Analiştii economici vor da asigurări 

liniştitoare populaţiei şi vor încearca să minimalizeze efectele crizei. Povara crizei va fi 

suportată însă de masa populaţiei ţării, care, saturată de lungile discursuri demagogice 

ale politicienilor şi teoreticienilor improvizaţi s-a obişnuit să nu le mai acorde prea mare 

credit acestora12. Să nu uităm că şi încrederea populaţiei în oamenii politici a scăzut 

foarte mult în ultimii ani. 

                                                 
12 Ibidem, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art09-sandru.html 
 

 23



REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                          NR.1 / 2009 
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

 

 24

      În concluzie, oamenii ar trebui să fie mult mai bine informaţi cu privire la aceste 

politici, pentru că tot ceea ce se întâmplă are impact asupra socialului. În fond, a deţine 

informaţia înseamnă să nu poţi fi manipulat atât de uşor.  
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