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Buletinul este o publicaţie lunară bi-linguă care are drept scop analiza anumitor elemente de politică
internă, externă şi a unor probleme de interes special pentru Republica Moldova. Pentru a monitoriza cu
acurateţe tendinţele care apar, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” calculează
indicatorii Political and Security Statewatch (PSS) pentru a facilita înţelegerea ritmului de creştere sau
descreştere, precum şi direcţia transformărilor democratice în Republica Moldova. Aceşti indicatori sînt
calculaţi în baza unei metodologii speciale.*

Dinamica indicatorilor PSS pentru perioada iulie-august 2005

Indicii din această perioadă, incluşi în tabelul de mai jos, au cunoscut o relativă creştere în
comparaţiei cu lunile precedente. Dinamica evoluţiei indicilor ne permite să constatăm o stabilitate
a situaţiei politice. Analiza percepţiilor colective pe acest monitor relevă faptul că această stabilitate nu presupune neapărat şi progres, restanţe ﬁind înregistrate la mai multe capitole.
Indicatorul

mai-iunie

iunie-iulie

iulie-august

Politici interne

3,7

3,25

3,18

Politici externe

3,6

3,09

2,99

Factori de securitate

3,68

3,19

3,11

Dinamica

Punctajul este calculat în scară inversă: 1 este cea mai înaltă şi 5 cea mai joasă valoare

1. Dimensiunea politicii interne

O

dată cu încheierea sesiunii de
primăvară a Parlamentului la 29
iulie curent a venit rîndul executivului
să intre în atenţia opiniei publice prin
acţiunile sale, nu întotdeauna chibzuite.

aprilie 2005. Totodată, Guvernul a
iniţiat constituirea unei comisii de
coordonare a activităţii interministeriale
pentru promovarea politicii de integrare
europeană, iar Ministerul Afacerilor
uvernul, faţă în faţă cu programele Externe şi Integrării Europene (MAEIE)
a fost oﬁcial investit în calitate de
strategice pe care este dator să le
„instituţie – coordonator al procesului
implementeze, a încercat în perioada de
referinţă să schiţeze o activitate dinamică. de monitorizare al Planului de acţiuni
Republica Moldova - Uniunea
Programul de guvernîmânt a servit drept
Europeană”. În aceeaşi ordine de idei,
unul din multele repere de care preferă
Ministerul Economiei şi Comerţului a
să se conducă executivul. Astfel, întrfost obligat să creeze un sistem unic de
un bun sfîrşit a fost aprobat Planul de
acţiuni pentru implementarea Programului monitorizare şi evaluare a programelor
strategice, în baza căruia instituţiile
de guvernare votat de Parlament la 19

G

* Metodologia calculării Indicatorilor Political and Security Statewatch (PSS)
Metodologia PSS reprezintă un model sintetic de evaluare a percepţiei unui grup de 10 experţi independenţi
asupra riscurilor politice şi de securitate în trei domenii speciﬁce: Politici interne, Politici externe, Probleme de interes special. Monitorizarea PSS contribuie la identiﬁcarea ameninţărilor potenţiale şi efective
care privesc stabilitatea instituţiilor publice şi asigură coerenţa analizelor de prevenire timpurie a crizelor.
Ratingul PSS nu trebuie de considerat un Indicator absolut şi are drept scop formarea unor judecăţi generale. Dinamica indicatorilor poate ﬁ găsită în text şi reﬂectă ritmul, direcţia trasformărilor democratice
din RM. Despre metodologie mai amănunţit în anexe.

publice centrale, ministerele
vor raporta trimestrial despre
măsurile întreprinse în vederea
implementării Planului de Acţiuni
RM-UE în baza unor planuri
individuale.

D

eocamdată nu este clar, însă,
ce vor păţi oﬁcialii care o fac
pe „mortul în popuşoi” sau nu au
înţeles ce se cere de la ei în acest
Plan. Cert este că instituţiile de
stat au fost îndemnate să execute
prevederile referitoare la integrarea
europeană a Republicii Moldova
în termenii stabiliţi în documentul
de referinţă. Caracterul foarte
general şi universalist al Planului
(semnat în februarie, 2005, la
Brussels) poate juca, însă, feste
serioase actorilor preocupaţi de
buna lui implementare. În primul
rînd, pentru că Planul nu conţine

sarcini speciﬁcate instituţiilor executive, schimbări decorative. Reforma politică instituţiilor publice nu a trezit pînă
ﬁind un plan adresat ţării, şi din acest
sugerată de experţii europeni poate ﬁ
acum prea mult optimism. Şi asta
motiv, el nu conectează direct agenţiile singura opţiune judiciară, în cazul în
pentru că publicul nu cunoaşte
şi deciziile guvernului, care urmează
despre misiunea şi scopurile acestei
care “obuzele nu vor ﬁ consumate pe
propria lor agendă. În “Numărul funcţionarilor pub- vrăbii”, după cum propun reforme.
al doilea rînd, mulţi
experţii guvernamentali,
lici încadraţi în activitatea
n realitate, Guvernul de la
oﬁciali publici nici
responsabili de
autorităţilor administrative
Chişinău face acest lucru
măcar nu-şi ascund
centrale, parte componentă a elaborarea Strategiei de aproape o dată la ﬁecare 2 ani, dar
iritarea faţă de logica
reformă a Guvernului.
fără ca aceste decizii să ﬁ ajuns vreGuvernului, a fost redus cu circa
priorităţilor conţinute
parent, Comisia
odată şi îndeplinite! Este adevărat,
25 la sută” aﬁrmă premierul
în Plan, precum
Europeană
este
în ultimul an criticile adresate
Vasile Tarlev.
şi de posibilitatea
mai
puţin
preocupată
de
guvernului s-au înteţit, inclusiv din
Dar ştie oare cineva după ce crica cineva să
terii s-au făcut aceste reduceri ? formatul implementării, partea celor care au dorit să menţină
monitorizeze altfel
cît de procesul iniţiat
vechiul Guvern într-un nou format.
decît pînă acum
în ţară şi aceasta derivă Moştenirea perioadei anilor 2001
activităţile de care se fac responsabili.
– 2005 nu se traduce, însă, doar în
din natura „ﬁnalităţii refuzate”, care
Rezistenţa aparatului birocratic la
determină astăzi politica UE faţă de
pagini glorioase şi rapoarte „heischimbare reprezintă o mare barieră pe
statele ne-integrate, fără oferte de
rupiste”; ea include şi o puternică
care nici opoziţia constructivă şi nici
asociere în acest deceniu. Totuşi, Planul mixtură de stagnare, reacţiune şi
măcar cele mai revoluţionare iniţiative
de acţiuni nu trebuie privit ca un serviciu birocraţie. Cei pe care administraţia
ale şefului statului nu le poate depăşi! În
oferite de UE, ci mai degrabă drept un
şefului statului aproape că-i numeşte
al treilea rînd, implementarea Planului
instrument de modernizare rapidă a
„coloana a 5” în Guvern, pe motiv
are nevoie de competenţe sporite, ceea
capacităţilor statului şi
de ineﬁcienţă
ce nu a fost niciodată punctul forte al
“…în ultimele şase luni gradul şi arhisocietăţii în RM.
Cabinetului Tarlev. În sfârşit, Planul de
de utilizare a forţei de muncă în birocratizare,
upă un raport
acţiuni UE-RM are nevoie de un sprijin
Moldova a sporit doar cu 4 la nu pot să nu
încurajator
ﬁnanciar corespunzător, iar bugetul
sută. Aceasta ne demonstrează înţeleagă, însă,
propus pentru anul 2006 nu dedică nici adresat Parlamentului
că,
deocamdată, n-am pornit pe că fără reforme
în ultima şedinţă, în
un deviz de cheltuieli în acest scop,
făgaşul
modernizării eﬁciente a situaţia se
care premierul Vasile
lăsând să se înţeleagă că priorităţile
economiei, că mergem în con- va deteriora
Tarlev s-a lăudat cu
propuse ar putea ﬁ realizate de către
tinuare pe calea tradiţională, cea accelerat! Tactica
reducerea numărului
Guvernul de la Chişinău din contul
cea mai eﬁcientă,
a dezvoltării extensive”
funcţionarilor
organizaţiilor donatoare. Este evident
însă, pe care o
V. Voronin
publici încadraţi în
că această abordare perimată, care a
vor putea aborda
activitatea autorităţilor
adus anterior deservicii de imagine la
este să ﬁe lăsaţi
administrative
elaborarea SCERS, ar putea primejdui
să-şi facă „propria reformă”, cea
centrale cu circa 25 la sută, am rămas
şi procesul de implementare a Planului
pe care o vor pentru a-şi păstra
cu impresia că guvernul s-a aruncat din
de acţiuni UE – RM. O altă abordare
poziţiile şi privilegiile deţinute. Este
nou în luptă cu „birocraţia”. Stabilirea
ar solicita, în schimb, o serie de
de presupus că Parlamentul RM va
schimbări profunde în rolul şi formatul unei noi structuri cu mandatul de a
încerca să preia din mers iniţiativa,
elabora un concept de modernizare a
structurilor guvernamentale şi nu doar
deblocînd procesul de reformare.
Dar va putea oare legislativul
Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în
să-şi impună autoritatea într-o
politica internă pentru perioada iulie-august 2005
chestiune atît de politică, cum este
reforma administraţiei centrale,
Indicatorul PSS
mai ales că pierderea controlului
asupra aparatului de stat ar putea ﬁ
perceput traumatic chiar şi de către
2,8
cei mai “ﬁlo-europeni” lideri ai
3
PCRM?
3,18
3,2
enţionăm că la 10
3,25
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Punctajul este calculat în scar� invers�: 1 este cea mai înalt� �i 5 cea mai joas� valoare

august 2005 printro hotărîre de Guvern, a
fost aprobat Regulamentul
Aparatului Guvernului, ﬁind
lichidată Cancelaria de Stat şi
reformată sub numele de Aparat
al guvernului. După alegeri,
structura Guvernului a rămas
fără un eşalon al administraţiei
centrale – departamentele, dar

fără ca aceste schmbări să ﬁe convertite
unui efort realmente serios de reformă
al administraţiei publice. S-au format,
în schimb, colegii ale Ministerului
Transportului şi Gospodăriei Drumurilor,
Ministerului Dezvoltării Informaţionale,
Serviciului Vamal, Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
Ministerului Finanţelor, Ministerului
Sănătăţii şi Protecţiei sociale,
Ministerului Economiei şi Comerţului, de
natură să echilibreze indicaţiile fanteziste
de a reduce cu 70% personalul scriptic al
administraţiei centrale.

nechibzuinţei luării deciziilor executive.
Izbînda comercianţilor de second-hand
ar putea alimenta izbucnirea unor noi
revolte şi nemulţumiri legate, în special,
de atingerea intereselor economice ale
unor segmente social defavorabile ale
populaţiei.

R

ecenta decizie a primăriei de a
lichida comerţul ambulant stradal,
precum şi toleranţa guvernului fără
nici un comentariu asupra scumpirii
carburanţilor şi a resurselor energetice
va determina creşterea inevitabilă
a preţurilor la mărfurile de primă
inamismul activităţii executivului necesitate şi nemulţumirea cetăţenilor.
moldovean poate ﬁ explicat şi
Dacă în domeniul culturii, reacţiile de
prin nemulţumirea preşedintelui Voronin nemulţumire s-au manifestat doar prin
faţă de activitatea Guvernului aﬁşată în
memorii şi articole în presă, atunci
cadrul ultimei şedinţe a Parlamentului.
nemulţumirile legate de asigurarea
Interesat, în îndeplinirea promisiunilor
necesităţilor primare ale cetăţenilor poate
electorale, Voronin a declarat că “trebuie degenera în revolte stradale, inﬂamabile
să o spunem pe şleau că asemenea ritmuri pentru perioada dinaintea iernii. Pe
nu ne vor permite să creăm 300 mii de
de altă parte, tactica partidului de
noi locuri de muncă, să asigurăm un
guvernământ de a „ţine la distanţă scurtă”
salariu mediu lunar de 300 de dolari.”
opoziţia constructivă pare să ﬁe cea mai
În aceeaşi şedinţă Voronin a cerut din
bună din ultima vreme. În cazul cînd un
partea executivului “…alte metode de
singur partid conduce întreaga activitate
gospodărire, alte strategii de dezvoltare”, a statului este utopic de a vorbi despre
dar nu şi alţi oameni pe care echipa
existenţa pluralismului politic. Opoziţia
preşedintelui nu-i cunoaşte şi nici nu-i
are dreptul să-şi ţină gura, atîta timp
simte loiali.
cît rolul său este limitat la dezbaterile
parlamentare. Cooperarea dintre opoziţie
erva făcută de V. Voronin
şi partidul de guvernămînt, atunci
spulberă iluzia că actualul Guvern
cînd nu priveşte opţiunea de integrare
ar rămâne deasupra oricărei critici.
în UE şi reglementarea conﬂictului
Al doilea semnal pentru stabilitatea
transnistrean, leagă mîinile opoziţiei
guvernului şi a sistemului politic creat
parlamentare (PPCD, PSL, PD) de
a fost dat de către anumite segmente
politici cu soluţii controversate. În ideea
ale societăţii, nemulţumite de unele
de a găsi anumite avantaje ale acestei
decizii ale executivului. Este vorba
situaţii, caracterizate printr-o stabilitate
despre decizia (mai întîi aprobată, apoi
politică internă, rămînem îngrijoraţi
anulată) a Guvernului de a interzice
asupra calităţii deciziilor şi acţiunilor
importul de mărfuri second-hand şi
guvernării. Riscurile care se impun
nemulţumirea oamenilor de cultură
atenţiei la ora actuală se ordonează întrfaţă de comportamentul autorităţilor
un lanţ logic: neutralizarea opoziţiei
publice centrale în domeniul culturii.
combative, birocratizarea actului executiv
Prima reacţie s-a manifestat prin acţiuni
- ca efect al dominării puterilor în stat
de protest în stradă, pe cînd a doua sde către şeful statului, împotmolirea
a limitat doar la articole în presă. În
procesului de reformare a instituţiilor
poﬁda faptului, că ambele reacţii de
statale şi, nu în ultimul rând, absenţa unor
nemulţumire s-au epuizat destul de
viziuni strategice pe problemele reale
rapid prin cedări şi menajări din partea
ale guvernării. Iată, în cîteva cuvinte,
Guvernului, existenţa lor reprezintă
adevăratele motive ale stagnării politice
semne clare ale incompetenţei şi uneori
din RM.
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Prognoze:

În poﬁda faptului, că am avut
parte de o lună dominată de concedii
şi vacanţe, viaţa politică nu a
încetat să pulseze, adunînd semne
ale unor posibile crize sociale.
Acestea ar putea ﬁ determinate de
ridicarea costurilor pentru servicii
(gaz, căldură, transport etc.), dar
şi de acumularea unor importante
frustrări faţă de promisiunile făcute
în ultima campanie electorală de
către actuala garnitură legislativă
din RM. Toamna se anunţă destul de
grea pentru Guvernul Tarlev, care
trebuie să probeze o nouă înţelegere
asupra rolului său în actualul sistem
bicefal al executivului, asaltat de
inevitabilitatea unei importante
reforme politice.
De asemenea, urmează să
înceapă activitatea legislativă care
se pare va continua sub sceptrul
parteneriatului politic dintre putere
şi opoziţie. Alegerile locale au
încetat să mai servească drept un
motiv de „resuscitare” a interesului
cetăţenilor pentru politică: ﬁe pentru
că se crede că oricum rezultatele lui
sunt ştiute, ﬁe că miza scrutinului a
fost puternic compromisă în lunile de
vară prin cele două tururi succesive
nereuşite. În general, nici CEC şi
nici măcar Parlamentul RM nu pot
bloca organizarea alegerilor parţiale
în Municipiul Chişinău, chiar dacă
formaţiunile politice ar trebui să
se pronunţe asupra alegerilor
municipale care trebuie să aibă loc în
această toamnă: ﬁe vor ﬁ organizate
alegeri dezagreate de către forţele
politice din ţară, dar impuse de
legislaţie, ﬁe fac noi schimbări în
legislaţia electorală.
Un alt subiect care a putea
să inﬂuenţeze procesul politic
ar ﬁ modernizarea partidului de
guvernămînt şi renunţarea de către
V. Voronin la funcţia de preşedinte al
PCRM. În acest sens, ar putea apare
şi diferite disensiuni în sînul acestui
partid recunoscut prin rigiditatea
ordinii interne.

Anexe

CE ESTE INDICATORUL PSS:
Indicatorul are ca scop descrierea ritmului şi direcţiei de transformări democratice în Republica Moldova prin intermediul unor
evaluări caliﬁcate asupra variabilelor legate de politica internă, politica externă şi probleme de interes special. Indicatorul PSS este calculat în funcţie de valorile acordate la un şir de întrebări de către un grup de experţi independenţi. Rolul Grupului de experţi a constat în a nota tendinţele percepute pe aceste categorii cu variabile cuprinse intre 1 la 5, unde 1 reprezintă nivelul maxim de intensitate
(presiunea problemei), iar 5 - nivelul cel mai redus de intensitate al categoriei respective. Evaluarea variaţiilor înregistrate pe ﬁecare
dintre aceste categorii a fost facilitată de utilizarea graﬁcului.

Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.
Q9.
Q10.

I. Subindicatorii Politici interne
Lista întreb�rilor de reper:

Valoarea

Este sistemul politic din R. Moldova pluralist, democratic �i viabil?
Cît de eficiente vi se par autorit��ile publice centrale (Parlamentul, Guvernul) în ultima vreme?
Cît de transparente vi se par ac�iunile �i deciziile autorit��ilor publice centrale din RM?
Cît de eficient� este cooperarea între opozi�ie �i putere în Parlamentul RM?
Cît de obiectiv� � profesional� este TV public� din RM în reflectarea evenimentelor publice ?
În ce m�sur� sunt respectate drepturile �i libert��ile fundamentale în ultima vreme în RM?
Cît de credibil� �i impar�ial� este justi�ia în RM?
Cum aprecia�i progresele la îndeplinirea prevederilor SCERS �i ale Planului de ac�iuni RM-UE?
Cum aprecia�i standardele de via�� ale popula�iei din ultima vreme?
Cum aprecia�i rolul �i ini�iativele societ��ii civile în ultima vreme din RM?

Punctajul este calculat în scară inveră: 1 este cea mai înaltă şi 5 cea mai joasă valoare
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Dinamica subindicatorilor de politici interne,
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Punctajul este calculat în scară inveră:
1 este cea mai înaltă
şi 5 cea mai joasă
valoare

2. Dimensiunea politicii externe

L

una august a creat condiţii
favorabile pentru valoriﬁcarea
cîştigurilor politice pe plan extern
din lunile precedente. Adoptarea legii
cu privire la statutul localităţilor din
Transnistria, progresele în vederea
deschiderii misiunii UE la Chişinău,
evoluţiile pentru asigurarea prezenţei
experţilor europeni pe frontiera moldoucraineană schimbă paleta opţiunilor
existente în subiectul transnistrean.
Acestea, dar şi iniţierea lucrărilor
asupra elaborării Planului Individual de
Parteneriat RM-NATO (IPAP) au impus
noi sarcini actualei guvernări a RM.
Mai mult, aceste noi posibilităţi ar putea
cristaliza cursul politicii externe a RM
spre integrarea europeană şi euro-atlantică
pentru anii următori.
ontrar acestei situaţii favorabile,
politica externă a Republicii
Moldova continuă să ﬁe una duplicitară.
Conducerea de la Chişinău surprinde
lumea politică cu orientarea sa
concomitentă spre UE şi CSI. Participarea
Moldovei în CSI rămîne un impediment

C

politic pentru integrarea europeană a
„fără tabu-uri”1 cu liderul rus, Vladimir
Moldovei, plasînd ţara, cel puţin în
Putin. În stilul clişeelor vechi de
ochii Europei, în zona de inﬂuenţă a
pe timpul preşedinţilor Snegur,
Rusiei. Raţiunile participării Moldovei
Lucinschi şi Elţîn, şeﬁi de stat au
în CSI au putut ﬁ revăzute pe parcursul
decis ”revigorarea relaţiilor bilaterale”
Summit-ul CSI de la 26 august din Kazan, moldo-ruse aﬂate, la momentul de faţă,
Federaţia Rusă. Totuşi, şi de aceasta dată într-o profundă criză. Preşedinţii şiposibilităţile debarasării de organizaţia
au promis să coopereze în rezolvarea
fantomă au fost ratate.
problemei transnistrene. Singura
articiparea Preşedintelui Republicii remarcă valoroasă a şefului statului a
Moldova la summit-ul CSI era
fost că Moldova va colabora cu statele
aşteptată pentru a pune punctele pe „i”.
CSI doar în domeniile care nu contravin
După o lungă perioadă în care Vladimir
Planului de Acţiuni RM - UE. Aceeaşi
Voronin a ignorat ostentativ lucrările din abordare era frecvent arborată de
forurile CSI, preşedintele
Preşedintele Ucrainei,
Contrar situaţiei
moldovean şi-a întrerupt
L. Kuchma. Să ﬁm oare
concediul anual pentru
internaţionale favorabile martori ai unui deja vu?
a se întîlni cu omologii
unei schimbări esenţiale, Totuşi, întrevederea
săi. Această decizie a pus
şeﬁlor de stat nu a
politica extrernă a
presa în aşteptarea unei
părut să depăşească
Republicii Moldova
senzaţii. Fără a enunţa
faza declaraţiilor
continuă să ﬁe una
public frustrările Republicii
de curtoazie. Rusia
duplicitară
Moldova faţă de CSI,
a enunţat că nu va
preşedintele Voronin
schimba decizia de
a semnat 15 din cele 17 documente
a livra resurse energetice Moldovei
discutate la summit, avînd o întrevedere
la preţuri mondiale, nici de a ridica

P

sancţiunile contra importului de producţie poate trece la relaţii comerciale bilaterale, şi susţinerea tendinţelor separatiste
agricolă din Moldova. Promisiunile
neîmpregnate de aspectul comunitar al
din regiune. În acest sens, CSI este
Rusiei referitor la soluţionarea conﬂictului CSI. Dependenţa Moldovei de piaţa ţărilor o Comunitate din membri inegali,
transnistrean par la fel de exasperate,
CSI pune economia ţării sub riscul unui
dominată de Rusia, iar aranjamentele
întrucît şi astăzi Rusia continuă să
regim de sancţiuni „sezoniere”, supuse
scriptice ale căreia nu sînt respectate.
privească RM ca pe un pachet promoţional deciziei politice ale celui mai puternic.
Cadrul CSI nu asigură respectarea
„doi în unul” (RM+Transnistria). Această Inﬁcienţa CSI se face observată şi în
suveranităţii şi integrităţii statelor,
viziune este sistematic re-anunţată de
alte domenii de activitate. La sfîrşitul lui
drepturilor economice ale statelor şi
importanţi demnitari ai Dumei Ruse, în
august 2005, Guvernul RM s-a pronunţat drepturilor omului.
vizitele lor de „business” la Tiraspol.
pentru denunţarea
ituaţia
Creată pentru a atenua
SI nu a fost niciodată mai anacronică acordului privind
regiunii
consecinţele destrămării
decît acum. Această lipsă constantă statutul tribunalului
depinde în mare
Uniunii Sovietice, Comunitatea măsură de rolul
de rezultate ca urmare a părticipării în
economic al CSI,
cadrul CSI pune problema „răului tolerat” semnat pe 6 iulie 1992, Statelor Independente (CSI) nu Ucrainei. Totuşi,
a reuşit să se aﬁrme nici ca o
prin păstrarea calităţii de membru al aceste pe motiv că autoritatea
aﬂată în competiţie
organizaţii. În declaraţia de presă, Vladimir acestuia este ineﬁcientă, nouă URSS, nici ca organizaţie cu Rusia pentru
Putin a subliniat, că în cei 15 ani de la
iar pe parcursul anilor
internaţională, nici, cu atît mai supremaţie
constituirea CSI-ului „a devenit evident cã nu a soluţionat aproape mult, ca un bloc politic, militar în CSI-ul de
actuala destinaţie şi scopuri ale CSI au la
nici un litigiu între
Vest, Ucraina,
şi economic
bazã forme şi metode de activitate depãşite membrii Comunităţii.
la moment, dă
de timp, fapt pe care aproape toţi colegii lroliferarea sub-iniţiativelor şi
semne de slăbiciune. Kremlinul a
au menţionat în repetate rînduri...”.2 Creată
structurilor alternative, precum
întîmpinat cu bucurie vestea demiterii
pentru a atenua consecinţele destrămării
GUAM şi Iniţiativa de la Shanghai,
guvernului Timoşenko. Moscova încă
Uniunii Sovietice, Comunitatea Statelor
Uniunea Central Asiatică, Uniunea Rusia- mai speră la o reorientare a Ucrainei
Independente (CSI) nu a reuşit să se aﬁrme Belarus, demonstrează eterogenitatea
spre spaţiul CSI. Acest lucru nu ar ﬁ
nici ca o nouă URSS, nici ca organizaţie
intereselor statelor membre. Pe parcursul posibil datorită ambiţiilor preşedintelui
internaţională, nici, cu atît mai mult, ca un a peste 14 ani, CSI a reuşit mai mult să
Iuşcenco de a se impune ca hegemon
bloc politic, militar şi economic. Pentru
dezintegreze spaţiul post-URSS, decît
în spaţiul CSI şi nu ca supus al
Moldova, CSI este irelevantă din toate
sa-l unească, devenind o Comunitate, în
Moscovei. Însă, clivajele interne şi
aceste trei aspecte. Moldova niciodată nu
care ţările se integrează cu viteze diferite incertitudinea pe plan extern, precum
a participat la iniţiativele militare ale CSI, şi în direcţii diferite. Georgia, Ucraina
şi ﬂuctuanţele în opiniile occidentului
nici nu a semnat documentele referitoare la şi Moldova şi-au îndreptat privirile
faţă de Ucraina fac viitorul apropiat al
cooperarea militară la Summit-ul recent.
spre Uniunea Europeană şi NATO,
Ucrainei incert. Contrar declaraţiilor
e plan economic, CSI este notoriu
Turkmenistanul, chir în timpul summitdin iunie curent, Ucraina decide, totuşi,
pentru eşecurile şi abordările sale
ului, a părăsit Comunitatea, ţările central- sa intre în Spaţiul Economic Unic al
exclusiviste. Moldova nu a fost invitată să asiatice au format o uniune exclusivă,
CSI şi se pronunţă pentru o fortiﬁcare
participe în Spaţiul Economic Unic (SEU) Rusia şi Belarus optează pentru un stat
condiţională şi polară a CSI. Faptul în
al CSI, plin de conﬂicte interne, în care
comun. Pe lîngă aceasta, pe teritoriul CSI sine nu încălzeşte cu nimic Republica
membrii SEU recurg frecvent la sancţiuni răsar iniţiative concurente Comunităţii
Moldova. Din contra, o face să se
economice în adresa celorlalţi
simtă mult mai vulnerabilă,
Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în politica punînd în pericol tentativele
membri. Reprezentativ este
externă pentru perioada iulie-august 2005
şi comportamentul Rusiei şi
de soluţionare a problemei
Ucrainei, prima preferînd un
transnistreane şi asigurarea
Indicatorul PSS
regim tarifar asimetric care-i
suveranităţii statale.
convine, iar ultima preferînd
ărăsirea CSI de către
0
o cooperare bilaterală în
Turkmenistan4 şi
spaţiului economic unic. Cît
retragerea
trupelor ruse
1
despre Uniunea Vamală a
din Georgia demonstrează
CSI, membrii se pronunţă
criza Comunităţii, care se
2
nu pentru o zonă vamală
apropie de un deznodămînt
3
lipsită de restricţii, ci pentru
natural, acesta ﬁind prevesit
una cu restricţii „civilizate”.3
deja.
4
Pentru Moldova, restricţiile
eclaraţia de la
aprilie- mai-iunie iunie-iulie august
„civilizate” se reﬂectă, de
12 august 2005
3,5
3,6
3,09
2,99
Politici
regulă, prin sancţiuni de
facută la Borjomi de către
externe
import din partea Rusiei, care
preşedinţii Georgiei şi
închide accesul producţiei
Ucrainei5, a chemat liderii
Punctajul este calculat în scar� invers�: 1 este cea mai înalt� �i 5 cea mai
agricole moldoveneşti pe
ţărilor din regiunea Mării
joas� valoare
piaţa sa ca răspuns la diverse
Negre să reﬂecteze asupra
decizii politice luate de Chişinău. Astfel,
şi larg susţinute de Occident, cum este
nevoii de a crea o nouă Comunitate a
pentru RM, CSI se impune mai mult un
cazul GUAM. Fragmentarea internă a CSI Opţiunii Democratice6, ca alternativă
ca un frîu economic rusesc. Moldova nu
este ampliﬁcată de impulsurile agresive
la CSI. Mikhaill Saakasvili şi Viktor
poate să renunţe la relaţiile economice cu ale Rusiei, alimentînd riscuri sporite
Yuşcenko au invitat toţi liderii ţărilor
statele din zona CSI, dar cu acelaşi succes de securitate prin amplasarea trupelor
din regiune, care împărtăşesc ideea
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2,75

Cum aprecia�i rolul organiza�iilor interna�ionale �i regionale în consolidarea statului de drept
Q4.
�i a suportului acordat reformelor economie în RM ?

2,53

Q5. Cum aprecia�i imaginea R. Moldova în afara hotarelor ��rii din ultima vreme ?

3,55

Q6. Cum aprecia�i rela�iile Ucrainei cu RM din ultima vreme?

2,73

Q7. Cum aprecia�i rela�iile Rusiei cu RM din ultima vreme?

4

Q8. Cum aprecia�i rela�iile României cu RM din ultima vreme?

2,45

Q9. În ce m�sur� reflect� interesele RM prezen�a sa în cadrul CSI?

3,6

Q10 Este RM protejat� suficient prin acorduri �i parteneriate strategice pe plan extern?

2,95

I

0

Q 10

Q3. În ce m�sur� ac�iunile de politic� extern� ale R. Moldova urm�resc interesele na�ionale ?

Evolu�ia subindicatorilor de
politici externe, iulie-august 2005
Q9

2,5

Q8

Q2. În ce m�sur� integrarea euro-atlantic� constituie în fapt obiectivul de baz� al politicii externe?

Q7

2,83

Q6

Q1. Este politica extern� a RM mai articulat� �i mai eficient� decît acum cîteva luni în urm�?

Q5

Lista întreb�rilor de reper

Punctajul este calculat în scară inveră:
1 este cea mai înaltă şi 5 cea mai joasă
valoare

Q4

Valoarea

Q3

II. Subindicatorii „Politici externe”

Q2

T

GUAM, sau, poate, noua Comunitate
a Opţiunii Democratice. Declaraţiile
telefonice ale prim-miniştrilor
Moldovei şi Azerbaijanului în
vederea intensiﬁcării colaborării şi
deschiderea ambasadei moldoveneşti
Prognoze:
la Baku, ar putea solidiﬁca aceste
n condiţiile în care Moldova nu
planuri7, dar numai în prezenţa unei
beneﬁciază de reduceri confortabile
viziuni de perspectivă la Chişinău.
la resursele energetice, ﬁind, mai
degrabă captiva CSI, şi suferă de presiuni Moldova ar putea ﬁ mult mai activă în
noua iniţiativă ucraineano-georgiană
economice şi restricţii comerciale din
partea celorlalţi membri, aﬂarea Moldovei sau în consolidarea GUAM-ului.
în cadrul CSI necesită o regîndire
Note
strategică. Cu atît mai mult, că în lipsa
1 Declaraţia Preşedintelui RM, Vladimir
unui regim preferenţial la exporturi,
Voronin, INFOTAG Newsline, 29 august, 2005.
summit-urile CSI nu sînt nimic mai mult
2 Declaraţia Preledintelui Vladimir Putin la
conferinţa de presă de totalizare a summit-ului
decît prilejuri pentru inconsistenţă şi idei
CSI de la Kazan, Rusia. INFOTAG Newsline,
false.
29 august 2005
ummit-ul CSI de la Kazan a
3 http://www.newsukraina.ru/news.html?nws_
demonstrat că reformele structurale
id=414984&date=2005-06-24
4 INFOTAG, Buletin Informativ Zilnic, 29
iniţiate de Moscova în cadrul organizaţiei
august 2005
nu sînt congruente cu interesele RM.
5 http://www.moldova.org/editoriale/eng/50/
Păstrarea calităţii de membru a CSI este
6 Community of Democratic Choice
contraproductivă soluţionării conﬂictului
7 INFOTAG, 30 august, Referinţe la
comentariile politologului rus Veaceslav
transnistrean, combaterii sărăciei şi
Niconov, care a plasat Moldova şi Azerbaijanul
integrării europene.
în tabăra indecişilor referitor la CSI
entru RM, CSI nu ar trebui să
depăşească ca intensitate relaţiile
bilaterale cu statele membre ale acestei
himere geopolitice, ceea ce ar elibera
numeroasele opţiuni „donate”, cum este
persoane loiale oligarhiei naţionaliste şiau făcut deja efectul „otrăvii”, astfel încît,
instabilitatea politică din Ucraina nu poate
reproduce decît un nou „stil Kuchma” în
raport cu vecinii.

Q1

extinderii NATO şi europenizării regiunii
Baltico-Pontico-Caspică de a se întîlni întrun forum la nivel înalt în Ucraina pentru a
pune bazele noii Comunităţi.
eza vulnerabilităţii spaţiului CSI este
susţinută şi de ultimele evenimente
din Ucraina. Explozia crizei politice de la
Kiev prin demiterea guvernului Timoşenko
oferă motive serioase Occidentului de a se
îndoi de stabilitatea regională în Ucraina.
Spre deosebire de SUA, care au perceput
acest eveniment ca ceva normal, europenii
vor da dovadă de mult scepticism şi
rezerve faţă de aceste state. Or, acest
lucru deteriorează şi mai mult imaginea
răsăriteană a Europei în ochii Uniunii
Europene prin lipsa de stabilitate politică,
chiar în ţările care au fost aclamate pentru
revigorarea lor democratică. Evenimentul
în sine are o mare importanţă pentru
întreaga regiune şi pentru Republica
Moldova în special. Instabilitatea politică
din statul vecin pune în pericol hotărîrile
guvernului Timoşenco faţă de Republica
Moldova, în special în ceea ce ţine de
eﬁcienţa monitorizării hotarului moldoucrainean şi acoperirea găurii negre a
contrabandei din regiunea transnistreană.
Riscurile ar ﬁ estompate dacă partida
Yuşcenko ar avea suﬁcienţi oameni
valoroşi, dedicaţi vocaţiei europene a
Ucrainei. Din păcate, însă, implanturile de
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3. Probleme de interes special

niţiativele privind reglementarea
conﬂictului transnistrean rămân în
competenţa aproape exclusivă a şefului
statului. Chiar dacă unele dintre acestea sînt adoptate de Parlament sau
Guvern, pulsul nevralgic al poziţiei
Chişinăului se găseşte indubitabil în
anturajul Preşedintelui Voronin. La doar
o zi după enunţarea ideilor sale, Guvernul a aprobat în regim de urgenţă două
hotărîri: “Privind conﬁrmarea garanţiilor

principale pentru populaţia Transnistriei”
şi “Cu privire la regularizarea ﬂuxurilor de mărfuri ce constituie obiectul
activităţii de comerţ exterior a Transnistriei”. Urgenţa demersului său a fost
motivat de faptul ca „ambele Hotărîri
să ﬁe sincronizate cu intrarea în vigoare a Hotărîrii Cabinetului de Miniştri
al Ucrainei1, precum şi cu începerea
monitorizării de către UE a segmentului
transnistrean al graniţei”.

A

naliza de conţinut a discursului
politic al preşedintelui ne face
să credem, că acţiunile şi impulsurile
şefului statului ar putea ﬁ asamblate
într-o strategie, anunţată recent la
New York drept „planul Voronin”,
şi care ar avea avantajul de a reuni
ambiţiile partidului de guvernământ
şi a „opoziţiei constructive”. Scopul
acestuia ar ﬁ izolarea regimului
separatist şi diminuarea hegemo-

niei Rusiei în regiune. Ideea centrală
motivează opoziţia prin faptul că „acealegeri „observate” de OSCE şi
a lui Voronin ar ﬁ ignorarea dialogului
Consiliul Europei, ﬁe prin „impustea-s regulile OSCE”. Chişinăul, dar
cu liderii separatişti de la Tiraspol şi
nici UE şi SUA, nu ripostează. Asocienerea” pe bază de egalitate a „celeiobţinerea desolidarizării cetăţenilor
lalte părţi” (vezi Planul Kozak, sau
rea formală a UE şi SUA la un format
din stînga Nistrului de regimul lui
construit după bunul plac al Moscovei
recentul proiect anunţat din numele
Smirnov prin oferirea unor oportunităţi ar compromite şansele pe care promitea Universităţii Bertrand Russell).
social-economice mult mai atrăgătoare. implicarea mai activă a Occidentului.
“Soluţia” se regăseşte şi în proiectLegalizarea şi atragerea bussines-ului
Mai mult – nu există nici o bază juridică ele de “demilitarizare simultană” a
transnistrean în cîmpul constituţional
internaţională care ar justiﬁca „dreptur- Republicii Moldova şi a regimului
al Republicii Moldova, în condiţiile
ile speciale” ale Rusiei şi Ucrainei în
de la Tiraspol, prin măsuri care ar
obţinerii controlului asupra frontierei
cadrul vechiului format de negocieri, iar legaliza necesitatea paciﬁcatorilor
de stat cu Ucraina şi asigurării unui
singurul subiect legitim care ar putea
ruşi, ar conserva prezenţa masivă şi
control democratic la punctele vamale
să accepte serviciile de mediere nu este absurd inutilă a muniţiilor stocate
prin monitorizarea de către o misiune
altcineva decât Guvernul de la Chişinău. în regiune, în paralel cu atribuirea
Este curios, dar diplomaţia de la Chişinău unei competenţe exclusive Rusiei de
internaţională a UE, ar oferi lui V. Voronin o cale legală de a anihila regimul nu se poate impune în această fereastră
a formula cursul de politică externă
separatist. Acestea ar ﬁ pivotul ideologic de oportunităţi nici în planul relaţiilor
şi de (ne)integrare euro-atlantică a
al acestei strategii până la apariţia unui sale bilaterale cu membri marcanţi ai UE: Republicii Moldova. Conﬁrmare
context politic mai favorabil, indus „pe Germania, Marea Britanie, Franţa, şi nici servesc cele 2 iniţiative care transpar
teren” prin Misiunea UE de monitoricu „europenii noi”, care ar avea un cuvînt în public înainte de reuniunea de la
zare a frontierei şi evacuarea
Odesa a statelor mediaIndicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în probleme de
tor într-un format extins:
trupelor şi muniţiilor ruseşti
interes special în perioada iulie-august 2005
din regiune. Numai într-o
noul plan de reglemenIndicatorul PSS
conjunctură care va permite
tare, pregătit de Rusia
insularizarea separatiştilor,
(asupra căruia autorităţile
0
Chişinău îşi poate juca mai
de la Chişinău, ca şi în
bine alianţele sale regionale
cazul Planului Iuşcenco,
1
şi avantajul de a ﬁ un „caz
nu a fost informat decît
2
special” pe agenda de securidin presă) şi a proiect3
tate a UE.
elor OSCE de „întărire a
încrederii între părţi şi de
4
ici SUA şi nici UE
demilitarizare simultană a
aprilie-mai
mai-iunie
iunie-iulie
iulie-august
nu ar dori să tolereze
RM şi RMN”.
cazemate separatiste pe linia
3,79
3,68
3,19
3,11
Politici de
de frontieră între Ucraina
forturile oﬁciale
securitate
şi Republica Moldova din
ale Rusiei şi
Punctajul este calculat în scar� invers�: 1 este cea mai înalt� �i 5 cea mai separatiştilor transnisraţiuni strict geopolitice.
joas� valoare
Din aceleaşi considerente,
treni de a recunoaşte
scenariile de federalizare a
independenţa „rmn” sînt acompagreu de spus în vederea asamblării unui
statului nu mai sunt o opţiune credibilă,
niate şi de acţiuni la nivel local.
nou format de negocieri. Printre eforrăsturnând calculele ruseşti şi orientând
La sfîrşitul lunii august, “rmn” a
turile Moldovei de a soluţiona problema
sărbătorit cu mare fast şi paradă 14
miza spre un scenariu „de tip Abaşidze”.
transnistreană se numără: crearea celor
De altfel, Igor Smirnov, liderul sepraani de la declararea “independenţei”,
4 posturi vamale mixte moldo-ucrainene
creînd aparenţele unei normalităţi
tist de la Tiraspol a declarat că “Tran(Briceni-Rosoşani, Medveja-Zelionoe,
snistria are nevoie de garanţii ﬁzice,
asigurate în stilul unui stat, iar
Larga-Kelmenţî şi Giurgiuleşti-Reni),
oﬁciali de primă mărime ai Dumei
politice şi militare, în cadrul procesului
formarea unei misiuni permanente a UE
Ruse declară la Tiraspol, că Trande reglementare a conﬂictului şi numai
de monitorizare a posturilor vamale,
paciﬁcatorii ruşi pot oferi asemenea
snistria demult nu mai face parte din
atragerea businessului din regiune prin
garanţii”. Smirnov a mai declarat că
RM.
facilităţi comerciale oferite de Piaţa
nu este nici împotriva prezenţei paa etapa actuală, direcţia
Comună Europeană în baza certiﬁcatelor
ciﬁcatorilor ucraineni. Pentru el mai
iniţiativelor lui Vladimir
RM.
important ar ﬁ cît mai puţini paciﬁcatori
Voronin în problema transnistreană
internaţionali, iar rolul pivotal să-l joace
cenariul Moldovei ar ﬁ perfect
este una îndrăzneaţă şi demnă de
Rusia. Încăpăţânarea separatiştilor de a
dacă nu ar mai ﬁ factorul Rusia
atenţie. Ignorarea dialogului cu
nu ceda presiunilor externe se explică
şi armamentul său, iar mai recent - şi
Tiraspolul este favorabilă procesuprin faptul că acestea ar ﬁ indicaţiile
criza politică din Ucraina. Liderii ruşi
lui de reintegrare a cetăţenilor RM
Moscovei. Tot ea instrumentează „ledeclară ostentativ că evacuarea armelor
din Transnistria şi nu a regimului
galitatea otrăvită” a formatului pandin regiune este condiţionată de soluţia
separatist. Posibilităţile de manifetagonal pentru a tolera prezenţa UE şi
politică de reglementare a conﬂictului.
stare civică în spaţiul constituţional
SUA doar în calitate de „observatori”,
Această soluţie, în opinia Rusiei, este
al RM ar putea depăşi naţionalismul
nu şi în calitate de „membri cu drepturi văzută doar prin “legalizarea regimului
transnistrean şovinist. Evident,
depline”. Drept argument, Rusia îşi
separatist” într-o formă sau alta: ﬁe prin
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sunt extrem de grele, iar capacităţile
– încă prea limitate. Analiza comportamentului părţilor implicate ne face
să credem că reluarea procesului de
negocieri între partea moldovenească şi
cea transistreană nu va avea loc curînd.
Fiecare parte mizează pe propriile
atu-uri: RM pe implicarea şi susţinerea
Occidentului, regimul separatist - pe
Prognoze:
susţinerea Rusiei. Ucraina mizează pe
Panorama de ansamblu a evenimentelor investiţia de încredere a Occidentudin ultima lună ne permite să constatăm lui pentru a-şi rezolva litigiile dintre
grupurile oligarhice conectate puo creştere calitativă a demersului euroterii
de la Kiev, astfel încât nu va putea
atlantic în RM, descifrat ca parte din
acorda
rolului său arhi-important în
efortul mai larg de „internaţionalizare a
conﬂictului cu Rusia”, dar şi ca ambiţie securizarea frontierei cu RM decât o
atenţie periferică. În aceste condiţii,
a autorităţilor de a moderniza sectorul
de securitate din RM. Clasa politică este rolul reprezentatului UE în procesul de
reglementare a conﬂictului va deveni
în căutarea unor noi resurse persuaextrem de diﬁcil, şi expus riscului de a
sive în procesul de sporire a interesului
marilor actori internaţionali pentru RM. întârzia instalarea în timp util a Misiunii de monitorizare. Mai grav, această
Acţiunile respective provoacă o iritare
misiune ar putea prelua inerţial un
sporită în Federaţia Rusă, în special
mandat impropriu, deﬁnit astfel de către
regimului separatist de la Tiraspol, dar,
partea
ucraineană – cel de a inspecta
chiar şi micile satisfacţii nu trebuie să
regimul
de trecere a frontierei exclusiv
producă orgolii locale, pentru că sarcinile
maşina propagandistică a securităţii transnistrene deja a început a pune la îndoială
caracterul democratic al RM pentru a
discredita acţiunile oﬁcialilor moldoveni
în problema transnistreană. Dar aceasta
nu ar trebui să ﬁe un impediment pentru
Republica Moldova de a-şi apăra cetăţenii
- misiunea de băză a oricărui stat suveran.

în termenii traﬁcului de arme, şi nu
în termenii solicitaţi şi agreaţi prin
convenţiile internaţionale, respectate
de RM, privind caliﬁcarea tuturor
bunurilor exportate fără acordul şi
procedura vamală respectivă a RM
drept „contrabandă”. În continuare
ne putem aştepta la intensiﬁcarea
presiunile economice şi politice
din partea Federaţiei Ruse, iar
susţinerea RM de către occidentali în rezolvarea acestui diferend
va ﬁ determinată doar de coerenţa
şi chibzuinţa acţiunilor oﬁcialilor
moldoveni. Instabilitatea politică de
la Kiev ar putea genera noi soluţii
pentru problema transnistreană din
partea mediatorilor, fapt ce ar trebui
să impună prudenţă din partea negociatorilor moldoveni pentru a evita
scenarii de tipul Memorandumului
Kozak.
Note:
1.Hotărîrea cu privire la transportul mărfurilor
din Moldova, inclusiv din Transnistria, doar
în baza actelor vamale cu ştampila Moldovei,
semnată de premierul Iulia Timoşenko.

Anexe
Lista întreb�rilor de reper

III. Subindicatorii „Politici de securitate”

Valoarea

2,78
Q1. Cum aprecia�i stabilitatea sectorului de securitate din RM în ultima vreme (CSS, SIS, Ministerul Ap�r�rii, MAI etc.)?
2,75
Q2. Este securitatea RM suficient protejat� prin acorduri �i/ sau tratate interna�ionale �i regionale ?
Q3. Cum evalua�i cursul general �i ac�iunile autorit��ilor centrale din ultima vreme în vederea reglement�rii pa�nice a
conflictului transnistrean?
2,63
3,9
Q4. În ce m�sur� este RM protejat� de politicile de �antaj energetic ale unor ��ri str�ine?
Q5. În ce m�sur� este RM capabil� s� contracareze contrabanda �i traficul de frontier�, comer�ul ilicit cu arme �i
stupefiante?
3,17
3,55
Q6. Este R. Moldova un stat care se poate ap�ra efectiv în eventualitatea unei agresiuni externe ?
2,3
Q7. Cum aprecia�i locul RM în spa�iul de securitate euro-atlantic de securitate �i ap�rare colectiv� ?
2,95
Q8. Cît de mult are nevoie RM de capabilit��i militare moderne de ap�rare?
Q9. În ce m�sur� corespunde sintagma „neutralit��ii permanente” situa�iei curente în care se g�se�te �i intereselor na�ionale
ale RM?
3,95
Q10 Care este eficien�a politicilor de combatere a crimei organizate �i corup�iei, inclusiv ale celor transfrontaliere din ultima
vreme în RM?
3,35
CE ESTE INDICATORUL PSS:
Evolu�ia subindicatorilor de politici de securitate,
Indicatorul are ca scop descrierea ritmului şi
direcţiei de transformări democratice în Republiiulie-august 2005
ca Moldova prin intermediul unor evaluări caliﬁcate asupra variabilelor legate de politica internă,
politica externă şi probleme de interes special.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Indicatorul PSS este calculat în funcţie de valor0
ile acordate la un şir de întrebări de către un grup
de experţi independenţi.
1
Rolul Grupului de experţi a constat în a nota
tendinţele percepute pe aceste categorii cu varia2
2,3
iulie august bile cuprinse intre 1 la 5, unde 1 reprezintă nivelul
2,78 2,75 2,63
maxim de intensitate (presiunea problemei), iar 5
2,95
3
3,17
3,35
- nivelul cel mai redus de intensitate al categoriei
3,55
respective. Evaluarea variaţiilor înregistrate pe
3,9
3,95
4
ﬁecare dintre aceste categorii a fost facilitată de
utilizarea tabelului de evaluare.
5
Acest buletin apare cu sprijinul generos al fundaţiei GMF (German Marshall Fund of the United States).
German Marshall Fund of the United States reprezintă o instituţie americană care stimulează schimburile de
idei şi promovează cooperare între Statele Unite ale Americii şi Europa în spiritul Planului Marshall postbelic.
Opiniile exprimate aparţin doar autorilor acestei publicaţii. Echipa PSS: Ghenadie Mocanu, Timur Onica.
Pentru a ﬁ incluşi în lista de distribuţie a buletinului PSS vă rugăm să contactaţi Departamentul Publicaţii la
statewatch@gmail.com sau telefonaţi-ne la (373-2) 22. 18.44. www.viitorul.moldova.org

