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Provenind din fosta Uniune Sovietică şi având lideri formaţi în perioada
sovietică, noul stat independent Republica Moldova şi-a definit ca prioritate a politicii
externe (considerată pivotul supravieţuirii economice), menţinerea R.M. în cadrul
structurilor politico-economice nou-constituite pe fostul teritoriu sovietic. Din cele 15
republici ce constituiau Uniunea Sovietică, doar cele trei mici republici baltice (Estonia,
Lituania şi Letonia) s-au distanţat de realităţile post-sovietice, ele solicitând încă din
septembrie 1991 să fie admise în N.A.TO. şi au început negocierile de admitere în
Comunitatea Economică Europeană (azi U.E.)
Atât politica externă, cît şi interesul naţional al tînărului stat în tranziţie, s-au
aflat într-un proces anevoios de devenire, în căutarea propriei identităţi, trecând prin
mai multe perioade de evoluţie.
Din iniţiativa Rusiei, în 1991, s-a constituit la Alma-Ata/Kazahstan pe ruinele
Uniunii Sovietice, o nouă structură politico-economică controlată de Rusia,
Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.), denumirea oficială în limba rusă fiind
Sodrujestvo Nezasimîh Gosudarstv.1 Iniţial 11 state fondatoare au semnat acordul de la
Alma-Ata de constituire a C. S. I.: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan,
Kârgâzstan, Republica Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi
Uzbekistan. În decembrie 1993 s-a alăturat şi Georgia, în circumstanţe controversate, în
urma unui război civil în care trupele ruseşti au intervenit de partea regimului pro-rus
Şevardnadze. Astăzi C.S.I. este constituită tot din cele 11 state fondatoare, statul
georgian părăsind organizaţia2.
Din perspectivă istorică, constituirea C.S.I. a adus statelor membre atât avantaje
cât şi dezavantaje. Marele avantaj este dat de faptul că, având controlul militar pe teren
dar şi mecanisme politice şi diplomatice directe de influenţare a statelor membre,
Federaţia Rusă nu a permis ca dispariţia U.R.S.S. să fie urmată (după modelul iugoslav)
de dezmembrarea şi fărâmiţarea sângeroasă, prin războaie civile şi conflagraţii militare
de proporţii, a statelor membre. Conflictele regionale secesioniste au fost îngheţate prin
intervenţia directă a armatei ruse şi a politicienilor ruşi, ele fiind însă oricând gata să fie
reactivate (ca un mijloc de şantaj) în condiţiile în care statele C.S.I. s-ar distanţa de
Moscova. Din această perspectivă, acţiunile Rusiei sunt mai mult decât elocvente.
Rusia a susţinut, prin diverse forme politice şi militare, forţele separatiste din Georgia,
Ucraina, Moldova, Uzbekistan, Turkmenistan. Ea refuză să îşi desfiinţeze bazele
militare şi să îşi retragă trupele din Transnistria şi Georgia. Trupele „de pacificare”
ruseşti au avut o intervenţie militară directă în Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia (în
favoarea Rusiei şi a rusofonilor din aceste regiuni). Rusia a oferit expertiza sa militară
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(armament, mercenari, şi specialişti) Armeniei împotriva Azerbaidjanului din care s-a
desprins regiunea separatistă majoritar armeană Nagorno–Karabah. Serviciile secrete
ruseşti sunt implicate în diverse acţiuni (inclusiv de lichidare) împotriva liderilor
politici naţionali anti-ruşi din Rep.Moldova, Georgia, Azerbaidjan, Uzbekistan3. Mesajul pe care Moscova îl transmite lumii întregi este foarte clar: Rusia controlează politic
şi militar spaţiul C.S.I.
Pe plan economic, un avantaj major este menţinerea în cadrul C.S.I. a vechii
infrastructuri economice sovietice, statele membre, inclusiv R.M. rămânând integrate
economic într-un spaţiu perfect complementar. Relaţiile directe dintre statele membre
păstrează vechea realitate economică a schimburilor comerciale din perioada sovietică.
Această structură economică integrată oferă însă şi un dezavantaj major.
Dependenţa R.M. de Rusia şi de spaţiul economic C.S.I. este aproape totală, iar acest
lucru a fost dureros de vizibil în 2006 când Rusia a blocat importurile de vin moldovenesc şi a dublat tarifele la resursele energetice (gaze naturale şi petrol) vândute Rep.
Moldova.
Republica Moldova nu a făcut până în 2009 niciun efort remarcabil de separare
de spaţiul economic dominat de Rusia ci dimpotrivă. În noiembrie 2008, chiar la
Chişinău, şefii de guvern C.S.I. au adoptat documentul propus de premierul rus
Vladimir Putin: „Strategia dezvoltării economice a C.S.I. pe perioada pînă în anul
2020”. În acest document nu numai că a fost apreciat locul C.S.I. în sistemul economic
mondial, dar s-au definit şi modalităţile concrete de integrare totală a statelor membre
C.S.I. într-un sistem economic integrat. În cadrul dezvoltării relaţiilor economice rusomoldovene, premierii celor două state, Vl. Putin şi Zinaida Greceanîi au semnat două
documente strategice – „Programul cooperării economice între F.R. şi R.M. pe anii
2009-2020” şi un altul, mai puţin important d.p.d.v. economic „Programul cooperării
în sfera umanitară pînă în anul 2020”. În acest context, premierul rus Vladimir Putin a
făcut următoarea precizare:
“În această perioadă deloc simplă în economia mondială şi în finanţele
mondiale, cînd în faţa statelor C.S.I. stă sarcina de a-şi asigura interesele, a-şi conjuga
eforturile, acţiunile pentru depăşirea consecinţelor crizei economice globale, în această
perioadă conducerea Rusiei este gata să acorde sprijin maximal partenerilor
moldoveni în realizarea acestui scop”.4
Din punct de vedere politic, Comunitatea Statelor Independente este o structură
birocratică, amorfă şi incapabilă de a lua rapid decizii politice spectaculoase. Este doar
un decor, care nici măcar nu ascunde faptul că liderii Federaţiei Ruse sunt singurii
factori de decizie politică într-un spaţiu ce depăşeşte cu mult frontierele de stat ale
Rusiei. Moscova a încercat să capabiliteze posibilităţile de cooperare politică, dar şi
militară în cadrul C.S.I. Ea a obţinut de la fiecare stat membru reacţii diferenţiate. S-a
creat o ciudată Uniune Statală Rusia-Belarus, care a fost concepută iniţial de Moscova
ca „motorul” reintegrării totale a statelor C.S.I. într-o structură mult mai funcţională
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decât cea actuală, după modelul sovietic. Armenia şi statele asiatice participă la
manevre militare comune ale C.S.I. Pentru Republica Moldova, prezenţa în cadrul unei
organizaţii formale care există la nivelul întrunirilor şefilor de stat şi de guvern,
incapabilă de a contribui la rezolvarea celor mai stringente probleme din interiorul
statelor membre, în special din interiorul Moldovei, a avut un impact negativ asupra
situaţiei interne a ţării, a limitat posibilitatea Republicii Moldova de a participa mai
activ în cadrul organizaţiilor economice, politice şi de securitate europene.5
La 10 octombrie 1997, la Strasbourg, în timpul Summit-ului Consiliului
Europei, s-a anunţat oficial constituirea G.U.A.M. - o nouă structură politică supranaţională, apărută pe fostul teritoriu sovietic. G.U.A.M. este un acronim reprezentând o
organizaţie formată din patru foste republici sovietice (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan,
Moldova) care intenţionau (la nivel declarativ) să îşi menţină independenţa de Rusia şi
să se desprindă treptat de structurile C.S.I. îndreptându-se spre structurile economice şi
de securitate economice şi transatlantice. În aprilie 1999, a aderat la această organizaţie
şi la obiectivele sale politice şi Uzbekistan, denumirea organizaţiei devenind astfel
G.U.U.A.M.6. Comunicatul comun semnat de preşedinţii statelor membre, în aprilie
1999, la Moscova afirma că ţările din cadrul G.U.U.A.M. au acceptat C.S.I. numai ca o
formulă ca „divorţ civilizat şi nicidecum ca o structură de reintegrare într-o realitate
dominată de Federaţia Rusă”7
Statele G.U.U.A.M. participă şi în cadrul altor structuri regionale din afara
spaţiului ex-sovietic. Republica Moldova împreună cu Ucraina şi Georgia sunt state
membre ale „Acordului de Cooperare a Mării Negre” în care rolul politic central îl
joacă Turcia şi nu Rusia. De altfel, G.U.U.A.M. a fost conceput doar ca o alternativă la
structurile regionale de tip C.S.I. dominate de Rusia.
Dar acest obiectiv de transformare treptată a G.U.U.A.M., într-o organizaţie
supranaţională alternativă şi în afara Rusiei, nu poate fi atins. G.U.U.A.M. nu este o
structură politică reală deoarece interesele externe ale statelor membre sunt prea
diferite. Republica Moldova (ca şi Ucraina) preferă să aibă un dialog bilateral cu
Uniunea Europeană (la care îşi declară intenţia să adere). De altfel, Republica Moldova
este parte a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, şi de aceea, sprijinită de
România, îşi manifestă tendinţa de a colabora cu instituţiile europene dintr-o poziţie
singulară, din afara structurilor apărute în spaţiul post-sovietic: C.S.I. şi G.U.U.A.M.
Totodată, această organizaţie nu poate fi o structură militară, capabilă să ofere
securitate reală statelor membre, într-o zonă dominată exclusiv de armata rusă. Nu este
vorba numai de o reală perspectivă militară anti-rusă ci de obiective de cooperare
limitată cum ar fi crearea unor trupe de pacificare comune sau constituirea unui centru
antitero G.U.U.A.M. (ambele probleme au fost abordate fără rezultat). Republica
Moldova (care este stat neutru potrivit Constituţiei din 1994) a blocat sistematic orice
efort militar G.U.U.A.M. colectiv. Se înregistrează însă o cooperare militară între
statele G.U.U.A.M. în cadrul programului N.A.T.O. – Parteneriatul pentru Pace, trupe
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ale R.M. participând la operaţiuni N.A.T.O. şi O.N.U. în diverse zone de conflict
(Irak)8. Cu toate acestea, integrarea R.M. în structurile euro/atlantice rămâne o himeră,
în condiţiile în care economia R.M. este parte integrantă a C.S.I., iar realităţile politice
sau respectarea drepturilor omului sunt deocamdată departe de normele europene. În
ceea ce priveşte N.A.T.O., lăsând deoparte neutralitatea statului moldovean, precizată
clar în Constituţia R.M. din 1994, Rusia susţine că alianţa nord-atlantică nu se va
extinde niciodată în zona ex-sovietică – declarată de Rusia ca zona de interes strategic a
„vecinătăţii apropiate”.
În acest context general se înscriu relaţiile R.M. cu Federaţia Rusă. Trei mari
elemente justifică poziţia Rep. Moldova faţă de Moscova. Unul este factorul economic:
dependenţa economiei moldoveneşti de resursele energetice ruseşti şi de piaţa rusească
de desfacere a produselor moldovene. Un altul este conflictul transnistrean şi faptul că
modalităţile de soluţionare a acestuia vor fi cele impuse de Moscova.In fine, o problemă
dureroasă o constituie loialitatea firavă a rusilor şi rusofonilor (cetăţeni ai R.M.) faţă de
statul moldovean.
Din 1991 încoace, Rep. Moldova nu a ştiut să-şi formuleze nişte obiective
clare, preferînd prin aşa-zisa politică multivectorială să balanseze între Est şi Vest. Deşi
s-a pronunţat în favoarea dezvoltării unor relaţii mutual avantajoase pe toate planurile,
între Rusia şi Rep. Moldova, conducerea de la Chişinău nu a reuşit să manifeste o
poziţie clară de separare treptată de Moscova şi de ancorare a interesului naţional întrun sistem de repere şi valori care ar fi permis statului să se regăsească în spaţiul
occidental9. Republica Moldova a rămas prizonieră realităţilor politice şi economice
controlate de Moscova şi şantajată în permanenţă cu pierderea unei părţi din teritoriul
naţional. Republica Moldova nu trebuie considerată însă o victimă inocentă, din 1994
încoace, statul moldovean a elaborat în mod conştient strategii de politică externă ce au
ca punct final izolarea faţă de România şi de instituţiile euro-atlantice. Doar
dezacordurile apărute între Rep. Moldova şi Federaţia Rusă i-a determinat pe
guvernanţii de la Chişinău (până la alegerile legislative din iulie 2009) să adopte o nouă
retorică proeuropeană a cărei sinceritate nu a fost crezută câtă vreme a fost însoţită de
gesturi politice agresive atât pe plan intern, cât şi pe plan extern10.
Problema frontierelor de stat ale Republicii Moldova este complexă şi legată de
relaţiile cu Rusia. În cazul problematicii legate de Rusia, există un tratat politic de bază,
fundamentat pe termenii de colaborare şi prietenie între Federaţia Rusă şi Republica
Moldova. Rusia recunoaşte oficial suveranitatea Rep. Moldova in limita graniţelor
fostei R.S.S.M.. Dar sprijinul direct (economic, politic şi militar) pentru cauza separatismului transnistrean trădează intenţiile Rusiei şi pune la îndoială poziţia reală rusească
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de ,,prietenie” şi de recunoaştere a statului moldovean independent. Rusia este pentru
R.M. o reală ameninţare externă.
Autorităţile legitime de la Chişinău nu controlează o parte considerabilă a
teritoriului naţional. După războiul civil din 1990-1992, auto-proclamata Republică
Nistreană Moldovenească (zona separatistă rusofonă) funcţionează cu sprijinul
consistent al Rusiei. Soluţiile oferite de Rusia în problema transnistreană demonstrează
şantajul exercitat de Moscova asupra Rep. Moldova: fie federalizarea R.M. (memorandumul Kozak), fie separarea Transnistriei de statul moldovean în cazul ipotetic în care
acesta s-ar uni cu România sau ar deveni stat membru al organizaţiilor occidentale (în
primul rând N.A.T.O., dar şi U.E). O nouă intervenţie militară a armatei moldovene în
Transnistria este exclusă. În primul rând, este vorba de incapacitatea practică a R.M. de
a organiza o intervenţie militară împotriva separatiştilor11 cu sorţi de reuşită. În al doilea
rând, războiul din Georgia din 2008, (când Rusia a intervenit într-un caz similar pentru
a proteja „independenţa” a două republici separatiste pro-ruse), este un exemplu demn
de luat în calcul. Intervenţia militară rusă a dus la eliminarea din zona de influenţă
rusească a unui model democratic şi economic, model ce putea fi urmat de alte state
membre C.S.I. inclusiv de Rep. Moldova....
Problema frontierelor interne şi implicit a securităţii şi identităţii sale pune
Republica Moldova intr-o situatie şi mai dificilă. O primă frontieră cultural-lingvistică
internă separă locuitorii R.M. în două mari grupuri culturale distincte: latinofonii şi
rusofonii. Grupul latinofon majoritar (aprox 2 300 000, potrivit recensământului din
2004) are o problemă identitară proprie. Peste 84% dintre ei se declară etnici moldoveni
de limbă maternă moldovenească, iar 12% (peste 500 000) se declară etnici români de
limbă română. Ca să existe o confuzie aproape totală, alţi 4% se identifică etnici
moldoveni de limbă maternă română. Trecând peste faptul că norma literară a limbii
moldoveneşti (stabilită de Academia R.M) este identică cu norma academică a limbii
române literare, oficială în România, există în Rep. Moldova o problemă lingvistică
generată de faptul că mulţi moldoveni vorbesc încă un ciudat jargon româno-rus, marcat
de regionalisme şi uneori de ignorarea regulilor gramaticale, jargon ce nu are multe în
comun cu limba literară oficială12. În legătură cu denumirea limbii de stat a Republicii
Moldova, diferenţa dintre adepţii români ai termenului de „limbă română” şi cei
declaraţi etnici moldoveni de „limbă moldovenească” este dată de viziunile politice
diferite în problema de politică externă. Este vorba de opţiunea orientării Republicii
Moldova spre România şi Occident (U.E. şi eventual N.A.T.O) sau respectiv spre Rusia
şi o integrare mai profundă economică şi politico-militară în C.S.I.
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sovietică
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Toţi ceilalţi locuitori ai R.M.13 (nu neapărat etnici ruşi cât mai ales rusofoni) nu
se autodefinesc (deşi sunt) cetăţeni ai Republicii Moldova. Încă din perioada sovietică,
ruşii şi rusofonii se defineau ca cetăţeni sovietici şi se considerau acasă oriunde în
U.R.S.S. - elementul comun de legătură fiind limba şi cultura rusă. Deşi în toate
republicile sovietice, limba rusă era limba obligatorie în şcolile pentru autohtoni, copii
rusofonilor nu erau obligaţi să înveţe limba de stat a republicilor în care se stabileau14.
Rusofonii nu au încercat niciodată să înveţe limba oficială de stat moldovenească/
română şi nu au simţit nevoia să intre în contact cu valorile culturii române. După
dispariţia U.R.S.S., în august 1991, singurul criteriu identitar major al tuturor
rusofonilor din R.M. (ca şi în restul republicilor membre C.S.I.) a rămas apartenenţa la
spaţiul cultural-lingvistic rusesc, spaţiu ce depăşeşte frontierele de stat ale Rusiei. Acest
element a rămas până acum factorul major ce generează tuturor rusofonilor din fosta
U.R.S.S identitate şi mândrie personală. Din acest motiv, ruşii şi rusofonii se simt
superiori localnicilor (oriunde în fostele republici sovietice – cu excepţia Federaţiei
Ruse, unde sunt acasă). Din acest motiv, sentimentul de patriotism şi de responsabilitate
civică faţă de Republica Moldova le lipseşte ruşilor şi rusofonilor din R.M., aproape cu
desăvârşire. Iată de ce punctul nodal al problemei cultural-lingvistice din R.M. îl
constituie lipsa unui proiect comun al majorităţii moldavo-române şi al minorităţii rusofone, capabil să genereze un patriotism şi o identitate civică comună bazată pe valori
democrate promovate de statul moldovean. Lipsa unei identităţi politice dar şi a uneia
cultural-lingvistice comune, română şi rusă în egală măsură, continuă să alimenteze
sentimentele de insecuritate (reale si imaginare), înregistrate în Republica Moldova.
O consecinţă a acestui separatism cultural se manifestă şi pe plan educaţional,
încă odată R.M. aflându-se între România şi Rusia. Ambele state sunt foarte atractive
din punct de vedere educaţional, tineri basarabeni efectuându-şi studiile în unul din
aceste două state, mulţi dintre ei preferând să se stabilească în afara Rep.Moldova după
terminarea studiilor universitare15.
Toate aceste frontiere interne, culturale, lingvistice şi economice16, crează lumi
diferite, aceste frontiere despart, in loc să edifice o unitate colectivă, ele provoacă
separatisme colective.
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Relaţiile dintre cele două state româneşti17 au avut o evoluţie foarte fluctuantă,
ele evoluând de la un entuziasm uriaş ce părea premărgător unirii, ajungând în final la
reacţii specifice războiului rece. În 1990, pe când Moldova mai era încă o republică
sovietică, entuziasmul uriaş al regăsirii fraţilor pierduţi în august 1940 s-a materializat
în vestitele “Poduri de flori” de peste Prut. După proclamarea independenţei de stat de
la 27 august 1991, România devine primul stat din lume ce recunoaşte necondiţionat
Republica Moldova.
Războiul civil din Transnistria din 1990-1992 şi eliminarea României din
procesul de negociere a încetării focului deschide calea unei lungi perioade de răcire,
chiar ostilitate, în relaţiile bilaterale. Atitudinea antiromânească se accentuează odată cu
victoria Partidului Democrat Agrar în alegerile parlamentare din februarie 1994. Poziţia
oficială este cultivarea un moldovenism politico-statal cu accente românofobe.
Gesturile antiromâneşti sunt dublate de altele cu caracter moldovenist, la Chişinău
vorbindu-se de „Moldova Mare”. Constituţia adoptată la 27 august 1994 consacră
„limba moldovenească” drept limbă de stat, iar premierul Andrei Sangheli declară că
România „nu a dat Moldovei nici un creion pe gratis18”
Alegerea simultană în 1996 ca preşedinţi în Republica Moldova a lui Petru
Lucinschi şi în România a lui Emil Constantinescu, născut la Tighina, în Basarabia
interbelică, duce la o oarecare relaxare a relaţiilor, care intră într-o perioadă de neutralitate. Odată cu ajungerea la putere a lui Petru Lucinschi, au fost continuate reformele
începute de predecesorul său Mircea Snegur, la presiunea organismelor internaţionale.
În domeniul politicii externe, au fost iniţiate contacte între R.M. şi Uniunea Europeană
dar şi paşi de apropiere de România şi de distanţare faţă de ţările din Comunitatea
Statelor Independente (C.S.I.)19. Lucinschi a vizitat România şi a fost decorat pentru
politica sa de aparentă desprindere de Moscova de către Emil Constantinescu cu o înaltă
decoraţie a statului român. Pe acest fundal politic vine decizia României din 1998 de a
livra curent electric Republicii Moldova într-o perioadă de criză dar, cum Chişinăul nu
reuşeşte să achite nota de plată, livrările iau sfârşit în anul 2000.
Dubla schimbare de putere din 2000-2001 provoacă o severă deteriorare a
relaţiilor bilaterale. Noul preşedinte, Vladimir Voronin, se declară iritat de insistenţa
guvernului Adrian Năstase de a utiliza sintagma „două state româneşti”. Relaţiile ating
un nivel de răcire aproape totală în decembrie 2001, când Ion Morei, ministrul justiţiei
din R.M., vorbeşte despre „expansionismul românesc”. Tot în acea perioadă, Chişinăul
acuză Bucureştiul de finanţare netransparentă şi cu tentă politică a unor organizaţii din
Republica Moldova ce ar avea ca obiectiv unirea Basarabiei cu România şi deci
desfiinţarea statului moldovean independent20. Din perspectiva autorităţilor comuniste
de la Chişinău, România a fost considerată o posibilă sursă de ameninţare externă. Pe
de o parte, lipsa unui tratat de frontieră cu România dar şi lipsa unui acord politic de
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bază21 face vulnerabilă Republica Moldova faţă de o ameninţare externă, dar imaginară,
din partea României, căci acest stat a fost primul care a recunoscut independenţa
Republicii Moldova. Pe de altă parte, România este singurul stat care susţine integrarea
Republicii Moldova în structurile economice şi militare euro-atlantice – cele care pot
garanta existenţa şi securitatea statului moldovean pe termen lung.
Venirea la putere a lui Traian Băsescu şi vizita sa la Chişinău în ianuarie 2005
dezgheaţă temporar relaţiile româno-moldave, care se ameliorează simţitor, în paralel
cu deteriorarea relaţiilor Republicii Moldova cu Federaţia Rusă. În 2006, autorităţile de
la Chişinău resping rolul autoasumat al României de „avocat” al Republicii Moldova
în Uniunea Europeană, iritate de invitaţia preşedintelui Băsescu de reunire a celor două
ţări în interiorul U.E. Acuzaţia adusă de Voronin, de intervenţie a României în politica
internă a R.M. este una constantă. După 2006, nu există practic niciun discurs pe teme
de politică externă al preşedintelui Vl.Voronin în care acesta să nu menţioneze
„războiul permanent al României împotriva Republicii Moldova” sau să nu solicite
serviciilor secrete ale R.M. să acorde atenţie deosebită mijloacelor prin care România
susţine opoziţia politică sau presa independentă în acţiunile acestora de “a atenta la
suveranitatea şi integritatea teritorială a Rep. Moldova”22. După alegerile parlamentare
din R.M., din aprilie 2009, relaţiile României cu Rep. Moldova au ajuns la cel mai de
jos nivel posibil între două state, întâlnit în condiţii de normalitate şi de pace. Alegerile
parlamentare din aprilie 2009 din Republica Moldova au înrăutăţit foarte grav relaţiile
româno-române. P.C.R.M. şi preşedintele Voronin au fost acuzaţi de fraudarea alegerilor, acuzaţie urmată de manifestaţii (spontane sau provocate de S.S.I23.) de protest ale
tinerilor moldoveni. Manifestaţiile au fost înăbuşite cu violenţă (presa independentă24
din Republica Moldova vorbind de 2 morţi şi zeci de arestaţi brutalizaţi în beciurile
poliţiei din Chişinău). Partidele din opoziţie au fost acuzate că, susţinute de România,
au încercat preluarea puterii prin forţă, punctul final al loviturii de stat dată de partidele
democrat-naţionale trebuind să fie desfiinţarea R.M. şi anexarea forţată a Basarabiei la
România. Ambasadorul român la Chişinău a fost recuzat de autorităţile moldovene,
funcţionarilor statului moldav li s-a cerut să renunţe la cetăţenia română, s-au introdus
vizele obligatorii pentru cetăţenii români.
După alegerile din iulie 2009, preşedintele interimar M.Ghimpu precum si noua
coaliţie de guvernământ – A.I.E. (Alianţa pentru Integrare Europeană) au afirmat în
modul cel mai sincer posibil schimbarea liniilor directoare ale politicii externe a Rep.
Moldova si totodată caracterul special al relaţiilor dintre statul moldovean şi de curând
recunoscutul stat „frate mai mare“ – România.
Drumului ipotetic al R.M. spre Uniunea Europeană i s-a pus capăt pe data de 7
mai 2009, când la summitul U.E. de la Praga a fost semnat „Parteneriatul Estic” – care
propune un nou tip de abordare pragmatică a relaţiilor Uniunii Europene cu şase state
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ex-sovietice: Belarus, Ucraina, Rep. Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan25. La
prima vedere, documentul propune o activizare a legăturilor U.E. cu aceste şase state
ex-sovietice, dar el nu poate ascunde faptul că principala preocupare a liderilor politici
europeni este securitatea energetică a Uniunii. Un accent deosebit este pus pe relaţiile
economice cu Ucraina (ţară importantă de tranzit a resurselor energetice din Rusia) şi
Azerbaidjan (exportator de hidrocarburi şi totodată stat ce deschide drumul conductelor
dinspre Europa spre rezervele strategice de gaz din Turkmenistan)26.
În legătură cu aspectele politice ale „Parteneriatului Estic” – politologul
român, conferenţiar universitar doctor, din cadrul Univ. Bucureşti, Dan Dungaciu, face
următoarele observaţii27: „Europa vrea stabilitate nu extindere...Invitarea Chişinăului
în acest parteneriat alături de state şi lideri pentru care democraţia este doar o vorbă
goală este un semn limpede” Referitor la posibilitatea reală de integrare a R.M. în
structurile europene, politologul român menţionează că: „Moldova este asimilată, încă
o dată, în cadrul acestui <pachet> fără şanse pentru integrare. Un stat cu proximitate
euroatlantică, latin, care vorbeşte o limbă oficială a U.E. cade acum de pe harta
Europei şi rămâne în zona gri, a stabilităţii fără dezvoltare. Republica Moldova nu se
va mai compara cu România sau statele baltice ci cu Belarusul, Armenia sau
Azerbaidjanul”
Concluziile sunt foarte clare: Republica Moldova este prizonieră, cu voia ei
(până în iulie 2009), într-un spaţiu politico-economic (C.S.I.) dominat de Rusia, spaţiu
pe care nu dorit de altfel să-l părăsească, iar acum deocamdată nu poate. G.U.U.A.M.
nu este o alternativă viabilă, iar sintagma Rep. Moldova – stat membru U.E. nu are în
viitorul apropiat, niciun suport real. Pentru R.M., integrarea în structurile euro-atlantice
rămâne deocamdată un vis mult prea îndepărtat. Chiar dacă alegerile legislative din
iulie 2009 au dus la crearea în Parlament a unei majorităţi democrate şi pro-occidentale,
evoluţia politică viitoare a Rep.Moldova este încă imprevizibilă – asta datorită unor
contrareacţii ruseşti şi chiar ucrainene ce nu vor întârzia să apară.

Summary
After the Independence (1991) the Republic of Moldova had a very
complicated foreign policy and that depend by special relation with Russia as member
in the Commonwealth of Independent States. Republic of Moldova are part too of
GUUAM (Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan and Moldova) GUUAM was
formally founded as a political, economic and strategic alliance designed to strengthen
the independence and sovereignty of these former Soviet Union republics. Secondly,
the relation with Romania are complicated, because Romania is in the first time the
“big unionist brother” and this special relationship between this two romanian
countries are symbolized by the notorious “Bridges of Flowers” from the beginning of
25
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90s. In the Voronin polity (2001-2009) Romania become in the vision of Chisinau an
ostile neighbour. Now, the most important long term target of the foreign policy of the
moldavian state is the Euro Atlantic integration but this is forlorn hope for Moldova so
far (according with official documents of the EASTERN PARTNERSHIP - a political
project which was initiated by the European Union (EU) in may 2009)
(Rezumat tradus de autor)
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