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Summary 
 The Moldovan statehood has its origin in the XIV century when the Prin-

cipality of Moldova was created to the east of the Carpathians. As a pro-state 
bordering formation, it played the role of a bumper between the civilized Europe 
and the barbarian world. Initially, in the period since 1352 to 1359, Moldova 
was under the suzerainty of the Hungarian kings, but starting with the reign of 
Bodgan I, the principality obtained two of the most important attributions of 
statehood: sovereignty and independence. Even though the notions of sovereignty 
and independence were at that time notions somewhat different from the modern 
ones, it is probably not the case to overestimate their role in the political life of 
any state. In 1359-1538, the period when the Moldovan state was flourishing, the 
Principality of Moldova ascertained by itself its internal and external policy. The 
possibility to consolidate the fledgling Moldovan society and to establish politi-
cal, economic and military relations with its neighbors appeared namely then. 
It was very important to trace the borders of its territory as a state recognized 
internationally. 

3. Interesele naţionale şi securitatea naţională a Moldovei оn contextul 
realităţilor geopolitice contemporane

După cum s-a menţionat deja, 
apariţia Moldovei pe harta lumii оn anul 
1991 a pus оn faţa ţării şi a societăţii 
moldoveneşti probleme noi şi, totodată, 
le-a pus оn mişcare pe cele vechi, 
deoarece оnsuşi faptul proclamării 
independenţei unei noi formaţiuni 
statale şi chiar recunoaşterea de jure a 
ei оncă nu оnseamnă că acest stat s-a 
constituit sau că se va dezvolta cu suc-

ces оn viitor.
Există un număr enorm de cerinţe 

şi convenţionalisme, multe dintre 
ele nescrise, care оntr-un fel sau 
altul influenţează asupra dezvoltării 
şi existenţei statului. Anume din 
această cauză orice stat, din  momentul 
proclamării sale, tinde spre autocon-
servare. Acesta este interesul major al 
societăţii (naţiunii) civile, care există 
оn cadrul oricărui stat suveran şi este 
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determinat sub aspect politologic şi 
geopolitic ca interes naţional sau interes 
de stat.

Cu alte cuvinte, cetăţenii Moldovei, 
proclamоnd ţara lor drept stat indepen-
dent şi suveran, trebuie să urmărească 
un singur scop: să-l menţină şi să-l 
consolideze. Aşa trebuie  să fie din punct 
de vedere teoretic. оn orice caz, aşa 
stau lucrurile оn multe ţări. Totodată, 
dacă vom analiza procesele care au 
avut loc оn Moldova la etapa iniţială a 
independenţei ei, va trebui să constatăm 
că constituirea noului stat a оnceput 
aici nu cu consolidarea societăţii civile, 
ci cu оmpărţirea ei оn tabere adverse. 
De menţionat, că o parte din prob-
lemele “fierbinţi” ale Moldovei ne-au 
rămas “ca moştenire” de la Uniunea 
Sovietică trecută оn nefiinţă, precum şi 
de la vecina noastră, Romвnia. Anume 
de acolo, din cele două surse, оşi trag 
rădăcinile problemele transnistreană 
şi găgăuză.

Oricоt ar părea de straniu, оnsă оn 
anii 1990-1991 şi Moscova, şi Bucureştiul 
aveau interesul ca оn Moldova să nu se 
consolideze societatea civilă, dar să se 
оnceapă un haos. Unii, cei care se aflau 
la Moscova, sperau  că acesta va fi un 
motiv pentru a face оncă o dată “ordine” 
şi a restabili “regimul constituţional”, 
ceea ce оn ultimă instanţă ar fi  con-
tribuit la menţinerea U.R.S.S. care deja 
se dezmembra. Alţii оnsă, rezidоnd la 
Bucureşti, nutreau speranţa că astfel 
va fi demonstrat “adevărul istoric” şi, 
оn sfоrşit, va apărea posibilitatea reală 
de a fi “lichidate consecinţele pactului 
Ribbentrop – Molotov” şi de a оnfăptui  

rоvnita “unire a tuturor romвnilor de 
pretutindeni”. De menţionat, că şi Mos-
cova, şi Bucureştiul au atras оn joc forţe 
şi mijloace mari, folosind la maximum 
factorii lor influenţi, structurile finan-
ciare şi propagandistice, aşa că, оn cele 
din urmă, şi-au atins scopul: Moldovei i  
s-a dus faima оn lume, graţie conflict-
elor neordinare cu caracter interetnic 
şi lingvistic care, spre marele nostru 
regret, nu pot fi localizate nici pоnă 
astăzi.

De-ar fi să revenim la problematica 
construcţiei de stat a ţărilor nou-create, 
vom spune că principala greşeală 
politică pe care a comis-o conducerea 
de atunci a Moldovei a fost aceea că, 
probabil, din momentul proclamării 
Republicii Moldova оn anul 1991 nimeni 
nu a formulat ideea cu caracter civic 
general care ar uni societatea şi statul: 
toţi cei care trăiesc оn Moldova sоnt 
moldoveni, deoarece toţi sоnt cetăţeni 
ai Moldovei, deşi toţi au origini etnice 
diferite.

La prima vedere, acest mod de 
abordare a problemei ar putea să pară 
inaccesibil. Şi aceasta se оntоmplă din 
cauza că pe primul plan sоnt puse valo-
rile imaginare, dar nu reale ale societăţii 
civile. Vorba e că оn оntreaga lume 
pivotul principal al unui stat democratic 
este cetăţenia, adică apartenenţa indi-
vidului la societatea civilă a unui sau 
altui stat, dar nu originea etnică sau 
confesiunea. Celelalte aspecte se оnscriu 
printre lucrurile secundare, оntrucоt 
cetăţenii sоnt egali оn drepturile şi 
posibilităţile lor, indiferent de originea 
etnică, de confesiune etc. De fapt, pe 
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nimeni nu interesează de ce origine 
etnică este cutare sau cutare cetăţean 
al SUA, al Argentinei sau, bunăoară, 
al Cehiei. Cel mai important este că 
el e american sau argentinian, sau 
poate ceh, dar nu faptul că strămoşii 
lui au fost irlandezi, incaşi sau poate 
slavi. Pe nimeni, оn principiu, nu–l 
nelinişteşte, de asemenea, ce religie 
profesează ei: catolicismul, islamismul 
sau iudaismul.

Anume dezvoltarea şi consolidarea 
conştiinţei naţionale, a reprezentărilor 
conştientizate despre propria istorie, 
despre starea actuală şi perspectivele 
dezvoltării propriei ţări, precum şi 
despre locul Moldovei şi al moldove-
nilor printre alte state şi popoare ale 
lumii ne va da posibilitatea să depăşim 
barierele obiective şi subiective din 
calea statornicirii Statului Moldovenesc 
independent. Aceasta este singura cale 
pe care se poate ajunge la o adevărată 
statalitate şi independenţă, temelia  
securităţii naţionale şi a  statului. 

Prin securitate naţională sau 
statală оnţelegem, оn primul rоnd, 
supravieţuirea fizică  a statului respec-
tiv, apărarea şi menţinerea suveranităţii 
şi integrităţii lui teritoriale, capacitatea 
de a reacţiona оn mod adecvat la orice 
pericol real sau potenţial din afară şi 
din interior.

Totodată, noţiunea de securitate 
naţională a statului cuprinde asigu-
rarea unor condiţii normale pentru 
autorealizare tuturor cetăţenilor, 
apărarea vieţii, libertăţii şi proprietăţii 
lor оmpotriva oricăror atentate, fie din 
partea unei persoane, organizaţii sau 

din partea statului.
оn asigurarea securităţii naţionale a 

statului este antrenat, practic, оntregul 
mecanism al statului, inclusiv şeful 
statului, parlamentul, guvernul, organ-
ele de ocrotire a drepturilor şi organele 
autoadministrării locale. Evident că 
fiecare se ocupă de acest lucru numai 
оn limitele competenţei sale. Din păcate, 
оn spaţiul ex-sovietic este deformată 
perceperea termenului ca atare “secu-
ritatea de stat sau naţională”, deoarece, 
оn virtutea obişnuinţei, ea se asociază 
cu abreviatura “KGB”. Iată de ce 
aproape toţi dintr-odată, inconştient, se 
оmpotrivesc oricărei aluzii despre necesi-
tatea asigurării securităţii naţionale a 
statului.

оn securitatea naţională a statu-
lui se оntоlnesc fragmentate diferite 
domenii şi elemente de structură din 
care, оn primul rоnd, fac parte: secu-
ritatea politică, economică, militară, 
informaţională, socială, ecologică, pre-
cum şi securitatea dezvoltării culturale 
a naţiunii.

Esenţa securităţii politice constă 
оn capacităţile şi posibilităţile naţiunii 
(societăţii civile) de a rezolva de sine 
stătător problemele orоnduirii de stat, 
de a promova оn mod independent 
politica internă şi externă оn interesul 
persoanei şi societăţii.

Pentru Moldova acest lucru este 
extrem de important, deoarece e 
greu de găsit оn lume un stat, unde 
nu numai reprezentanţii partidelor 
şi formaţiunilor politice, dar şi unii 
membri ai parlamentului şi guvernu-
lui public nu recunosc оnsuşi statul ai A
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căror funcţionari sоnt, demonstrativ 
nu respectă Constituţia şi alte acte leg-
islative ale ţării. Acesta este un atentat 
direct la posibilităţile statului de a pro-
mova o politică internă independentă.

Acelaşi lucru se observă şi pe planul 
politicii externe, cоnd declaraţiile şi 
acţiunile unor funcţionari suspuşi 
оnrăutăţesc considerabil relaţiile recip-
roce ale Moldovei cu alte ţări. Anume 
neasigurarea securităţii politice cuvenite 
a făcut să apară pericolul integrităţii 
teritoriale a Moldovei, ceea ce оn ultimă 
instanţă оnseamnă nu altceva decоt 
imposibilitatea de a promova o politică 
externă independentă.

S e c u r i t a t e a  e c o n o m i c ă  s e 
caracterizează prin nivelul de dezvol-
tare a forţelor de producţie şi relaţiilor 
economice din societate, existenţa in-
frastructurii, mineralelor utile, forţei 
de muncă calificate şi a unui sistem 
de pregătire a ei, precum şi prin car-
acterul integrării оn sistemul relaţiilor 
economice mondiale.

Pentru Moldova aceasta оnseamnă 
protejarea propriului producător, 
precum şi a pieţei interne şi externe. 
Nespus de important pentru orice 
ţară, inclusiv pentru Moldova, este 
asigurarea livrărilor neоntrerupte de 
resurse energetice. Pentru aceasta este 
necesar de găsit trei-partu parteneri 
strategici, relaţiile reciproce cu care, 
inclusiv politice, trebuie luate sub un 
control deosebit.

Specificul securităţii militare constă 
оn faptul că menirea ei este de a asigura 
interesele securităţii naţionale a statu-
lui cu mijloace de influenţă militară. 

Din acest punct de vedere, оn legătură 
cu faptul că Republica Moldova şi-a 
declarat neutralitatea, ea trebuie să 
оntreţină o armată nenumeroasă, 
bine instruită şi bine оnarmată. Cu 
toate acestea, Moldova nu se va des-
curca fără garanţi serioşi şi puternici 
ai neutralităţii sale.

Acesta este minimul obligatoriu fără 
de care Moldova nu va putea exista ca 
stat independent şi suveran. Totodată, 
acest lucru este insuficient. Mai este 
nevoie şi de voinţă politică, deoarece se 
impune necesitatea acută de a face or-
dine оn ţară, de a pune capăt corupţiei, 
criminalităţii şi lipsei de responsabilitate 
la toate nivelurile puterii de stat. Nu-
mai respectarea riguroasă a legilor de 
către toţi cetăţenii fără nici o excepţie 
şi tragerea oportună la răspundere 
a infractorilor pot stopa procesul de 
decădere a Statului Moldovenesc fragil 
care оncă nu a prins la puteri.

4. Moldova: Est sau Vest, neutrali-
tate sau angajament de bloc?

Situaţia geopolitică din lume la finele 
sec. XX – оnceputul sec. XXI a devenit 
extrem de vulnerabilă, nedefinită şi 
imprevizibilă. Destrămarea U.R.S.S. 
care a dus la dispariţia sistemului bipo-
lar оn relaţiile internaţionale nu a gen-
erat apariţia оn mod automat a unui nou 
sistem de dirijare a relaţiilor interstatale, 
care ar asigura pacea şi stabilitatea оn 
lume. Sistemul monopolar de dirijare 
a lumii, promovat pe parcursul anilor 
90 ai secolului trecut de către SUA, a 
suferit eşec. Marile puteri continuă 
lupta pentru redistribuirea zonelor de 
interes şi influenţă, оncercоnd să iniţieze 
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şi să formeze un sistem multipolar de 
relaţii internaţionale, bazat pe capaci-
tatea noilor centre de putere regională 
de a menţine stabilitatea şi securitatea 
оn zona sa de interes şi influenţă. 
Dilema de bază a acestui proces de 
reformare a societăţii internaţionale 
constă оn faptul că pоnă оn prezent 
aceste centre de putere regională nu 
s-au determinat. Pe de o parte, SUA 
nu doreşte să renunţe la ideea mo-
nopolarismului, utilizоnd оn acest scop 
toate mecanismele interne şi externe 
pe care le posedă (fluxurile valutare, 
influenţa economică, politică şi militară, 
rolul său оn NATO, BM, FMI, OMC 
şi alte organizaţii internaţionale etc.). 
Pe de altă parte, Uniunea Europeană, 
Rusia, China, India şi Brazilia se 
conturează tot mai mult şi mai mult 
pe arena mondială ca noi centre de 
putere regională, cu enorme capacităţi 
militare, tehnologice, economice, mon-
etare etc., dispuse de a nu оndeplini 
оntocmai „indicaţiile şi recomandările” 
Washingtonului оn cazul оn care aceste 
indicaţii şi recomandări contravin inter-
eselor naţionale ale acestor state. Plus 
la aceasta, marile puteri menţionate 
dispun de posibilitatea de a bloca prin 
intermediul Consiliului de Securitate al 
ONU tentativele SUA de a-şi promova 
politica sa оn lume.  

Extinderea NATO spre Est a reflectat 
(şi continuă să reflecte) interesele SUA 
pe continentul european şi nu interesele 
UE, care diferă considerabil de cele ale 
Washingtonului. Extinderea UE spre 
Est, confundată de mulţi ca un proces 
echivalent cu cel al extinderii NATO, 

are absolut alte conotaţii politice, eco-
nomice şi, nu оn ultimul rоnd, militare. 
Aceste divergenţe, cunoscute, de altfel, 
anterior, s-au făcut vizibile la Summitul 
NATO de la Bucureşti din aprilie 2008, 
cоnd marile puteri europene (Germa-
nia, Franţa, Italia, Spania) au susţinut 
poziţia Moscovei şi nu a Washing-
tonului оn problema extinderii NATO 
spre Est. Am putea concluziona, că оn 
Europa se conturează o nouă situaţie 
geostrategică care reflectă contrapu-
nerea curentelor ideologice paneuropa 
şi panamerica. Marile puteri europene 
(Germania, Franţa, Italia, Spania) şi 
multe puteri regionale şi mici (Olanda, 
Austria, Suedia, Grecia, Cipru, Slo-
vacia, Serbia, Ungaria, Luxemburg 
etc.) demonstrează tot mai mult şi mai 
mult dorinţa de a promova o politică 
externă care ar coincide cu interesele 
naţionale ale statelor europene, dar 
nu ale SUA. „Fideli” Washingtonului 
pe continentul european astăzi pot fi 
consideraţi diriginţii Poloniei, Cehiei, 
Romвniei, Albaniei, Ucrainei şi Geor-
giei (specificăm noţiunea de diriginţi ai 
statelor menţionate reieşind din faptul 
că populaţia acestor state, conform 
sondajelor sociologice, nu susţine po-
litica antieuropeană şi proamericană 
a preşedinţilor săi).

оn contextul celor expuse este extrem 
de actuală chestiunea determinării strat-
egiei geopolitice a Republicii Moldova оn 
contextul relaţiilor internaţionale con-
temporane. Astăzi problema existenţei 
de mai departe a Republicii Moldova 
şi strategiei geopolitice a ei nu este 
mai puţin actuală decоt pe timpurile 
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de odinioară, cоnd ţara noastră a 
fost supusă unor grele оncercări. оn 
principiu, Moldova continuă să se afle 
la aceeaşi frontieră оntre  Est şi Vest, 
оntre CSI şi UE, оntre rublă şi euro, 
оntre NATO şi ... multe alte cunoscute 
şi necunoscute. S-au schimbat forţele, 
s-au schimbat partenerii, s-au schimbat 
regulile jocului, dar nu s-a schimbat 
situaţia geopolitică a Moldovei.

Prin esenţa sa, procesul de elaborare 
a liniei geostrategice a unui stat nu este 
deloc simplu. Să ne amintim de istoria 
SUA. După Pearl Harbor, a fost nevoie 
de aproximativ şase ani pentru elabo-
rarea concepţiei securităţii naţionale a 
ţării. Acest lucru nu se făcea оn văzul 
tuturor, ci оntr-o atmosferă strict 
confidenţială, оnsă rezultatele acestei 
activităţi au devenit vizibile deja la 
vreo cоteva luni după tragedia amintită. 
Dar istoria Rusiei contemporane? Dar 
schimbările care au loc оn alte ţări? 
оn Moldova оnsă оn anii precedenţi nu 
se observă mutaţii serioase оn această 
direcţie, doar lozinci despre o aparentă 
“orientare prooccidentală” a ţării, fără 
nici o argumentare serioasă, fără vreo 
activitate cоt de cоt serioasă chiar din 
partea statului. 

оn opinia noastră, pentru оnceput, 
este necesar să se facă cea mai detaliată 
analiză a situaţiei geopolitice şi geo-
strategice din lume şi, pornind de la 
această realitate, să fie determinat locul 
Moldovei оn lume şi оn Europa. Cel mai 
important este să nu ne lăsăm seduşi, să 
nu ne facem iluzii, căci euforia care a 
domnit cоţiva ani la rоnd оn societatea 
moldovenească, mai ales оn perioada 

iniţială a independenţei Moldovei, pare-
se, a fost oarecum nu prea motivată.

оn afară de aceasta, este necesar de 
a оnţelege că a fi оn centrul geografic al 
Europei nicidecum nu оnseamnă a con-
duce Europa. Trebuie lăsate la o parte 
ideile aberante precum că Moldova 
va aproviziona cu producţie оntreaga 
Europă, cum, chipurile, a aproviz-
ionat, a оmbrăcat şi a “adăpat” cоndva 
оntreaga U.R.S.S. Să conştientizăm 
faptul că Europa nicidecum nu оndură 
foamete şi, оn mod practic, nu are nevoie 
de producţie moldovenească. De altfel, 
nici Rusia nu depinde de producţia 
noastră.

Este necesară o analiză exhaustivă 
a situaţiei existente din lume, fără 
reprezentări false, despre aşa-zisele 
“intenţii” şi “doleanţe” ale FMI, BM, 
BERD şi ale altor organizaţii financiare 
internaţionale de a scoate Moldova din 
criză şi impas. Face oare de оnvinuit 
aceste organizaţii cum că ele ar avea un-
ele planuri tainice оmpotriva  Moldovei, 
aşa cum ne asigură unii politicieni? 
Este evident că astfel de planuri nu au 
nici FMI, nici BM, nici alte organizaţii 
internaţionale. Totodată, nu trebuie să 
ne facem iluzii nici оn privinţa faptului 
că aceste organizaţii financiare nu pot 
dormi liniştite din cauza situaţiei grele 
din Republica Moldova şi aşteaptă cu 
nerăbdare cоnd Guvernul Moldovei va 
cere ajutor din partea lor.

Este cunoscut faptul că оn fosta 
U.R.S.S. Moldova deţinea оntоietatea 
nu numai оn ce priveşte producţia de 
vinuri, coniacuri şi articole de tutunge-
rie, dar şi la fabricarea aparatelor 
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de precizie, tehnicii electrocasnice şi 
agricole, pompe, covoare, mobilă, con-
serve, uleiuri aromate şi tehnice (de 
trandafir, de levănţică) etc. Concomi-
tent, să nu uităm şi faptul că producţia 
nominalizată era destinată aproape 
оn exclusivitate pieţei U.R.S.S. şi doar 
parţial desfacerii pe pieţele fostelor 
ţări socialiste şi ţărilor de orientare 
socialistă. Plus la toate, producţia 
noastră nu era cunoscută оn Occident, 
chiar şi оn cazurile оn care ea era 
exportată оn această zonă, graţie faptu-
lui că era utilizată marca comercială 
sovietică şi nu cea moldovenească.

Cоt priveşte standardele şi cali-
tatea, această producţie astăzi poate 
fi vоndută doar pe pieţele unor ţări 
ale CSI şi, eventual, pe pieţele unor 
ţări din lumea a treia. Dar şi această 
vоnzare ar putea fi posibilă numai 
datorită faptului că оn aceste ţări pоnă 
nu demult producţia moldovenească 
avea o imagine favorabilă. оn prezent 
Moldova, pur şi simplu, este obligată să 
se menţină pe piaţa CSI, fără a se lăsa 
eliminată de acolo оn ciuda оncercărilor 
de a-i face concurenţă. Aceasta este 
şansa succesului ei, viitorului ei şi numai 
această variantă оi va permite Moldovei 
să primească investiţii şi credite din 
Occident.

Criza economică a cuprins nu numai 
Moldova şi ţările CSI, dar şi Europa de 
Est, precum şi astfel de titani mondiali 
cum sоnt Japonia, Brazilia, Coreea, 
Argentina ş.a. Cu atоt mai mult, criza 
economică a lovit şi SUA, acest bas-
tion (оn opinia multora) al „stabilităţii 
economice”. Dolarul a оncetat să mai 

fie atractiv, ca pe timpuri, datorită 
necompetitivităţii sale pe arena mondială 
comparativ cu euro. оn situaţia actuală 
este necesar de a conştientiza dinamica 
relaţiilor economice internaţionale, 
rolul surselor energetice оn economia 
mondială, influenţa factorului militar 
şi politic asupra economiei. 

La etapa actuală, este necesar de 
a studia posibilităţile nerealizate ale 
unor sau altor ţări, creоnd, astfel, un 
echilibru comercial-economic accept-
abil оntre state. Pentru Moldova astăzi 
este important să se оnţeleagă că unele 
sau alte ţări au nevoie de producţia ei 
actuală şi viitoare. Este important să 
mai ştim că unele ţări refuză producţia 
moldovenească nu pe motiv că ea ar fi 
necompetitivă, ci din cauza insuficienţei 
generale a mijloacelor valutare pen-
tru achitarea lor. Acesta este un mo-
ment favorabil pentru a nu scăpa din 
mоnă propriile pieţe de desfacere şi, 
concomitent, poate servi ca punct de 
plecare pentru оnceperea propulsării 
mărfurilor moldoveneşti pe pieţe noi. 
Lista statelor cu care Moldova poate şi 
trebuie să-şi dezvolte relaţiile оncepe cu 
Iranul şi India оn Asia şi se termină cu 
Peru şi Chile оn America Latină. Şi nu-
mai la  prima vedere pare neverosimilă 
colaborarea оntre aceste ţări atоt de 
оndepărtate. Aberante sоnt tocmai 
planurile de “integrare” оn Europa cu 
mоna оntinsă, cu intenţii  maniacale de 
a “cuceri” piaţa europeană cu producţie 
mediocră. 

Bineоnţeles că Occidentul, de altfel, 
şi Orientul vor accepta acest lucru, 
doar numai оn cazul оn care vor exista A
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garanţii că Moldova poate demonstra 
că domină piaţa de desfacere pentru 
mărfurile sale. Vor fi oare de acord 
francezii să investească оn industria 
moldovenească de vinuri şi coniacuri 
ca apoi moldovenii să-i оmpiedice de 
a-şi vinde оn continuare producţia 
lor proprie pe pieţele europene? Dacă 
francezii vor fi siguri că Moldova оşi va 
vinde producţia sa оn Rusia, Kazahstan 
sau Turkmenistan, dar nu оn Europa 
Occidentală, atunci ar putea să plaseze 
cu seriozitate capitaluri solide оn eco-
nomia Moldovei. Acelaşi lucru se poate 
оntоmpla şi оn alte domenii. 

Din punct de vedere geopolitic, 
Moldova a fost permanent o punte 
оntre Est şi Vest, deşi, оn practică, nu 
оntotdeauna оi reuşea acest rol. Astăzi 
оnsă a sosit timpul de a da un curs efec-
tiv posibilităţilor existente, cu atоt mai 
mult cu cоt ele coincid cu interesele şi 
necesităţile unor sau altor ţări, ba chiar 
ale unor grupuri de ţări.

S ă  n e  a m in t im  d e  t recu t u l 
neоndepărtat, cоnd mica Finlandă 
(ţară cu o populaţie aproximativ egală 
cu populaţia Moldovei) juca rolul de 
punte economică оntre U.R.S.S. şi 
Occident. Finlandezii nu puteau să-şi 
vоndă producţia lor оn Occident. Este 
clar de ce. Nimeni, nici din Orient, 
nici din Occident, n-ar fi investit nici 
măcar un cent оn economia finlandeză, 
dacă finlandezii ar fi dorit să “inunde” 
Europa sau Japonia cu mărfurile lor. 
Totodată, Finlanda comercializa cu 
succes producţia sa оn U.R.S.S. şi, pe 
garanţia acestei pieţe enorme de des-
facere, spre economia finlandeză s-au 

оndreptat vertiginos imense investiţii 
occidentale оn formă de mijloace finan-
ciare şi tehnologii performante. Oare 
Moldova nu poate deveni astăzi o nouă 
Finlandă?

оn ce formă şi sub care formulă? 
Fiind membru al C.S.I. sau al U.E.? Sau 
şi membru al C.S.I., şi membru al U.E? 
Dar poate nici membru al C.S.I., şi nici 
membru al U.E? оntrebări, la care nu 
se poate da un răspuns univoc. Ideală 
ar fi situaţia, ca Republica Moldova să 
adere pe parcursul a 5-7 ani  la Uniunea 
Europeană, păstrоndu-şi, concomitent, 
pieţele sale de desfacere оn arealul C.S.I. 
Iluzii? Posibil, оnsă de ce nu? Statutul 
juridic al U.E şi C.S.I. nu contravine 
оn sensul apartenenţei simultane la 
ambele organizaţii. Concomitent, nu 
este neapărat ca Moldova să-şi păstreze 
sau să cоştige calitatea de membru al 
acestor organizaţii. Există posibilităţi de 
a menţine pieţele de desfacere оn arealul 
C.S.I. şi arealul U.E. prin intermediul 
relaţiilor bilaterale.

Pentru оnfăptuirea acestor posibilităţi 
este necesar de a forţa activităţile prac-
tice ale integrării europene. Planul de 
Acţiuni R.M.-U.E. a concretizat оn mod 
pozitiv perspectivele noastre de inte-
grare оn structurile europene. La etapa 
actuală este necesar de a оncheia un nou 
Acord de colaborare cu U.E. de asociere 
sau de parteneriat şi cooperare, care ar 
determina оn mod practic şi concret 
relaţiile noastre cu statele Uniunii Euro-
pene оn diverse domenii. Important este 
ca оn acest Acord să fie reflectate cele 
patru libertăţi de circulatie, despre care 
se discută оn ultimul timp: a bunurilor, 

650 de ani de la оntem
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persoanelor, serviciilor şi capitalului. Un 
alt element important оn relaţiile noas-
tre cu U.E. este armonizarea legislaţiei 
naţionale cu acquis-ul comunitar, chestie 
care este vehiculată cu zel оn presa de 
opoziţe, accentuоndu-se оn mod special 
procesul nesatisfăcător de implementare 
a legislaţiei.

La fel de importantă este şi оntrebarea 
cu privire la formula perspectivă a 
Moldovei оn sens militaro-strategic. 
Să aibă sau să nu aibă o armată, pen-
tru оntreţinerea căreia va trebui să 
cheltuiască o parte considerabilă a mi-
jloacelor sale bugetare sau să renunţe 
la ea, aşa cum recomandă unii lideri şi 
formaţiuni politice? Să fie şi de acum 
оnainte o ţară neutră, оn corespun-
dere cu statutul său proclamat prin 
Constituţia anului 1994 sau să renunţe 
la neutralitatea permanentă şi să intre 
оn vreo alianţă politico-militară?

Nu este uşor să răspundem la aceste 
оntrebări, deoarece de hotărоrea luată 
va depinde viitorul ţării. Totodată,  
analiza situaţiei geostrategice din Eu-
ropa arată că Moldova continuă să fie un 
stat tampon, iar acest fapt presupune un 
interes sporit faţă de ea atоt de o parte, 
cоt şi de cealaltă parte a baricadelor.

Va reuşi oare Moldova să ramоnă 
şi mai departe ţară neutră, pentru a 
nu se vedea implicată оn litigiile dintre 
marile puteri, blocuri militaro-politice şi 
grupările financiar-economice occiden-
tale şi răsăritene? Judecоnd după toate 
aparenţele, credem că acest lucru este 
foarte dificil, deoarece оn confruntarea 
dintre Est şi Vest Moldova continuă să 
fie trasă cоnd de unii, cоnd de alţiii de 

partea lor. оn cazul unui eventual con-
flict, ea nici nu va fi оntrebată, deoarece 
potentaţii zilei оşi vor “soluţiona” sim-
plu şi rapid problemele care ţin fie de 
“instituirea ordinii оn regiune”, “com-
baterea terorismului” sau de “reunifi-
carea naţiunilor dezmembrate”. Anume 
din acest motiv,  Moldova urmează 
să-şi asigure singură propria securi-
tate naţională, оn vederea consolidării 
statutului neutralităţii permanente sau 
iniţierea unui posibil parteneriat cu acel 
stat sau bloc militaro-politic, care va fi 
оn stare să-i garanteze independenţa şi 
integritatea teritorială.

Dacă Moldova va adera la NATO, 
atunci, posibil, vor apărea unele garanţii 
ale viitorului său statut. Dar numai un-
ele, deoarece ea se află prea aproape de 
zonele de interes indicate la timpul re-
spectiv оn Pactul Ribbentrop–Molotov. 
Dar va putea oare NATO să-i asigure 
securitatea şi integritatea teritorială? 
Cоt priveşte securitatea, posibil că da, 
оnsă integritatea teritorială, prea puţin 
probabil,  deoarece Transnistria se va 
separa imediat de Moldova, devenind 
un fel de “regiune Kaliningrad la Marea 
Neagră”. Prece-dentul Kosovo este 
atоt de vizibil şi real оn cazul Transn-
istriei, că chiar şi opoziţia nu poate să-l 
ignore.

Nu este cazul să uităm şi de interesele 
Rusiei оn regiune, de reacţia Kremlinu-
lui la tentativele Ucrainei şi Georgiei 
de a adera la NATO. De altfel, reacţia 
Kremlinului la extinderea NATO spre 
Est este adecvată reacţiei Washingtonu-
lui privind extinderea influenţei Rusiei 
оn Europa, Asia, America Latină şi alte A
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zone ale lumii. Washingtonul оncearcă 
să stabilească un „cordon sanitar” 
оntre Rusia şi U.E. pentru a se asigura 
de o posibilă apropiere a acestora, cоt 
şi pentru a impune Rusia să se preo-
cupe de problemele sale interne şi de 
zonele mai puţin atractive pentru SUA. 
оnsă precedentul Kosovo a permis 
Kremlinului de a utiliza noi pоrghii de 
influenţă şi presiune. Recunoaşterea 
Abhaziei, Osetiei de Sud şi a Crimeii au 
devenit absolut reale оn cazul aderării 
Ucrainei şi Georgiei la NATO. Este oare 
cazul să ignorăm acest moment avоnd 
nesoluţionat conflictul transnistrean? 

Pe de altă parte, nu sоnt pe deplin 
clare nici relaţiile NATO cu Romвnia. 
Nu se ştie concret ce fel de promisiuni 
a formulat ea referitor la “zonele de 
interese” menţionate. Nu este cazul să 
fie neglijate variantele de acest fel, care 
pot fi destul de reale. 

Dacă оnsă vom lua оn consid-
erare declaraţiile de ultimă oră ale 
preşedintelui Romвniei Traian Băsescu 
privind „marea unire” din 1918 şi 
„viitoarea mare unire” de mоine a 
„romвnilor de pretutindeni”, dacă vom 
analiza declaraţiile ambasadorului 
Romвniei la Chişinău Filip Teodor-
escu privind nerecunoaşterea de către 

ţara sa a Tratatului de pace din 1947, care оn art. 1 a fixat frontierele de est 
ale Romвniei, devenite de la 1991 оncoace frontiere moldo-romвne, dacă vom 
examina acţiunile unor formaţiuni „de opoziţie”, cоt şi publicaţiile unor surse 
mass-media „independente” din ţară, vom constata, că tentativele de a submina 
statalitatea moldovenească, de a distruge Republica Moldova ca stat suveran şi 
independent, transformоnd-o оntr-o „mahala” a „Romвniei Mari”, sоnt foarte 
clare, foarte bine dirijate şi finanţate şi, posibil, susţinute de către anumite forţe 
din tagma „mai marilor lumii”.  

Mai mult ca atоt, se vehiculează permanent ideea că Moldova ar putea adera 
la Uniunea Europeană „...doar devenind membru al NATO”, că neutralitatea 
Moldovei nu-i convine Bruxelles-ului etc., etc. Afirmaţii absolut nefondate şi 
neargumentate: Turcia, membru al NATO, din 1962 (sic!) a оnaintat cererea de 
aderare la Comunităţile Europene fără a avea careva succese considerabile оn 
acest domeniu. Pe de altă parte, Austria, Finlanda, Suedia, Malta, Cipru etc., fiind 
state neutre, ne-membre ale NATO (!), au devenit membre ale UE. Comentariile 
sоnt de prisos!

оn plus, nimeni nu a anulat, deocamdată, “zonele de interese” ale NATO, 
S.U.A., Rusiei sau ale altor state şi blocuri militaro-politice. Nimeni nu poate 
exclude eventualitatea unui alt “pact de neagresiune”, după chipul şi asemănarea 
faimosului “pact Ribbentrop–Molotov” (de exemplu, оntre Rusia şi S.U.A. sau 
Romвnia şi NATO), оn protocolul secret al căruia ar fi specificat, că Moldova 
“prezintă interes” pentru o anumită putere оn timp ce un alt stat “nu are inter-
ese” оn regiunea dată. 

оn acest context, chestiunea aderării Republicii Moldova la NATO devine 
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şi mai mult problematică şi vulnerabilă. Statutul de neutralitate permanentă a 
Moldovei, stipulat оn Constituţia Republicii Moldova din 1994, este necesar de a 
fi confirmat şi pe plan internaţional, prin obţinerea garanţiilor din partea marilor 
puteri şi ale organizaţiilor internaţionale.
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