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Rezumat
Republica Moldova - un stat mic, amplasat în spațiul Europei de Est, cu modeste 

posibilități financiare, este caracterizată de o situație geopolitică specifică, pe de o parte 
este România – țară membră a UE şi NATO, iar, pe de altă parte, Ucraina, care tinde să 
se integreze în UE şi NATO. În acest context, autorul argumentează că s-a format o ma-
trice geopolitică care impune o abordare nouă a perspectivelor relațiilor internaționale 
ale Republicii Moldova, rolul prioritar în care se atribuie aderării la Uniunea Europeană. 
Aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova au cunoscut realizări şi insuc-
cese. Din această perspectivă este deosebit de importantă analiza erorilor şi dificultăților, 
dar şi lansarea de noi programe, axate pe realizarea obiectivului strategic al Republicii 
Moldova - integrarea europeană.
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Introducere. Au trecut treizeci de ani de la proclamarea statului Republica Moldova, 
un timp suficient pentru a face unele concluzii, a verifica drumul parcurs și a contura re-
alizările și greșelile comise în segmentul politicii externe. Statul Republica Moldova la în-
ceputuri și-a formulat conceptul de politică externă ca pe unul general, de bune relații 
cu toate statele lumii și cu acoperirea cât mai mare a spațiului geografic printr-o rețea di-
plomatică. În acest proces nu s-a ținut cont de unele aspecte, precum: statul Republica 
Moldova este un stat mic, cu o influență modestă în relațiile internaționale și cu modeste 
posibilității financiare care nu ar acoperi necesitățile unei rețele serioase de misiuni diplo-
matice sau structuri europene și globale care se preocupă de politica statelor lumii, cum ar 
fi Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizația Tratatului Atlanticului de 
Nord, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a Sănătății ș.a.  

Din acest motiv, în studiul de față ne propunem să schimbăm optica asupra politicii ex-
terne a statului Republica Moldova prin prisma unei viziuni geopolitice dictate de așezarea 
geografică între două state: Ucraina și România care duc o politică distinctă. România, fiind 
membră a UE și NATO, pretinde să intre în spațiul Schengen, iar Ucraina și-a propus să ad-
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ere la NATO și să se integreze în UE. În acest context, politica externă a Republicii Mol-
dova trebuie formulată reieșind din respectiva matrice geopolitică. Amintim că clasa 
politică și societatea moldovenească, la moment, sunt divizate în două părți: cei care 
recunosc situația geopolitică a țării și depun eforturi, contribuind la avansarea Repu-
blicii Moldova pe calea integrării în UE și ceilalți, care se orientează spre integrarea în 
Uniunea Economică Euroasiatică. Politica de stat, orientată spre Uniunea Economică 
Euroasiatică, este lipsită de perspective [11, p. 107-155].  Eforturile care se consumă 
în această direcție se vor pierde în van. Aici este cazul să ne raportăm la exemplul 
diplomației japoneze, care analizând un subiect de actualitate este obligată să pro-
iecteze în timp cum va arăta sau cum va fi perceput subiectul dat peste 40 de ani. 
Este un exemplu cert de veritabilă prognoză politică care se apropie mult de știința 
futurismului, dar este benefic pentru generațiile care vin, asigurând o continuitate lo-
gică în perceperea și analiza evenimentelor produse. Dacă noi am fi avut o asemenea 
diplomație în anii ’90, tabloul politicii externe a Republicii Moldova ar fi avut un contur 
mai concret, reieșind din matricea geopolitică.

Experiența diplomatică a statelor lumii ne sugerează ca în elaborarea strategiilor, 
politicilor să ținem cont de statutul actorului relațiilor internaționale: stat dezvoltat, 
cu influență sau stat mic, subdezvoltat. Pentru primii obiectivul politicii externe este 
menținerea și fortificarea influenței, pentru cei din urmă se impune o politică rațională 
capabilă să asigure supraviețuirea în conjunctura relațiilor externe. Considerăm im-
portant ca în mesajul politic al reprezentanților statului mic să fie enunțată concepția 
politicii externe, printr-o formulă clară și rațională, care nu ar permite interpretări arbi-
trare. O țară mică construiește relații bune cu țările mari, evită litigiile și alianțele – în 
felul acesta păstrându-și integritatea statală, autoritatea și suveranitatea. Încercarea 
de implicare în conflictele dintre țările mari, de obicei, se încheie tragic pentru actorii 
mici, de aceea ar fi necesar ca țările mici să opteze pentru o politică echilibrată atât 
pe plan intern, cât și pe plan extern. Diplomatul român Mircea Malița opinează că cea 
mai bună relație cu vecinii mari este: „Calea ce rămâne deschisă este aceea a bunei 
vecinătăți. Din păcate acest concept a fost neglijat în vocabularul și practicile vieții 
internaționale. Este atât de promițător încât se poate crede că va soluționa problema 
zonelor de influență sau securitate, care este terenul cel mai plin de primejdii pentru 
securitatea lumii” [7, p. 11-24].

Aspecte conceptuale a matricei geopolitice reflectate în teoria relațiilor internaționale. 
Noțiunea de matrice fiind de sorginte matematică se aplică, de obicei, în cazul studi-
erii șirurilor numerice în matematica superioară. Este o formulă eficientă de grupare 
a unei informații, de cercetare a ei în evoluție și de utilizare ca pe un refren muzical în 
elaborarea temei de cercetare. Metodologic acest procedeu este legat de „metoda sco-
puri-mijloace” și corespunde funcției teoretico-cognitive grație aplicării metodologiei 
filosofico-științifice [9, p. 13-177]. 

Dicționarul explicativ al limbii române definește matricea reprezentând un sistem nu-
meric, organizat pe verticală și pe orizontală [2, p. 419-605]. Același dicționar oferă  un alt 
sens de definire a matricei, concept utilizat în cazul noțiunii de adevăr în care sub formă de 
tabel este reprezentată relația de adevăr și componentele sale [2, p. 419-605]. DEX-ul ne 
propune definiția lingvistică a matricei. În primul caz este vorba de matricea matematică, 
în al doilea - de matricea logică. Apare întrebarea firească dacă această noțiune poate fi 
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extrapolată și în alte domenii. E cunoscut faptul că în biologie și în chimie, această noțiune 
și-a găsit aplicarea. În viziunea mai multor savanți, noțiunea de matrice poate fi utilizată și 
în cazul examinării fenomenelor politice, istorice sau de relații externe. 

Filosoful L. Roșca definește politologia ca fiind știința politică ce are menirea de-a stu-
dia originea fenomenelor politice [10, p. 296-318]. Aplicând metoda dialectică, urmează  
să  stabilim o relație între politologie și geografie. În perspectiva cercetării, harta este 
un instrument real de lucru care ne permite să facem concluzii despre evoluția relațiilor 
internaționale pe parcursul timpului. Dinamica acestor schimbări, viteza cu care se produc 
ne oferă rezultate palpabile pentru cunoașterea esențelor relațiilor internaționale. Harta 
reprezintă o proiecție a matricei geopolitice. DEX-ul definește geopolitica ca teorie în care 
politica unui stat este funcție directă de așezare geografică [2, p. 419-605]. M. Malița opi-
nează critic „geopolitica”, precum că ar fi o doctrină elaborată în mod special de marile 
puteri în scopul promovării unor interese imperiale, astfel încât pe harta lumii ar fi schițate 
puncte de interes strategic [7, p.11-24]. Acest raționament racordează mai bine conceptul 
de geopolitică critică, exprimat de L. Dumitrescu în viziunea căruia geopolitica critică se 
ramifică în două direcții distincte: prima direcție implică descifrarea geografică, iar a doua 
direcție reprezintă percepția asupra spațiului [3, p. 433-434]. L. Dumitrescu conturează 
definiția „geopoliticii” ca pe un studiu al puterii, ceea ce corespunde definiției inițiale a 
acestui termen [4, p. 423-426]. De remarcat faptul că pe parcursul timpului, din secolul XX 
până în secolul XXI, știința geopoliticii a cunoscut evoluția de la clasicism la neoclasicism, 
așa cum îl definește S. Guzzini [5, p. 3].  Astfel, putem conchide că „geopolitica” este știința 
sintezei în funcție de factorii naturali și spațiali, cercetează teritoriul, configurația țării, 
poziția geografică, starea economică, socială, politică, istorică. Cu alte cuvinte, „geopoliti-
ca” descoperă impactul factorilor geografici asupra politicii internaționale [6, p. 356-357]. 

Aceste definiții ale „geopoliticii” sunt invenții pur teoretice, pe când în practică, să zi-
cem, „geopolitica” raportată  la Republica Moldova poate fi definită în formula expusă de 
E. Ciobu cu consecințele respective: „Dinamica schimbărilor pe harta politică a Europei 
impune o nouă configurație a spațiilor de influență a Marilor Puteri, plasând Republica 
Moldova în epicentrul disputei teritoriilor din zona intereselor lor geopolitice. O analiză 
mai atentă evidențiază, de asemenea, chiar și o suprapunere a intereselor politice străine 
cu referință la Republica Moldova. În confruntarea NATO – Rusia referitor la sferele de 
influență în Europa de Sud-Est, în procesul afirmării internaționale a țării noastre nu e de 
loc de ignorat nici interesele țărilor vecine” [1, p. 37-38]. În concepția politologilor Bog-
dan Țîrdea și Larisa Noroc, geopolitica nu este doar o definiție teoretică, ci este creatoare 
de noi categorii și concepte geografico-teritoriale: „Heartland, Rimland, Borderland”, prin 
care se explică nu doar fenomenul direct, cum este cazul SUA, care luptă în Afganistan 
cu teroriștii, dar și dorința indirectă de apropiere a SUA de rezervele de gaze și petrol din 
Kazahstan, zăcăminte din imediata apropiere de frontiera acestor țări [14, p. 120-122]. 
Noțiunea de heartland (pământ pivot) a fost introdusă ca noțiune geopolitică de doi 
savanți britanici H. Mackinder și J. Fairgrieve, care consideră că cea mai bună poziție pen-
tru dominarea unui continent o are statul situat în mijlocul acestuia. La scară mondială, 
poziția centrală revine insulei mondiale Afro-Eurasia, fiind cea mai mare întindere com-
pactă de uscat [13, p. 22].  

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: obiectiv strategic și realitate. 
Ideea națională este ideea care unește aspirațiile unei populații și este lozinca sub care eli-
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ta politică realizează scopurile propuse, unind interesele de grup cu cele ale majorității 
populației. Fără idee națională este foarte dificil de a consolida un stat în formare. Soci-
etatea moldovenească, având o populație majoritară de 80% și minorități în proporție 
de 20%, este o societate divizată în două părți pe criterii etno-culturale, dar și pe cri-
terii conceptuale. Sondajele arată că aproape jumătate din populația Republicii Mol-
dova, în diferite perioade de timp, optează pentru aderarea la Uniunea Europeană, 
dacă aceasta conjunctural îi este benefic, iar altă jumătate, optează pentru aderarea la 
Federația Rusă, la Uniunea Vamală Rusia – Belarus, tot din criterii conjuncturale. Aceas-
tă abordare nu este pragmatică, nici fundamentată politic, ci este una sentimentală, 
reflectând niște conotații istorice, de simpatie și antipatie față de România sau față de 
Rusia, fie ea țaristă sau cea  sovietică.

Politicienii au susținut și continuă să utilizeze aceste două segmente, diametral 
opuse, când este vorba de orientarea strategică a dezvoltării durabile a Republicii Mol-
dova. Din acest motiv, orice inițiativă dintr-o parte sau alta este paralizată de partea 
adversă. Astfel pot fi explicate și zigzagurile politice în care o guvernare democrată 
este înlocuită, la o anumită perioadă de timp, de o guvernare de stânga – comunistă sau 
socialistă. Aceste fluctuații electorale trezesc nedumerirea Occidentului, care privește cu 
suspiciune starea de instabilitate politică .

Reintegrarea teritorială este problema-cheie a Republicii Moldova. Având o anumi-
tă autonomie culturală și teritorială, aceste două structuri administrative: Autonomia 
Găgăuză și autoproclamata republică nistreană au o orientare pro-rusă și îndeplinesc 
rolul de agenți de influență în spațiul politic al Republicii Moldova. Speculează pe ide-
ea promovării limbii ruse, ca limbă de stat, și recurg la susținerea Federației Ruse, încăl-
când uneori flagrant Constituția Republicii Moldova. Ideea aderării Republicii Moldova 
la Uniunea Europeană nu o acceptă, precum nu acceptă nici unirea țării noastre cu 
România. Dacă se produce unirea cu România, aceste două unități administrative se 
vor declara independente și vor deveni enclave ale Federației Ruse. Această abordare 
politică complică procesele de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și 
cooperarea eficientă cu România. Soluții sunt puține, fiindcă în cazul Găgăuziei o anu-
mită influență o are Turcia, care susține într-o anumită măsură aspirațiile găgăuzilor și 
ecuația: Chișinău – Moscova – Ankara, nu prea are soluții favorabile pentru Republica 
Moldova.

Povestea de succes. Cronologic această poveste își are începutul în alegerile repe-
tate din anul 2009 când a fost formată Alianța pentru Integrare Europeană (PLDM, PL, 
AMN), alianță care a impulsionat procesele politice, economice și de relațiile externe a  
Republicii Moldova și s-a declarat ca prioritate aderarea la UE. Primele rapoarte econo-
mice au atestat o creștere a PIB-ului și au început să vină investițiile de peste hotare, iar 
populația a resimțit o înviorare economică. Raporturile internaționale erau dintre cele 
mai cordiale. Liderii politici de mare anvergură au vizitat Republica Moldova ca pe o 
nouă minune politică (Joe Biden, Angela Merkel, ș. a.) Această „poveste” a culminat cu 
semnarea Acordului de Asociere de la Bruxelles în anul 2014, dar elitele politice din noul 
val s-au dovedit a fi moral nepregătite pentru sarcina pe care și-au asumat-o. După urca-
rea pe pisc a urmat prăbușirea…

Frauda bancară. Primul semnal alarmant care a venit era legat firește de Federația 
Rusă, când prin băncile moldovenești au fost trecute cca douăzeci de miliarde de euro, 
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care au ajuns în Marea Britanie și în alte țări. Afacerea a fost botezată de presă ca „Laun-
dromatul rusesc”, adică spălătorie de bani. Implicarea justiției din Republica Moldova a 
fost plenară, ulterior au fost arestați și judecați cca 14 judecători pentru decizii suspec-
tate de favorizarea autorilor laundromatului. După acest semnal a venit o altă informație 
la fel de dură, precum că din băncile Republicii Moldova, prin intermediul creditelor a 
fost sustras un miliard de euro, ceea ce s-a confirmat ulterior, iar povara acestui furt par-
lamentul a pus-o pe umerii poporului. Aceste două cazuri au demonstrat opiniei publice 
mondiale că justiția și corupția sunt marele probleme ale Republicii Moldova și dintr-o 
țară cu „poveste de succes” a ajuns în rândul țărilor celor mai corupte. Această imagine 
contravine  afirmațiilor politicienilor despre intenția aderării la UE și acceptarea Republi-
cii Moldova în rol de candidat real. 

Politica prin influență. Cazul relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. Is-
toricul Anatol Petrencu consideră că, Federația Rusă fiind o mare putere mondială, da-
torită poziției sale geografice și guvernării actuale, este generatoare de mari probleme 
geopolitice [8, p. 7-19]. Politica externă a Federației Ruse în raport cu Republica Mol-
dova este una lipsită de finețe. În ziua când Republica Moldova în 1992 adera la ONU a 
fost declanșat războiul transnistrean. În ziua de 14 iunie 2014, când Republica Moldova 
semna Acordul de Asociere, Rusia accepta un Memorandum cu șapte acorduri semnate 
cu Transnistria. Aceste gesturi nediplomatice demonstrează că politica expansionistă a 
URSS-ului a fost preluată de politicienii din Federația Rusă și este continuată cu multă 
abnegație, dovadă fiind războiul hibrid împotriva mai multor state exsovietice, inclusiv, 
Republica Moldova. Rusia utilizează pârghii de influență foarte serioase ca să mențină 
Republica Moldova în zona sa de influență: 1. mass-media de limbă rusă într-o canti-
tate enormă prezentă în spațiul mediatic al Republicii Moldova; 2. ONG-urile pro-ruse 
invadează rețelele de socializare; 3. „gasterbaiterii” moldoveni șantajați cu expulzarea 
din Rusia și folosiți ca masă de manevră politică de către autoritățile ruse; 4. pârghiile 
economice, embargourile, ridicarea prețurilor la resursele energetice și la materia primă 
ș.a.; 5. forțele pacificatoare din Transnistria; 6. Autoproclamata republică moldovenească 
nistreană; 7. Autonomia Găgăuză; 8. Partidele PCRM și PSRM ș.a., care au programe în 
care favorizează politica Federației Ruse.

Ce este vectorul european? Vectorul european este definit ca orientare politică de 
apropiere de condițiile și normele europene acceptate de către un stat membru sau care 
ar dori să devină membru a comunității europene. Repere pentru aderare sunt: nivelul 
de democratizare a societății; nivelul de trai; libertatea justiției; libertatea presei; politi-
ca de bună vecinătate și alte criterii care demonstrează capacitatea societății de a fi la 
nivelul cerințelor civilizației moderne. Decizia de a fi acceptat ca membru al comunității 
europene o iau prin vot țările membre ale UE, dar responsabile de realizarea condițiilor 
de aderare o fac țările care doresc să se integreze, cât și elitele politice care-și propun 
acest scop în beneficiul popoarelor lor. 

Criteriile de la Copenhaga – condiții de aderare. Procesul de aderare la UE presu-
pune un efort serios din partea țărilor care vor să facă parte din comunitatea europeană. 
Există niște criterii clare, elaborate de Consiliul UE de la Copenhaga, în luna iunie 1993, 
confirmate de Consiliul UE de la Madrid, în luna decembrie 1995, care servesc drept reper 
de bază pentru realizarea acestui scop: 1. criterii politice – instituții stabile care garantează 
democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și ale minorităților; 2. criterii 



36

R E L AȚI I  I N T E R NAȚIONA L E .  Plus

Academia de 
Administrare  Publică

economice – o economie de piață funcțională și competitivă; 3. încorporarea în legislația 
națională a acquis-ului comunitar și crearea structurilor administrative și juridice de imple-
mentare [12, p. 110].

Aceste criterii în formulă desfășurată, împărțite în capitole și subcapitole, trebuie res-
pectate întocmai de țările care aderă, deoarece nu există nici o posibilitate de a ocoli 
sau a lăsa în rezervă un criteriu sau altul. De aceea se cere o mobilizare foarte serioasă a 
instituțiilor statului și a elitelor politice ca să lucreze consolidat și solidar în vederea atinge-
rii scopului final.

Țările care deja au aderat anume aceasta au demonstrat – unitate de vederi și de opinii 
în raport cu scopul propus – aderarea la Uniunea Europeană.

Concluzii. La elaborarea proiectului strategic pentru relațiile externe ale Republicii 
Moldova este important ca savanții și politicienii să asimileze cunoștințele, realitățile con-
centrate în matricea geopolitică. Apoi, prin consultări, inclusiv cu reprezentanții societății 
civile, să elaboreze și să aprobe cursul politic al dezvoltării durabile a Republicii Moldova. 

Fortificarea politicii interne este un factor primordial al echilibrului necesar pentru dez-
voltarea Republicii Moldova. Depășirea divergențelor etnice, solidaritatea socială, demni-
tatea națională etc. trebuie să devină valori nu doar acceptate teoretic, dar respectate de 
toate instituțiile statului, de cetățenii lui.

Traseul european al Republicii Moldova, aprecierea lui ca obiectiv strategic, semnarea 
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ne obligă să ne onorăm responsabilitățile, 
indiferent de statutul nostru social: conducător sau angajat; funcționar sau student etc. 
Suntem actori ai procesului politic și din această perspectivă suntem datori să asigurăm 
funcționalitatea instituțiilor democratice.
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Abstract
The article presents the Republic of Moldova - a small state, located in the area of Eastern 

Europe, with modest possibilities financial, is characterized by a specific geopolitical situa-
tion, on the one hand, is Romania - country EU and NATO member, and, on the other hand, 
Ukraine, which tends to integrate into the EU and NATO. In this setting, the author reports 
that a geopolitical matrix has formed that requires an approach new perspective of the inter-
national relations of the Republic of Moldova, the priority role in which it is attributed to ac-
cession to the European Union. The policy of the European accession of the Republic of Mol-
dova recognizes achievements and failures. From this perspective, it is essential to analyze 
the errors, difficulties. New programs are needed, the author mentions, focused on achieving 
the Republic of Moldova - European integration.
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Introduction. Thirty years have passed since the proclamation of the state of the Re-
public of Moldova, enough time to make some conclusions, check the path taken and 
outline the achievements and mistakes made in the foreign policy area. In the beginning, 
the state of the Republic of Moldova formulated the concept of its foreign policy as a gen-
eral one, of good relations with all the states of the world and with the greatest possible 
coverage of the geographical space through a diplomatic network. In this process, some 
aspects were not taken into account, such as: that fact that the Republic Moldova is a small 
state, with a modest influence in international relations and modest financial possibility 
that would not cover the needs of a serious network of diplomatic missions or European 
and global structures concerned with the politics of the states of the world, such as the 
United Nations, the European Union, the North Atlantic Treaty Organization, the World 
Trade Organization, the World Health Organization, etc. 

For this reason, in the present study we intend to change the perspective on foreign 
policy of the state of the Republic of Moldova through the prism of a geopolitical vision 
dictated by the settlement between two states: Ukraine and Romania pursuing a distinct 
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policy. Romania, being member of the EU and NATO, claims to enter the Schengen area, 
and Ukraine aims to adhere to NATO and integrate into the EU. 

In this context, the foreign policy of the Republic of Moldova must be formulated based 
on this geopolitical matrix. We would like to note that the Moldovan political class and 
society, at the moment, are divided into two parts: those who recognize the geopolitical 
situation of the country and make efforts, contributing to the advancement of the Repub-
lic Moldova on the path to EU integration and those, who are oriented towards integra-
tion into the Eurasian Economic Union. The state policy, oriented towards the Eurasian 
Economic Union, lacks perspective [11, pp. 107-155]. The efforts that are consumed in this 
direction will be lost in vain. 

Here it is appropriate to refer to the example of Japanese diplomacy, which analyzing 
a current issue is obliged to design in time what the given subject will look like or be per-
ceived in 40 years. It is a definite example of a true political prognosis that is very close to 
science futurism, but it is beneficial for future generations, ensuring a logical continuity in 
the perception and analysis of the events produced. If we had had diplomacy like that in 
the 1990s, the picture of the foreign policy of the Republic of Moldova would have had a 
more concrete contour, based on the geopolitical matrix.

The diplomatic experience of the states of the world suggests that in the elaboration 
of strategies and policies we should take into account the status of the international rela-
tions actor: a developed state with influence or a small, underdeveloped state. For the 
former, the goal of foreign policy is maintaining and strengthening influence; for the latter, 
a rational policy is required, able to ensure survival in the conjuncture of external rela-
tions. We consider it important that the concept be stated in the political message of the 
representatives of the small state foreign policy, through a clear and rational formula that 
would not allow arbitrary interpretations. A small country builds good relations with large 
countries, avoids disputes and alliances, thus it maintains its state integrity, authority and 
sovereignty. Trying to get involved in conflicts between large countries usually ends tragi-
cally for the small actors, so it would be necessary for small countries to opt for a balanced 
policy both internally and externally. The Romanian diplomat Mircea Malița is of the opin-
ion that the best relationship with the big neighbors is: “The path that remains open is that 
of good neighborhoods. Unfortunately, this concept has been neglected in the vocabulary 
and practices of international life. It is so promising that it can be believed that it will solve 
the problem of influence or security zones, which is the most dangerous terrain for the 
security of the world” [7, pp. 11-24].  

Conceptual aspects of the geopolitical matrix reflected in the theory of interna-
tional relations. The notion of matrix being of mathematical origin is usually applied in 
the case of the study of numerical strings in higher mathematics. It is an effective grouping 
formula of information, its evolving research and use as a musical refrain in the elaboration 
of the researched topic. Methodologically, this procedure is related to the “goals-means 
method” and corresponds to the theoretical-cognitive function thanks to the application 
of the philosophical-scientific methodology [9, pp. 13-177].

The explanatory dictionary of the Romanian language defines ‘matrix’ as representing a 
numerical system, organized vertically and horizontally [2, pp. 419-605]. The same diction-
ary offers another meaning of ‘matrix’, a concept used in the case of the notion of truth, 
in which the relation of truth and of its components is represented in the form of a table 
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[2, pp. 419-605]. DEX offers the linguistic definition of the word ‘matrix’. In the first case it 
is about the mathematical matrix, in the second - the logical matrix. The natural question 
arises whether this notion can be extrapolated to other areas. It is known that in biology 
and chemistry, this notion has found its application. In the view of many scholars, the no-
tion of matrix can also be used in the case of examining political, historical or external 
relations phenomena.

The philosopher L. Roșca defines political science as the science that aims to study the 
origin of political phenomena [10, pp. 296-318]. Applying the dialectical method, it follows 
to establish a relationship between political science and geography. From a research per-
spective, the map is a real working tool that allows us to draw conclusions about the evo-
lution of international relationships over time. The dynamics of these changes, the speed 
with which they occur, offers us tangible results for knowing the essences of international 
relations. The map represents a projection of the geopolitical matrix. DEX defines geopoli-
tics as a theory in which the policy of a state depends directly on the geographical location 
[2, p. 419-605]. M. Malița has a critical opinion of “geopolitics”, as if it were a doctrine spe-
cially elaborated by the great powers in order to promote imperial interests so that points 
of strategic interest would be sketched on the world map [7, p.11-24]. 

This reasoning connects better the concept of critical geopolitics, expressed by L. Du-
mitrescu, in whose vision it branches in two distinct directions: the first direction involves 
geographical decipherment, and the second direction represents the perception of space 
[3, pp. 433-434]. L. Dumitrescu outlines the definition of “geopolitics” as a study of power, 
which corresponds to the initial definition of this term [4, pp. 423-426]. It should be noted 
that over time, from the twentieth century to the first centuryXXI, the science of geopoli-
tics has known the evolution from classicism to neoclassicism, as defined by S. Guzzini [5, 
p. 3]. Thus, we can conclude that “geopolitics” is the science of synthesis depending on 
natural and spatial factors, researches of the territory, the configuration of the country, the 
geographical position, and the economic, social, political, historical status. In other words, 
“geopolitics” discovers the impact of geographical factors on international politics [6, pp. 
356-357]. 

These definitions of “geopolitics” are purely theoretical inventions, while in practice, 
let’s say, “geopolitics” related to the Republic of Moldova can be defined in the formula 
presented by E. Ciobu with the respective consequences: “The dynamics of change on the 
political map of Europe requires a new configuration of the spaces of influence of the Great 
Powers, placing the Republic of Moldova at the epicenter of the dispute of the territories 
in the area of their geopolitical interests. A closer analysis also highlights an overlap of for-
eign political interests with reference to the Republic of Moldova. In the NATO-Russia con-
frontation regarding the spheres of influence in South-Eastern Europe, in the process of 
our country’s international affirmation, the interests of the neighboring countries should 
not be ignored either ”[1, pp. 37-38].

In the understanding of the political scientists Bogdan Țîrdea and Larisa Noroc, geo-
politics is not only a theoretical definition, but is the creator of new categories and geo-
graphical-territorial concepts: “Heartland, Rimland, Borderland”, which explains not only 
the direct phenomenon, such as in the case of the USA, which fights in Afghanistan with 
terrorists, but also the indirect desire to bring the US closer to Kazakhstan’s gas and oil 
reserves, deposits in the immediate vicinity of the border of these countries [14, pp. 120-
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122]. The notion of heartland (pivotal earth) was introduced as a geopolitical notion by 
two British scientists H. Mackinder and J. Fairgrieve, who consider that the state in the mid-
dle has the best position for dominating a continent. Globally, the central position belongs 
to the world island of Afro-Eurasia, being the largest compact land area [13, p. 22].

Integration of the Republic of Moldova in the European Union: strategic objec-
tive and reality. The national idea is the idea that unites the aspirations of a population 
and is the slogan with which the political elite achieves the proposed goals, uniting the 
group interests with those of the majority of the population. Without a national idea, it is 
very difficult to consolidate a forming state. The Moldovan society, with a majority popula-
tion of 80% and minorities in a proportion of 20%, is a society divided into two parts on 
ethno-cultural criteria, but also on conceptual criteria. Surveys show that almost half of 
the population of the Republic of Moldova, in different periods of time, opts for accession 
to the European Union, if it is beneficial to it, and the other half opts for accession to the 
Russian Federation, the Russia-Belarus Customs Union, also based on conjuncture criteria. 
This approach is neither pragmatically nor politically grounded, but it is a sentimental one, 
reflecting some historical connotations of sympathy and antipathy towards Romania or 
towards Russia, be it tsarist or Soviet.

Politicians have supported and continue to use these two diametrically opposed seg-
ments when it comes to the strategic direction of sustainable development of the Republic 
of Moldova. For this reason, any initiative on one side or the other is paralyzed by the op-
posing side. This can also be explained by the political zigzags in which a democratic gov-
ernment is replaced, at a certain period of time, by a left-wing government - communist 
or socialist. These electoral fluctuations cause the perplexity of the West, which looks with 
suspicion at the state of political instability. 

Territorial reintegration is the key issue of the Republic of Moldova. Disposing of a cer-
tain cultural and territorial autonomy, the two administrative structures: Gagauz Autono-
mous Territorial Unit and the self-proclaimed Transnistrian Republic have a pro-Russian 
orientation and fulfill the role of agents of influence in the political space of the Republic 
of Moldova. They speculate on the idea of promoting the Russian language, as a state lan-
guage, and resort to the support of the Russian Federation, sometimes flagrantly violating 
the Constitution of the Republic of Moldova. They neither accept the idea of Moldova’s 
accession to the European Union nor the union of our country with Romania. If the un-
ion with Romania takes place, these two administrative units will declare themselves in-
dependent and will become enclaves of the Russian Federation. This political approach 
complicates the processes of Moldova’s accession to the European Union and of an effec-
tive cooperation with Romania. There are few solutions, because in the case of Gagauzia, 
Turkey has a certain influence, which supports to a certain extent the aspirations of the 
Gagauzians and the equation: Chisinau - Moscow - Ankara, does not have very favorable 
solutions for the Republic of Moldova.

The success story. Chronologically, this story begins in the repeated elections of 2009, 
when the Alliance for European Integration (PLDM, PL, AMN) was formed, an alliance that 
boosted the political, economic and foreign relations processes of the Republic of Mol-
dova and declared as a priority the accession to EU. The first economic reports showed 
an increase in GDP, investments began to come from abroad, and the population felt an 
economic revival. International relations were among the most cordial. Large-scale politi-
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cal leaders visited the Republic of Moldova as a new political miracle (Joe Biden, Angela 
Merkel, etc.) This “story” culminated in the signing of the Association Agreement in Brussels 
in 2014, but the political elites in the new wave proved to be morally unprepared for the 
task they undertook. After climbing the peak, the collapse followed.

The bank fraud. The first alarming signal that came was of course related to the Russian 
Federation, when about twenty billion euros were passed through the Moldovan banks 
and reached Great Britain and other countries. The business was dubbed the “Russian 
Laundromat” by the press. The involvement of the judiciary in the Republic of Moldova was 
plenary, later about 14 judges were arrested and tried for decisions suspected of favoring 
the perpetrators of the Laundromat. After this signal came other equally tough informa-
tion, such as one billion euros was stolen through loans from the banks of the Republic of 
Moldova. This information was later confirmed and the Parliament put the burden of this 
theft on the shoulders of the people. These two cases have demonstrated to the world 
public opinion that justice and corruption are the big problems of the Republic of Moldova 
and that from a “success story” country it has got among the most corrupt countries. This 
image contradicts the statements of politicians about the intention to join the EU and the 
acceptance of the Republic of Moldova as a real candidate.

Politics through influence. The case of Moldova’s relations with the Russian Feder-
ation. The historian Anatol Petrencu considers that the Russian Federation, being a great 
world power due to its geographical position and the current government, generates great 
geopolitical problems [8, p. 7-19]. The foreign policy of the Russian Federation in relation to 
the Republic of Moldova is a lack of finesse. On the day the Republic of Moldova joined the 
UN in 1992, the Transnistrian war broke out. On June 14, 2014, when the Republic of Moldova 
signed the Association Agreement, Russia accepted a Memorandum with seven agreements 
signed with Transnistria. These non-diplomatic gestures show that the expansionist policy of 
the USSR was taken over by politicians in the Russian Federation and is continued with much 
selflessness, as evidenced by the hybrid war against several ex-Soviet states, including the 
Republic of Moldova. Russia uses very serious levers of influence to keep the Republic of Mol-
dova in its area of influence: 1. Russian-language media in an enormous amount present in 
the media space of the Republic of Moldova; 2. Pro-Russian NGOs invade the social networks; 
3. Moldovan “guest workers” are threatened with expulsion from Russia and used as a politi-
cal maneuver by the Russian authorities; 4. Economic levers, embargoes, increased prices for 
energy resources and raw materials, etc.; 5. peacekeeping forces in Transnistria; 6. The self-
proclaimed Moldovan Transnistrian Republic; 7. Gagauz Autonomy; 8. Communist,  Socialist, 
and etc. parties which have programs that favor the policy of the Russian Federation.

What is the European vector? The European Vector is defined as a policy guideline 
that approximates the European conditions and rules accepted by a Member State or 
wishing to become a member of the European Community. Landmarks for accession are: 
the level of democratization of society; standard of living; freedom of justice; freedom of 
the press; good neighborly policy and other criteria that demonstrate the ability of society 
to meet the requirements of modern civilization. The decision to be accepted as a member 
of the European Community is taken by a vote of the EU member states, but responsible 
for achieving the conditions of accession are the countries that want to integrate, as well as 
the political elites who put forward this goal for the benefit of their peoples.

Copenhagen criteria - conditions for accession. The EU accession process requires 
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a serious effort on the part of the countries that want to be part of the European Com-
munity. There are some clear criteria, developed by the EU Council in Copenhagen in June 
1993, confirmed by the EU Council in Madrid in December 1995, which serve as a basic 
benchmark for achieving this goal: 1. political criteria - stable institutions that guarantee 
democracy, the rule of law, respect for human and minority rights; 2. economic criteria - a 
functional and competitive market economy; 3. the incorporation of the acquis commu-
nautaire into national law and the creation of administrative and legal implementation 
structures [12, p. 110].

These criteria in a developed formula, divided into chapters and subchapters, must be 
followed exactly by the acceding countries, as there is no possibility of circumventing or 
leaving one criterion or another in reserve. That is why a very serious mobilization of state 
institutions and political elites is required in order to work in a consolidated and solidary 
way in order to reach the final goal. The countries that have already joined the EU have 
demonstrated namely this - unity of views and opinions in relation to the proposed goal - 
accession to the European Union.

Conclusions. When elaborating the strategic project for the external relations of the 
Republic of Moldova, it is important for scientists and politicians to assimilate the knowl-
edge, the realities concentrated in the geopolitical matrix. Then, through consultations, 
including with representatives of the civil society, they should develop and approve the 
political course of sustainable development of the Republic of Moldova.

Strengthening domestic policy is a key factor in the balance needed for the develop-
ment of the Republic of Moldova. Overcoming ethnic differences, social solidarity, national 
dignity, etc. must become values not only accepted theoretically, but respected by all state 
institutions and its citizens.

The European route of the Republic of Moldova, its appreciation as a strategic objective, 
the signing of the Association Agreement with the European Union, obliges us to honor 
our responsibilities, regardless of our social status: leader or employee; clerk or student, 
etc. We are actors in the political process and from this perspective we are obliged to en-
sure the functionality of democratic institutions.
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