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ety is mutual respect and respect for another’s personality. Any limitations, legal provisions are irstly born at a moral 
and social norm and only if not respected becomes a rule of law under threat of coercive force of the government. 
Impunity for hate speech and hesitation of political actors create a fertile ground for discriminatory attitudes rooting 
inequality and prejudice.

One of the measures from civil society in this area was the launching on February 25, 2014 of the campaign No 
Hate Speech Movement (Moldova fără ură). The project aims to combat racism and discrimination in the online en-
vironment by mobilizing young people and youth organizations to recognize and act against these human rights 
violations. Launched in Europe, the campaign will be carried out by young people, youth support government’s in-
stitutions. [11]

The change for the better in society depends on each of us and whether that will stand before all things, no sanc-
tions or mechanisms would be required to prevent hate speech in the online environment. Our society is not ideal for 
preventing and combating hate speech in the online media, we suggest to create an authority that would be respon-
sible for collecting, reporting hate speech cases at the moment when hate speech occur, recording these cases similar 
to the way it happens in EU member states or the USA model that was presented above.
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SUMMARY

Pretending to be qualiied continuously as a great power, Russia aspires after the retrievment of the last state, that of 

Superpower.To reach its purpose , Russia used in its relations with the Republic of Moldova diferent pressures with political 

, economical and military charactere , pressures that take part from the hard power policy . so , this article examines the 

aspect of maintaining of the Republic of Moldova in the inluence sphere of Russian Federation.

Pentru o mai bună comprehensiune a politicii externe a Federaţiei Ruse este necesară analiza acesteia prin prisma 
utilizării hard power-ului (politica dură), realizată prin intermediul mijloacelor militare şi economice cu scopul de a 
exercita presiune. [5; 6] Astfel, pentru a-şi realiza obiectivele propuse, Federaţia Rusă  utilizează o serie de măsuri tra-
diţionale sau hard power, cum ar i acţiunile militare şi sancţiunile economice.

Un aspect al hard power-ului rusesc poate i considerată prezenţa militară rusă care  a apărut din punct de vedere 
politic şi juridic atunci când Preşedintele Republicii Moldova, prin decretul nr. 234 din 14 noiembrie 1992, conform 
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căruia armele, muniţiile, mijloacele de transport, tehnica militară, bazele militare şi altă avere aparţinând unităţilor 
militare ale Armatei Sovietice, dislocate pe teritoriul republicii, au fost declarate proprietate a Republicii Moldova. La 
18 martie 1992, decretul nr.73 emis de preşedintele Snegur stipula că „în scopul creării bazei pentru constituirea For-
ţelor Armate ale Republicii Moldova,” unităţile militare ex-sovietice dislocate în Moldova au fost trecute sub jurisdicţia 
Republicii Moldova şi transmise Ministerului Apărării al republicii „cu toată tehnica, armamentul, clădirile şi altă avere 
alată la balanţa unităţilor militare.”

Ignorând decretele Preşedintelui Mircea Snegur, la 1 aprilie 1992, Boris Elţîn, Preşedintele Federaţiei Ruse, a emis 
decretul nr. 220 „Cu privire la trecerea sub jurisdicţia Federaţiei Ruse a unităţilor militare ale Forţelor Armate ale fostei 
URSS alate temporar pe teritoriul Republicii Moldova.” În conformitate cu acest decret, „Armata a 14-a de Gardă, for-
maţiunile, unităţile militare şi instituţiile Forţelor Armate ale ex-URSS, alate pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu 
au intrat în componenţa forţelor sale armate, au fost trecute sub jurisdicţia Federaţiei Ruse şi în subordonarea coman-
damentului suprem al Forţelor Armate Uniicate ale CSI. Trecerea trupelor sub jurisdicţia Federaţiei Ruse se explică prin 
următoarele motive: de a menţine o conducere stabilă şi de a asigura funcţionarea trupelor, de a nu admite implicarea 
trupelor în conlicte interetnice; de a proteja din punct de vedere social militarii şi membrii familiilor lor. 

Deşi decretul din 1 aprilie 1992 a fost un act ilegal şi neprietenenesc din partea Rusiei, conducerea Moldovei  nu l-a 
contestat. Aceasta se explică, probabil, prin faptul că decretul a fost emis într-o perioadă foarte tensionată a relaţiilor 
moldo-ruse, unul din scopurile emiterii lui iind de a nu admite implicarea trupelor în conlict. Există un şir de motive 
pentru a considera decretul Preşedintelui Elţîn drept ilegal. Este unanim acceptat că pe teritoriul unui stat acţionează 
legile interne  şi normele de drept internaţional pe care le-a acceptat statul respectiv, aderând la anumite convenţii 
şi tratate internaţionale. Decretul Preşedintelui Elţîn însă în poida acestei reguli unanim acceptate, s-a extins asupra 
unui teritoriu care nu făcea parte din componenţa Federaţiei Ruse, asupra unor organizaţii şi asupra unei averi care 
nu aparţineau Rusiei. Deci luând în consideraţie cele menţionate, decretul  din 1 aprilie 1992 nu poate i  considerat 
legal şi, totodată, tehnica militară, armamentele, muniţiile şi altă avere a trupelor ex-sovietice dislocate pe teritoriul 
Republicii Moldova la data emiterii acestui decret aparţineau Moldovei, iar Rusia şi-a însuşit o avere care nu-i aparţine. 
[4, p. 124-125]

Conlictul transnistrean reprezintă un conlict doar geopolitic. Vorbind despre valoarea geopolitică şi geostrategi-
că a conlictului, se spune că Transnistria ar i un „cuţit rusesc înipt în spatele Ucrainei,” precum şi ar reprezenta o bază a 
Rusiei pentru „direcţia” balcanică. Astăzi, Rusia intră în Balcani mai curând prin Ucraina, or sudul Basarabiei nu mai este 
în componenţa Republicii Moldova. Perioada 1998-99 a fost una din perioadele de succes a conducerii moldoveneşti 
care a reuşit internaţionalizarea conlictului şi, în acest context, cel mai important eveniment a avut loc în decembrie 
1999 când, la Summit-ul OSCE de la Istanbul, Rusia a promis că-şi va retrage trupele şi tehnica militară de pe teritoriul 
Moldovei. Ulterior însă, după demisia lui Boris Elţîn şi venirea lui Vladimir Putin în funcţia de Preşedinte al Federaţiei 
Ruse, lucrurile s-au schimbat, trupele ruseşti rămânând şi până astăzi aici. [7]

Totuşi în relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol s-a înregistrat o răcire.  După refuzul de a semna „Memorandumul 
Kozak,” relaţiile dintre cele două state Republica Moldova şi Federaţia Rusă, au devenit tensionate, ambele ţări adu-
cându-şi învinuiri reciproce privind eşuarea semnării menţionatului document. Mai mult ca atât, după 2004, când 
Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin a înţeles că nu găseşte sprijin la Moscova, iar aceasta a început să-l 
susţină direct pe Smirnov, şeful autoproclamatei republici moldoveneşti nistrene, acesta a schimbat cursul politicii 
externe a Moldovei orientându-se, cel puţin formal, către UE. Punctul culminant al acestei perioade s-a consumat în 
martie 2006, când după introducerea noului regim la frontiera moldo-ucraineană, măsură ce a fost interpretată la Tira-
spol şi la Moscova drept blocadă economică. Ca răspuns, Rusia a impus embargoul la exportul de vinuri moldoveneşti 
ceea ce a afectat grav economia moldovenească. Aceasta l-a făcut pe Preşedintele Voronin să devină mai receptiv la 
propunerile ruseşti. [10] 

De asemenea, un alt instrument  hard power este cel economic, foarte des folosit de către Federaţia Rusă în scopul 
realizării intereselor sale în spaţiul est-european. Petrolul şi gazele sunt resursele cele mai preţioase ale Rusiei. După 
instalarea la putere, Putin a folosit dependenţa energetică a Republicii Moldova  şi a multor state europene ca instru-
ment politic de negociere şi şantaj.

Analizând aspectul energetic, este de remarcat faptul că comportamentul dur al Gazprom-ului faţă de Republica 
Moldova are conotaţie de ordin (geo)politic şi (geo)economic, având tangenţă cu orientarea prooccidentală a autori-
tăţilor oiciale de la Chişinău. La nivel de declaraţii oiciale şi acţiuni, Moscova dă de înţeles într-o manieră expres că nu 
va accepta niciodată apropierea structurilor militare pan-occidentale în imediata vecinătate. Astfel, şantajul energetic 
faţă de Chişinău reprezintă doar un instrument de presiune în scopul asigurării securităţii naţionale ruse. Pe de o parte, 
este un semnal pentru Occident în ceea ce priveşte extinderea inluenţei sale spre Est (în special, de ordin politic şi 
militar), care subminează interesul naţional al Rusiei în regiune. Pe de altă parte, aceste acţiuni reprezintă atenţionări 
permanente pentru Moldova, determinându-o să-şi revadă propria poziţie vis-à-vis de aderarea sa la structurile occi-
dentale. În context, urmează a i menţionată intenţia Moscovei de a inluenţa situaţia politică internă din aceste două 
state, care este instabilă din cauza unor diferenţe de poziţii şi disensiuni dintre diferite forţe politice. [9]

În poida unui sol fertil, Moldova totuşi nu ocupă o poziţie geograică foarte bună şi nici nu dispune de resurse mi-
nerale. Procesul de reforme de după obţinerea independenţei a decurs foarte dureros, iar guvernele de atunci nu prea 
aveau nici suport politic în implementarea lor. Această stare de lucruri a făcut ca, de fapt, economia moldovenească 
să rămână dependentă de piaţa rusească. După tensionarea relaţiilor cu Rusia, Republica Moldova a început căutările 
pentru a-şi diversiica exporturile şi, în acest sens, piaţa europeană a devenit una atractivă, mai ales dat iind faptul că 
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ea este o piaţă previzibilă, mult mai puţin dependentă de factorul politic, spre deosebire de piaţa rusească care depin-
de de capriciile conducătorilor de la Moscova. În scurt timp, UE a devenit principalul partener economic al Chişinăului, 
şi chiar regiunea transnistreană care este, tradiţional, apropiată de Rusia, exportă mai mult în ţările europene decât în 
Est. La capitolul energetic, Moldova este totuşi dependentă în totalitate de gazele ruseşti, care sunt utilizate de către 
Rusia drept un alt instrument în vederea impunerii voinţei sale în anumite teritorii. [7]

De fapt, Rusia participă deja de un sfert de veac la scrierea destinului pentru Republica Moldova: Republica Mol-
dova, o ţară independentă din 1991, a devenit, practic, în totalitate dependentă de livrările de carburanţi din Rusia. 
Jumătate din compania de stat „Moldovagaz” aparţine gigantului rus „Gazprom.” Rusia este principala piaţă de desfa-
cere pentru mărfurile agricole moldoveneşti. În afară de aceasta, sute de mii de gasterbaiteri din Moldova lucrează în 
Rusia. Transferurile efectuate de moldovenii care muncesc în Rusia constituie o bună parte din Produsul Intern Brut. În 
republica separatistă din Transnistria, unde de 25 de ani în capul mesei sunt separatiştii susţinuţi de Moscova, Rusia a 
plasat circa 2 mii de militari şi un mare arsenal de armament, care nu este retras în poida acordului semnat în 1999. De 
iecare dată când Republicii Moldova a încercat să scape de inluenţa Rusiei, Moscova face presiuni. În general, făcând 
uz de problema livrării gazelor şi, tot mai des, la embargouri. În septembrie 2013, când a devenit posibil un parteneriat 
cu UE, Rusia a întrerupt importurile de vin şi divin din Moldova, invocând motivul calităţii necorespunzătoare. Sanc-
ţiunile au devenit mai dure în vara lui 2014, de când Rusia nu mai importă fructe din Moldova, după ce a fost semnat 
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. [8] 

În prezent, industria gazului în Republica Moldova este dirijată din afară, iind dependentă la 100% de o singură 
piaţă de export – Federaţia Rusă, mai exact, de un singur furnizor – SAR „Gazprom.” În cele din urmă, problema apro-
vizionării cu gaze naturale a consumatorilor casnici şi industriali din Republica Moldova a devenit o chestiune deo-
sebit de sensibilă, fapt ce afectează direct securitatea energetică a Republicii Moldova. Situaţia delicată din sectorul 
energetic moldovenesc reprezintă un factor deosebit de grav, deoarece este deseori utilizat în diverse scenarii politice 
sau militare, practicate de Kremlin. Politica tarifară sau blocarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale creează 
numeroase „mine cu explozie întârziată” pentru stabilitatea şi cursul democratic al Republicii Moldova, instituind de-
pendenţe periculoase pentru cursul modernizator al ţării, luând în consideraţie situaţia economică şi inanciară a ţării 
şi capacitatea redusă de plată pentru resursele energetice importate. 

Din păcate, până în prezent problema preţului pentru gazul importat din Federaţia Rusă rămâne una sensibilă 
pentru Republica Moldova în urma revizuirii relaţiilor companiei ruse „Gazprom” cu fostele republici sovietice, aceste 
schimbări cel mai dur iind simţite de ţările cu orientare prooccidentală. În acest sens, atragem atenţia asupra faptului 
că „Gazprom”-ul nu are semnate contracte de lungă durată care să stabilească preţul ix pentru resursele energetice 
cu multe state ex-sovietice.  Astfel, considerăm că în viitorul apropiat nici nu vor i semnate, din anumite raţionamente 
politice şi strategice.  Aceasta ne determină să credem că Moscova va folosi în continuare arma energetică pentru 
inluenţarea cursului politic al ţărilor slab dezvoltate şi 100% dependente energetic de ea, cum este şi cazul Moldovei. 

Un alt factor, care are repercusiuni politice şi nu numai sunt datoriile Republicii Moldova faţă de Federaţia Rusă 
pentru resursele de gaze naturale importate. În prezent, SA „Moldovagaz” are o datorie de aproximativ 2,4 mlrd. USD 
pentru gazul importat din Rusia. Din această sumă, cca 2 mlrd. sunt datoriile Transnistriei. Datoria Tiraspolului revine 
întreprinderii „Tiraspoltransgaz” SRL, care administrează reţeaua de gaze din Transnistria, aceasta însă nu este parte la 
contractul de bază de cumpărare-vânzare a gazelor naturale încheiat între „Gazprom” şi „Moldovagaz.” În consecinţă, 
Gazprom-ul are dreptul legal de a cere de la noi achitarea tuturor datoriilor, atât a celor acumulate de Chişinău, cât şi 
a celor acumulate de Tiraspol. Ţinem să subliniem faptul că datoriile sunt principalul canal de exercitare a presiunilor 
economice sau/şi politice. Astfel că datoriile Tiraspolului acumulate pe parcursul ultimilor 18 ani sunt „puse pe spatele” 
Chişinăului, care nici nu controlează teritoriul respectiv.

În prezent, administraţia de la Tiraspol negociază condiţiile de transmitere către „Gazprom” a cotei sale în „Moldo-
vagaz.” Tiraspolul vrea să obţină şi posibilitatea de a încheia contracte directe cu „Gazprom” privind livrarea de gaze în 
regiunea transnistreană. Totodată, este negociată şi o reeşalonare a plăţii enormelor datorii pe care le are Tiraspolul 
faţă de „Gazprom.” Ne vine greu să credem că un astfel de aranjament i-ar conveni Moscovei, deoarece Federaţia Rusă 
nu are nevoie de o Transnistrie independentă. Federaţia Rusă are nevoie de o Moldovă manevrabilă prin intermediul 
Transnistriei. În această ordine de idei, se explică votul de respingere al Dumei de Stat privind independenţa „rmn” 
după declararea independenţei Kosovo sau după războiul din Georgia din vara anului 2008. În plus, ruşilor le convine 
ca această uriaşă datorie în creştere a Tiraspolului (cca 2 mlrd. USD) să ie „pusă pe spatele” Moldovei.

Până în anul 2008 autorităţile separatiste plăteau pentru gazul rusesc tarife de 4-5 ori mai mici decât în restul 
Moldovei. Însă, începând cu 2008, „Gazprom”-ul, şi-a dat seama „pe neaşteptate” că nu mai este dispus să livreze Trans-
nistriei gaze la preţuri preferenţiale, ci la aceleaşi tarife pe care le practică şi în cazul Republicii Moldova. Deci, nu este 
diicil să constatăm că datoriile Tiraspolului vor creşte de aici încolo în „progresie geometrică,” care, în prezent, devin 
automat datoriile Chişinăului. În aceste condiţii ne putem aştepta la „surprize,” ceea ce poate determina ca Moscova 
să deţină toate pârghiile în sectorul energetic moldovenesc. De altfel, nu este complicat să ne dăm seama unde se va 
face politica în sectorul energetic din Republica Moldova. Pe scurt, pot airma cu certitudine că vom i „legaţi de mâini 
şi de picioare” de către gigantul rus.

Remarcăm faptul că tarifele mici din Transnistria făceau să crească datoriile acesteia pentru gazele livrate de 
„Gazprom.” Şi suntem, practic, convinşi că acest lucru se făcea conştient. Acum când tarifele au crescut, datoriile şi 
dependenţa energetică a statului în ansamblu creşte. Este, desigur, un factor din umbră şi puţin observat, însă avem 
convingerea că datoriile (aproximativ de 2,4 miliarde USD) caliicate drept ale Republicii Moldova, vor conduce ca 
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„Gazprom”-ul să le pretindă mai târziu de la noi. Deoarece atât timp cât Transnistria nu este un subiect independent, 
interpretarea dreptului internaţional de către Rusia poate să se răsfrângă negativ asupra Moldovei privind achitarea 
datoriilor pentru gazul importat. În acest context, putem airma că Moscova foloseşte „Gazprom”-ul drept un instru-
ment de politică externă, încercând să valoriice lacunele cu care se confruntă Republica Moldova, în special, vulnera-
bilităţile enorme în faţa riscurilor energetice. Astfel, Republica Moldova ar trebui să facă faţă dependenţei complete 
a ţării de importul de resurse energetice printr-o abordare integrată, constând în diversiicarea mixtului de energie 
şi diversiicarea surselor şi rutelor de alimentare cu energie importată: conservarea energiei, construcţia propriilor 
rezervoare de gaze, asigurarea legăturii cu sistemul de gaze din România în direcţia vest-est etc.  În plus, exemplul 
ţărilor baltice, care depind în mare parte de un singur furnizor, este cât se poate de concludent pentru Chişinău. Or, se 
necesită o nouă abordare în strategia de asigurare a securităţii energetice, care ar determina creşterea capacităţii de 
plată pentru resursele energetice importate. În acest fel relaţiile moldo-ruse pe segmentul energetic ar căpăta o nouă 
abordare, bazată doar pe obligaţiunile asumate. [1] 

Un alt instrument al hard power-ului Rusiei de realizare a intereselor geopolitice, prin intermediul armei econo-
mice, este impunerea embargourilor la diferite produse. Începând cu martie 2006, Rusia a introdus diverse sancţiuni 
împotriva exportatorilor din Republica Moldova. Dacă e să analizăm cauzele acestor sancţiuni, atunci iecare dintre 
acestea are unul şi acelaşi motiv - nesupunerea sau intenţia de ieşire din sfera de inluenţă a Federaţiei Ruse. [3] 

Interzicerea importului rusesc de vinuri moldoveneşti şi georgiene a început la sfârşitul lunii martie 2006 şi a creat 
un conlict diplomatic major între Republica Moldova, pe de o parte, şi Rusia, pe de altă parte. Comerţul de vin cu Rusia 
ocupa în acel moment 80-90% din totalul exporturilor de vinuri dintre cele două ţări. Inspectorul-şef sanitar din Rusia, 
Ghennadie Onişcenko, a airmat că în vinurile georgiene şi moldoveneşti au fost găsite metale grele şi pesticide şi că 
acestea au falsiicat produse alcoolice etichetate ca vinuri. [7] Agenţia rusă pentru protecţia consumatorilor a susţinut 
că a examinat 21 de sortimente de vin georgian vândut la Moscova şi a concluzionat că 85,7 % nu au respectat cerin-
ţele sanitare. Pesticide au fost descoperite în 60 % din probele din Republica Moldova. Cu toate acestea, autorităţile 
moldoveneşti au susţinut că există dovezi furnizate de înşişi ruşii şi din alte zeci de ţări din întreaga lume care importă 
vinuri moldoveneşti fără probleme raportate. Republica Moldova a susţinut că interdicţia este, de fapt, un şantaj eco-
nomic. Interdicţia privind importurile de vinuri a parvenit într-un moment de agravare a relaţiilor diplomatice dintre 
state pe fundalul schimbărilor, precum şi al divergenţei de poziţii între Rusia şi Republica Moldova privind viitorul 
Transnistriei. Un an mai devreme, Duma rusă a cerut o interdicţie asupra importurilor de vinuri moldoveneşti, deoa-
rece Republica Moldova a fost considerată ca promovând politici antiruseşti. vinului moldovenesc impus de Rusia în 
martie 2006. [2]

În acest context, pot i menţionate şi embargourile din toamna 2013 impuse Republicii Moldova la produsele 
vinicole şi carne, cât şi cel din 2014 la fructe. De asemenea, în 2013 Federaţia Rusă impune un embargou la produsele 
din ciocolată de provenienţă ucraineană. 

Făcând o analiză atentă a condiţiilor în care sunt impuse aceste sancţiuni de către Rusia, este evident faptul că toa-
te aceste manifestări au caracter politic. Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din 28-29 noiembrie 2013, la care 
Republica Moldova era aşteptată să parafeze Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, precipită geopolitica spaţiu-
lui postsovietic. Rusia a recurs la toate instrumentele disponibile pentru a obstrucţiona parcursul european asumat de 
către Republica Moldova, iar presiunile Federaţiei Rusie au crescut odată cu dinamizarea relaţiilor moldo-europene.
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