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Până în prezent, în literatura de specialitate din străinătate, precum și în cea autohtonă nu există un studiu integru al 

relațiilor moldo-franceze. Fiind la o etapă incipientă de cercetare, relevante rămân tratatele și acordurile semnate între 

Franța și Republica Moldova, site-urile oficiale ale Ambasadei Franței în Republica Moldova, Ambasadei Republicii 

Moldova în Franța, Alianței Franceze din Moldova, Agenției Universitare a Francofoniei, al Guvernului Republicii 

Moldova și al Guvernului Republicii Franceze. Un rol aparte în studierea problemei în cauză (pentru partea teoretică a 

acesteia) au normele de drept diplomatic şi consular. Cercetarea fenomenului relaţiilor bilaterale se înscrie într-o serie 

de preocupări marcate de lipsa unei unanimităţi conceptuale. Referinţele, regăsite în studii politologice, economice sau 

în publicistică, comportă un caracter destul de antrenant. Până la moment se menţine totuşi o carenţă evidentă în tratarea 

adecvată a acestui subiect. 

Cuvinte-cheie: relaţii bilaterale, proces integraţionist, politică externă, ştiinţă autohtonă, literatură de specialitate, 

analiză istoriografică, cercetare. 

 

HISTORIOGRAPHY OF THE RESEARCH OF MOLDOVAN-FRENCH RELATIONS  

WITHIN THE EUROPEAN INTEGRATIONIST PROCESS 

Until the present in the national and international literature of specialty there is not an integral study of the Moldovan-

French relations. Being at an early stage of research, the main sources are the treaties and agreements signed between 

France and Republic of Moldova, the oficial sites of the French Embassy in the Republic of Moldova, the Embassy of 

the Republic of Moldova in France, of the French Alliance from Moldova, of the Francophone University Agency, of 

the Government of Republic of Moldova and of the Government of the French Republic. A special role in the studing of 

this subject represent the diplomatic and consular law norms. The research of the phenomenon ”bilateral relations” is 

part of a number of concerns marked by a lack of a conceptual unanimity. The references found in politological, economical 

studies and in the press, have a quite interesting character. Till now is maintained an evident deficiency in the adequate 

treatment of this topic. 

Keywords: bilateral relations, integrationist process, foreign policy, autochthonous science, literature of specialty, 

historiographical analysis, research. 

 

 

Introducere 
Republica Moldova are premise importante pentru o colaborare reciproc avantajoasă cu ţările europene. 

Situaţia geopolitică specifică condiţionează atenţia sporită faţă de ţara noastră din partea comunităţii interna-
ţionale [1]. 

Amplasată într-o zonă geografică cuprinsă în prezent de procesele complexe de tranziţie de la un sistem 
totalitar la democraţie şi economia de piaţă, Republica Moldova nu poate să rămână în afara proceselor 
integraționiste prezente în spațiul european. Republica Moldova este influenţată pozitiv de procesele care se 
desfăşoară în Occident. Fiind un stat tânăr, care şi-a dobândit independenţa acum 25 de ani şi aflându-se la 
joncţiunea a trei macroregiuni – Europa Centrală, Balcanii şi Comunitatea Statelor Independente, ţara noastră 
încearcă să-şi găsească locul în cadrul acestor procese [2]. 

În contextul proceselor integraționiste din spațiul european, merită atenție studierea relațiilor dintre Repub-
lica Moldova și Republica Franceză. Dezbaterile privind procesele integraționiste din spațiul est-european, 
precum și sprijinul acordat de către Republica Franceză Republicii Moldova formează o sferă aparte în dis-
cursul politicienilor, inclusiv al celor din Moldova. Cu toate că atât în literatura de specialitate occidentală, 
cât și în cea autohtonă nu sunt efectuate ample cercetări vizând relațiile moldo-franceze, în ultimii ani tot mai 
des este discutată problema integrării europene a Republicii Moldova. 

Relațiile moldo-franceze, deși nu sunt suficient supuse cercetării, merită atenție atât pentru mediul academic, 
cât și pentru liderii politici ai Franței și cei ai Republicii Moldova. Interesul pentru evenimentele în proces de 
desfășurare în spațiul european, în special cele ce vizează aspectul migraționist, relațiile comerciale Repub-
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lica Moldova – UE, inclusiv relațiile comerciale moldo-franceze, condiționate și de situația social-politică 
din țară, oferă posibilitatea de a cerceta o direcție mai puțin întâlnită în literatura de specialitate: relațiile 
moldo-franceze în contextul procesului integraționist european.  

Repere istoriografice ale relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european 

În ultimul timp relațiile moldo-franceze în contextul proceselor integraționiste din arealul european devin 
subiectul discuțiilor purtate atât de politicieni şi savanți europeni, cât și de cei din Republica Moldova. Pentru o 

mai bună comprehensiune a relațiilor moldo-franceze în contextul proceselor integraționiste din arealul 

european vom relua în sinteză studiile efectuate cu referire la acest subiect. Ca și multe alte aspecte, proble-
matica cercetării relațiilor moldo-franceze își găsește locul în discursurile politicienilor francezi, precum și în 

unele încercări de analiză științifică autohtonă.  
Până în prezent, atât în literatura de specialitate de peste hotare, cât și în cea din ţară nu există un studiu 

integru al relațiilor moldo-franceze. Supunând analizei istoriografia relațiilor moldo-franceze, este de men-
ționat că la moment relevante rămân a fi site-urile oficiale ale Ambasadei Franței în Republica Moldova, 

Ambasadei Republicii Moldova în Franța, Alianței Franceze din Moldova, Agenției Universitare a Franco-
foniei. În acest context poate fi inclusă și informația plasată pe site-urile Guvernului Republicii Moldova și 

pe cel al Guvernului Republicii Franceze. Un loc important în studierea relațiilor moldo-franceze îl ocupă 
buletinele informative ale Centrului Educativ, Cultural, Social și Economic Francofon. 

Fiind la o etapă incipientă de cercetare, relevante pentru analiza relațiilor moldo-franceze rămân tratatele 
și acordurile semnate între Franța și Republica Moldova. Un rol aparte în studierea problemei în cauză 

(pentru partea teoretică a acesteia) au normele de drept diplomatic şi consular. 
Specificul şi etapele constituirii cadrului juridic al relaţiilor bilaterale dintre Republica Franceză şi 

Republica Moldova au putut fi sondate consultând portalul specializat în postarea documentelor normative 
(www.legifrance.gouv.fr), site-urile Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii 

Moldova (www.mfa.gov.md), Ministerului Afacerilor Externe al Franţei (www.diplomatie.fr), Ambasadei 

Republicii Franceze la Chişinău (www.ambafrance.md), baza de date a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(www.untreaty.un.org).  

Pentru analiza relațiilor moldo-franceze, drept surse de informare pot servi şi cele 14 documente bilaterale 
care reglementează următoarele domenii de cooperare: comercial-economic, tehnico-ştiinţific, domeniul apă-

rării, protejarea reciprocă a investiţiilor, agriculturii şi dezvoltării rurale, transporturile rutiere internaţionale 
de mărfuri etc. În acest context, merită atenție textul principalelor tratate și acorduri semnate între Franța și 

Republica Moldova, precum: Protocolul cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Franceză 
și Republica Moldova semnat la 11 martie 1992; Protocolul de cooperare între ministerele afacerilor externe 

ale Republicii Moldova și Republicii Franceze (29 ianuarie 1993); Tratatul de prietenie, de înțelegere și 
cooperare (29 ianuarie 1993) [3]; Acordul de cooperare culturală, științifică și tehnică (24 novembre 1994) [4]; 

Acordul de încurajare și protejare reciprocă a investițiilor (8 septembrie 1997); Protocolul de înţelegere între 
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Pescuitului al 

Republicii Franceze în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale (14 octombrie 1997); Acordul de neimpo-
zitare dublă și de luptă contra evaziunii fiscale (octombrie 2006); Acordul de cooperare în domeniul patrimo-

niului cultural (18 aprilie 2016) [5]. 
Cercetarea dimensiunii dialogul politic bilateral a fost posibilă consultând preponderent publicaţiile 

periodice electronice, expunerile unor analişti/specialişti de cele mai multe ori implicaţi personal în interac-

ţiunile politice moldo-franceze. În acest context, pot fi menționate publicațiile și interviurile reprezentanților 
diplomatici ai Republicii Moldova în Franța: V.Gheorghiu [6], A.Neguţa [7] cu privire la relațiile moldo-

franceze. Conform opiniei lui A.Negută și V.Gheorghiu, Franța este unul dintre principalii parteneri și susți-
nători ai cursului proeuropean al Republicii Moldova. Deși studiile cu referire la analiza relațiilor moldo-

franceze sunt modeste, drept suport istoriografic ne servesc și portalurile administrate la nivel naţional 
(www.elysee.fr, www.moldova.md, www.parlament.md, www.assembleenationale.fr, www.mfa.gov.md, 

www.gov.md), care contribuie la întregirea tabloului relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Franța.  
Eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova, precum și suportul Franței în procesul euroin-

tegraționist al țării noastre sunt reflectate preponderent în materialele presei periodice şi nu fac obiectul 
vreunui studiu specializat. De asemenea, pentru studierea relațiilor moldo-franceze există un șir de referiri 

din presa periodică: ,,Buletinul European’’, ,,Moldova Suverană’’, ,,Moldova și Lumea’’. Astfel, în numărul 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000735418&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000735418&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000200908&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000581094&dateTexte=
http://www.moldova.md/
http://www.gov.md/
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28 al ziarului „Moldova Suverană” din 6 februarie 1991 este reliefat procesul de europenizare și suportul 
acordat de către Franța Republicii Moldova [8]. Același ziar amintește despre primele legături interstatale 

stabilite prin intermediul vizitelor oficialilor francezi în Republica Moldova și despre ajutoarele umanitare 

primite de Moldova din partea Franței. Nu mai puțin interes prezintă și aspectul relațiilor comercial-econo-
mice dintre cele două state abordat în revista ,,Moldova și Lumea’’. Deși este prezentată cooperarea comer-

cial-economică moldo-franceză din perioada anilor ’90, această informație ne servește la completarea tablou-
lui ce vizează relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Franța. 

Dimensiunea politică a relațiilor moldo-franceze este supusă analizei de către ex-ambasadorul Republicii 

Moldova în Republica Franceză (2003-2006) A.Neguța în articolul ,,Relaţiile economice moldo-franceze’’ 

publicat în 2007 în revista științifică „Moldoscopie” [9]. De asemenea, unele aspecte ale relațiilor moldo-

franceze sunt analizate de către A.Neguță în articolul ,,Relațiile politice moldo-franceze” [10]. Conform ex-

ambasadorului Neguța, pentru Republica Moldova valorificarea potenţialului de cooperare şi parteneriat cu 

Republica Franceză reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale politicii externe a statului. Pe lângă rolul 

şi afinităţile istorico-culturale ale Franţei în Europa şi în lume, A.Neguța scoate în relief și suportul acordat 

Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Autorul menționează că relaţiile bilaterale dintre 

Moldova şi Franţa poartă un caracter dinamic şi constructiv și exprimă voinţa politică a părţilor de a le 

extinde şi de a le aprofunda în continuare. Dânsul consideră necesară continuarea colaborării dintre Moldova 

şi Franţa în scopul explorării potenţialului existent, dezvoltării noilor sfere de interacţiune bilaterală. El 

afirmă cu certitudine că există toate premisele pentru o implicare mai activă a factorilor politici şi economici, 

dar şi a societăţii civile din Republica Moldova în valorificarea potenţialului de cooperare cu Franţa. Un alt 

aspect al relațiilor moldo-franceze supus analizei de către A.Neguța este cel ce vizează sfera socioculturală. 

Astfel, autorul afirmă că colaborarea moldo-franceză în domeniul culturii reprezintă o verigă foarte impor-

tantă în relaţiile dintre Moldova şi Franţa [11]. Conform lui A.Neguța, istoria relaţiilor diplomatice dintre 

Moldova şi Franţa demonstrează că ţările noastre pot prieteni şi acţiona împreună, relaţiile moldo-franceze 

fiind în permanentă ascendență. Fortificarea relațiilor bilaterale dintre state se realizează și prin poziţia co-

mună a celor două ţări în problemele-cheie ale dezvoltării europene şi mondiale, prin acţiunile lor coordonate 

pe arena internaţională [12].  

Analiza publicațiilor cu referire la Moldova apărute în presa franceză este efectuată de către A.Gonța. 

Conform opiniei acestui autor, prezența publicațiilor și a informației despre Republica Moldova în presa 

franceză este benefică pentru statul nostru din considerentul că în felul acesta suntem „văzuţi” în afara 

graniţelor şi, astfel, Europa cunoaşte despre existenţa Moldovei ca actor de drept internațional pe mapamond. 

Imaginea europeană a Republicii Moldova este şi poate fi creată, menţinută şi promovată de o serie de factori. 

Unul dintre aceşti factori îl reprezintă mass-media, care are capacitatea de a convinge mai mult decât o pot 

face unele strategii de politică externă [13]. 

Aspectele dezvoltării relaţiilor moldo-franceze în cadrul parteneriatului francofon au fost analizate în 

baza postărilor Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (www.francophonie.org) şi a documentelor-cadru 

de funcţionare a acestei instituţii [14], precum şi a articolelor din unele declaraţii importante [15] sau acte 

naţionale, precum Constituţia Republicii Franceze [16]. Referiri esenţiale la acest subiect au fost construite 

în baza unor autori ca B.-G. Boutros [17], Ch.Aymeric [18]. Referitor la informaţia despre gradul de studiere 

a limbii franceze în instituţiile naţionale moldoveneşti [19] se recurge la datele statistice raportate. 

Evaluând gradul de cercetare a tematicii date, printre autorii autohtoni care au supus cercetării politica 

externă a Republicii Moldova se numără I.Leancă cu lucrarea sa „Evoluția relațiilor externe” [20]. Aspectul 

relațiilor economice ale Republicii Moldova cu statele occidentale, inclusiv cu Franța, este supus cercetării 

de către I.Cereș în „Republica Moldova în relațiile economice internaționale (1991-1995)” [21]. 

În studierea politicii externe a Republicii Moldova merită atenție monografia autorilor S.Cebotari, V.Saca, 

I.Coropcean „Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste” [22]. Astfel, 

autorii în premieră scot în relief relația dintre conceptul de proces integraționist și politică. Ei susţin că 

politica externă a statului devine mijloc de realizare a procesului integraționist; în cazul dat, politica externă 

este mijlocul prin care Republica Moldova își realizează interesele sale integraționiste.  

Evoluţia relaţiilor externe ale Republicii Moldova este supusă cercetării în lucrarea „Politica externă a 

Republicii Moldova 2009–2011: în sinteze şi dezbateri’’[23]. De asemenea, aspecte ale relaţiilor externe ale 

Republicii Moldova sunt elucidate în lucrarea elaborată de către experţii Asociației pentru Politică Externă 
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(APE) „Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998–2008)” [24], în care sunt analizate relațiile 

Republicii Moldova cu statele Uniunii Europene (UE). În acest context, un interes deosebit prezintă analiza 

politicii externe a Republicii Moldova efectuată de către Gh.Cojocaru în lucrarea „Politica externă a Repub-

licii Moldova. Studii” [25]. 

În scopul analizei politicii externe a Republicii Moldova merită atenție cercetările elaborate de către 

Gh.Rusnac și V.Moșneaga. Astfel, în lucrarea „În căutarea propriei căi. Concepția politicii externe a Repub-

licii Moldova” autorii prezintă principalele direcții ale politicii externe a Republicii Moldova. Pe lângă direc-

ția politicii externe a Moldovei orientată spre menținerea relațiilor cu statele din spațiul postsovetic, relațiile 

cu statele europene devin o prioritate [26]. Nu mai puțin interes prezintă și cercetările politicii externe elabo-

rate de către V.Borș. Pe lângă analiza procesului de recunoaștere a Republicii Moldova pe arena interna-

țională, [27], autorul cercetează corelația dintre politica externă și politica internă a statului, inclusiv cea a 

politicii externe și a relațiilor internaționale [28]. 

Gh.Căldare examinează principalele repere istoriografice cu referire la politica externă a Republicii 

Moldova în lucrarea metodico-ştiinţifică „Relaţiile internaţionale în curriculumul universitar: bazele teore-

tico-metodologice”. Cercetătorul conclude că în prezent sunt publicate monografii, culegeri de articole, su-

porturi de curs, materiale ale conferinţelor ştiinţifice etc., în care sunt abordate diverse probleme ale politicii 

extene a ţării noastre. Cercetătorii autohtoni acordă o atenţie deosebită analizei unor astfel de probleme ale 

activităţii externe, cum ar fi: colaborarea cu statele vecine şi cu principalii actori internaţionali; cooperarea 

cu organizaţiile internaţionale şi regionale, aspectele privind consolidarea securităţii naţionale în cooperare 

cu structurle internaţionale relevante etc. În ultimii ani specialiştii în domeniu acordă o atenţie sporită 

elucidării problemelor care s-au conturat în colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, dar şi 

celor de identificare a modalităţilor de reglementare a conflictului transnistrean [29].  

În accepţiunea autorilor Gh.Căldare și R.Gorincioi, politica externă, abordată în sensul de continuare a 

politicii interne şi de componentă a relaţiilor internaţionale, constituie una dintre problemele esenţiale ale 

ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale. Dată fiind creşterea rolului şi locului politicii externe ca obiect 

de cercetare, actualmente aceasta a devenit mai moderată, deoarece relaţiile dintre state se bazează nu doar 

pe dimensiunile militare şi diplomatice, dar şi pe aspectele ce ţin de ajutor reciproc şi dialog politic [30]. 

Autorul V.Juc, în capitolul „Politica externă” din lucrarea „Republica Moldova. Ediţie enciclopedică” face 

o sinteză a relaţiilor externe promovate de Republica Moldova în plan regional şi mondial. [31]. Astfel, potri-

vit autorului, perioada 1991-1994 se identifică cu insuficienţa dialogului politic dintre Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană, dată fiind lipsa unui document politico-juridic bilateral. Însă, spre sfârşitul anului 1993 

conducerea Republicii Moldova a iniţiat eforturi de stabilire a relaţiilor politico-juridice cu Uniunea Euro-

peană în vederea promovării proceselor de cooperare şi de susținere a construcţiei instituţionale democratice 

şi consolidării societăţii civile. Materializarea dialogului a finalizat prin semnarea la 28 noiembrie 1994 a 

Acordului de Parteneriat şi Cooperare, fiind primul instrument de cooperare cu Uniunea Europeană. Evoluţia 

dialogului politic a primit noi dimensiuni prin lansarea iniţiativei Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-

Est, autorităţile Republicii Moldova urmărind identificarea unor mecanisme pentru aprofundarea cooperării 

cu Uniunea Europeană. V.Juc subliniază că deşi perioada 2001-2009 a fost plasată sub semnul guvernării 

comuniste, totuşi integrarea europeană a fost declarată obiectiv strategic prioritar. Autorul precizează că 

realizarea obiectivelor Politicii Europene de Vecinătate, lansată la 11 martie 2003, a reclamat semnarea şi 

implementarea planurilor bilaterale de acţiuni, prevăzute cu agendă largă de activităţi separate pe domenii 

principale. În cazul Republicii Moldova, Planul de Acţiuni semnat la 22 februarie 2005 a actualizat dialogul 

politic, APC rămânând documentul politico-juridic de bază, care a plasat Republica Moldova într-o perspec-

tivă geopolitică concepută de vecinătate şi proximitate europeană, fără a conține o finalitate politică clară. 

Domeniul politicii externe a Republicii Moldova este amplu analizat în studiul enciclopedic „Republica 

Moldova pe calea modernizării”, în care V.Juc și Gh.Cojocaru i-au determinat specificul prin analiza condi-

țiilor autohtone de inițiere a activităților de politică externă, a interesului național ca factor determinant al 

priorităților de politică externă, a cadrului normativ-instituțional și impactului cooperării bilaterale și multi-

laterale asupra consolidării și a evoluției acestui obiectiv programatic [32]. 

Având ca obiectiv de cercetare politica externă din perspectiva valorilor general-umane, V.Rotaru în teza 

de doctor „Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi deziderate” 

examinează, din punct de vedere teoretico-analitic şi al raportului dintre general şi particular, domeniul 
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politicii externe a Republicii Moldova, proiectând valenţele ei prin prisma dimensiunilor morale. În vederea 

realizării obiectivului propus, autorul analizează evoluţia politicii externe şi moralei în context internaţional, 

specifică modalităţile şi consecinţele interconexiunii dintre politica externă şi morală, interpretând cultura 

păcii ca pe o perspectivă de implementare a moralei în politica externă a statului [33]. 

În ordinea reflectată de idei, M.Diacon în teza de doctor „Prevederi de politică externă în documentele 

programatice şi activitatea partidelor politice din Republica Moldova” susţine că politica externă a statului 

reprezintă ansamblul obiectivelor ce urmează a fi realizate în baza procedeelor şi mijloacelor pe care factorii 

de decizie le determină şi le aplică în relaţiile cu alți actori statali. În opinia lui, complexitatea acestei noţiuni 

derivă din insuficienţa unei înţelegeri clare a ceea ce este politică externă, a limitelor sale, a similitudinilor şi 

diferenţelor dintre politica externă şi relaţiile externe, relaţiile interstatale, diplomaţie, politica de stat, politica 

transnaţională, politica internaţională, politica mondială [34].  

Conform supoziţiei lui A.Burian, succesul politicii externe este determinat de claritatea formulării intere-

selor naţionale, înţelegerea căilor şi mijloacelor de realizare a lor [35]. În același context de idei, P.Varzari 

tratează componenta politicii externe exprimată prin fenomenul integrării europene ca pe o idee naţională: 

examinând sondajele de opinie, el depistează lipsa unei înţelegeri profunde din partea unui larg segment al 

societăţii privind procesul de integrare europeană, statutul şi scopurile urmărite. Cetăţenii deseori nu înţeleg 

care sunt subiectele discutate şi negociate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, fiind total „deco-

nectaţi” de la procesele integraţioniste aflate în desfăşurare [36]. 

În articolul „Configurarea politicii externe a Republicii Moldova în spaţiul integraţionist european” 

S.Cebotari şi V.Saca supun investigațiilor acţiunile concrete care se dovedesc a fi în măsură să contribuie la 

apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, prin configurarea politicii externe la rigorile spaţiului 

comun al integrării [37]. 

În acelaşi context de idei, V.Conacu, în articolul „Problemele actuale ale politicii Republicii Moldova 

privind procesul de integrare europeană”, formulează ipoteza, potrivit căreia Republica Moldova trebuie să-şi 

urmeze calea europeană nu doar din perspectiva geografică, dar şi din perspectiva politică [38], iar C.Solomon, 

abordând cadrul legislativ-normativ de realizare a politicii externe, menționează că documentele care regle-

mentează relaţiile externe facilitează activitatea cadrelor diplomatice şi apropie statul de structurile europene 

şi mondiale în vederea integrării şi globalizării lui [39]. În completarea acestui subiect, V.Andrieş, în artico-

lul „Dimensiunile politice ale procesului de integrare europeană (cazul Republicii Moldova)”, urmărește să 

identifice natura relaţiilor mutuale prin analiza a două componente: Uniunea Europeană în raport cu Repub-

lica Moldova şi conducerea Republicii Moldova în raport cu procesele integraţioniste europene. Sinteza 

cercetărilor este reliefată prin trecerea în revistă a eforturilor depuse de autorităţile naţionale şi principalele 

carenţe ale procesului de integrare europeană [40]. 

Fenomenul politicii externe este supus analizei de Ph.Braillard și M.-R. Djalili în lucrarea „Les relations 

internationales”. Autorii explică importanța și evoluția politicii externe și pun accent pe imposibila disociere 

între politica internă și cea externă [41]. Idei similare sunt înaintate de către autorul francez F.Petiteville în 

lucrarea sa ,,De la politique étrangère comme catégorie d'analyse des relations internationales’’[42]. 

Politica extrenă a Franței prezintă obiectul cercetării pentru M-Ch. Kessler în „La politique étrangère de 

la France: Acteurs et processus”. Politica externă a Franței este rezultatul evoluției și politicii, istoriei, geo-

grafiei și filosofiei politice. Ea se manifestă pe parcursul activității statului pe arena internațională. Geogra-

fică și funcțională, politica externă devine proteiformă și multisectorială. De asemenea, autorul examinează 

politica europeană, diplomația economică și culturală, francofonia și diplomațiile paralele [43]. 

Ch.Hill, profesor în relații internaționale, este unul dintre autorii britanici care se interesează de politica 

externă, în particular de cea prmovată în arealul european. Autorul supune cercetării europenizarea politicilor 

externe ale statelor membre ale UE. Lucrarea „The Changing Politics of Foreign Policy Basing stoke” se 

axează pe analiza politicii externe ca „proces de mediere”, care are drept scop apropierea societăților națio-

nale (în cazul dat – a celei franceze) la societatea internațională în contextul globalizării. Conform autorului, 

politica externă este definită ca totalitatea relațiilor externe oficiale dirijate de un singur actor independent 

(de obicei, statul) în relațiile internaționale [44]. 

Politica externă europeană este descrisă de M.Lefebvre în lucrarea „La politique étrangère européenne” [45]. 

Autorul francez prezintă punctele forte și punctele slabe ale Uniunii Europene. O analiză clară și bine struc-

turată a politicii externe a fost realizată de către autorul francez J.-F. Morin în lucrarea „La politique étrangère: 
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Théorie, méthodes et références”. Autorul prezintă evoluția domeniului de studii ale politicii externe, un 

domeniu care mai întâi a fost dezvoltat de cercetătorii americani [46]. 

Pe lângă analiza lucrărilor dedicate politicii externe, merită atenție și cercetarea lucrărilor dedicate prob-

lematicii ce vizează procesele integraționiste. Astfel, procesul integraționist a fost analizat de către cercetă-

torii occidentali M.Kellstrup în „European Integration and Political Theory” [47], B.Rosamond în „Theories 

of European integration” [48] şi E.Haas în „Uniting of Europe” [49]. Aspectele procesului integraționist 

european sunt aria de interes și pentru autorii francezi. Astfel, Ph.Delivet studiază procesul integraționist 

european și politicile Uniunii Europene în lucrarea „Les politiques de l’Union européenne” [50]. 

În știința autohtonă se poate constata că conceptul de integrare europeană a devenit obiectul de cercetare 

al unui şir de savanţi şi experţi din mai multe domenii. Printre aceştia menţionăm pe Gh.Raţă cu studiul 

„Integrare europeană: istorie, documente, analiză” [51], V.Beniuc cu lucrarea „Eвропейские интеграцион-

ные процессы. Теории, концепции, понятия” [52], care oferă conceptele teoretice ale integrării europene, 

analizează documentele şi procesele ce au stat la baza procesului integraţionist european. În acest context se 

înscrie şi lucrarea lui Gh.Cojocaru „Dilema politic versus economic în construcţia europeană”, în care autorul 

prezintă principalele abordări teoretice ale acestui fenomen [53]. 

Problematica privind procesul integraționist european este aria cercetărilor realizate de profesorul 

Gr.Vasilescu. În lucrările: „Unificarea Europeană: filosofia diversităţii”, „Unificarea Europeană: filosofia 

viitorului”, „Unificarea Europeană: Filosofie, Politică, Mentalitate”, „Studii Europene în Republica Moldova. 

Colecţie de programe analitice”, „Integrarea europeană pentru tine”, precum şi în articolele „Sarcini şi me-

canisme interne de integrare europeană a Republicii Moldova” [54], „Strategii de integrare europeană pentru 

Republica Moldova” [55] etc. autorul evidenţiază principalele aspecte ce vizează procesul integraționist 

european. Conform autorului, integrarea prezintă în sine atât un proces, cât și o stare finală. Starea finală 

dorită după integrarea actorilor este o comunitate economică sau politică. Procesul sau procesele includ 

mijloacele sau instrumentele prin care se realizează comunitatea. Mai există o condiție importantă care 

trebuie menționată imediat: procesul integrării trebuie să fie voluntar și consensual. 

O analiză a procesului integraționist european găsim în revista „Moldova și Lumea” realizată de M.Garaz 

[56], B.Butuceanu [57], M.Lescu [58].  

Problematica vizând procesele integraționiste ale Republicii Moldova este aria cercetărilor efectuate de 

S.Cebotari [59]. Autorul afirmă că integrarea economică trebuie să fie urmată de integrarea politică, pe care 

o presupune şi o prefigurează totodată. Integrarea economică este urmată de cea politică, iar realizarea integ-

rării politice poate constitui un factor dinamic, propulsator pentru integrarea economică. Integrarea econo-

mică postulează integrarea politică, îi creează fundamentele, eliminând obstacolele şi făcând să apară intere-

sele comune în realizarea celor două forme de integrare. Integrarea politică devine obiectul final al integrării 

economice, deoarece este totală, presupunând toate palierele vieţii sociale. Integrarea politică mai este numită şi 

„integrare globală”. În literatura de specialitate privind procesele integraţioniste s-au cristalizat câteva curente. 

Printre cele mai cunoscute teorii integraţioniste putem distinge: funcţionalismul, federalismul, neofuncţio-

nalismul, tranzacţionalismul, interguvernamentalismul şi instituţionalismul. Autorul ajunge la concluzia că 

integrarea presupune totalitatea proceselor cu caracter economic şi politic, în baza cărora are lor unirea într-

un spaţiu comun a două sau a mai multor state, bazată pe coincidenţa principiilor, scopurilor şi intereselor 

naţionale [60]. 

Politicile integraționiste sunt analizate de către profesorii V.Saca și P.Varzari. Autorii abordează procesul 

de pregătire a Republicii Moldova pentru o aderare într-un viitor relativ mediu la UE. În același articol se 

menționează că eficiența proceselor integraționiste la capitolul implementării Acordului de Asociere între 

Republica Moldova și UE depinde de capacitățile de utilizare a anumitor indicatori strategici ai politicilor de 

guvernare [61].  

Relevante pentru știința autohtonă sunt cercetările elaborate de către profesorul V.Teosa. Astfel, în cerce-

tările sale V.Teosa se pronunță asupra relaţiilor de cooperare dintre Consiliul Europei şi Republica Moldova 

în contextul integrării europene, afirmând că calitatea de membru al Consiliului Europei a devenit pentru 

Republica Moldova un prim pas spre integrarea europeană. Consiliul Europei, în opinia autorului, împreună 

cu OSCE, trebuie să joace un rol semnificativ, astfel încât procesul de integrare să poată cuprinde, la timpul 

potrivit, şi alte state. Deşi comunităţile europene sunt astăzi, cu certitudine, forţa motivatoare a procesului de 

integrare europeană, istoria a demonstrat că Consiliului Europei îi revine un rol complementar şi constructiv 
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în acest proces, trasând, prin intermediul lucrărilor sale axate pe formarea legilor şi practicilor democratice în 

ţările din Europa Centrală şi de Est, calea spre Uniunea Europeană pentru ţările din această regiune [62]. 

O cercetare interesantă despre amplasarea Republicii Moldova la intersecţia intereselor geopolitice ale 

marilor puteri – SUA, UE, Rusia – este realizată de către ambasadorul E.Ciobu în lucrarea metodico-ştiin-

ţifică „Relaţiile internaţionale în curriculumul universitar: bazele teoretico-metodologice”. Interesul Rusiei în 

această regiune a Europei a fost demonstrat de mai multe evenimente istorice pe parcurs de secole. Celelalte 

două puteri, SUA şi UE, şi-au demonstrat interese cu scopuri diferite, uneori chiar aparent contradictorii între 

ele, dar cu multe coincidenţe referitor la relaţiile cu statele apărute după dispariţia Uniunii Sovietice. Autorul 

menţionează că în Republica Moldova se evidenţiază două tendinţe: de integrare şi de dezintegrare [63]. 

Cercetări dedicate problematicii europene au fost efectuate de analiştii Institutului de Politici Publice, 

experţii ONG-ului Adept, printre care I.Klipii [64] , E.Prohniţchi [65] etc. 

Printre autorii ruși care au studiat politica externă a Franței se numără S.Кosenko cu articolul «Внешняя 

политика Франции: новые ориентиры и старые ошибки» [66]; М.Paniujeva cu articolul «Французская 

политика Н.Саркози (2007–2012)» [67]; J.-M. Riper cu publicația «Современная Франция в междуна-

родных отношениях» [68]; I.A. Borкo «Франция в европейской интеграции: эволюция концепций и 

политики (1950–2015) [69]. Interes deosebit prezintă şi monografia elaborată de E.O. Оbâcichina «Фран-

ция на рубеже XX-XXI веков: кризис идентичности» [70]. 

Relevante pentru cercetarea relațiilor bilaterale se dovedesc a fi lucrările din domeniul juridic, cu precă-

dere din dreptul diplomatic şi consular, în care se regăsesc accepţiuni privind noţiunile „diplomaţie bilaterală”, 

„cooperare internaţională”, cum ar fi, spre exemplu, studiile de drept internaţional public realizate de 

A.Burian ş.a. [71], D.Năstase [72], I.Anghel [73] , C.Boroiu [74], A.Bonciog [75], A.Năstase ş.a. [76].  

Studii referitoare la evoluţia şi abordarea conceptuală a relaţiilor politice bilaterale sunt identificate în 

literatura politologică şi din domeniul relaţiilor internaţionale, iar autorii de referinţă sunt: H.Bull [77], 

M.Wight [78], B.Jacquiert [79], T.Gomart [80] , M.Griffiths şi T.O’Callaghan [81], F.Charillon [82], P.Balaster şi 

C.Moser [83], V.Beniuc şi Gh. Rusnac [84], P.Ţygankov [85], G.Evans şi J.Newnham [86] şi alţii. 

Cooperarea bilaterală este studiată insistent cu referire la modelul de cooperare multilaterală prin interme-

diul conferinţelor internaţionale sau al organizaţiilor internaţionale, precum şi al unor fenomene conexe 

emergente, ca diplomaţia publică, diplomaţia parlamentară, iar esenţa acestei categorii este sintetizată din 

aspectele funcţionale şi structurale/organizaţionale. Expresie a acestor analize reprezintă contribuţia autori-

lor: S.Sur [87], R.Dudău [88], V.Mircea [89], V.Puşcaş [90], Ø.Bratberg [91], C.Jönsson şi M.Hall [92], dar 

şi unele acte ale instituţiilor de profil sau care au în practică astfel de fenomene.  

Autorul francez Thomas Gomart propune trei definiții pentru noțiunea de „relație bilaterală”: relația 

bilaterală este o practică diplomatică, o modalitate de schimb care utilizează conducătorii unei țări pentru a 

dirija politica lor externă; relația bilaterală este subiect de predilecție a istoriei relațiilor internaționale care se 

bazează pe ansamblul practicilor diplomatice; relația bilaterală este un model de percepție, construire și de 

reprezentare a realului. Conform acestui autor, relaţia bilaterală este forma elementară a jocului diplomatic. 

În cadrul diplomatic ea se defineşte sumar ca şi un raport dintre două puteri sub ochii comunităţii interna-

ţionale. Autorul menţíonează că nu sunt rare cazurile când un stat practică o alternare a relaţiilor bilaterale/ 

multilaterale, adică trecerea de la fazele în care persistă dialogul specific cu un stat la faze în care persistă 

negocierile multilaterale. Într-un context globalizat diplomaţia multilaterală prevalează şi deschide posibili-

tăţi de influenţă fără echivalent în diplomaţia bilaterală. Cu toate acestea, relaţia bilaterală nu este o practică 

diplomatică anacronică. Deşi ea nu mai are aceeaşi valoare ca şi înainte, relaţia bilaterală se dovedeşte a fi în 

continuare necesară, dar nu şi suficientă. De fapt, ea apare ca o condiţie indispensabilă a manierei multila-

terale: construcţia europeană poate fi interpretată ca un labirint multilateral, de asemenea ca o ţesătură de 

relaţii bilaterale în fruntea cărora figurează cuplul franco-german [93]. 

 

Concluzii 

Analizând gradul de cercetare a relaţiilor moldo-franceze, ajungem la concluzia că acest subiect nu a fost 

amplu studiat. Până la moment, în Republica Moldova nu a fost efectuat un studiu integru al dialogului 

moldo-francez, în special al conexiunii relaţii bilaterale - politică externă - proces integraţionist. Cercetarea 

fenomenului relaţii bilaterale se înscrie într-o serie de preocupări, marcate de lipsa unei unanimităţi concep-

tuale. Referinţele, regăsite în studii politologice, economice, culturologice sau în publicistică, comportă un 
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caracter destul de antrenant. Până în prezent se menţine totuşi o carenţă evidentă în ce priveşte tratarea 

adecvată a acestui subiect. Cea mai mare parte a investigaţiilor cuprind totuşi o arie specifică şi particulară 

de acoperire, fiind tratate preponderent unilateral anumite probleme. Problema esenţială este pusă de formele 

de manifestare şi de pluralitatea lexemelor care presupun acelaşi fenomen: cooperare bilaterală, dialog 

bilateral, parteneriat bilateral, raporturi bilaterale interstatale, bilateralism.  

Deși relațiile moldo-franceze în contextul procesului de integrare europeană au fost modest supuse cerce-

tării în literatura de specialitate franceză, inclusiv în cea din Republica Moldova, datorită suportului acordat 

Republicii Moldova de către Franța problematica dată devine în ultimul timp subiectul discuțiilor purtate de 

politicieni, dar și de comunitatea științifică.  

În condițiile liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană și semnării Acordului de Asociere RM- UE 

(acțiuni susținute de către Franța, alături de alți susținători puternici din UE), studierea relațiilor moldo-fran-

ceze devine un imperativ și o necesitate a timpului. Realizările obținute până acum de Republica Moldova 

reprezintă fundamentul procesului de integrare europeană, un început pentru modernizarea țării în baza mo-

delului european.  

S-a constatat, de asemenea, o bună colaborare între delegaţiile celor două ţări în cadrul organizaţiilor 

internaţionale, în special în Consiliul Europei. În opinia lui Josette Durrieu, preşedintele Grupului parlamen-

tar francez de prietenie cu Republica Moldova, acceptarea țării noastre în comunitatea europeană este o nece-

sitate pentru Europa. Fidelă tradiţiilor umaniste, diplomaţia franceză pledează pentru stabilirea unui echilibru 

în relaţiile internaţionale, contând mult pe implementarea noii arhitecturi de securitate europeană, care ar lua 

în calcul necesităţile şi interesele vitale ale tuturor naţiunilor de pe continent. 
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