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Rezumat
În decursul celor 27 de ani de independență statul Republica Moldova se confruntă cu 
probleme grave la capitolul funcționalitate și nu s-a definitivat în înțelesul deplin al cuvîn-
tului, scăderea autorității sale și creșterea neîncrederii din partea cetățenilor reprezentînd 
dovezi elocvente care vin în susținerea acestor realități. Situația precară a fost determinată 
și amplificată de factori atît de sorginte subiectivă, cît și de proveniență obiectivă, care, 
aflîndu-se în raport de interconexiune și interdependență, au făcut ca Republica Moldova 
să se plaseze destul de confortabil în subsolul clasamentului european la capitolele mo-
dernizare, dezvoltare, democratizare și integrare (europeană). Pentru a explica și înțelege 
evoluția Republicii Moldova este nevoie de a cunoaște începuturile, acest articol fiind con-
sacrat cercetării subiectului ce ține de problema anevoioasă a recunoașterii și a afirmării 
independenței, dar conținînd și unele incursiuni pînă în perioada actuală.
Cuvinte - cheie: Republica Moldova, suveranitate, independență, recunoaștere, afirmare, 
stat, instituționalizare, relații diplomatice, cooperare, politică externă.

Summary
During the 27 years of independence, the Republic of Moldova faces serious problems in 
terms of functionality and has not been fully defined in the full sense of the word. The de-
cline of its authority and the increase of the mistrust by the citizens are eloquent evidence 
that supports these realities. The precarious situation was determined and amplified by 
both subjective and objective oriented factors, which are interconnected and interdepen-
dent, and which placed the Republic of Moldova in a comfortable place in the basement 
of the European ranking in the chapters of modernization, development, democratization 
and European integration. To explain and understand the evolution of the Republic of 
Moldova needs to know the beginnings of the context. So this article being devoted to the 
research of the subject of the awkward problem of recognition and affirmation of indepen-
dence, but also containing some incursions to the present period.
Keywords: Republic of Moldova, sovereignty, independence, recognition, affirmation, sta-
te, institutionalization, diplomatic relations, cooperation, foreign policy.

d ezintegrarea uniunii Sovietice s-a desfășurat sub incidenţa multiplelor aspecte şi 
forme de schimbare, unele rezumîndu-se la următoarele: republicile unionale şi-au de-
cretat suveranitatea, dar nu dispuneau de autonomie suficientă pentru a putea valorifica 
obiectivele trasate şi a exercita prerogativele de putere revendicate. Prin declaraţia cu 
privire la suveranitate din 23 iunie 1990 rSS Moldova (pînă la 5 iunie 1990 - rSS Mol-
dovenească, din 23 mai 1991 - republica Moldova) se proclama drept stat suveran, uni-
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tar şi indivizibil, în care sursa suveranităţii aparține poporului, iar exercitarea ei devine 
prerogativa structurii reprezentative supreme a puterii de stat a republicii, pe a cărei 
întreg teritoriu prioritatea aparţinea Constituţiei şi legilor rSS Moldova. documentele 
unionale puteau fi puse în aplicare numai în urma ratificării de forul legislativ suprem 
republican. Printre celelalte prevederi importante, vom nota una, pe care o considerăm 
esenţială în contextul abordat de idei: se stabilea că rSS Moldova putea fi parte în uniuni 
de state, delegîndu-le benevol sau retrăgîndu-le unele dintre prerogative [1 ,p.488-489] 
şi, prin urmare, declaraţia se referea în mod expres la drepturile suverane în cadrul 
comunităţii unionale de state, deși se angaja să respecte „Statutul oNu şi exprimă ade-
ziunea faţă de principiile şi normele dreptului internaţional unanim recunoscute”.

declararea suveranităţii constituie doar un pas iniţial, dar care nu este suficient 
în devenirea statului independent. Suveranitatea se realizează atît în plan intern, cît 
şi extern, iar dacă statul nu este independent, în interior pot fi prezente instituţii care 
exercită puterea, însă acestea, potrivit lui Ja. Karpinski, sunt mandate şi autorizate din 
exterior, supunîndu-se limitelor şi domeniilor permise din afară [2, p.24]. republica 
Sovietică Socialistă Moldova s-a declarant subiect egal în drepturi în relaţiile şi tratatele 
internaţionale, însă raporturile cu lumea exterioară nu se produceau în mod direct, ci 
prin intermediul centrului unional, care acţiona ca un filtru şi îi selecta contactele exter-
ne, chiar dacă pînă la proclamarea independenţei de stat autorităţile republicane au avut 
posibilitate să participe la întruniri oficiale, în special cu factori superiori de decizie din 
românia. realizarea suveranității interne se dovedește a fi imposibilă în condiţiile lipsei 
suveranităţii externe, aceasta din urmă fiind un mecanism important pentru poziţio-
narea statului pe arena mondială, chiar dacă practic nu este în măsură să-i garanteze 
integritatea teritorială şi să-i asigure existenţa. luînd ca bază această aserțiune, consi-
derăm necesar de a nota că în perioada care a decurs de la decretarea suveranităţii pînă 
la autodizolvarea uniunii Sovietice atestăm diferenţe la capitolul grad mai înalt sau mai 
redus de autonomie în realizarea activităţilor de politică internă şi de politică externă. În 
primul caz, cursul general al reformelor se afla în măsură mai mare sau mai mică în con-
cordanţă cu linia strategică magistrală a centrului federal şi procesele de caracter similar 
care se desfășurau cu diferită intensitate în alte republici unionale, pe cînd în cel de-al 
doilea caz, chiar şi după proclamarea independenţei de stat, afirmarea internaţională s-a 
produs cu mari dificultăţi, dat fiind că majoritatea ţărilor occidentale remarcau într-un 
mod deliberat necesitatea „clarificării relaţiilor” cu autorităţile centrale şi delimitarea 
funcțiilor mutual recunoscute [3, p. 26-28].Trebuie de precizat că românia și georgia se 
dovedesc a fi primele state care au recunoscut independența republicii Moldova, chiar 
în ziua proclamării, pe cînd ucraina şi rusia au procedat în mod similar mai tîrziu, la 
mijlocul lunii decembrie a anului 1991, în urma asigurărilor din partea președenției că 
republica Moldova va fi parte și va semna pachetul de documente privind formarea 
Comunității Statelor independente. 

În plan intern, în conformitate cu prevederile înscrise în textul declarației de 
independență, „instituţionalizarea structurilor puterii a fost îndreptată spre demararea 
proceselor de edificare a statului de drept şi a societăţii democratice”, urmărindu-se asi-
gurarea și garantarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului şi funcţiona-
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rea „legislaţiei adoptate de instituţiile puterii de stat legal constituite ale republicii Mol-
dova”. alt obiectiv important consta în crearea economiei de piaţă, tratată ca o trăsătură 
definitorie a democraţiei, rolul determinant fiind rezervat „relaţiilor politice de caracter 
economic stabilite în baza intereselor comune şi reciproce avantajoase” [4, p.60-62]. 

declaraţia de independenţă reprezintă prin conţinut şi esenţă un document de o 
încărcătură și o valoare istorică deosebită, prin intermediul căruia s-au trasat obiectivele 
strategice de politică internă şi de politică externă care urmau să fie implementate în 
scopul edificării statului suveran, independent şi democratic. obiectivele strategice de 
politică externă includ trei blocuri de acţiuni: 

1. delimitarea de uniunea Sovietică şi stabilirea relaţiilor bilaterale pe orizontală, 
solicitîndu-se insistent de a înceta starea ilegală de ocupaţie şi retragerea neîntîrziată a 
forţelor armate sovietice de pe teritoriul naţional al republicii Moldova, considerîndu-
se că numai prin respectarea acestor condiţii este posibilă edificarea statului suveran, 
independent şi indivizibil; 

2. obţinerea recunoașterii internaţionale şi stabilirea relaţiilor diplomatice în baza 
normelor de drept internaţional şi practicilor existente în materie mai ales cu ţările 
europene, dar şi cu alte state din lume, aceste acţiuni fiind urmate de identificarea unor 
domenii de interes comun;

3. admiterea în calitate de membru cu drepturi depline în structurile internaționale 
şi participarea la procesele de cooperare prin organizaţii şi instituţii internaţionale, 
făcînd uz de mecanismele diplomaţiei multilaterale, în calitate de priorități strategice au 
fost declarate organizaţia Naţiunilor unite cu agențiile sale specializate şi Conferinţa 
pentru Securitate şi Cooperare în europa, inclusiv aderarea la actul Final de la Helsinki 
din 1 august 1975 şi la Carta de la Paris pentru o nouă europă din 21 noiembrie 1990.

declaraţia de independenţă reflectă procesele de democratizare iniţiate în europa 
la sfîrșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90 ai sec. XX, acest document este redactat 
într-un spirit înalt de optimism istoric, dat fiind că independenţa este concepută, pre-
zentată și tratată ca fiind un act de justiţie şi remediere a unor nedreptăţi săvîrșite la 
adresa poporului republicii Moldova. este de subliniat că după adoptarea declaraţiei 
din 27 august 1991, autoritățile naționale ale puterii de stat au amplificat și au dinamizat 
procesele de instituţionalizare a acţiunilor de afirmare și consolidare internaţională a 
republicii Moldova prin promovarea unei politici externe de sine stătătoare, obiectivele 
strategice constînd în obţinerea calităţii de subiect al dreptului internaţional, stabilirea 
relaţiilor diplomatice cu alte state şi angajarea în activităţile de cooperare bilaterală şi 
multilaterală. republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea să respecte plenar pre-
vederile lor statutare şi, implicit, s-a angajat să manifeste disponibilitatea de a înstrăina 
benevol o parte din prerogativele sale suverane, obiectivul major urmărit fiind asigura-
rea recunoașterii şi consacrării internaţionale, edificarea statului de drept şi a societăţii 
democratice, crearea economiei funcţionale de piaţă şi a statului social. Vom preciza 
că una dintre particularitățile esențiale ale republicii Moldova constă în faptul că prin 
Constituţia din 29 iulie 1994 nu este proclamată stat naţional, articolul 1 conţinînd ca-
lificativele „suveran”, „independent”, „unitar” şi „indivizibil”, deși în articolul 2 se regă-
sește sintagma „suveranitate naţională”, care „aparţine şi este exercitată de popor”. Însă 
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această calitate marchează actul bidimensional de delegare și îndeplinire a atribuțiilor 
între popor şi stat. 

Notăm că, proclamînd suveranitatea de stat şi delegînd-o spre exercitare poporu-
lui, republica Moldova a trebuit în regim de urgenţă s-o consolideze şi s-o extindă pe 
întregul său teritoriu, însă realizarea ultimului obiectiv rămîne o sarcină de valorificat 
şi se înscrie în contextul eforturilor de soluţionare a conflictului din raioanele de est. o 
naţiune moldovenească nu putea să se formeze în condiţiile absenţei statului național 
suveran şi independent, dar și ale particularităţilor complexe ale „spaţiului istoric şi 
etnic al devenirii sale naţionale”. Statele, subliniază e. Hobsbawm, nu apar datorită na-
ţiunilor, ci invers [5, p.12], în timp ce, potrivit asumpției lui B. Buzan, pot fi identificate 
„patru modele de legături posibile de tip națiuni - state”: în condițiile națiunii – stat 
primară, cum ar fi în cazul ungariei sau Japoniei, națiunea precedă statul și deține rolul 
determinant în apariția lui; în  statul – națiune, cum ar fi Statele unite ale americii, aus-
tralia și mai multe țări latino-americane, rolul instrumental în formarea națiunii revine 
statului; națiunea - stat parțială, exemplificată prin națiunile coreeană, chineză, greacă, 
dar și cea germană în condițiile războiului rece, presupune că națiunea este împărțită 
între două sau mai multe state și populația fiecăruia constă în mare măsură din poporul 
acelui stat; ultimul model se referă la statul multinațional, care cuprinde două sau mai 
multe națiuni aflate aproape complete în interiorul hotarelor sale [6,p.82-85]. Consi-
derăm că se dovedește a fi justificată deplin sintagma „poporul republicii Moldova”, 
existînd, în termenii lui l. Morgan, un popor prenaţional, altă versiune dovedindu-se 
a fi națiunea – stat parțială, dar cu unele particularități, aplicînd tipologia lui B. Bu-
zan. Precizăm punctual că problema identitară continuă să bulverseze și să marcheze 
profund societatea, rămînînd generator de conflicte și provocînd numeroase luări de 
poziție, deseori controverse, iar coeziunea socială ar putea fi asigurată prin elaborarea 
unui program complex și fezabil, cu participarea statului și a societății civile, de educație 
civică în spiritul patriotismului, concilierii, toleranței și incluziunii. Însă actualmente 
un obiectiv cu asemenea încărcătură pare a fi intangibil

În opinia noastră, indispensabilitatea şi oportunităţile fortificării suveranităţii de 
stat la începutul anilor ’90 ai sec. XX, pe de o parte, iar pe de alta, necesitatea şi predis-
poziţiile înstrăinării continue a unor prerogative suverane către structurile internaţio-
nale nu alcătuiesc prin caracterul lor procese contradictorii, ci se înscriu în contextul 
general de transformări marcate de încheierea războiului rece şi reflectă unele reali-
tăţi globale provenite din formarea mai multor state suverane şi independente în urma 
dezintegrării sistemului „socialismului real”. aceste opțiuni și stări de spirit reprezintă 
rezultat al voinţei popoarelor de a fructifica posibilităţile oferite de mecanismele coope-
rării multilaterale, fiind evidente diferenţele în raport cu procesele similare desfășurate 
în europa de Vest timp de cîteva secole, cînd a avut loc formarea statelor naționale 
suverane, deoarece cooperarea multilaterală a fost asigurată pe orizontală, prin alianțe, 
care nu presupuneau cedări la capitolul suveranitate. republica Moldova este o parte 
integrantă a acestor procese edificatorii pentru sfîrșitul sec. XX – începutul sec. XXi, 
prin proclamarea suveranităţii şi independenţei de stat s-a angajat să se afirme şi să 
se consolideze atît în interior, cît şi în exterior prin formularea şi prin realizarea in-
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tereselor sale naţionale [7, p.57-58]. declararea suveranității și a independenței a fost 
asociată cu un act istoric reparatoriu și cu așteptări enorme de libertate, proprietate și 
dezvoltare, stări de spirit care practic au cuprins cea mai mare parte a arealului socialist 
devenit postsocialist. Nu este întîmplător că prin avizul din 5 decembrie 2013 cu privire 
la interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constituție, Curtea Constituțională a statuat 
acordarea primordialității declarației de independență față de Constituție [8].

după proclamarea independenței de stat, republica Moldova s-a angajat într-un 
proces amplu de căutare a identității sale, situație care și-a găsit expresie în identificarea 
priorităților strategice de politică externă și determinarea poziției geopolitice. Concepția 
politicii externe a republicii Moldova a legiferat o politică externă multivectorială, 
însă direcția prioritară a fost declarată cea estică, în cadrul Comunității Statelor inde-
pendente. acest document, în accepția noastră, supraapreciază într-un mod nejustifi-
cat situația geopolitică a republicii Moldova, considerînd-o ca fiind favorabilă pentru 
a fi ,,nod de legătură” dintre occident și orient. Însă prevederea enunțată nici pe de-
parte n-a fost realizată, dat fiind că republica Moldova și-a supraevaluat potențialul 
și practic n-a sesizat transformările cardinale care se produc pe arena mondială, in-
clusiv în arealul european. Vom sublinia că prezența alternativei geopolitice privind 
prioritatea proceselor integraționiste nu s-a dovedit a fi un beneficiu, o oportunitate 
de valorificat pentru republica Moldova, ci din contra, un obstacol care a tergiversat 
dezvoltarea și modernizarea.

declarația de independență a circumscris republica Moldova sub aspect geopoli-
tic în arealul central-european, atribuind relațiilor cu statele din această subregiune un 
rol important, dar care, la rîndul lor, au manifestat interese ce nu se însrieau în spațiul 
Comunității Statelor independente, unele dintre cauze fiind trecutul socialist și memo-
ria istorică. Cît despre uniunea europeană, aceasta a tratat republica Moldova ca pe un 
segment al zonei de interes geopolitic al Federației ruse, tentativele de ,,evadare” din 
limitele lui conceptuale și geopolitice prin acceptarea în cadrul Pactului de Stabilitate 
pentru europa de Sud-est nu s-au soldat cu succese durabile, dat fiind că a fost ,,reîn-
toarsă” în arealul est-european prin Politica europeană de Vecinătate(Planul de acțiuni 
și Parteneriatul estic), deși ultimul program, datorită acordului de asociere, permite 
asocierea politică și integrarea economică. 

Situația incertă în definirea statutului său geopolitic nu s-a dovedit a fi o opor-
tunitate benefică de valorificat, ci s-a soldat cu precarități și incertitudine în realiza-
rea priorităților de politică internă și de politică externă. adoptarea declarației de 
independență a oferit posibilități și perspective pentru angajarea și dezvoltarea unor 
relații multidimensionale cu alți actori internaționali, dat fiind că mai ales pentru lumea 
liberă și democratică republica Moldova, potrivit asumpției lui gh. Cojocaru, rămînea 
o adevărată terra incognito. Pentru a valorifica oportunitățile apărute, republica Mol-
dova a ancorat eforturile spre asigurarea recunoașterii internaționale a independenței, 
obiectiv strategic care a solicitat întreprinderea mai multor acțiuni. la 26 august 1991 
guvernul republicii Moldova a recunoscut independența de stat a estoniei, letoniei 
și a georgiei, iar o zi mai tîrziu, la 27 august 1991, independența statului republica 
Moldova, după cum am subliniat mai sus, a fost recunoscută de românia și georgia. 
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În declarația guvernului româniei este stipulat că „proclamarea unui stat românesc pe 
teritoriile anexate cu forța în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul Molotov-
ribbentrop reprezintă un pas decisiv spre înlăturarea pașnică a consecințelor sale nefas-
te, îndreptate împotriva drepturilor și intereselor poporului român.” recunoscînd în fapt 
independența noului stat, guvernul româniei a declarat disponibilitatea să procedeze 
neîntîrziat „la stabilirea de relații diplomatice, să acorde sprijinul necesar autorităților 
republici Moldova pentru consolidarea independenței și să acționeze pentru dezvol-
tarea raporturilor de colaborare frățească dintre românii de pe cele două maluri ale 
Prutului” [3, p.23]. Prin aceste și alte acțiuni republica Moldova gradual s-a inclus în 
circuitul internațional, recunoașterea independenței solicitînd eforturi în plan intern 
și extern, obiectivele trasate fiind obținerea consacrării internaționale și desprinderea/
delimitarea de centrul unional.

Cît despre relațiile cu alte state din arealul sovietic, în special cu ucraina și Federația 
rusă, vom menționa că acestea nu se grăbeau să recunoască independența republicii 
Moldova și practic au fost oficializate doar după denunțarea Tratatului unional la Be-
lovejskaia Pușcia și a scrutinului prezidențial (din republica Moldova) din 8 decem-
brie 1991. astfel, Federația rusă comunica prin declarația prezidențială din 18 decem-
brie 1991 că este decisă „să stabilească și să dezvolte relații interstatale cu Moldova în 
baza unui tratat bilateral atotcuprinzător, cu respectarea angajamentelor care rezultă 
din principiile unanim recunoscute și normele de drept internațional”, exprimîndu-se 
speranța că „rusia și Moldova, ca state independente, vor putea menține și intensifica, 
în condițiile istorice noi, vechile tradiții de colaborare frățească și înțelegere reciprocă”. 
În același context s-a menționat cu satisfacție că „oficialitățile Moldovei au adoptat o 
poziție favorabilă față de acordul privind crearea Comunității Statelor independente” 
[9, p.229]. independența republicii Moldova a fost recunoscută de către ucraina două 
zile mai tîrziu decît Federația rusă, la 20 decembrie 1991, fiind invocat expres spiritul 
egalității în drepturi, suveranității și neamestecului în afacerile interne, integrității teri-
toriale și inviolabilității frontierelor de stat, asigurării și protecției drepturilor omului și 
minorităților etnice [3, p. 23,40].

la 21 decembrie 1991, Președintele M. Snegur a semnat la alma-ata Protocolul de 
aderare a republicii Moldova la Comunitatea Statelor independente, dar precizînd că 
participă numai în cadrul politicilor de cooperare economică. acordul (Convenția) pri-
vind constituirea Comunității Statelor independente, semnat de Președinții Federației 
ruse, ucrainei și Belarusiei la 8 decembrie 1991 și Statutul Comunității Statelor inde-
pendente, adoptat la 22 ianuarie 1993 de Consiliul șefilor de state de la Minsk, au fost 
ratificate, cu unele rezerve, de către Parlamentul republicii Moldova în aprilie 1994
[10, p 111], legiferîndu-se cadrul politico-juridic de participare în activitățile aces-
tei structuri de nivel subregional și de caracter (devenit gradual) polivalent. republica 
Moldova chiar din start a anunțat participare limitată și condiționată, însă figurînd 
în lista membrilor fondatori, a urmărit mai multe obiective strategice: convingerea că 
recunoașterea internațională mai ușor va fi obținută „în pachet”, împreună cu alte sta-
te postsovietice; participarea la împărţirea moștenirii uniunii Sovietice; așteptările că 
rusia (nouă, democratică) va contribui decisiv la soluţionarea conflictului din raioanele 
de est (în interesele republicii Moldova); participarea la procesele de cooperare în 
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spaţiul postsovietic, mai ales că pe filiera europeană şi euroatlantică prezenţa practic 
era lipsă, chiar dacă se produceau unele contacte la nivelul Consiliului europei şi al or-
ganizaţiei Nord-atlantice, dar şi în plan bilateral, independenţa fiind recunoscută pînă 
la sfîrșitul anului 1991 de Statele unite ale americii, elveţia, argentina [9, p 230]. Cert 
este că promovarea, mai degrabă din inerţie, a cooperării pe dimensiunea eurasiatică 
şi întîrzierea, din lipsa de voinţă şi clarviziune, a apropierii europene n-au contribuit 
la așezarea eficientă pe fundamente economice și politice, geoeconomice, geopolitice 
şi cultural-civilizaţionale a independenţei de stat a republicii Moldova şi la realizarea 
interesului naţional. 

Vom nota că prima etapă de recunoaștere internaţională a independenţei statului 
republica Moldova a încheiat cu acceptarea ca membru cu drepturi depline de Conferinţa 
pentru Securitate şi Cooperare în europa la 30 ianuarie 1992, urmată de semnarea actului 
Final de la Helsinki la 26 februarie 1992, culminînd cu un alt act internaţional de impor-
tanţă primordială, prin obținerea, la 2 martie 1992, a calității de membru plenipotențiar al 
organizaţiei Naţiunilor unite, obținînd vot unanim al adunării generale [10]. 

Vom sublinia, în același timp, că după declararea independenței au fost întreprin-
se mai multe acțiuni de caracter legislativ-normativ și structural-instituțional, care 
aveau ca obiectiv elaborarea și implementarea politicii externe, urmărindu-se realizarea 
priorităților și direcțiilor trasate. astfel, prin declarația privind aspecte ale securității 
și dezarmării din 10 septembrie 1991, republica Moldova și-a exprimat adeziunea la 
unele tratate și documente cu privire la neproliferarea mai multor tipuri de armament 
și subscrierea expresă la principiile menite să contribuie la consolidarea încrederii și 
asigurarea stabilității în europa, reafirmînd, în context, necesitatea retragerii forțelor 
armate ale uniunii Sovietice de pe teritoriul său. obiectivele prioritare de politică exter-
nă au fost prezentate în Parlamentul republicii Moldova de Președintele M. Snegur la
10 septembrie 1991, care s-au rezumat la necesitatea distanțării de centrul unional, asi-
gurării independenței și elaborării cadrului politico-juridic democratic pentru obținerea 
recunoașterii internaționale [11, p. 707-708]. 

Fiind documentul principal care reglementează politica externă, Constituția stipu-
lează că republica Moldova se obligă să respecte Carta organizației Națiunilor unite 
și tratatele la care este parte, își asumă angajamentul să fondeze relațiile cu alte state 
pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, reafirmînd 
primordialitatea dreptului internațional în raport cu dreptul național (articolul 8). este 
de notat că aceste prevederi au fost dezvoltate și concretizate în legea privind tratatele 
internaționale ale republicii Moldova din 24 septembrie 1999. astfel, în conformitate 
cu articolul 19, republica Moldova nu poate invoca prevederile legislației sale interne ca 
justificare a neexecutării unui tratat la care este parte. Totodată, potrivit articolului 22, 
tratatele la care republica Moldova este parte, recunoscute de Curtea Constituțională ca 
fiind incompatibile cu Constituția republicii Moldova (la capitolul constituționalitate), 
nu sunt puse în vigoare și nu sunt aplicate [12].

revenind la elucidarea prevederilor din Constituție, subliniem că prin articolul 
11 republica Moldova a proclamat neutralitatea sa permanentă și nu admite disloca-
rea de trupe militare străine pe teritoriul său. angajamente de acest conținut se regă-
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sesc și în alte documente de politici, precum Concepția politicii externe a republicii 
Moldova din 8 februarie 1995, doctrina militară a republicii Moldova din 6 iunie 
1995, Concepția securității naționale a republicii Moldova din 22 mai 2008, Strategia 
securității naționale a republicii Moldova din 15 iulie 2011 și în Planurile individuale 
de acțiuni ale Parteneriatului cu organizația Tratatului atlanticului de Nord din 19 
mai 2006, actualizat la 18 august 2010 și prelungite pentru anii 2014-2016 la 30 iulie 
2014 și 2017-2019 la 30 martie 2017.

luînd că bază principiului separării și colaborării puterilor (articolul 6), Constituția 
definește  prerogativele structurilor supreme de stat, inclusiv ce țin de domeniul po-
liticii externe. Parlamentul aprobă direcțiile principale ale politicii interne și externe 
(articolul 66 lit.d), iar guvernul asigură realizarea lor (articolul 96 (1)), conducîndu-se 
de programul său de activitate acceptat de legislativ (articolul 96 (2)). altă prerogativă 
a Parlamentului constă în ratificarea, denunțarea, suspendarea și anularea acțiunii tra-
tatelor internaționale încheiate de republica Moldova (articolul 66 lit.g). Președintele 
poartă tratative și participă la negocieri, încheie tratate internaționale în numele repu-
blicii Moldova și le prezintă Parlamentului spre ratificare (articolul 86 (1)), la propune-
rea guvernului acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai republicii Mol-
dova, aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice 
(articolul 86 (2)), primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților 
diplomatici ai altor state în republica Moldova (articolul 86 (3)) [13].

Concepția politicii externe plasează republica Moldova în zona geopolitică din 
europa de Sud-est și stipulează că integrarea în structurile europene îi oferă o reală 
posibilitate de consolidare a securității naționale și asigurare a integrității teritoriale, 
avînd șanse majore de a deveni un nod regional important de comunicare interregio-
nală. acest document trasează prioritățile, principiile şi direcţiile principale ale politicii 
externe, reliefîndu-se prioritatea relațiilor bilaterale cu Federaţia rusă, ucraina şi re-
publica Belarus, în timp ce cooperarea cu românia are drept obiectiv depășirea depen-
denţei economice a republicii Moldova şi integrarea ei în comunitatea europeană. Ca-
pitolul „dezvoltarea relaţiilor multilaterale interstatale” prevede expres, pe de o parte, că 
drept scop final al colaborării cu ţările Comunităţii Statelor independente este „crearea 
unui spaţiu economic comun”, iar pe de altă parte, „un obiectiv major şi de perspectivă 
este integrarea treptată în uniunea europeană”. Capitolul „Cooperarea internațională 
culturală şi ştiinţifică” vizează necesitatea și oportunitatea de a întreprinde măsuri pen-
tru a stabili contacte cu diaspora moldovenească din străinătate, dar şi de a crea peste 
hotare o imagine veridică de țară, aliniată la standardele europene, angajată ireversibil 
pe calea democratizării şi pluralismului politic, interesată să dezvolte relaţii normale cu 
statele vecine, cu toate statele lumii [14, p.97-100]. 

doctrina militară a republicii Moldova este determinată de politica externă și poli-
tica internă, de neutralitatea permanentă proclamată constituțional, poartă un caracter 
în exclusivitate defensiv și are la bază obiective în domeniile politic și militar. astfel, 
asigurarea securității militare a poporului și a statului reprezintă scopul politicii mili-
tare exercitate de republica Moldova, iar în calitate de surse potențiale ale pericolului 
militar figurează pretențiile teritoriale din partea altor state, tentativele de amestec în 
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afacerile interne și de destabilizare a situației politice interne, prezența trupelor străine, 
activitatea organizațiilor separatiste, crearea formațiunilor militare ilegale. este de notat, 
de asemenea, că o sarcină primordială a statului rezidă în asigurarea „purității mediu-
lui înconjurător”, fiind acceptate numai activitățile, tehnologiile militare și armamentul 
care nu pun în pericol echilibrul ecologic, nu produce, nu păstrează și nu procură arme 
de nimicire în masă, nu admite dislocarea, tranzitarea și depozitarea pe teritoriul său a 
mijloacelor de nimicire în masă care aparțin altor state [15, p.90-91].

legea securității statului din 31 octombrie 1995 nu conține stipulări cu privire la ne-
utralitate,  iar securitatea statului este definită ca parte integrantă a securității naționale, 
pentru „descoperirea, prevenirea și contracararea în timp a amenințărilor” fiind tra-
sate direcțiile principale ale activității de asigurare (a securității statului). unele din 
direcțiile principale ale activității în domeniu ține de  formarea politicii interne și a po-
liticii externe în funcție de condițiile asigurării securității statului, stabilirea și aplicarea 
unui sistem de măsuri cu caracter economic, politic, juridic, organizatoric, militar și de 
altă natură, coordonarea eforturilor cu alte state [16, p.101-102].  

Concepția securității naționale a republicii Moldova se dovedește a fi mult mai ex-
plicită în comparație cu legea mai sus elucidată, stabilește principiile, valorile generale, 
obiectivele și liniile directorii de bază ale securității naționale, determină amenințările, 
riscurile și vulnerabilitățile cu impact asupra securității republicii Moldova, în calitate 
de „principiu de bază, piatră de temelie a conceptului securității naționale” figurind sta-
tutul de neutralitate permanentă, statut incompatibil cu dislocarea de trupe militare sau 
de armament ale altor state și ale blocurilor militare pe teritoriul său. În Concepție se 
stipulează expres că securitatea națională nu se rezumă la securitatea statului, ci include, 
de asemenea, securitatea societății și a cetățenilor republicii Moldova, atît în interior, cît 
și peste hotare, solicitînd măsuri adecvate de natură politică, economică, diplomatică, 
juridică, educativă, administrativă, socială și militară, activitate de informații și 
contrainformații, precum și de depășire eficientă a crizelor, în conformitate cu legislația 
în vigoare și cu dreptul internațional. restabilirea integrității teritoriale, consolidarea 
independenței și suveranității statului, dezvoltarea economică și socială ascendentă a 
țării prin accelerarea reformelor de caracter politic, economic și instituțional, în primul 
rînd a celor care să permită îndeplinirea criteriilor de aderare la uniunea europeană, 
menținerea proceselor de integrare europeană într-o dinamică avansată, asigurarea dez-
voltării democratice a societății și consolidarea securității interne, eliminarea prezenței 
militare străine, dezvoltarea potențialului uman, consolidarea dimensiunii economice, 
sociale, energetice, ecologice a securității, asigurarea respectării neutralității permanen-
te formează liniile directorii de care urmează să se ghideze republica Moldova în poli-
tica de securitate națională [17, p.7-8].

Considerăm că numărul ameninţărilor şi riscurilor la adresa securităţii naţionale 
ar putea fi extins sau completat prin diversificare pe baza unor factori interni şi externi, 
reali şi potenţiali, cum ar fi:

1. dificultăți interne de caracter economic şi social, care conduc în mod inevitabil 
spre reducerea eficacității economiei; devalorizarea monedei naţionale şi neachitarea 
la timp a salariilor, pensiilor, burselor și indemnizațiilor; scăderea volumului investiţi-
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ilor; creșterea inflaţiei, scăderea capacității de cumpărare a oamenilor şi pierderea de-
pozitelor bancare de către cetăţeni şi întreprinderi; devalizarea băncilor, destabilizarea 
sistemului financiar-bancar și transformarea datoriilor unor bănci în datorii publice; 
întîrzierea reformelor structurale în condiţiile grave cînd industria practic este lipsă, 
agricultura într-o mare parte este necompetitivă, sfera serviciilor este unilateral ori-
entată şi departe de standardele mondiale; mărirea numărului persoanelor nonactive 
şi celor neocupate; migrația de muncă, în cea mai mare parte haotică, depopularea și 
pierderea capitalului uman; necesitatea achitării datoriilor externe; pierderea în mare 
parte a capacităţii de competitivitate a producţiei naţionale şi repartizarea neuniformă a 
exporturilor, iar la unele categorii de produse orientarea unidirecţională, dezechilibrul 
structural fiind datorat concentrării pe cîteva grupuri de mărfuri.

2. dependenţa de o singură sursă de aprovizionare cu agenţi energetici, necontrac-
tarea la timp a alternativelor de durată, cu randament sporit al importurilor (chiar și 
în contextul lansării gazoductului ungheni-iași și a extinderii pînă la Chișinău) şi dez-
voltarea slabă a resurselor proprii, regenerabile. luînd în calcul gradul relativ sporit de 
insecuritate energetică a republicii Moldova și ținînd cont de faptul că nu s-au adeverit 
supoziţiile din Concepţia politicii externe, potrivit cărora republica Moldova poate de-
veni un important nod regional de sisteme electroenergetice, subliniem că ameninţările 
și riscurile de acest gen trebuie contracarate sau cel puțin minimizate prin politici efi-
ciente, pornind de la criterii de accesibilitate (amplasarea geografică a furnizorilor) și 
de disponibilitate (garantarea continuității și ritmicității pe termen mediu și lung), prin 
diversificarea furnizorilor și surselor de transportare a agenților energetici importați și 
nu în ultimul rînd, prin dezvoltarea potențialului propriu.

Strategia securității naționale a republicii Moldova, bazîndu-se pe Concepție, în 
același timp pornește și de la supoziția că în prezent securitatea națională a unui stat eu-
ropean nu poate fi privită ca un fenomen izolat și se impune o cooperare internațională 
intensă. Strategia stabilește că politica de securitate a republicii Moldova reprezintă un 
ansamblu de concepte, norme juridice și acțiuni orientate spre promovarea și protejarea 
intereselor sale naționale prin identificarea, prevenirea și contracararea amenințărilor și 
a riscurilor cu impact asupra securității statului, iar în procesul de „promovare a intere-
selor naționale se va ține cont de statutul de neutralitate permanentă”. Politica externă 
a republicii Moldova este o parte integrantă a politicii de securitate națională, fiind 
îndreptată „spre asigurarea, în plan extern, a unor condiții satisfăcătoare pentru starea 
de securitate națională și a unui mediu propice pentru promovarea intereselor naționale 
peste hotarele țării”. integrarea europeană, promovarea unor relații reciproc avantajoase 
și edificarea unor parteneriate strategice cu românia, ucraina, Statele unite ale ameri-
cii, Federația rusă și republica Belarus, intensificarea cooperării internaționale multi-
laterale în vederea preluării bunelor practici aplicate în țările europene și euroatlantice 
pentru edificarea unui sector funcțional de securitate națională alcătuiesc principalele 
repere de politică externă a republicii Moldova ce țin de asigurarea stării de securitate 
națională și de asigurarea promovării eficiente a intereselor naționale [18, p.38]. 

Planul individual de acțiuni al Parteneriatului (iPaP) republica Moldova – NaTo 
prevede că, ținînd cont de statutul de neutralitate, republica Moldova, prin implemen-
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tarea acestui program, nu urmărește obiectivul aderării la alianța Tratatului Nord-
atlantic, ci intensificarea dialogului și aprofundării relațiilor cu structurile euroatlan-
tice, în speranța accelerării procesului de reforme în sectoarele apărării și securității 
naționale [19, p.21]. Vom preciza că o redacție similară se regăsește în Planul individual 
de acțiuni al Parteneriatului republica Moldova –NaTo actualizat [20, p.6]  în Planul 
individual de acțiuni al Parteneriatului republica Moldova – NaTo pentru anii 2014-
2016, ultima variantă de text fiind mai explicită și se referă la „avansarea în procesul de 
reformare și de modernizare a sectorului de securitate și apărare națională în confor-
mitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului de securitate” [21], precum și redacția 
pentru anii 2017-2019, adoptată prin Hotărîrea guvernului republicii Moldova nr.736 
fin 13 septembrie 2017. Vom specifica lapidar, la textul Planului individual de acțiuni al 
Parteneriatului privind perioada 2017-2019, că potrivit art.1.1.Cooperarea cu structurile 
și instituțiile europene și euroatlantice de securitate, în condițiile respectării neutralității 
constituționale a statului, prin implementarea Planului, republica Moldova urmărește 
avansarea procesului de reformare și modernizare a sectorului de securitate și apărare 
națională în conformitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului de securitate. repu-
blica Moldova urmărește scopul de a asigura complementaritatea Planului de acțiuni 
cu acordul de asociere cu uniunea europeană și Strategia națională de dezvoltare [22].   

Cooperarea la nivel interstatal se dovedește a fi un mecanism eficient și fezabil de 
realizare a intereselor naționale pe care le urmărește republica Moldova în relaţiile cu 
alte state, domeniile principale de colaborare fiind de caracter politic, comercial-econo-
mic, investiţional şi energetic, cultural, ştiinţă şi învăţămînt. Însă atît timp cît a existat 
uniunea Sovietică, ţările occidentale, dar nu numai acestea, după cum am notat mai 
sus, nu s-au grăbit să recunoască independenţa de stat a republicii Moldova şi doar 
la sfîrșitul anului 1991- începutul anului 1992 procesul de recunoaștere internaţională 
şi de stabilire a relaţiilor diplomatice s-a accelerat substanţial. astfel, la 18 februarie 
1992 sunt stabilite relaţiile diplomatice cu Statele unite ale americii, partea americană 
exprimînd „susţinerea deplină a cursului spre democratizare” în contextul interesului 
manifestat faţă de această subregiune. Puţin mai tîrziu, la 26 februarie 1992, profitînd 
de aflarea la Helsinki pentru a semna actul Final, au fost stabilite relaţii diplomatice cu 
Finlanda, Președintele M. Snegur afirma că eforturile autorităţilor de a edifica un stat 
liber şi democratic „sunt zădărnicite în mare măsură de aflarea pe teritoriul său a forţe-
lor armate străine”.

Conflictul din raioanele de est impus republicii Moldova din exterior i-a marcat 
profund istoria politică şi i-a restîns substanţial posibilitățile de manevrare politică și 
diplomatică. În general, în istoria  statului Moldova, deseori este atestată preeminen-
ţa subiectelor de politică externă asupra aspectelor de politică internă, dat fiind că se 
dovedesc a fi foarte puţine problemele ale căror reglementare a fost sau este posibilă 
independent de împrejurările internaţionale: plasarea problemelor de politică externă 
în fruntea ierarhiei priorităţilor, vizînd, în special, neașezarea ţării, a răsturnat ordinea 
firească a lucrurilor şi a determinat o particularitate a evoluţiei sale istorice. Cu certitu-
dine, republica Moldova nu va putea deveni un stat cu adevărat viabil atît timp cît va 
exista problema raioanelor de est, cît nu-și va găsi o soluție durabilă, oportunităţile de 
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reintegrare presupunînd conjunctură internaţională favorabilă, dar care trebuie înca-
drată într-un context mult mai larg, însoţit şi consolidat prin eforturi susţinute şi acţiuni 
concrete de caracter intern.

Vom susține că eforturile în mare parte timide și în spirit de pompier ale autorită-
ţilor centrale îndreptate spre identificarea soluţiilor eficiente şi durabile de soluționare 
a conflictului nu s-au soldat cu rezultate palpabile, dat fiind că administraţia neconsti-
tuţională tiraspoleană pune permanent condiţii inacceptabile, mai ales pe fundalul că 
sunt lipsă orice progrese în evacuarea forţelor militare rusești din raioanele de est, iar pe 
malul drept al Nistrului crizele politice și implicit, instituționale, sunt frecvente. drept 
urmare, dialogul politic frecvent s-a aflat în impas, dat fiind că părţile percep într-un 
mod absolut diferit reglementarea definitivă a conflictului. Vom nota că în rezolvarea 
acestei probleme se impune aplicarea „responsabilităţi împărtăşite”, iar din perspectiva 
de politică externă conflictul include cîteva aspecte majore:

1. retragerea trupelor, armamentelor, echipamentului şi muniţiilor Federaţiei ruse 
care nu se află sub incidența Comisiei unificate de Control din raioanele de est în con-
formitate cu angajamentele internaţionale asumate;

2. soluţionarea politică a conflictului prin elaborarea statutului juridic special al 
raioanelor de est în componenţa republicii Moldova în conformitate cu interesele cetă-
ţenilor săi;

3. garantarea implementării şi durabilităţii soluţiilor menite să asigure restabilirea 
suveranității și jurisdicției pe întregul teritoriu și, implicit, reîntregirea republicii Moldova.

dat fiind că este absolut necesar ca realizarea deciziilor adoptate să fie asigurată şi 
garantată de factori stabilizatori din exterior, procesele de implementare a ultimelor 
două blocuri de politici se află în strînsă conexiune şi vin să confirme practicile interna-
ţionale de gestiune a situaţiilor postconflict. Însă îndeplinirea primului bloc de sarcini 
nu poate fi condiţionată de nimic, ci din contra, staţionarea trupelor, armamentului şi 
muniţiilor rusești, adică a grupului operativ, fără acceptul sau monitorizarea din partea 
republicii Moldova şi contrar angajamentelor internaţionale ale Federaţiei ruse repre-
zintă un impediment serios în identificarea unor aranjamente care ar permite „dez-
gheţarea” conflictului. de fapt, prezenţa forţelor armate rusești pe teritoriul din stînga 
Nistrului şi respectiv, existența autorităţilor tiraspolene a fost una din cauzele aderării 
republicii Moldova la Comunitatea Statelor independente, exprimîndu-se absolut ne-
fondat speranţele că „rusia democratică şi lipsită de aspiraţii proimperiale” va retrage 
forţele sale militare şi numai astfel, potrivit poziției Președintelui M. Snegur, se va asi-
gura „independența reală”. la reuniunea Ministerială a organizației pentru Securitate 
și Cooperare în europa de la istanbul din noiembrie 1999, Federația rusă a asumat 
angajamentul de a retrage ordonat şi complet forţele militare, armamentul şi muniţiile 
sale pînă la finele anului 2002, angajament care n-a fost respectat. la 21 decembrie 1999,
Federaţia rusă a invocat necesitatea sincronizării evacuării arsenalului său cu soluţiona-
rea politică a conflictului, plasînd „problema Transnistriei, conform lui gh. Cojocaru, pe 
un cerc vicios”  [23, p. 205]. deși declarația organizației pentru Securitate și Cooperare 
în europa de la istanbul n-a fost anulată, acest argument a pierdut treptat din puterea 
sa de convingere şi din capacitatea de mobilizare, fiind folosit de republica Moldova cu 
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incoerență şi timiditate, ca şi altele, spre exemplu: acuzarea de Curtea europeană a drep-
turilor omului a Federației ruse ca fiind agresoare în conflict. Vom sublinia, în context, 
că un rezultat important obținut de republica Moldova ține de adoptarea rezoluției 
adunării generale a organizației Națiunilor unite a/reS/72/282 din 22 iunie 2018 
privind retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul 
republicii Moldova. Sintagma „trupe rusești care staționează ilegal în raioanele de est 
ale republicii Moldova” încorporează grupul operativ care asigură paza depozitelor de 
muniții și armament ale Federației ruse rămase din perioada sovietică, dar neavînd 
acordul autorităților constituționale, fiind incompatibil cu suveranitatea, independența, 
integritatea teritorială și neutralitatea proclamată în aspect constituțional  [25].

este indispensabil de precizat că pe teritoriul din stînga Nistrului staționează două 
categorii de forțe armate rusești: forțele de menținere a păcii, care staționează legal în 
conformitate cu prevederile acordului privind principiile reglementării pașnice a con-
flictului armat din regiunea transnistreană a republicii Moldova din 21 iulie 1992 [26] 
și grupul operativ de trupe ruse, care staționează ilegal.  

Considerăm că staționarea neautorizată a forţelor militare ale Fedrației ruse în ra-
ioanele de est ale republicii Moldova şi oportunitatea identificării mecanismelor pentru 
retragerii lor au condiţionat decretarea inițial a statutului de zonă demilitarizată, iar mai 
tîrziu de neutralitate permanentă, stări care practic se dovedesc a fi incompatibile cu 
„dislocarea de trupe ale altor state pe teritoriul său”. această prevedere constituţională 
la început  a fost gîndită mai cu seamă ca fiind instituţie de drept internaţional public, 
în sensul că rusia în regim expres trebuia să-și evacueze forţele militare de pe teritoriul 
suveran al republicii Moldova. În opinia noastră, neutralitatea permanentă proclamată 
unilateral şi menţinută prin propria voinţă, fără a avea garanții internaționale, care, frec-
vent nu valorează mult, n-a contribuit pînă la moment la atingerea obiectului strategic 
urmărit, fiind sfidată şi depreciată de prezenţa forţelor militare străine (grupul operativ) 
pe o parte din teritoriul său, chiar dacă provizoriu se află sub controlul autorităţilor 
tiraspolene. Încălcînd permanent statutul republicii Moldova de neutralitate asumată, 
Federaţia rusă încurajează menţinerea acestei calităţi, dar urmărind obiectivul de a pre-
veni apropierea statelor din vecinătatea sa imediată de alianța Nord-atlantică. 

Prin urmare, pentru a asigura respectarea neutralităţii republicii Moldova, se im-
pune ca rusia să-şi evacueze trupele, armamentele, muniţiile și echipamentul neîntîr-
ziat, ordonat şi complet. efectele benefice așteptate din realizarea statutului de neutra-
litate permanentă autoproclamată s-au  dovedit a fi iluzorii, dat fiind că însuşi proiectul 
a fost conceput și dezvoltat ca un model ideal și autosuficient, în special prin Concepţia 
securităţii naţionale a republicii Moldova, pe motivul că această calitate „nici nu re-
flectă realitatea, nici nu reprezintă o formulă consacrată internaţional și nici nu are o 
explicare concretă”. Statutul de neutralitate consfinţit constituţional nu asigură în regim 
automat securitatea naţională a republicii Moldova, iar rezultatul cel mai important 
se dovedește a fi neparticiparea la procesele de cooperare militară din cadrul Comu-
nităţii Statelor independente. Statutul de neutralitate este perceput de apologeții săi ca 
fiind, mai degrabă, o valoare normativă declarată, un suport ideal, dar care, în realitate, 
practic se dovedește a fi ceva vid și neconsolidat prin fundamente politico-juridice și 
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politico-militare sustenabile. reiterăm: neutralitatea permanentă a republicii Moldova 
nu poate fi garantată la nivel internațional, dat fiind că instituțiile de cooperare multi-
laterală pot numai lua act de voința politico-juridică adoptată și asumată, dar practic 
se află în imposibilitate de a oferi garanții, iar aranjamentele bilaterale deja nu se mai 
aplică: nici modelele clasice, nici exemplele contemporane nu sunt aplicabile, contextul 
internațional fiind altul și se dovedește a fi o problemă importantă de rezolvat de către 
doctrinari, oameni politici și experți. 

Considerăm că securitatea naţională a republicii Moldova ar putea fi asigurată cel 
mai eficient în condiţiile integrării euroatlantice. Fără îndoială, amendarea prevederi-
lor constituţionale ce se referă la statutul de neutralitate permanentă, articolele 11(1) 
şi 142(1), prezintă un proces complex, anevoios şi de lungă durată, care solicită voinţă 
politică, eforturi de caracter instituţional, transformări la nivel conceptual, menţinerea 
dialogului permanent cu partenerii europeni, realizarea studiilor de fezabilitate privind 
beneficiile şi costurile de integrare. În ordinea de idei reliefată, elaborarea şi implemen-
tarea unei strategii de integrare euroatlantică a republicii Moldova reprezintă obiect 
al preocupărilor mai multor structuri, de stat şi neguvernamentale, esenţial fiind să se 
demonstreze şi să se mediatizeze că alianța Nord - atlantică s-a dovedit a fi cea mai 
viabilă organizaţie în materie de asigurare a securităţii internaționale şi se asociază nu 
numai cu dimensiunea politico-militară, ci o pondere semnificativă în creștere revine 
politicilor în domeniul ecologiei şi al cercetărilor ştiinţifice [24]. În acest context de idei 
este oportună sensibilizarea şi familiarizarea opiniei publice cu activităţile prioritare ale 
organizației Nord-atlantice, deoarece continuă să fie percepută, într-o mare măsură, 
în termenii logicii războiului rece din cauza insuficienţei de comunicare și difuzării 
nesatisfăcătoare a informaţiei veridice. aderarea la organizația atlanticului de Nord, 
menționează i. Munteanu, presupune înţelegerea beneficiilor,  costurilor şi mizei acestei 
relaţii strategice întemeiate pe un anumit sistem de valori. Cu certitudine, abrogarea 
statutului autoproclamat de neutralitate permanentă nu presupune în mod expres inte-
grarea euroatlantică a republicii Moldova, însă calitatea de stat membru al organizației 
Nord-atlantice este în măsură cel mai eficient să-i asigure securitatea naţională, datorită 
articolului V al Tratatului de la Washington din 4 aprilie 1949.

Vom nota că primele contacte diplomatice dintre părți au avut loc la reuniunea 
Consiliului de Cooperare Nord-atlantică din 20 decembrie 1991 de la Bruxelles, re-
uniune permanentă de consultări între foștii adversari în probleme de securitate eu-
ropeană. Peste doi ani, la 10 ianuarie 1994, organizația atlanticului de Nord a lansat 
Programul Parteneriatul pentru Pace, inițiativă la care republica Moldova a aderat pes-
te două luni, la 16 martie, semnînd documentul-cadru al Programului. Participarea la 
această inițiativă importantă de angajare și aprofundare a cooperării între aliați și par-
teneri prin dezvoltarea în comun a unui set de instrumente și transformarea ideilor în 
acțiuni a permis republicii Moldova, pe de o parte, aplicarea experienței internaționale 
în construcția și modernizarea sectorului național de apărare și securitate, iar pe de altă 
parte, inițierea și diversificarea activităților nemilitare. Programul este un mecanism de 
cooperare și nu presupune obligativitatea aderării la NaTo, ci identificarea soluțiilor 
pentru stabilirea încrederii și realizarea proiectelor comune pe filiera alianță – state 
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partenere. Prin aderarea la acest program, republica Moldova a urmărit contractarea 
asistenței euroatlantice în promovarea reformelor democratice și modernizarea 
sectorului național de securitate și apărare, dată fiind individualizarea relațiilor cu 
alianța pentru a realiza prioritățile proprii de cooperare. Subliniem că în condițiile sta-
tutului de neutralitate permanentă, participarea republicii Moldova la Parteneriatul 
pentru Pace reprezintă singura oportunitate de cooperare activă cu organizația Nord-
atlantică, fiind elaborat în acest scop un program individual. 

Ținem să subliniem că alianța atlanticului de Nord practic nu este antrenată în 
procesul de identificare a soluțiilor de reglementare a conflictului din raioanele de 
est, N. Popescu, spre exemplu, n-a identificat prezența euroatlantică în cadrul efortu-
rilor internaționale. explicația este simplă: a nu deranja Federația rusă și a nu incita 
autoritățile tiraspolene în retorica antieuropeană. 

Parteneriatul dintre republica Moldova și organizația atlanticului de Nord prin 
caracterul stabilit a părăsit cadrul îngust sectorial și a devenit unul extins, polivalent, 
în sensul că se exprimă prin angajamente asumate de reformă democratică nu numai a 
sectorului național de securitate și apărare, ci a mai multor instituții de putere și politici 
de stat. insistăm punctual asupra prevederilor de reformă democratică înscrise în cele 
patru redacții ale Planurilor individuale de acțiuni ale Parteneriatului pe motivul că 
semnificația și încărcătura pe care o comportă practic au rămas în umbră, nu și-au găsit 
aprecierea și prestanța la nivelul cuvenit și n-au devenit suportul politico-juridic suste-
nabil pentru angajarea unor politici sectoriale de amploare. În opinia noastră, relevanța 
acestor prevederi constă în reluarea cu alt text a criteriilor de preaderare la uniunea eu-
ropeană, regăsindu-se chiar și componenta economică și deci, nu este întîmplător că în 
conținutul Planurilor se regăsește trasată opțiunea de integrare europeană a republicii 
Moldova. În această ordine de idei, implementarea Planurilor individuale de acțiuni 
al Parteneriatului cu alianța atlanticului de Nord este concepută ca un mecanism im-
portant de modernizare și preparare a condițiilor necesare pentru apropierea integrării 
europene. relațiile dintre republica Moldova și alianța atlanticului de Nord sunt mar-
cate esențial de doi factori - statutul autoproclamat de neutralitate și prezența forțelor 
armate ale Federației ruse, ambii avînd repercusiuni în raport cu problema identificării 
soluțiilor sustenabile pentru reglementarea conflictului din raioanele de est. republica 
Moldova nu poate să facă abstracție de parteneriatul cu un asemenea actor foarte impor-
tant, alianța Nord-atlantică, iar evenimentele din ucraina din 2014 au demonstrat cu 
lux de amănunte precaritatea statutului de neutralitate. actualmente integrarea euroat-
lantică a republicii Moldova nu se află pe agenda zilei, în special din cauza dificultăților 
de ordin constituțional, de mentalitate și de caracter geopolitic. Totodată, parteneriatul 
cu structurile euroatlantice rămîne o oportunitate sustenabilă de valorificat, incluzînd 
dimensiunea militară (dotarea cu armament modern a armatei Naționale, pregătirea 
cadrelor militare), politică (asigurarea sprijinului în promovarea intereselor naționale, 
asigurarea controlului civil democratic asupra sistemului de securitate și apărare) și ne-
militară (cercetare-inovare, procurarea echipamentului și tehnicii). 

Considerăm că în tentativele identificării soluţiilor de reglementare a conflictului 
transnistrean, mai eficient ar fi pentru moment transformarea formatului 5+2 în unul 
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heptagonal, altă variantă fiind  7+1, prin ridicarea statutului celor doi observatori, Sta-
tele unite ale americii și uniunea europeană, și readucerea româniei la procesul de 
tratative, eliminată absolut nejustificat în luna mai a anului 1992, echilibrîndu-se în 
asemenea manieră raportul de forţe în cadrul negocierilor. Nu este mai puțin adevărat 
însă că formula actuală practic nu s-a soldat cu rezultatele scontate, iar doi participanți, 
Federația rusă și ucraina, practic se află în stare de război. Propunem, de asemenea, 
aplicarea conceptului securităţii cooperative, care prevede exercitarea politicii soft, con-
sensualitate şi cooperare între liderii puterilor mondiale, aplicarea mijloacelor pacifice 
pentru diminuarea intensității conflictelor şi angajarea activă în procesul de tratative 
pentru căutarea soluţiilor reciproc acceptabile, urmărind stabilirea și menținerea dia-
logului între părţi, deschidere, transparenţă şi predictibilitate. În accepția noastră, con-
ceptul de securitate cooperativă reprezintă o formulă de viitor pentru asigurarea secu-
rităţii internaţionale, fiind în măsură să reacționeze într-un mod eficient la provocările 
contemporaneităţii prin promovarea parteneriatului şi încrederii între liderii marilor 
puteri şi refuzul la ameninţări şi la violenţă. Formatul heptagonal ar fi în stare să contri-
buie la iniţierea sau la extinderea unor activităţi politice de caracter strategic edificate pe 
sporirea prezenţei şi interesului real, nu imaginar al structurilor europene faţă de repu-
blica Moldova, deși așteptările ar putea pentru a cîta oară să nu se materializeze eficient, 
mai ales în contextul că interesul manifestat de actuala administrație americană față de 
această problemă și de republica Moldova în ansamblu este unul minor. 

responsabilitatea internațională pentru managementul acestui conflict „îngheţat” 
şi foarte dificil de reglementat a fost delegată organizaţiei pentru Securitate şi Coope-
rare în europa, care traversează o criză existenţială profundă şi se confruntă cu o stare 
acerbă de ineficienţă. distingem mai mulţi factori care alimentează scepticismul faţă de 
potenţialul acestei instituții de a contribui decisiv la reintegrarea republicii Moldova: 
nu beneficiază de susţinere din partea tuturor marilor puteri, în special a Statelor unite, 
fapt care îi subminează capacitatea de a fi actor important și eficient în dezamorsarea fo-
carelor de conflict în europa; este foarte dependentă de interesele unor state participan-
te, cu atît mai mult că statutar fiecare (stat participant)  poate să blocheze procesul de 
luare a deciziilor dispunînd de dreptul de veto (republica Moldova în numele adoptării 
declaraţiilor finale n-a utilizat această posibilitate de a-şi promova interesele); nu dispu-
ne de capacitate politică proprie şi nici de mecanisme care ar asigura implementare de-
ciziilor pe marginea cărora s-a convenit – acţiunile de reglementareare a conflictelor din 
Balcani n-au fost suficiente şi s-a impus expres implicarea altor structuri, aplicîndu-se 
principiul complementarității instituţiilor de securitate; practic a fost redusă la spațiile 
geopolitice balcanic și postsovietic. Cert este că rolul organizației pentru Securitate și 
Cooperare în europa în procesele de reglementare a problemei transnistrene nu poate 
fi neglijat, însă preocupările acestei structuri nu ţin atît de soluționarea, ci mai degrabă 
de stabilizarea conflictelor prin promovarea normelor democratice, monitorizarea ale-
gerilor, elaborarea unor măsuri îndreptate spre fortificarea încrederii şi facilitarea dialo-
gului între părţi, rezumîndu-se la asistenţă în implementarea deciziilor adoptate într-un 
cadru politic mai larg. În același context se include oportunitatea de implementare a 
prevederilor din pachetul „Berlin plus”.   
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În același timp nu este mai puțin adevărat că republica Moldova n-a reușit să facă 
uz de toate mecanismele prevăzute în cadrul sau sub egida acestei instituții pentru a 
identifica soluții fezabile de reglementare a conflictului, date fiind așteptările, cu pre-
cădere ale autorităților constituționale sau lipsa de alternative instituționale. din lista 
extinsă a unor instrumente și proceduri de rezolvare a conflictelor vom numi doar Me-
canismul de la Viena, Mecanismul de la Moscova, Mecanismul de la Valletta și Mecanis-
mul de la Berlin. astfel, Mecanismul de la Viena definește cadrul cu privire la schimbul 
de informații în domeniul uman, fiind prevăzute patru faze ale acestui proces, incluzînd 
și opțiunea de trimitere a misiunilor de experți pentru investigarea situațiilor de con-
flict. Mecanismul de la Moscova oferă posibilități adiționale suplimentare de stabilire 
a misiunilor ad-hoc independente de experți pentru a contribui la soluționarea pro-
blemelor ce se referă la dimensiunea umană, fiind prevăzute cinci moduri de activare 
a acestui instrument. Mecanismul de la Valletta presupune omologarea unui grup de 
raportori în scopul medierii conflictului, desfășurînd discuții cu părțile implicate fie 
într-un mod individual, fie în comun. Mecanismul de la Berlin, vizează consultarea și 
cooperarea în situații de urgență, fiind prevăzut că statele pot solicita președintelui în 
exercițiu să convoace o întrunire de urgență a Consiliului Suprem în vederea dezamor-
sării situației. Nu în ultimul rînd vom numi Convenția pentru Conciliere și arbitraj, 
chiar dacă vizează doar statele membre care sunt parte și contribuie la fondurile Curții 
de Conciliere și arbitraj. Cert sete că se impune ca apelarea la aceste și alte instrumente 
trebuie bine pregătită, promovată și aplicată în context.

așadar, lipsa de progrese în reglementarea conflictului transnistrean este determi-
nată de mai mulţi factori, primordiali şi secundari, iar sarcinile de moment ar fi pro-
movarea activă a politicilor de descentralizare administrativă şi decizională, realizarea 
proiectelor comune, restabilirea dialogului şi identificarea unor măsuri menite să con-
tribuie la asigurarea încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. indiscutabil este 
că raioanele din stînga Nistrului nu pot fi nici abandonate, nici schimbate sau cedate, 
reîntregirii ţării revenindu-i întîietate în raport valoric, dar, totodată, acest deziderat 
nobil nu trebuie să fie un obiectiv de soluţionat cu orice preţ şi în detrimentul intere-
selor naţionale: menţinînd dialogul şi căutînd soluţii de consolidare a încrederii şi de 
reglementare durabilă, conflictul ar putea să rămîne mai mult timp „îngheţat”, iar deza-
morsarea definitivă să fie transferată altei generaţii de lideri politici și elite politice, după 
cum se încearcă în cazurile Ciprului sau Coreei. Q. Wright a identificat patru modalităţi 
de reglementare a unui conflict indiferent de starea lui activă sau latentă: părţile cad de 
comun acord, o parte impune soluţiile celuilalt protagonist, o forţă terţă propune/im-
pune soluţiile, conflictul îşi pierde actualitatea şi se rezolvă de la sine. Practica internaţi-
onală recentă demonstrează că recunoașterea unilaterală a regimurilor secesioniste din 
spaţiile ex-sovietic şi ex-iugoslav de către unele sau mai multe mari puteri nu prezintă 
în sine o soluţie eficientă şi nimic nu schimbă în statutul lor politico-juridic, reglemen-
tarea durabilă, în opinia noastră, presupunînd aplicarea primei modalităţi descrise de
Q. Wright. Se cuvine de specificat, totuși, că în aspect conceptual fundamentarea 
teoretică a managementului conflictelor „îngheţate” rămîne o problemă nu doar politico-
juridică, ci şi teoretico-metodologică de rezolvat, dat fiind că mecanismele tradiționale de 
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soluţionare, precum condominiul, parteneriatul cu adversarul, concertul sau suzerani-
tatea nu mai sunt aplicabile la etapa actuală. luînd ca bază modelul germano-german 
de reîntregire a ţării, problema raioanelor de est ar putea fi rezolvată mai ușor şi mai 
durabil în condiţiile percepţiei pozitive (atrăgătoare) a republicii Moldova la nivelul co-
tidian de către locuitorii din stînga Nistrului, mai ales la capitolele nivel de trai şi circu-
laţie liberă în spaţiul european, deși nu este mai puțin adevărat că opțiunile geopolitice 
și afinitățile etno-lingvistice în cazul multor locuitori din raioanele de est, cu predilecție 
cei din localitățile urbane, contează foarte mult sau chiar se dovedesc a fi determinante. 
Vom sublinia că altă sarcină de soluționat în polemologie ține de cercetarea războiului 
hibrid, aplicat pe larg mai ales în ultimul timp, dar care nu se dovedește a fi un fenomen 
recent. Notăm că prin „război hibrid” înțelegem manipularea și intimidarea nonmilitară 
a potențialului adversar (mass-media din Federația rusă reușind, spre exemplu, într-un 
timp record să convingă pe majoritatea concetățenilor că ucrainenii sunt unii dintre 
inamicii lor principali).

Fărîmiţarea teritorială şi prezenţa autorităţilor tiraspolene reprezintă un impedi-
ment esențial în calea integrării europene a republicii Moldova atît timp cît uniunea 
europeană încă nu s-a pronunţat asupra eventualităţii repetării variantei cipriote, a cărei 
probabilități pare actualmente a fi foarte mică. este important totuși de conștientizat că 
reintegrarea ţării, integrarea europeană şi eventual, integrarea euroatlantică reprezintă 
procese paralele care nu trebuie contrapuse, obiectivele strategice urmărite fiind moder-
nizarea și consolidarea statului şi a societăţii republicii Moldova. Suntem de părere însă 
că ideea aderării eventuale la organizația Nord-atlantică trebuie amînată pentru alte 
timpuri, în cazul dacă într-un termen scurt vor fi elaborate mecanisme viabile, credibile 
şi asumate de reglementare a conflictului transnistrean, implementarea şi consolidarea 
lor presupunînd o perioadă mai îndelungată. experienţa statelor ex-socialiste în materie 
de integrare europeană denotă că aceasta este anticipată de integrarea euroatlantică, dar 
nu trebuie exclusă nici varianta Cipru şi Malta.

În concluzie vom sublinia că autoritățile republicii Moldova au înțeles necesita-
tea de a se conduce în relațiile bilaterale de principiile cooperării mutuale deschise și 
constructive, aplicînd unele standarde și bune practici în domenii de interes comun, 
ținînd cont de importanța menținerii dialogului permanent în spiritul respectului re-
ciproc și al parteneriatului. Însă aceste fundamente mai degrabă n-au fost respectate 
decît realizate, cauzele fiind, cu predilecție, de factură subiectivă: rezultatele înregistrate 
nu se află în concordanță cu obiectivele trasate, chiar dacă sunt frecvent modificate, iar 
condiționalitățile impuse de uniunea europeană se înscriu perfect în logica expusă. 
din punctul de vedere al situației geopolitice, republica Moldova se regăsește într-un 
areal de înaltă intensitate și tensiune, care reprezintă teritorial linia de demarcațiune 
dintre sferele de influență a doi actori majori și este indispensabil de a transfera această 
linie spre est, redimensionînd aranjamentele de cooperare și securitate, luînd parte la 
programele și politicile care îi permit statutul de neutralitate. În același timp, republica 
Moldova nu poate și nu trebuie să facă abstracție de interesele Federației ruse în regi-
une, în special în condițiile că se dorește a fi un partener strategic, important fiind de a 
le canaliza nu în detrimentul, ci în beneficiile sale, mai ales în contextul reactualizării 
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atenției față de problema raioanelor de est și îndreptării privirilor din partea oamenilor 
de afaceri din Federația rusă față de republica Moldova ca segment al zonei de liber 
schimb cu uniunea europeană. În aceeași ordine de idei se înscrie necesitatea de a im-
prima relațiilor cu vecinii imediați, românia și ucraina, un spirit mult mai pragmatic, 
în special în primul caz, deoarece românia este membru deplin al uniunii europene și 
poate promova interesele republicii Moldova în instituțiile comunitare, pe cînd ucraina 
o desparte teritorial de Federația rusă, fapt care nu poate să nu aibă repercusiuni asupra 
argumentării și justificării fezabilității unor tentative de a se integra în uniunea economi-
că eurasiatică și abordează pe altă dimensiune problema raioanelor de est, abandonînd 
neutralitatea activă în raport cu problema ce vizează conflictul transnistrean, care n-a 
reprezentat altceva întrecut decît susținerea Federației ruse și a autorităților tiraspolene. 

 republica Moldova s-a afirmat și s-a consolidat mai ales pe arena europeană, 
independența ei nu este pusă esențial sub semnul întrebării de către actorii internaționali, 
dar, totodată, are de soluționat mai multe probleme ce vizează securitatea și stabilitatea 
subregională, însă avînd repercusiuni la nivel regional. În același timp, republica Moldova 
continuă să se afle într-o situație precară, provenită nu numai din cauza factorilor obiec-
tivi, cum ar fi situația geopolitică nefavorabilă, fiind poziționată la interferența intereselor 
geopolitice ale unor actori majori, dar și celor de nuanță subiectivă, în sensul că rămîne 
sub incidența monitorizării din partea Consiliului europei, condiționalitățile și rezoluțiile 
nefavorabile din partea uniunii europene s-au înmulțit foarte mult, statutul de neutralita-
te permanentă nu este respectat, n-au fost identificate soluții durabile ale conflictului din 
raioanele de est, pericolele din exterior se amplifică periodic, inclusiv de tip hibrid. 

Cert este că republica Moldova n-a reușit să elaboreze o strategie viabilă pentru di-
versificarea relațiilor și prezenței pe arena mondială, în special pentru a se include în ca-
drul rețelelor de schimburi continentale aflate într-un proces de reorganizare. Comple-
xitatea acestui obiectiv derivă și din faptul că vecinii imediați s-au angajat, de asemenea, 
în procese de transformări profunde, însoțite, ca regulă, de numeroase perturbații atît 
în inteior, cît și în plan subregional, factorii externi se dovedesc în măsură să influențeze 
decisiv asupra asigurării securității unui stat mic, el fiind o figură ușoară pe tabla de șah. 
În același timp, un stat mic este impus de situație să promoveze o politică externă activă, 
care să-l facă, potrivit lui o. Knudsen, „o stîncă de neclintit în calea curenților schimbă-
tori ai relațiilor internaționale”.

deja este axiomatică supoziția că republica Moldova se află geopolitic poziționată 
într-o „zonă gri”, exprimată prin riscuri politico-militare elevate și deci, cu interes redus 
din partea investitorilor din străinătate. datorită amplasării sale geografice și conjunc-
turii regionale, republica Moldova nu are la moment o semnificație nici geopolitică 
și nici geoeconomică deosebită, aflîndu-se la periferia spațiului integrării europene și 
securității euroatlantice. Contrar diferitor așteptări de factură optimistă, suntem de pă-
rere că valoarea geopolitică a republicii Moldova nu s-a mărit cu extinderea organizației 
Nord-atlantice și a uniunii europene spre est, continuînd să rămînă destul de vulnera-
bilă din punct de vedere al independenței economice și asigurării „suveranității reale”, 
în special la capitolul resurse energetice. actualmente, republica Moldova din nou se 
află în pragul alegerii, deși alternativă nu este.
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