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During more than a decade of independence, the Republic of Moldova, 
being geographically situated in the center of Europe, has hardly defined its 
national interest, seeking an advantageous position on the international po-
litical arena. The interest of the middle term state found itself in a tortuous 
process of development, in search of its own identity. This article is an analy-
sis of the national interest position is an analysis of the national interest posi-
tion of the Republic of Moldova between the Community of Independent Sta-
tes and the European Union. The recent parliamentary elections of March 6 
as well as those presidential of April 4, 2005 marked the irreversible charac-
ter of the country’s national interest, that of joining the European Union, a 
big continent of universal values, of economic freedom, of interethnic and po-
litical tolerance and of a increasingly important social responsibility. For the 
first time a competitive process brought a compromise between political op-
ponents, who become committed to following the path of European integra-
tion and alienation from the Russian “orbit”, because the CIS has no chan-
ces to be reduced to what has always been in reality – a now-functional stru-
cture with no perspectives. 

 
Pentru multe ţări a devenit un reper în politica externă o frază rostită de 

Margaret Thetcher, potrivit căreia Marea Britanie nu are prieteni şi duşmani, 
ci are doar interese. 

Interesul naţional din perspectiva „realizmului politic”, reprezentat de 
H.Morghenthau, R.Tucher şi de savanţii contemporani W.Lippman, H.Kissi-
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nger, W.Rostow şi D.Bolle, este un complex ideal şi normativ de scopuri sau, 
desemnat prin termenul forţei, este fenomenul central în peisajul politicii in-
ternaţionale.269 În opinia „subiectiviştilor” (R.Snyder, H.Forward) purtătorul 
„interesului naţional” este grupul restrîns de lideri politici şi funcţionari care 
se află la putere, iar mai exact, acei ce iau decizii politice.270 

Către sfîrşitul anilor ’90, odată cu evoluţiile social politice ale tranziţiei 
postcomuniste, cu intensificarea relaţiilor externe, are loc o oarecare modifi-
care a viziunilor asupra interesului naţional. Actualmente conceptul de inte-
res, inclusiv de „interes naţional”, capătă noi semnificaţii generate de proce-
sele integrative şi dezintegrative ce au loc pe continentul european. 

Astfel, prin interes naţional se subînţelege totalitatea complexă şi neuni-
formă de însuşiri obiective şi subiective, legate de factorul necesităţii, utilu-
lui, avantajului, scopului comunităţilor sociale sau al individului care influen-
ţează substanţial comportamentul şi acţiunile lor social-semnificative271.  

O astfel de abordare a problemei a fost inacceptabilă pentru Republica 
Moldova, deoarece, pe parcursul a mai multor ani noi nu am cunoscut care au 
fost interesele veridice ale politicii externe ale ţării şi cum le realiza diploma-
ţia moldovenească. 

Pe parcursul a mai bine de un deceniu de independenţă, Republica Mol-
dova, situată geografic în centrul Europei, cu greu şi-a definit interesul naţio-
nal, căutîndu-şi un loc mai avantajos pe arena politicii internaţionale. Acest 
interes fundamental al tînărului stat în tranziţie, poate că mai mult decît al 
oricărui alt stat, s-a aflat într-un proces anevoios de devenire, în căutarea pro-
priei identităţi. 

Fostele ţări comuniste, intrate în tranziţie, au evoluat în direcţii diferite, 
cu rezultate tot atît de diferite. Unele state au reuşit deja să-şi consolideze 
funcţionalitatea şi mecanismele economiei de piaţă, au reuşit într-un fel să-şi 
„occidentalizeze” societatea suficient pentru a fi  admise în NATO şi au avut 
mari şanse pentru integrarea în Uniunea Europeană (cazul Lituaniei, Letoniei, 
Estoniei). 

Alte ţări postcomuniste (Republica Moldova, Belarusi) s-au împotmolit 
într-o tranziţie paralizantă cu perspective modeste de a ieşi din subdezvol-

                                                 
269 A se vedea: Gorceac S., Dumitraş T., Rusandu I. Conceptul interes naţional în 

geopolitică. // Economica. Supliment. Ed. Academiei de Studii Economice, Chişi-
nău, 1977, p.19-24. Morghenthau H.J. Politics Among Nations. The struggle for 
Power and Peace. - New-York, 1955, p.3-12. 

270 Ibidem, p.28. 
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tarea cronică şi din sărăcie.272 Republica Moldova nu a putut şi nu a ştiut să 
formuleze astfel de obiective, preferînd prin aşa-zisa politică multivectorială 
să balanseze între Est şi Vest. 

Dacă lipsa unor priorităţi clare în politica externă în perioada incipientă a 
dezvoltării noastre ca stat independent poate fi explicată prin lipsa de experi-
enţă, de informaţii pertinente despre procesele ce se desfăşurase pe continen-
tul european, menţinerea aceleiaşi situaţii de incoerenţă şi inconsistenţă este 
greu de lămurit. Deşi s-a pronunţat în favoarea dezvoltării unor relaţii mutua-
le avantajoase pe toate planurile, conducerea de la Chişinău nu a reuşit să for-
muleze o viziune clară de ancorare a interesului naţional într-un sistem de re-
pere şi valori care ar fi permis ţării noastre să depăşească rapid şi eficient pe-
rioada dificilă de tranziţie prin crearea unor condiţii externe benefice pentru 
reformarea cu succes a ţării.273 

Moldova devine stat-membru al CSI prin semnarea la 8 decembrie 1991 
la Mensk a Acordului privind crearea Comunităţii Statelor Independente şi a 
Protocolului de la Alma-Ata din 8 aprilie 1994. Pe parcursul acestor ani pu-
tem evidenţia cîteva principii de bază care au determinat politica Republicii 
în cadrul CSI: accentul pe relaţiile economice, neutralitatea militară şi nepar-
ticiparea la structurile militare din CSI, accentul fiind pus pe relaţiile bilatera-
le cu statele-membre. Respectarea majorităţii acestor principii nu este consfi-
nţită în documente oficiale, dar reiese mai curînd din asumarea faptului că ele 
corespund cel mai bine principiului de suveranitate şi intereselor naţionale ale 
statului. 

În plan economic, Moldova are relaţii cu Rusia, Ucraina, Belarusi. Co-
merţul cu alte state ale Comunităţii este aproape inexistent. Relaţiile econo-
mice cu partenerii din Est se dezvoltă mai curînd în cadrul relaţiilor bilaterale 
dintre state, decît în cadrul organizaţiei. Pentru ţara noastră este importantă 
reducerea dependenţei de importurile şi de pieţele de desfacere estice 
(14027399 mln USD, dintre  care 593376,2 mln USD revin spaţiului CSI, iar 
398076,1 mln USD – UE şi 240895,0 mln USD – ECE), precum şi optimiza-
rea structurii exportului, în sensul majorării proporţiilor produselor finite 
(Pentru perioada anului 2003 exportul Republicii Moldova a constituit 
790023,6 mln USD, dintre care 423632,6 mln USD – CSI, 184400,0 mln 
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USD – UE şi 123715,4 mln USD – ECE).274 Printre factorii care vor diminua 
din coeziunea economică a CSI este şi participarea Moldovei, Georgiei şi a 
Kîrghizstanului la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). Din această 
perspectivă, cît şi din alte cauze nu mai puţin importante cum ar fi diversita-
tea politică, economică, socială, culturală, regională a intereselor şi metodelor 
de dezvoltare alese de către ex-republicile unionale, edificarea unui veritabil 
spaţiu economic comun (după modelul UE) în CSI nu este şi puţin probabil 
că se va transforma vreodată într-un veritabil organism integraţionist, în care 
s-ar respecta interesele fiecărui stat. 

Cu cea mai mare certitudine se poate afirma  că, sunt ultimii ani de aflare 
a Republicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente. Situaţia e 
de o aşa natură, că dacă CSI nu se va destrăma totalmente, Moldova, ca şi 
Turkmenistanul, îl va ignora. Acest fapt a fost confirmat şi prin declaraţia 
preşedintelui ţării V.Voronin din cadrul summitului de la Ialta, din septemb-
rie 2003, în care a afirmat despre o posibilă ieşire a Republicii Moldova din 
CSI, învinuind Rusia de „ocuparea militară” a statului.275 Strategia Rusiei faţă 
de ţările din spaţiul post-sovietic, aplicată pe parcursul a mai multor ani, ba-
zată pe utilizarea conflictelor interne în scopul atragerii la „concubinaj” forţat 
nu a dus la rezultatele scontate. 

Rezultatele acestei politici sunt evidente în Moldova şi în Georgia, unde 
Moscova a susţinut prin toate mijloacele, inclusiv prin acordarea sprijinului 
militar separatismul din Transnistria, Osetia de Sud şi Abhazia. 

În urma politicii autoritariste a preşedintelui rus V.Putin şi a descensiuni-
lor apărute în ceia ce priveşte ratificarea Tratatului privind Forţele Armate 
Convenţionale din Europa şi retragerea bazelor militare din Moldova şi Geor-
gia, i-a determinat pe guvernanţii de la Chişinău să adopte o nouă retorică 
proeuropeană şi antirusă, refuzînd să recunoască Rusia în calitate de mediator 
în conflictul transnistrean.276 

Unii analişti consideră că, interesul naţional şi actuala orientare „proeu-
ropeană” a Republicii Moldova, este o dispoziţie antirusă legată nu doar de 
„Memorandumul Kozak”. CSI s-a micşorat de facto cu o treime (dacă e să 
considerăm izolarea Turkmenistanului, Georgiei) în rezultatul revoluţiei „ro-
zelor” şi schimbarea bruscă geopolitică a Kievului în rezultatul revoluţiei 
„portocalii”, cît şi a divergenţelor dintre Republica Moldova şi Federaţia Ru-
să. Chiar dacă Moldova, ca Georgia şi Ucraina mai continuă să se afle formal 
în componenţa CSI, ea nu rareori afirmă că Comunitatea este o organizaţie 

                                                 
274 Anuarul Statistic al Republicii Moldova pentru anul 2004. - Chişinău, 2005, p.574. 
275 В новый год без СНГ? // „Экономическое обозрение”, 30 декабря, 2004, с.8. 
276 A se vedea: Retrospectiva anuluiospectiva anului. // „Democraţia”, 2004, 28 dece-
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nonfuncţională şi că a rămas pur şi simplu un club al statelor care au făcut 
parte cîndva din ex-URSS277. 

Efectuînd o analiză retrospectivă a relaţiilor Republicii Moldova în con-
textul proceselor integraţioniste, se observă o vădită contradicţie între intere-
sul naţional vis-à-vis de integrarea europeană şi de integrarea în CSI. 

Relaţiile Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene 
(UE) numără deja 15 ani, dar evoluţia lor a fost cu mult mai lentă decît în ca-
zul altor state europene, iar primii 7 ani au fost caracterizaţi de lipsa unei stra-
tegii ample din ambele părţi. Motivul principal al acestei stări de lucruri a 
fost probabil lipsa unor obiective clare pe care Chişinăul şi le-ar fi propus să 
le realizeze în raport cu statele membre ale UE. Totodată unele acţiuni între-
prinse de Executivul de la Chişinău nu au fost în măsură să stimuleze intere-
sul cancelariilor vest-europene pentru Republica Moldova. 

La rîndul lor, nici statele vest-europene şi respectiv UE ca organizaţie nu 
au elaborat o strategie de angajare a Republicii Moldova, plasînd-o într-un 
context geopolitic cu ţările din arealul postsovietic (excepţie statele Balti-
ce)278, stat din cadrul Comunităţii şi nu din Europa. Au fost mai multe cauze 
care au stopat acest proces: 

- ponderea regională nesemnificativă (teritoriu şi populaţie mică); 
- încetinirea reformelor; 
- lipsa unor companii importante occidentale care ar fi generat şi inte-

resul politic al capitalelor europene; 
- vulnerabilitatea statalităţii şi incertitudinea privind viitorul cauzat de 

conflictul transnistrean şi prezenţa trupelor ruseşti pe teritoriul ţării; 
- relaţiile puţin „îngheţate” cu statele vecine Ucraina şi România. 
Toate acestea au dus la ceia, că, pe de o parte, Moldova a rămas cu mult 

în urmă faţă de alte state din Europa de Est şi de Sud-Est în raporturile cu 
Uniunea Europeană. 

Integrarea Republicii Moldova în structurile internaţionale constituie un 
element fundamental al proceselor integraţioniste din Occident. În acest scop 
au fost desfăşurate mai multe activităţi şi iniţiative, cele mai recente fiind 
aderarea la Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est (8 iunie 2001) şi la 
Organizaţia Mondială a Comerţului (18 mai 2001), cît şi aprobarea Planului 
Individual de Acţiune UE - Republica Moldova din 23 februarie 2005, care 
va fi valabil pe parcursul a trei ani. 
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Planul nu reprezintă o politică de extindere a UE. Potrivit oficialilor 
europeni este o ofertă substanţială şi concretă de colaborare, parteneriat şi in-
tegrare în programele şi politicile Uniunii Europene, în cadrul căruia Repub-
lica Moldova este invitată să dezvolte relaţii politice, economice, probleme 
de securitate şi culturale. Unul din obiectivele planului este sprijinul acordat 
de UE în vederea găsirii unei soluţii viabile pentru soluţionarea conflictului 
din regiunea nistreană, obiectiv formulat ca prioritate primordială din cadrul 
Planului. 

De asemenea, printre alte priorităţi sunt: întărirea instituţiilor garantate 
ale democraţiei şi statului de drept, asigurarea unor alegeri parlamentare de-
mocratice, asigurarea libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei, întărirea ca-
pacităţii administrative şi judiciare. 

Problema imigraţiei de asemenea se regăseşte în Document, planul pro-
punînd iniţierea unui proces de readmisie a cetăţenilor moldoveni, aflaţi ile-
gal pe teritoriul statelor membre ale UE.279 

Acest Plan, însă, nu ne oferă şi calitatea de membru al UE. Republica 
Moldova a rămas de una singură în centrul Europei. Ea nu-şi aşteaptă rîndul 
să fie admisă în Uniune, ceia ce face Bulgaria şi România, ea nu trăieşte cu 
speranţe temeinice ca Turcia şi Macedonia. 

Pe parcursul ultimilor ani s-a constatat o evoluţie semnificativă a perce-
perii de către cetăţenii Republicii Moldova a alternativelor de integrare inter-
naţională. În rezultatul sondajului sociologic realizat în martie 1996, majori-
tatea populaţiei (52%) se pronunţă mai mult pentru legăturile economice cît 
mai pronunţate cu statele membre ale CSI, actualmente există însă un interes 
crescînd faţă de integrarea europeană. Majoritatea participanţilor la sondajul 
de opinie din noiembrie 2003 s-au pronunţat pentru integrarea în Uniunea 
Europeană. 

 
Diagrama 1. Evoluţia opiniilor de integrare internaţională a Republicii 

Moldova (1998-2003)280 
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280 Raportul Naţional al Dezvoltării Umane. Republica Moldova, 2003. Guvernare re-
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Actualmente în Republică se observă două tendinţe specifice regiunii din 

care aceasta face parte: cea a tinerii generaţii de deschidere pentru UE şi cea 
a generaţiei mai în vîrstă, nostalgică pentru trecut, de apropiere de Mosco-
va.281 

Tînăra generaţie conştientizează diferenţa dintre UE care se extinde tot 
mai mult (de la 15 state – la 25 prin aderarea la 1 mai 2004 a 10 state – Po-
lonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, 
Cipru) şi CSI care, după cum declară liderii ei, e pe cale să se dezintegreze şi, 
că aceste două organisme au evoluţii inverse. 

În timp ce cetăţenii statelor membre a Uniunii se deplasează liber, în ca-
drul CSI se introduce regimul de vize. În UE devine tot mai liberă circulaţia 
forţei de muncă, a bunurilor, serviciilor şi capitalelor, s-a trecut la moneda 
unică – euro; Rusia, însă tot mai încearcă să impună rubla ca monedă unică în 
Comunitatea economică euro-asiatică. 

Un lucru similar poate fi constatat şi la nivelul formaţiunilor politice din 
cadrul celor mai recente alegeri parlamentare din 6 martie 2005. Din platfor-
mele electorale se observă că majoritatea partidelor, printre care se numără şi 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), consideră drept prio-
ritate a politicii externe integrarea în structurile Uniunii Europene. Principala 

                                                 
281 România trebuie să contribuie la întărirea democraţiei în Moldova // „Flux”, 

2005, 26 ianuarie. 

34% 

51%

40%

51%52%

43% 41%

49%

0%

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

1998 2001 2002 2003

UE CSI



 146

surpriză a actualelor alegeri este schimbarea la faţă a PCRM, care a mers în 
campanie cu lozinci, care puţin se deosebesc de cele ale PPCD-ului, de exe-
mplu. Integrarea europeană, incriminarea Rusiei pentru nerespectarea terme-
nului de retragere a armatei a 14-a şi lupta împotriva regimului Smirnov sunt 
teze care se regăsesc atît la comunişti, cît şi la opoziţia proieuropenă.282 Însă, 
analizînd platformele concurenţilor electorali, pot fi evidenţiate şi alte tendin-
ţe: cea de integrare în structurile politice şi economice ale spaţiului european 
şi cea care mai „oscilează” între structurile estice şi cele din vest. 

În şirul partidelor proieuropene pot fi incluse aşa formaţiuni ca PCRM, 
PPCD, PSDM. Retorica lor prooccidentală reiese din prevederile platforme-
lor electorale. 

1. Partidul Comuniştilor din Moldova (PCRM) pledează pentru: 
- transformarea Moldovei într-un stat al standardelor europene şi al in-

vestiţiilor eficiente în economia ţării, deschiderea pieţelor occidentale 
pentru mărfurile moldoveneşti; 

- circulaţia liberă, fără vize, a cetăţenilor Moldovei în ţările Europei, 
protecţia juridică şi socială sigură a compatrioţilor noştri peste hotare; 

- promovarea unei susţineri sociale moderne sigure a populaţiei, realiza-
rea programelor prioritare, a principiilor educaţiei europene deschise şi 
celor ale culturii europene.283 

2. Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) consideră că singura cale 
reală este cea de integrare în NATO şi în Uniunea Europeană. Pentru aceasta 
PPCD propune: 

- realizarea unui parteneriat strategic cu România de preaderare a Repub-
licii Moldova la UE; 

- întreţinerea negocierilor de asociere cu UE şi depunerea cererii de ade-
rare la UE; 

- obţinerea pentru Republica Moldova a statutului de ţară-membru a Zo-
nei Shenghen; 

- armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a ţărilor UE; 
- abandonarea conceptului perimat de neutralitate permanentă a statului 
şi depunerea instrumentelor de aderare la NATO; 

- parteneriat de securitate cu România după modelul Polonia - Ucraina; 
- reforma armatei şi alinierea ei la standardele NATO284. 

                                                 
282 Reflecţii postelectorale. // „Glasul Naţiunii”, 2005, 24 martie. 
283 Platforma Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. // Platformele concu-

renţilor electorali. Alegeri parlamentare 6 martie 2005. - Chişinău 2005, p.3. 
284 A se vedea: Platforma Partidului Popular Creştin Democrat. // Platformele concu-

renţilor electorali. Alegeri parlamentare 6 martie 2005. - Chişinău 2005, p.3. 
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Blocul electoral „Moldova Democrată” (BMD), care în ajunul alegerilor 
prezidenţiale î-şi schimbă titulatura în Alianţa „Moldova Noastră” ca rezultat 
al acţiunilor întreprinse de liderul democrat D.Diacov şi social-liberalul O.Se-
rebrian de a ieşi din componenţa fracţiunii parlamentare de opoziţie, prin pro-
gramul său încerca să promoveze o politică externă dinamică şi consecventă, 
asigurînd Republicii Moldova un loc meritat în Europa Unită, iar cetăţenilor 
săi un statut de europeni cu drepturi depline.285. 

De asemenea în şirul partidelor proieuropene mai poate fi inclus şi Parti-
dul Social-Democrat din Moldova (PSDM). „PSDM propune ca la baza iden-
tităţii poporului nostru să fie puse principiile de cetăţenie şi naţiune şi doar 
astfel va exista posibilitatea de a ne integra în UE, pe baza principiilor demo-
cratice”286. 

Cel de-al doilea grup de partide consideră drept prioritar integrarea Re-
publicii Moldova în structurile politice şi economice ale spaţiului CSI, accen-
tul fiind pus pe relaţiile cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarusi. Din categoria 
formaţiunilor proceseiste face parte Blocul electoral „Patria – Rodina”. Prog-
ramul său prevede: „Drepturile depline de a se afla în alianţa economică cu 
Federaţia Rusă, Ucraina, Belarusi şi Kazahstan va permite Moldovei, sprijini-
ndu-se pe potenţialul economic total al ţărilor membre ale SEU, să-şi moder-
nizeze industria şi agricultura, să creeze noi locuri de muncă şi, nu în ultimul 
rînd, să rezolve probleme comercializării produselor moldoveneşti ... partici-
parea Moldovei la SEU va permite legalizarea şederii imigranţilor moldoveni 
aflaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse şi Ucrainei şi va crea premise politice, eco-
nomice şi sociale pentru unificarea ţării.287” 

Mişcarea social-politică republicană „Равноправие” consideră prioritar 
pentru Republica Moldova „restabilirea relaţiilor cu Rusia, Ucraina ... adera-
rea Moldovei în Uniunea Rusia – Belarusi şi a spaţiului economic unic, creată 
de Rusia, Ucraina, Belarusi şi Kazahstan”288. 

În categoria celei de-a treilea grupe care s-au pronunţat pentru menţine-
rea relaţiilor atît cu CSI cît şi cu UE este „Uniunea Centristă din Moldova” 
(UCM). 
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UCM consideră oportună realizarea următoarelor acţiuni în politica exte-
rnă: examinarea de către noul Parlament a oportunităţii menţinerii Republicii 
Moldova în calitate de membru a CSI; reanimarea cooperării cu ţările memb-
re ale CSI în baza tratatelor şi acordurilor bilaterale reciproc avantajoase; co-
njugarea capacităţilor şi eforturilor tuturor forţelor politice în scopul realizării 
condiţiilor necesare pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Euro-
peană; formularea unui demers în adresa Uniunii Europene solicitînd deschi-
derea spaţiului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova...”289. 

Alegerile prezidenţiale din 4 aprilie 2005 au marcat caracterul ireversibil 
al interesului naţional al Republicii Moldova vis-à-vis de integrarea europea-
nă. 

Pentru prima dată de la 1991 încoace, alegerea preşedintelui Statului 
V.Voronin a servit drept prilej, unic în felul său, la unirea şi consolidarea ce-
lor mai diverse forţe politice, care au dat dovadă de o anumită maturitate po-
litică. Pentru prima dată procesul politic concurenţial s-a încheiat cu un com-
promis concludent a unor oponenţi politici, care s-au angajat să urmeze calea 
integrării europene şi a desprinderii de pe orbita rusească, deoarece CSI are 
şansa de a se reduce la ceia ce a fost dintotdeauna – o structură nefuncţională, 
fără perspective. 

Necesitatea obiectivă a aderării la Europa unită, la marele continent al 
valorilor universale, ale libertăţii economice şi al toleranţei politice şi celei 
interetnice, precum şi a înaltei responsabilităţi sociale, i-au determinat pe li-
derii politici I.Roşca (PPCD – 13 mandate), D.Diacov (PD – 8 mandate) şi 
O.Serebrian (PSL – 3 mandate) să voteze în favoarea unui candidat comunist 
cu orientări proieuropene. 

Nici una din formaţiunile politice, oricît de mare n-ar fi, nu poate reuşi 
de una singură. O soluţie este consensul naţional. Aşa s-a procedat în toate 
statele care cu adevărat au dorit să adere la Uniunea Europeană. Calea spre 
Europa poate fi străbătută doar cu eforturile comune ale principalelor lideri 
politici. 

O situaţie similară s-a creat şi în Republica Moldova cînd s-a decis ca în 
numele interesului naţional al ţării şi a vectorului european să se ajungă la un 
consens comun290 sub influienţa factorului intern cât şi extern. 
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Avînd în vedere faptul că, Republica Moldova va deveni vecin al Uniunii 
Europene abia după anul 2007, este evident că pînă atunci, Republica Moldo-
va va putea beneficia doar parţial de avantajele de care alte state deja se bu-
cură din 2004. Astfel, Moldova, stat situat între două spaţii geopolitice diferi-
te – Europa de Sud-Est şi Comunitatea Statelor Independente va trebui să-şi 
definească clar interesele sale naţionale în scopul realizării cu succes a criteri-
ilor de aderare la Uniunea Europeană într-un viitor previzibil. 
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Some Moldavian and western experts express an idea that Moldova ne-
eds to change its course of external policy, thinking about a break with Rus-
sia, exit from CIS and fool reorientation to the West. It is approved that the 
external policy of Republic of Moldova is oriented mainly to CIS. However, 
the reality is another: Moldova is the member of Pact of Stability for Sout-
heast Europe, WTO; the external financing was blocked out; contacts of our 
government with the representatives of the West; strategical course on Euro-
pean integration was proclaimed by Moldavian government in 2003 and the 
signing of Individual Plan of Actions Moldova – European Union in the be-
ginning of 2005. We consider that equal collaboration of Moldova with The 
West and the East is logical, especially when our strategical partner -Russia 
is not the opponent of western countries, but automatically became their alli-
ance. It is important that Russia and NATO don’t consider each other like 
enemies. In prospective, on base of NATO, the European system of security 
will be created for the first time in the universal history. This system, includ-
ing United States and Russia, will consist of all the states from northern he-
misphere, from Vancouver till Vladivostoc, and our country can be aside 
from this process or to oppose to one of this sites.      

 
Некоторыми западными экспертами и в среде кишинёвской «эли-

ты» нередко высказывается мысль о том, что Республике Молдова сле-
дует сменить внешнеполитический курс, подразумевая под этим факти-
ческий разрыв с Россией, выход из СНГ и полную переориентацию на 
Запад, вплоть до вступления в НАТО и Европейский Союз. Примером 
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