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PREFAŢĂ 
 
 

Un excelent studiu istorico-publicistic 
 

Semnatarul acestei monografii, prof. univ., dr. hab. în ştiinţe tehnice Valeriu 
Dulgheru este un binecunoscut creator de invenţii şi studii în domeniul tehnic. Totodată, dl 
Valeriu Dulgheru este cunoscut publicului larg cititor datorită comentariilor politice, 
privitoare la Republica Moldova, publicate, în special, în săptămânalul „Literatura şi 
Arta”. De asemenea, Domnia sa este autorul a 13 volume, întitulate „Basarabie 
răstignită”1, precum şi a monografiei „Istoria integrală a Basarabiei”, apărută recent2. 

În acest volum, întitulat „Istoria Republicii Moldova”, profesorul Valeriu Dulgheru a 
examinat un amplu complex de probleme, referitoare la istoria relativ recentă a românilor 
din spaţiului Pruto-nistrean (Basarabia), răpit de URSS în iunie 1940. Autorul monografiei 
expune succint preistoria acestei anexiuni teritoriale: crearea pe teritoriul Ucrainei, în 
1924, a numitei RASSM cu centrul la Balta, apoi – la Tiraspol, - cap de pod pentru 
cotropirea Basarabiei, comunizarea României şi sovietizarea Balcanilor. Materializarea 
poftelor expansioniste sovietice a avut loc după ce regimurile totalitare comunist şi nazist 
au semnat un Tratat de neagresiune, însoţit de un Protocol adiţional secret, în care au fost 
stabilite zonele de interese în estul Europei (23 august 1939) şi după ce Franţa a fost 
învinsă de Germania (22 iunie 1940): la 26 iunie 1940, Kremlinul a înaintat un Ultimatum 
prin care cerea României cedarea Basarabiei şi nordului Bucovinei. Autorul examinează 
actul de acaparare a teritoriilor româneşti de către URSS (28 iunie 1940) şi procesul de 
constituire a organelor puterii sovietice. Un loc deosebit în analiza subiectului îl ocupă 
prezentarea succintă a crimelor, comise de sovietici, în perioada primei ocupaţii a 
Basarabiei (RSSM), precum şi drama primului val de deportare a basarabenilor (12 spre 
13 iunie 1941). A urmat prezentarea succintă a implicării României în operaţiuni militare, 
alături de Germania şi aliatele acesteia, pentru eliberarea pământurilor străbune, răpite 
de URSS în iunie 1940, şi administrarea acestora, precum şi a Transnistriei în anii 1941-
1944.  

Profesorul Valeriu Dulgheru a consacrat un amplu capitol (Partea I-a, cap. III) 
examinării şi expunerii politicii, promovate de Kremlin în anii celei de-a Doua ocupaţii 
sovietice a Basarabiei, 1944-1991. Un subiect deosebit de dramatic pentru basarabeni, 
care a fost expus de autor în mod obiectiv, dar şi cu compasiune faţă de sutele de mii de 
victime nevinovate, a fost Foametea provocată de regimul comunist în anii 1946-1947. Pe 
baza documentelor publicate, a memoriilor persoanelor, ce au supravieţuit Gulagul, 
datelor statistice etc., profesorul V. Dulgheru analizează politica represivă sovietică faţă 
de poporul dezarmat al RSSM, inclusiv cele două „valuri” de deportări postbelice, din 5 
spre 6 iulie 1949 şi 31 martie – 1 aprilie 1951. Profesorul V. Dulgheru consideră, şi pe 
bună dreptate, că a mai existat un „al patrulea val de deportări a basarabenilor”, încadrat 
în anii 1956-1991, adică atunci când, prin diverse metode economice, propagandistice, 
administrative etc., conducerea URSS atrăgea tinerii şi tinerele din RSSM în regiunile 
interne ale Federaţiei Ruse. Şi toate acestea cu un scop bine formulat de conducerea 
URSS: deznaţionalizarea populaţiei băştinaşe din RSSM şi formarea „omului nou” 
(„Homo sovieticus”) – persoană, vorbitoare doar de limba rusă, care nu-şi cunoştea 
istoria, limba maternă (română), tradiţiile, obiceiurile, credinţa strămoşilor.  
                                                            
1 Volumul al 13-lea a apărut în anul 2017: Valeriu Dulgheru. Basarabie răstignită, vol. XIII, 
Chişinău, Editura Tehnica-UTM, 2017, 316 p. 
2 Valeriu Dulgheru. Istoria integrală a Basarabiei, Chişinău, Serebia, 2016, 388 p. 
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În momentele de grea cumpănă pentru basarabeni (deportări, înfometare, subjugare 
economică, politică, ideologică etc.), alături de oameni cu demnitate, integri, buni 
gospodari şi buni patrioţi, au fost mereu şi persoane care au colaborat cu ocupantul 
sovietic: au denunţat pe aşa numiţii „chiaburi”, au alcătuit listele oamenilor pentru 
deportare, au făcut voluntariat în nopţile deportărilor (1941, 1947, 1951) etc. Este un 
subiect deosebit de important, abordat de domnul Valeriu Dulgheru în această carte: 
problema colaboraţioniştilor (de foarte, foarte multe ori, întotdeauna pe bună dreptate, 
autorul îi numeşte „cozi de topor”). De ce să nu recunoaştem deschis: colaboraţionismul 
basarabeano-sovietic este, cel puţin, deocamdată, un subiect trecut cu vederea de istoricii 
din România, inclusiv, de cei din Republica Moldova). Specialiştii ştiu: problema 
condamnării colaboraţionismului franco-german (Statul Francez de la Vichi şi Germania 
nazistă) a fost rezolvată în Franţa după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial–
colaboraţionismul a fost condamnat. Activiştii comunişti şi comsomolişti din satele şi 
centrele raionale ale RSSM, diverşi secretari de primării, brigadieri, şefi de cluburi etc., 
care în mod premeditat au colaborat cu militarii sovietici, trimişi să ridice noaptea 
oamenii pentru a-i deporta, apoi, tot aceşti tipi, care au intrat primii în gospodăriile 
oamenilor ridicaţi, însuşindu-şi bunuri materiale (înainte de a face inventarierea averii de 
către comisii), nu sunt oare persoane ce se încadrează perfect în noţiunea de 
„colaboraţionist”? Da, aceste persoane, atât de mult urâte de supravieţuitorii Gulagului, 
pot fi încadrate în noţiunea „colaboraţionist”. Ca şi în celelalte republici unionale 
(URSS), în R. Moldova au fost aprobate legi care au reabilitat victimele regimului totalitar 
comunist. Dar între legislaţiile de reabilitare există deosebiri cardinale. În Statele Baltice 
victimele represiunilor comuniste, inclusiv – deportaţii, au fost reabilitaţi, repuşi în 
drepturi cetăţeneşti etc., spre deosebire de R. Moldova, însă, prin aceleaşi legi de 
reabilitare, legiuitorii din Statele Baltice i-au condamnat pe cei, ce au colaborat cu 
ocupantul sovietic. Lucru care la noi nu s-a făcut.  

Aşa cum arată autorul, în perioada celei de-a doua ocupaţii sovietice (1944-1991), 
Moscova a căutat să industrializeze RSSM, construind diverse fabrici, uzine, combinate, 
toate acestea fiind încadrate în sistemul unic economic al URSS. Totuşi, aşa cum 
demonstrează domnul profesor, majoritatea obiectivelor economice ale RSSM au fost 
ridicate în raioanele din stânga ale Republicii, iar cadrele de conducere şi specialiştii 
principali ai acestor unităţi economice erau trimise din Rusia sau Ucraina, aici 
asigurându-li-se condiţiile prielnice de trai şi muncă. În opinia autorului, industrializarea 
sovietică a RSSM a avut scopul deznaţionalizării, în continuare, a românilor basarabeni şi 
transnistreni. Totodată, Kremlinul a avut grijă să pregătească cadre calificate din sânul 
populaţiei băştinaşe, fiind deschise instituţii de educaţie şi de cercetare. Profesorul V. 
Dulgheru a abordat un şir de probleme importante şi puţin cunoscute publicului cititor: 
problema Basarabiei, discutată pe parcursul existenţei regimurilor comuniste în România 
şi URSS, politica lingvistică în RSSM şi altele.   

Cea de-a doua parte a cărţii este întitulată „Istoria modernă a Republicii Moldova 
(1991-2017)”. Aici autorul monografiei a abordat o gamă amplă de subiecte, de mare 
interes public, deseori formulând întrebări, care îşi vor găsi răspunsul în viitor. Primul 
subiect, examinat de dl profesor, este cel legat de redeşteptarea naţională a românilor 
basarabeni, începută în anii 90 ai secolului trecut. Autorul a depistat germenii 
redeşteptării naţionale, a arătat paginile de glorie ale Mişcării de Eliberare Naţională 
(MEN), soldate cu proclamarea Suveranităţii şi Independenţei de Stat a Republicii 
Moldova faţă de URSS, precum şi declinul MEN după 1992. Una din problemele, abordate 
de către autorul cărţii, este cea a luptei pentru recunoaşterea oficială a denumirii corecte 
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a limbii literare, vorbite de băştinaşi – limba română, scrisă în grafia latină. Autorul cărţii 
expune situaţia limbii române din R. Moldova după aprobarea Legislaţiei lingvistice, o 
situaţie destul de complicată şi dezavantajată în continuare. 

Un subiect deosebit de sensibil, abordat de profesorul Valeriu Dulgheru, este cel 
legat de separatismul pro-rusesc tiraspolean. În acest capitol (partea a doua, cap. IV) 
autorul a expus convingător actele politice, care au pregătit separatismul tiraspolean 
(alături de cel al găgăuzilor), a descris condiţiile istorice de constituire a aşa-numitei 
„Republici moldoveneşti transnistrene”. Profesorul V. Dulgheru a demonstrat convingător 
caracterul agresiv al războiului, declanşat de Federaţia Rusă împotriva R. Moldova în 
anul 1992, soldat cu numeroase victime şi cu întemeierea unui pseudo-stat, susţinut 
totalmente de Kremlin şi care se prezintă astăzi ca o enclavă controlată de Moscova. În 
câteva rânduri, autorul cărţii a înaintat propuneri, referitoare la soluţionarea conflictului 
transnistrean. Vom sublinia doar atât: frontierele R. Moldova sunt cele moştenite de la 
URSS. Ele sunt recunoscute de comunitatea internaţională, inclusiv de Federaţia Rusă. 
Perspectivele R. Moldova de integrare în Uniunea Europeană sau de Reîntregire a 
Neamului nostru Românesc trebuie să ţină cont de faptul că raioanele din stânga Nistrului 
sunt ale Republicii Moldova, raioane, pe care Chişinăul, deocamdată, nu le controlează, 
dar de care nu se poate dezice. Autorul monografiei a ridicat o serie de alte chestiuni, 
strâns legate de problema separatiştilor ruşi şi politica acestora pe teritoriile deocamdată 
necontrolate de Chişinăul oficial.  

Capitolul cinci al monografiei prezentate a fost consacrat evoluţiei sistemului 
democratic în Republica Moldova. Dl V. Dulgheru a expus istoria apariţiei, activităţii şi, - 
în anumite cazuri –, a dispariţiei partidelor politice din Republica Moldova. Autorul 
examinează programe ale formaţiunilor politice, declaraţii pentru presă, făcute de anumiţi 
lideri politici etc.  

Tot atât de interesant şi captivant este următorul capitol al monografiei, în care dl 
profesor V. Dulgheru expune o cronică lărgită, extinsă, a vieţii politice din R. Moldova, de 
la proclamarea Independenţei de Stat până în 2017. Autorul a folosit din plin materialele 
publicate sistematic de dumnealui în presa periodică de la Chişinău. Au fost analizate 
guvernările de la Chişinău, programele, declaraţiile liderilor politici, realizările, dar şi 
eşecurile acestora. În sfârşit, în ultimul capitol, întitulat „Basarabie, încotro?”, profesorul 
Valeriu Dulgheru examinează recentele acţiuni unioniste din R. Moldova, constituirea şi 
activitatea ONG „Sfatul Ţării-2”, alte subiecte de mare interes pentru viitorul acestei 
„aşchii de pământ” românesc. 

Stilul ştiinţifico-publicistic i-a permis autorului să-şi expună mai liber atitudinea faţă 
de actorii politici din R. Moldova sau faţă de cei din afara frontierelor acesteia. În unele 
cazuri autorul monografiei a folosit cuvinte sau fraze dure („căpcăunii din Kremlin”, de 
exemplu, cu referire la conducerea URSS, „cozi de topor”, pentru unui actori politici de la 
Chişinău, vânduţi intereselor străine Neamului din care fac parte, etc.). Dar cum altfel? În 
comparaţie cu crimele odioase, comise de conducerea URSS şi RSSM faţă de locuitorii 
acestei ţări, în comparaţie cu trădările permanente ale interesului naţional, comise de unii 
oameni politici din R. Moldova, aceste cuvinte sau fraze sunt cu totul inofensive.  

În încheiere, aduc sincere felicitări autorului monografiei, prof. univ., dr.hab. Valeriu 
Dulgheru, pentru această realizare frumoasă şi îndemn cititorii să lectureze atent, cu luare 
aminte, cartea prezentată. 

Prof. univ., dr.-hab. Anatol Petrencu,  
membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
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INTRODUCERE 

 
„Acum, când viaţa unei generaţii întregi ne separă de sfârşitul 

războiului totul este privit altfel. Mânuind foarfecele şi cleiul orice 
operă literară poate fi schimbată totalmente. O carte de istorie poate fi 

schimbată şi mai mult. La dispoziţia celor care o redactează sunt nu 
numai foarfecele şi cleiul, dar „amintirile” scrise la comandă şi 

„literatura artistică” care îndeplineşte aceeaşi misiune… Oamenii de 
vârsta mea ţin minte cum au fost falsificate evenimentele, destinele 

oamenilor, faptele. De aceea încerc să „fotografiez” ceea ce am văzut 
cu ochi proprii. Oamenii trebuie să cunoască adevărul, pentru ca 

repetarea să devine imposibilă”.  
(Eufrosinia Kersnovski) 

 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) îşi ia începutul în 

a. 1940. Istoriografia sovietică spune că la 1940 URSS a venit să „elibereze” 
cetăţenii regiunii de la chinuri. Eliberarea Basarabiei a deschis calea spre 
refacerea unităţii naţionale a poporului moldovenesc, a teritoriului său” [1]. 
Am luat ca bază această sursă bibliografică – ”RSS Moldovenească: 
enciclopedia sovietică moldovenească” ca fiind o opinie a unui colectiv de 
autori numeros şi conştientizând că majoritatea surselor la subiectul dat tirajau 
opiniile regimului sovietic, deseori nepunând la îndoială unele concluzii care nu 
suportau nici cea mai elementară analiză logică.  

Gogoşi comunişti! Fals! Realitatea a fost cu totul alta. Naşii Republicii 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti au fost Stalin şi Hitler. La 23 august 1939 la 
Moscova se semna un Pact, un târg de împărţire a sferelor de influenţă, conform 
căruia Stalin rupea din trupul Ţării Basarabia. Realizarea acestui pact a început 
chiar la o săptămână de la semnarea lui (atât de grăbiţi erau cei doi căpcăuni!). 
La 1 septembrie 1939 Germania a invadat Polonia, iar Stalin a făcut acelaşi 
lucru peste trei săptămâni – la 17 septembrie. A fost un şiretlic de-al lui Stalin 
care a făcut ca opinia publică să-l considere doar pe Hitler vinovat de începerea 
celui de-al Doilea Război Mondial. Astfel conform opiniei publice formate, în 
special, de istoriografia sovietică, Germania hitleristă a declanşat al Doilea 
Război Mondial, cea mai mare conflagraţie cunoscută de omenire cu cel mai 
mare număr de jertfe. URSS stalinist apare ca un biet miel, victimă a invaziei 
naziste la 22 iunie 1941. Toţi aceşti aproape doi ani URSS a fost prezentată 
drept o ţară neutră şi, în final, victimă a invaziei naziste. 

Totul a fost altfel. La doar trei săptămâni URSS invadează Polonia cu o 
armadă de 800000 de soldaţi, declanşând un război în care mor soldaţi sovietici 
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la ocuparea jumătății de Polonie lăsată de Germania pentru aliatul său (în strictă 
conformitate cu Pactul semnat!), iar oficialii sovietici declară că URSS era ţară 
neutră şi nu se regăseşte printre declanşatorii războiului! „Soldatul polonez ucis 
împotriva Armatei Roşii este socotit participant la al doilea război mondial şi 
victimă a acestuia, iar soldatul sovietic care la ucis este socotit „neutru”, deci 
căzut în timp de pace în perioada antebelică” [2]. La doar mai puţin de o lună 
şi jumătate, la 30 noiembrie 1939, în conformitate cu Pactul semnat, URSS o 
atacă pe mica sa vecină din nord – Finlanda, declanşând cunoscutul război 
sovieto-finlandez cu o superioritate numerică de 3:1. Pentru această crimă 
URSS a fost exclusă din Liga Naţiunilor la 15 decembrie 1939, iar la 15 martie 
1940 Finlanda a fost impusă de situaţia pe continent să semneze Tratatul de 
pace, cedând 10% din teritoriu (circa a 6-a parte din suprafaţa globului 
pământesc, teritoriu prost gospodărit, le era puţin!) şi 20% din capacităţile sale 
industriale. În rezultat: au murit 126875 de soldaţi sovietici (finlandezi – 
22830); au fost răniţi 264908 sovietici şi doar 43557 finlandezi, iar oficialităţile 
sovietice vorbeau despre neutralitatea URSS.  

În conformitate cu Pactul semnat Germania ocupă rând pe rând 
Danemarca (9 aprilie1940), Olanda (10 mai1940), Norvegia (10 mai1940), 
Belgia (28 mai1940), Franţa (în doar 3 săptămâni, 22 iunie1940), iar URSS 
invadează rând pe rând Finlanda (30 noiembrie1939), Lituania (15 iunie1940), 
Estonia şi Letonia (16 iunie 1940), şi Basarabia (28 iunie1940). În tot acest 
răstimp, în care URSS cucereşte teritorii cu o populaţie de 23 mln de oameni şi 
s-a căpătuit cu teritorii imense, conform propagandei oficiale rămânea 
„neutră”.  

 Indiscutabil, ziua de 28 iunie 1940 este o zi neagră nu numai pentru 
Basarabia îngenuncheată de hoardele sovietice ci şi pentru întreaga Românie. 
Este meritul preşedintelui interimar Mihai Ghimpu că a declarat această zi drept 
zi de ocupaţie, sărbătorită însă şi astăzi de unii drept „zi a eliberării”. Peste 
400000 de  soldati sovietici cu steaua roşie în frunte, înarmaţi până în dinţi, se 
aflau la Nistru. Romania a cedat forţei fără nicio împuşcătură Basarabia. În 
bătaie de joc administraţiei române i s-au dat doar trei zile pentru evacuare, dar 
nici această înţelegere nu a fost respectată. 

Nimic nu se poate compara cu durerile, chinurile, lacrimile sutelor de mii 
de copii, femei, bătrâni morţi în chinuri, cu chinurile zecilor de mii de 
nevinovaţi trecuţi prin camerele nkvd-iste ale morţii din închisorile staliniste, 
care le întreceau cu mult prin metodele diabolice utilizate pe cele din Evul Me-
diu, cu chinurile zecilor de mii de deportaţi, dintre care 2/3 erau femei şi copii – 
fiinţe absolut nevinovate. 

Cine le poate alina câtuşi de puţin durerile sufleteşti ale supravieţuitorilor 
acestui calvar? Nimeni nu le poate întoarce înapoi tinereţea irosită în zadar, 
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sănătatea compromisă de tratamentul inuman, la care au fost supuşi, liniştea 
sufletească, pierdută pentru totdeauna şi înlocuită cu o permanentă dureroasă 
nelinişte. Pleoapa trecutului tresare, ascunzându-şi lacrima, şi nu lasă uitarea să 
se cearnă peste ceea ce a rămas în istoria românilor din Basarabia – blestemații 
ani 1940-1941. „Au venit, maică, nenorociţii ăştia de comunişti la putere si ne-
au luat tot: părul din cap, pământul, căruţa. Un singur lucru nu ne-au putut 
lua. Sufletul” spun martorii oculari. Cu părere de rău la foarte mulţi le-a luat şi 
sufletul. 

Te cutremuri ascultând tristele amintiri ale celora, care au trecut prin iadul 
comunist şi mai sunt în viaţă: Feodosia Cozmin, Valentina Sturza, Eugenia 
Ceban, Silvia Petruşcu - sunt doar câteva nume din sutele de mii de victime ale 
comunismului. Dar câţi au plecat dintre cei vii, ducând cu ei durerea înăbuşită, 
nepermiţându-li-se să se destăinuiască. 

Deosebit de importante pentru generaţiile de azi şi de mâine, care nu au 
cunoscut urgiile războiului şi „marile succese ale socialismului”, sunt 
concluziile regretatei Eufrosinia Kersnovski, trecută prin întreaga maşinărie 
diabolică stalinistă: desproprietărire – deportare – închisoare – lagăre de 
concentrare. „Acum, când viaţa unei generaţii întregi ne separă de sfârşitul 
războiului totul este privit altfel. Mânuind dibaci foarfecele şi cleiul orice operă 
literară poate fi totalmente modificată. O carte de istorie poate fi schimbată şi 
mai mult. La dispoziţia celor care o redactează sunt nu numai foarfecele şi 
cleiul, dar  şi „amintirile” scrise la comandă, chiar şi „literatura artistică”, 
care îndeplineşte aceeaşi misiune. O metodă şi mai însemnată de influenţă 
asupra sentimentelor este filmul. Cinematografia este o forţă mare, care 
impune nu prin logică, ci vizual, aproape instinctiv, să fie recepţionat ceea ce 
se doreşte a fi luat drept real. „Nimic nu este uitat, nimeni nu este uitat” – aud 
aceste cuvinte foarte des. Aceste cuvinte mândre înfrumuseţează monumentele, 
sunt folosite drept epigrafe. Cu părere de rău, totul este uitat, toţi sunt uitaţi. 
Oamenii de vârsta mea ţin minte cum au fost falsificate evenimentele, destinele 
oamenilor, faptele. Însă ei tac. Aşa e mai liniştit şi sigur. Mai trec câţiva ani şi 
noi, ultimii martori ai revoluţiei şi NEP-ului, colectivizării şi a terorii staliniste 
– vom muri şi nimeni nu va putea spune: „Nu! A fost cu totul altfel!” De aceea 
încerc să „fotografiez” ceea ce am văzut cu ochii proprii. Oamenii trebuie să 
cunoască adevărul, pentru ca repetarea acestor atrocităţi să devină 
imposibilă” [17]. 

Importanţa acestor concluzii este cu atât mai mare cu cât ele sunt ale unei 
basarabence de origine rusă, sunt propriile impresii retrăite pe propria persoană. 
Istoria acestei doamne, istoriile cunoscute ale altor mii de basarabeni trebuie să-
şi găsească locul în acea „carte neagră a comunismului”. Este datoria 
generaţiilor, care i-au urmat, pentru viitorul cărora s-au jertfit. 
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„Nimic nu este uitat, nimeni nu este uitat” se obişnuieşte să se spună şi la 
noi, la români. Să fie oare asa? Un exemplu recent pune la îndoiala acest lucru. 
În perioada 22-23 iunie 2015 la Chişinau sub coordonarea înflăcăratului 
profesor Vasile Şoimaru (autorul minunatului proiect „Romanii din jurul 
Romaniei”, cel care, făcând mii de kilometru cu propria maşină, a pus o cruce la 
cotul Donului, unde au murit peste 150000 de ostaşi români, lucru care până 
acum nu a fost făcut de cei de la guvernare!) la Chişinău a avut loc 
comemorarea a „75 de ani de la dezrobirea Basarabiei, Nordului Bucovinei şi 
Ţinutului Herţa – 22 iunie 1941” prin organizarea unei importante Conferinţe 
Ştiinţifice Internaţionale, la care au luat parte cu lucrări specialişti în domeniu, 
profesori universitari. 

Aproximativ în aceeaşi perioadă, la 15 iunie, chiar în inima României, la 
Bucureşti a fost desfăşurată o altă acţiune.  La inițiativa Centrului Rus de Știință 
și Cultură a fost organizată masa rotundă cu tema: „75 de ani de la începerea 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Experiența și învățămintele anului 
1941”. Îmi pun întrebarea: unde ne este demnitatea, Domnilor? Și prof. Anatol 
Petrencu vorbește despre o ofensivă bolșevică asupra Istoriei în Basarabia, 
despre falsificarea prin omitere, despre calea de ieșire din marasmul bolșevic. 

De aceea, ideea scoaterii de sub tipar a unei lucrări sintetizate, care să 
oglindească corect şi argumentat această tristă perioadă a istoriei multimilenare 
a acestei aşchii de pământ românesc, să scoată în prim plan unele falsuri 
evidente ale istoriei moderne sub diferite forme este una binevenită. În astfel de 
clipe deosebit de binevenit este răspunsul autorului cărţii „Arestarea, procesul 
şi moartea lui Iisus” Haim Cohn la întrebarea dacă o carte poate pune capăt 
unor idei preconcepute (de ex. ale „statalistului moldovenist” Igor Dodon ş.a.). 
„O singură carte nu este în stare de aşa ceva, dar poate crea o opinie publică, 
iar aceasta, la rândul ei, poate să ducă la o schimbare a lucrurilor” a fost 
răspunsul lui. 

Să creăm atunci această opinie publică prin toate mijloacele disponibile. 
 

Mulțumiri 
 
Aduc sincere mulțumiri veritabilului istoric și patriot prof.univ.dr.hab. 

Anatol Petrencu pentru redactarea științifică extrem de riguroasă și prefațarea 
cărții, de asemenea, unui adevărat filantrop care a sprijinit financiar 
publicarea cărții dar care a dorit să nu-i fie cunoscut numele. Încă mai există 
astfel de oameni cu inimă mare. 
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Capitolul I 
 

CUM A APĂRUT REPUBLICA SOVIETICĂ SOCIALISTĂ 
MOLDOVENEASCĂ? 

 
Prin actul de Unire de la 1918 provincia Basarabia revine în componenţa 

României Mari, de menţionat, fiind prima provincie românească din afară, 
revenită acasă. Prin acest act fusese eliminată o nedreptate – raptul părţii de est 
a Ţării Moldovei cu concursul nelegitim al Imperiului turc. Acest lucru este 
foarte clar descris în tratatul ruso-turc de „prietenie și frăție” din 16 martie 1921 
[3], numit „Tratatul de la Kars”, semnat din partea RSFSR de către Gh. V. 
Cicerin, Comisarul poporului pentru afaceri externe, și de Jalal ad-Din 
Korkmasov, iar din partea Turciei de către Yusuf Kemal-bei, Riza Nur și Ali 
Fuad-pașa, şi ratificat de Vserossijskij Czentral’nyj Komitet (VCZIK) pe 20 
iulie 1921 și de Marea Adunare Națională a Turciei (MANT) la 31 iulie 1921. 
Deşi Tratatul consemnase, în articolul VI, că părțile contractante „consideră 
toate tratatele precedente, semnate de Imperiile Otoman și cel Țarist, ca fiind 
anulate, acestea pierzându-și puterea juridică” [4], implicând, astfel, nulitatea 
juridică a cedării Basarabiei către Imperiul Rus la Tratatul de la București 
(1812), Rusia bolşevică refuză, în continuare, să recunoască unirea Republicii 
democratice Moldoveneşti cu Regatul României [5], având anumite planuri pe 
viitor faţă de această provincie.  

În conformitate cu acest plan, la 12 octombrie 1924, autoritățile sovietice 
întemeiază pe malul stâng al Nistrului, așa-numita „RASS Moldovenească” ca 
motiv de reîntregire ulterioară a „unităţii naţiunii moldoveneşti”. Astfel, la 28 
iunie 1940 Basarabia a fost pentru a doua oară ocupată de imperiul din est, fiind 
„alipită la RASS Moldovenească”. Prima ocupaţie de la 1812 de Imperiul Ţarist 
a fost extrem de violentă, impunându-se rusificarea forţată a guberniei nou 
acaparate. Comparativ cu regimul sovietic de ocupaţie, regimul ţarist a fost într-
un fel mai uman. După 1812 a urmat o perioadă de câțiva ani când ţăranii 
basarabeni aveau dreptul să se stabilească peste Prut. La 1940 administraţiei 
române şi basarabenilor li s-au dat doar trei zile, pentru a se refugia peste Prut.. 
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1.1.  Înfiinţarea RASS Moldoveneşti (12.10.1924) 
 

Aşa numita problemă basarabeană a apărut îndată după Unirea Basarabiei 
cu Patria-mamă, la 27 martie 1918, cu toate că puterile occidentale au 
recunoscut acest fapt prin Tratatul de la Paris din 1920. Pe parcursul mai multor 
ani regimul sovietic a organizat prin intermediul unei ample reţele de spioni şi 
terorişti diverse acţiuni antiromâneşti în Basarabia precum au fost aşa numitele 
„răscoale ţărăneşti” (fără ţărani!) de la Hotin (1919) și Tatarbunar (1924). 
Acest fapt îl confirmă şi Cr. Rakovski în telegrama din 13.01.1921 trimisă lui 
V. Lenin: „După unele eforturi colosale, precum şi unele eşecuri, am reuşit să 
organizam activitatea ilegală din România, în special în Basarabia. Drept 
rezultat au fost aruncate în aer două poduri şi am reuşit să organizam o 
diversiune în Senat” [6, p.49]. În telegrama din 14.06.1921 G.V. Cicerin 
sublinia: „Trebuie avut în vedere că noi n-am recunoscut anexarea Basarabiei 
de către România şi atunci când vorbim despre Basarabia noi o considerăm o 
regiune ocupată” [6, p.45]. Dar Moldova a recunoscut ocuparea Basarabiei de 
către Imperiul Ţarist la 1812? Pe parcursul a peste 100 de ani Basarabia era 
considerată un teritoriu ocupat de Rusia. Cine atunci are drept primordial asupra 
Basarabiei? 

Un element important al acestei lupte antiromâneşti a fost crearea 
Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti în anul 1924. Un prim 
pas în această direcţie a fost crearea la propunerea lui Cr. Rakovski (un bolşevic 
român de origine bulgară) din 5 mai1919 a Republicii Sovietice Basarabene în 
frunte cu Ivan Krivorukov (bun guvern moldovenesc!).  Au urmat şi alte acţiuni 
antiromâneşti în stânga Nistrului care însă nu s-au încununat cu succes. Atunci 
regimul sovietic a schimbat puţin tactica – să formeze o republică 
moldovenească în stânga Nistrului. Motivele creării acestei „unităţi autonome” 
artificiale au fost stipulate în Memoriul, strict confidenţial, din 4 februarie1924 
adresat Comitetului Central al PC(b) din Rusia şi CC(b) din Ucraina, întocmit 
de un grup de inţiativă în frunte cu Ion Dic-Dicescu: „Republica 
Moldovenească ar putea să joace acelaşi rol pe care-ş joacă Republica 
Bielorusă faţă de Polonia şi cea Karelă faţă de Finlanda. Ea ar focaliza atenţia 
populaţiei basarabene şi ar crea pretexte evidente pentru pretenţiile alipirii la 
Republica Moldova a Basarabiei. Unirea teritoriilor de pe ambele maluri ale 
Nistrului ar servi drept breşă strategică a URSS faţă de Balcani şi faţă de 
Europa Centrală (prin Bucovina şi Galiţia), pe care URSS le-ar putea folosi 
drept cap de pod în scopuri militare şi politice” [7, p.141]. Problema creării 
Republicii Moldoveneşti (la început se cerea crearea unei republici unionale, nu 
autonome) a fost prezentată de M. Frunze şi discutată la şedinţa Biroului Politic 
al CC al PC(b) din URSS la 7 martie 1924. La 25 septembrie 1924 în Biroul 
Politic al CC al PC(b) din Uniunea Sovietică au fost aprobate proiectele 
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Kievului privind teritoriul viitoarei RASSM, structura guvernului, bugetul etc., 
stipulându-se de asemenea „dezvoltarea limbii moldoveneşti pe baza grafiei 
latine” [8, p. 268]. Astfel, la 12 octombrie 1924 CC(b) al Ucrainei, întrunit la 
Harkov, a adoptat decizia de înființare a RASS Moldoveneşti în componenta 
Ucrainei, precizând că frontiera sa de vest trece pe Prut și este aceeași cu 
granița de stat a URSS. La 26.10.1924, comisarul pentru justiție al RSS 
Ucrainene, N. Skripnik, declara: „Considerăm drept frontieră nu Nistrul, ci 
Prutul…Pe harta noastră Basarabia este marcată cu o linie roşie, căci 
Basarabia trebuie să devină o parte inseparabilă a RASSM” [8, p.269]. Însuşi 
I. Stalin menţiona în acest plan la 24.11.1924: „Dacă Basarabia va fi sub aspect 
propagandistic pregătită pentru unire cu RASSM şi dacă va realiza efortul 
necesar, ocuparea (observaţi nu alipirea – n.n.!) acestei provincii de către 
Armata Roşie poate fi făcută destul de repede” [8, p.262]. Lucru care s-a 
realizat peste 16 ani printr-o simplă invadare, nu că Basarabia a „realizat efortul 
necesar”. RASSM cuprindea o suprafaţă de 8288 km2 şi avea o populaţie de 
582138 locuitori (la 1926), inclusiv, 48.5% - ucraineni, 30.1% - moldoveni.        

 

  
Hărţile raioanelor şi etnică ale RASSM. Massr map.png, CC BY-SA 3.0. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19478592

 Toate organele puterii noii formaţiuni – RASSM lucrau nu numai pe plan 
intern, ci şi pe plan extern, pregătindu-se de fapt pentru momentul alipirii 
Basarabiei. De ex. prim secretarul Comitetului regional de partid Moldova I.I. 
Badeev (Iosif Suslic) spunea: „Noi de acum trebuie să pregătim lucrători nu 
numai pentru consum intern, ci lucrători care la momentul oportun ar putea 
înlocui toată canalia (administraţia românească – n.n.) care a ocupat şi sfâşie 
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carnea vie a maselor truditoare din Basarabia” [9, p.5]. Şi au „pregătit cadre” 
care ne-au condus până prin anii ’70: în procesul educativ – adepţii şi 
promotorii „lindii moldovneşti”; în procesul cercetării – reprezentanţii 
„academiei de năuci” tiraspolene; în plan politic – mai toate cadrele de primul 
nivel erau de peste Nistru. Pe timpuri exista chiar un aforism „Dacă vrei să fii 
ministru trebuie să fii de peste Nistru”. Din cauza foametei organizate de 
bolșevici (Holodomor) foarte mulţi moldoveni părăseau acest „colţ de rai 
sovietic”, apogeul fiind atins în a. 1932 când doar în trei luni circa 4500 de 
persoane (1300 de familii) s-au refugiat în Basarabia (România). Pentru a-i opri 
autorităţile bolşevice au recurs la crime şi masacre în masă, folosind mitraliere 
şi grenade. Numai într-o singură noapte lângă s. Olăneşti au fost împuşcaţi 40 
de fugari, iar o zi mai târziu – alţi 100 de moldoveni, lângă Tighina. „În 
cearşafuri albe, se strecoară fantomele fugare, spectre ale groazei şi ale 
nebuniei…Oameni, femei şi copii, dispar deodată, risipiţi de-a valma în bucăţi 
sângerânde. Nopţi întregi, vaietele cuprind pustiul de peste Nistru, pustiul 
sufletesc de pe malurile roşii…” scria un martor ocular [10, p.20]. Despre acest 
masacru au scris şi jurnalişti străini, printre care Georg London, care a publicat 
constatările sale în importantul cotidian francez Le Figaro. Un amplu 
Memorandum, semnat de 634 de refugiaţi, care reuşiseră să treacă Nistrul în 
România, a fost prezentat la Geneva preşedintelui Societăţii Naţiunilor şi 
publicat în cotidianul parizian L’Ordre la 23 martie 1932. Despre paradisul 
comunist din URSS, inclusiv din RASSM, văzut în a. 1927 în timpul 
peregrinărilor de un an, a scris şi cunoscutul scriitor român cu vederi de stânga 
Panait Istrati. Cauza acestei situaţii drastice a fost politica de sovietizare rapidă 
a regiunii. În a. 1929 a fost demarată campania de colectivizare forţată. Cei care 
se opuneau erau lichidaţi fizic, deportaţi. În a. 1932 circa 3200 de gospodării 
ţărăneşti au fost declarate „chiabureşti”, averile lor fiind confiscate, iar cele mai 
multe familii au fost deportate. Au fost primele deportări ale moldovenilor în 
Siberia. Ştabii raportau în 1931 că culacii au fost lichidaţi nu doar ca „clasă 
socială”, ci şi ca specie umană. Tot atunci, ca un blestem, a venit o vară 
secetoasă şi în iarna a. 1932 s-a declanşat foametea (este vorba de Holodomorul 
ucrainean, care a costat peste 7 mln de vieţi omeneşti, RSSM fiind parte a 
Ucrainei), în urma căreia au murit peste 18000 de oameni (alte surse indică  un 
număr mai mare). Conform ultimelor cercetări s-a stabilit că această foamete a 
fost provocată de regimul stalinist, de fapt şi cea care urma să aibă loc peste 14 
ani în Basarabia.  

Cu toate că URSS a semnat pe 27 august 1928, Pactul Kellogg-Briand, 
cunoscut și ca Pactul de la Paris, tratat internațional „care milita pentru 
renunțarea la război ca instrument al politicii naționale”, aşa numita 
„problemă basarabeană” a fost scoasă permanent în prim planul politicii 
sovietice.  
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1.2.  Raptul Basarabiei la 28 iunie 1940 
 

„Au venit, maică, nenorociţii ăştia de comunişti şi ne-au luat 
totul: părul din cap, pământul, căruţa. Un singur lucru nu ne-au putut 

lua. Sufletul.”  
(Martori oculari) 

 

Se spune că Domnul la ziua Marii împărţiri a dat românilor cele mai bune 
pământuri, dar pentru echilibru – şi cei mai răi vecini. De fapt, vecinul din est 
se face vecinul oricui dacă doreşte. Aşa a procedat întotdeauna, lăţindu-se pe a 
şasea parte a Terrei. Aşa a procedat la 1812 când a rupt din trupul vechii 
Moldove cea mai frumoasă parte a ei – Basarabia. De atunci s-au început marile 
probleme pentru frântura de popor român din Basarabia, care continuă aproape 
200 de ani. Însă cea mai mare belea căzută pe capul basarabenilor pe parcursul 
istoriei multimilenare de existenţă cu certitudine a fost regimul comunist-
stalinist, adus pe vârful baionetelor de către „eliberatorii” ruşi la 28 iunie 1940. 
Nimic nu se poate compara cu durerile, chinurile, lacrimile sutelor de mii de 
copii, femei, bătrâni morţi în chinuri în groaznica foamete organizată de 
regimul comunist în 1946-’47, cu chinurile zecilor de mii de nevinovaţi trecuţi 
prin camerele enkavediste ale morţii din închisorile staliniste, care întreceau cu 
mult prin metodele diabolice, utilizate pe cele din Evul Mediu, cu chinurile 
zecilor de mii de deportaţi, dintre care două treimi erau femei şi copii – fiinţe 
absolut nevinovate. Cine le poate alina câtuşi de puţin durerile sufleteşti 
supravieţuitorilor acestui calvar? Nimeni nu le poate întoarce tinereţea irosită în 
zadar, sănătatea compromisă de tratamentul inuman, la care au fost supuşi, 
liniştea sufletească, pierdută pentru totdeauna şi înlocuită cu o permanentă 
dureroasă nelinişte. Pleoapa trecutului tresare, ascunzându-şi lacrima, şi nu lasă 
uitarea să se cearnă peste ceea ce a rămas în istoria românilor din Basarabia – 
blestemul anilor 1940. „Au venit, maică, nenorociţii ăştia de comunişti la 
putere şi ne-au luat tot: părul din cap, pământul, căruţa. Un singur lucru nu 
ne-au putut lua. Sufletul”, spun martori în viaţă ai acelui îngrozitor calvar. Cu 
regret, la foarte mulţi le-a luat şi sufletul. Te cutremuri ascultând tristele 
amintiri ale celora care au trecut prin iadul comunist şi mai sunt în viaţă. Dar 
câţi au plecat dintre cei vii, ducând cu ei durerea înăbuşită, nepermiţându-li-se 
să se destăinuiască.  

Prin soarta sa vitregă, Basarabia nu a avut parte de linişte şi pace. Toate 
nenorocirile ne vin din est. Neamuri fără de lege şi Dumnezeu (chiar dacă unii 
se consideră mari apărători ai creştinismului, după cuceriri de noi teritorii în 
vest, crucea era înfiptă drept par de hotar), străine de civilizaţia noastră 
multimilenară şi de cea europeană, în general, au atentat şi mai atentează asupra 
sfintei sfintelor unui popor – trecutul şi viitorul. Din nefericire, visul abia 
împlinit al românilor basarabeni în perioada de linişte 1918-1940 s-a spulberat 
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din nou. „Din nefericire însă, visul abia împlinit/Tot ca visul cel de-o clipă, 
repede s-a risipit…/Două dintre copiliţe, tam-nisam şi fără vină,/Basarabia cea 
blondă şi cu dulcea Bucovină,/ Rupte iarăşi, cu cruzime, din fruntariile 
Ţării,/Iau toiagul pribegiei, şi-al tăcerii, şi-al uitării” [191]. 

Se apropia anul de cumpănă 1940. În Eurasia apar doi căpcăuni – Stalin şi 
Hitler, care doreau să reîmpartă lumea. Prin Pactul secret încheiat între cei doi 
la 23 august 1939 Basarabia este din nou vizată. La 28 iunie 1940 Basarabia 
este ocupată de cei cu secera şi ciocanul. „Vin bolşevicii, cu noi rânduri,/ La 
Prut, de sârmă ghimpată,/Vine satana, ascunsă-n odăjdii divine./ Vine 
minciuna. Vine teroarea. Negura vine”, scria cu durere în suflet despre acele 
zile negre reputatul poet şi patriot al Neamului Gr. Vieru. Doar peste o lună – la 
30 august acelaşi an – din trupul rotunjit după Marea Unire de la 1918 al Ţării a 

fost tăiată şi Nordul 
Transilvaniei – de astă 
dată cu acordul celor cu 
svastica – Germania şi 
Italia.  

În vara a. 1940 
regimul sovietic a ajuns la 
concluzia că a venit 
momentul înlăturării 
acestei „nedreptăţi”. 

Acest lucru reiese destul de clar din declaraţia prim ministrului şi ministrului de 
externe sovietic V. Molotov făcută la 26 iunie 1940: „Acum, când slăbiciunea 
militară a URSS a trecut în domeniul trecutului, iar situația internațională care 
s-a creat cere rezolvarea rapidă a chestiunilor moștenite din trecut pentru a 
pune în fine bazele unei păci solide între țări, URSS consideră necesar și 
oportun ca în interesele restabilirii adevărului (care adevăr? Până la 1812 
această provincie era parte componentă a Principatului Moldova!) să pășească 
împreună cu România la rezolvarea imediată a chestiunii înapoierii Basarabiei 
Uniunii Sovietice” [11]. Fără a respecta un elementar tact diplomatic: „am 
devenit puternici, să luăm imediat ce dorim”. Este comportamentul primatelor. 

La a doua ocupaţie, din 1940, guvernul sovietic a impus României doar 
trei zile pentru a evacua administrația și populația, însă nici această foarte scurtă 
perioadă nu fusese respectată. La 26 iunie 1940, la ora 22:00, Comisarul 
poporului pentru afaceri externe al URSS, V. Molotov, i-a prezentat 
ambasadorului României la Moscova, Gheorghe Davidescu, un ultimatum prin 
care i se cerea României „retrocedarea” Basarabiei până pe 28 iunie și 
„transferul” părții de nord a Bucovinei către Uniunea Sovietică. România 
cedează şi doar după 40 de ore trupele sovietice şi ale nkvd-ului au intrat în 

 
Raptul Basarabiei și nordului Transilvaniei 
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Basarabia, suplimentar în Bucovina, care niciodată nu aparţinuse Rusiei, rupând 
din trupul României şi ţinutul Herţa, care niciodată nu făcuse parte din 
Bucovina şi care nu intrase în cerinţa iniţială. 

După ce Kremlinul a înaintat României ultimatumul de cedare a 
Basarabiei și nordului Bucovinei, Ion Antonescu l-a vizitat pe regele Carol al II-
lea, la 1 iulie, și i-a prezentat Suveranului un Memoriu în care sublinia; 
„Maiestate, Țara se prăbușește. În Basarabia și Bucovina se petrec scene 
sfâșietoare. Mari și mici unități, abandonate de șefi și surprinse fără ordine, se 
lasă dezarmate la prima amenințare. Funcționarii, familiile lor și ale ofițerilor, 
au fost lăsate pradă celei mai groaznice urgii. Materiale imense și depozite 
militare acumulate acolo din incurie și menținute până în ultimul moment din 
ordin, au rămas în mâna inamicului” [12]. 

A fost din nou ocupată cea mai frumoasă şi bogată pierlă a României. 
Dintr-o populație de 3776000 de locuitori (în conformitate cu rezultatele 
recensământul din 1930), în teritoriile ocupate de URSS, 2078000 (55%) erau 

etnici români. Peste 
200000 de locuitori de 
toate etniile s-au refugiat 
în  România în cele 
câteva zile care au urmat 
după 28 iunie. 

Ca şi în Statele 
Baltice „s-au găsit 
uimitor de repede 
reprezentanţi ai 
poporului care cereau 
alipirea la marea familie 
frăţească” [2]. Iar falşii 
istorici gen Varticean, 
Ţaranov, Sovetov ş.a. 
propagau în opurile lor 
falsul că „…Poporul 
Basarabiei timp de 22 
de ani nu a întrerupt 
lupta pentru libertatea 
sa, pentru instalarea 
puterii sovietice” [1]. De 

menţionat: cu excepţia a două aşa numite „răscoale ţărăneşti” (de la Tatarbunar 
şi Hotin, 1924, declanşate de agenţi bolşevici veniţi de peste Nistru), la care 
practic nu au participat ţăranii, fiind satisfăcuţi de împroprietărirea cu pământ 

Basarabia turistică de Urusov, 1903. 
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conform Legii adoptate de regele Ferdinand special pentru ţăranii basarabeni, 
nu se cunosc alte „mişcări norodnice antiregale, antimoşiereşti”.  

A fost cea mai cumplită teroare, pe care a cunoscut-o această aşchie de 
popor român în întreaga sa perioadă de existenţă. Chiar din momentul când 
cizma rusească a călcat pe pământul Basarabiei, pe capul basarabenilor a venit 
urgia sovietică, iadul pe pământ s-a mutat în Basarabia. Crimele comise de 
regimul sovietic stalinist, chiar în primele luni ale ocupaţiei, sunt inimaginabile 
prin numărul şi cruzimea lor. După reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de 
Nord, ocupanţii sovietici au declanşat exterminările în masă, arestarea şi 
deportarea aşa-numitelor „elemente antisovietice” – intelectuali, lucrători ai 
cultelor, foşti funcţionari, foşti membri ai partidelor politice, dar pur şi simplu a 
tuturor celor care, în opinia autorităţilor, nu aprobau regimul, uneori chiar 
ajungând la absurd (de exemplu în cazul tânărului Vadim Pirogan – ce „duşman 
al poporului” putea fi un tânăr de numai 16 ani?).  

Imediat după ocuparea Basarabiei, la 28 iunie 1940, comuniştii au 
perseverat în a instaura „viaţa nouă” în sensul, pe care îl înţelegeau ei: arestări, 
deportări, execuţii, toate fiind menite să-i asigure viitoarei guvernări liniştea 
pentru mulţi ani înainte. Acest lucru se petrecea la 1940, când situaţia 
„favorabilă” (democraţia europeana era călcată de cizma germană şi nu putea 
să-şi apere foştii aliaţi) i-a permis URSS să-şi satisfacă poftele, când sub acelaşi 
pretext, fortificat şi de falsul motiv molotovist precum că Basarabia ar fi fost 
populată preponderent de ucraineni, Basarabia este alipită la URSS.  

 
 
1.3. Înfiinţarea RSS Moldoveneşti (02.08.1940) 
 

Regimul de ocupaţie sovietic nu admitea respectarea nici celei mai 
elementare democraţii. Deja la 10 iulie 1940 (la doar 12 zile de la intrarea lor în 
Basarabia!) „…la cererea muncitorilor, kolhoznicilor (în Basarabia la acel 
moment nu existau încă!), ţăranilor, intelectualităţii – toate păturile populaţiei 
(când au reuşit să se consulte cu toate păturile populaţiei în doar 12 zile?) la 
mitingurile numeroase de a forma un stat naţional unic” [1] CC al PCU(b) şi 
CKP al URSS a propus crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti.  

A se vedea cum au „satisfăcut” ştabii de la Moscova şi Kiev „doleanţele 
tuturor păturilor populaţiei”. Motivul invocat de conducerea stalinistă despre 
unirea moldovenilor de pe ambele maluri ale Nistrului a fost un fals camuflat 
deoarece în afara aşa numitei RSSM au rămas imense teritorii din Basarabia de 
nord şi de sud, Bucovina şi practic 3/5 din teritoriul fostei RASSM. Într-un mod 
logic viitoarea RSS Moldovenească trebuia să includă întregul teritoriul fostei 
RASSM şi Basarabia în întregime „care a cerut să fie alipită”. Însă politrucii 
de la Moscova şi Kiev au procedat după bunul lor plac într-un mod arbitrar, 
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ei fiind cu foarfecele, încălcând orice norme ale bunului simţ şi nerespectând 
principiul de bază declarat de ei înşişi „de a crea un stat naţional unic”. Astfel 
Basarabia a fost sfârtecată în trei părţi, iar fosta RASSM – în două părţi. De 
menţionat că la sfârtecarea teritoriului Basarabiei au existat variante, gândite de 
Hrushhov, în care raioanele Briceni şi Ocniţa la nord, şi judeţul Tighina urmau 
să fie incorporate în componenţa Ucrainei. Se observă că și teritoriul atât de 
trunchiat al RSSM li s-a părut prea mare. 

Astfel varianta finală a RSS Moldovenești cu capul și picioarele retezate, 
fără acces în Carpați și la Mare, aprobată de ștabii partiinici de la Moscova și 
Kiev, a fost transmisă pentru a fi examinată la sesiunea a VII-a a Sovietului 
Suprem al URSS din 2 august 1940 (la doar puţin peste o lună de la ocuparea 
Basarabiei!). „…Basarabia şi RASSM a trimis la cea de a 7-a sesiune a 
Sovietului Suprem al URSS o delegaţie unică, formată din cei mai buni fii şi 
fiice” (când au reuşit la doar o lună de la momentul ocupării Basarabiei să-i 
găsească pe cei mai buni) scriu într-un mod triumfalist falșii istorici sovietici. 

Astfel, la 2 august 1940 a 
fost adoptată „unanim” (cine ar 
fi fost împotrivă!) Legea  

privind formarea RSSM, în componenţa căreia au intrat 6 judeţe ale Basarabiei 
(Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău, Orhei şi Soroca) şi 6 raioane (din 13) ale fostei 
RASSM (Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Râbniţa şi Slobozia). În 

 
Harta Basarabiei și Bucovinei de nord sfârtecată în trei 

părți. 
 

 
Harta RASS Moldovenești, 1924. 
https://commons.wikimedia.org/ 
w/index.php?curid=11344242 

 

 
S. Manoliu – Cartoteca. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?curid=416915 
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acelaşi timp, teritoriile româneşti ale nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa, 
nordului şi sudului Basarabiei, în baza aceluiaşi scenariu, au fost incluse în 
componenţa Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene (RSSU). A fost un mod 
pur comunist de a „legaliza” furtul: rapid şi arbitrar cu doar mimarea  legalităţi. 
„A fost lichidată împărţirea artificială a teritoriului şi populaţiei ei în două 
părţi, a fost restabilită unitatea naţiei” declară istoricii sovietici [1, p. 136]. Ce 
fel de unitate naţională dacă în afara RSSM (structurii unitare!) au rămas 
Bucovina, nordul (judeţul Hotin care avea 48,3% moldoveni, ruşi şi ucraineni 
împreună – 40,5%!) şi sudul Basarabiei, dar şi alte 7 raioane din fosta RASSM, 
considerate în 1924 populate cu populaţie preponderent modovenească? 

Mai mulţi istorici îşi pun întrebarea de ce Stalin a acceptat această 
împărţire arbitrară a Basarabiei şi fostei RASSM. Una din concluzii ar fi că 
primul secretar de atunci al RSSU, N. S. Hrushhyov i-a prezentat lui I.V. Stalin 
o informaţie falsă privind componenţa etnică a aşa numitei regiuni Dunărene, 
majoritatea fiind ucraineni. Este greu de crezut că Stalin ar fi putut fi minţit de 
Hrushhyov. Stalin cunoştea foarte bine problemele naţionale, de care se ocupa 
de multa vreme (în anturajul lui Lenin acesta era domeniul de care răspundea  
Stalin). Trasarea 
hotarelor între republicile 
unionale (Armenia şi 
Azerbaijan, Georgia şi 
Rusia, Republica 
Moldova şi Ucraina ş.a.)  
mai degrabă a fost un 
plan bine calculat cu 
bătaie lungă al lui Stalin. 
Includerea întregii 
RASSM în componenţa 
noii RSSM ar fi 
modificat componenţa 
etnică a Republicii deoarece în raioanele rămase în afara RSSM locuiau 
preponderent ucraineni. Apare întrebarea: de ce atunci au fost incluse în 
componenţa RASSM în 1924 şi 1926?  Doar din motive geostrategice: pentru a 
argumenta necesitatea  
„unificării poporului moldovenesc”, dar în acest caz subiectele unificarii ar fi 
trebuit să fie comensurabile ca teritoriu. 

Referitor la sudul Basarabiei dăruit de Stalin Ucrainei. Aceasta a fost o 
problemă mult mai veche. Pe parcursul ultimilor 2000 de ani această fâşie de 
pământ întotdeauna a avut o importanţă strategică aparte sub aspect militar, al 
legăturilor comerciale ş.a. Imperiul Roman a inclus în graniţele sale doar 

    
a.                                    b. 

a) Delimitarea teritoriului imperiului roman în sudul 
Basarabiei; b) Valurile lui Traian.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Valul_lui_Traian#/media/File: 
Roman_Byzantine_Gothic_Walls_Romania_Plain.svg 
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teritoriul sudului 
Basarabii, delimitat de 
restul teritoriului prin 
cunoscutul Val al lui 
Traian care îşi ia 
începutul de la Vadul lui 
Isac şi continuă până la 
Limanul Sasic din 
Ucraina actuală. Valul 
avea o funcţie de apărare 
de năvălirile din nord, 
inclusiv, al triburilor 
dacice Carpii, dar şi o 
funcţie de cale de comerţ.  

Ulterior, sub 
dominaţia turcă, Moldova 
şi-a păstrat autonomia faţă 
de imperiu, spre deosebire 

de Ungaria care a devenit paşalâc turcesc, însă unele regiuni ale ei aveau o 
administrare specială, devenind raiale turceşti. Raialele turceşti (sau kazale) au 
fost teritorii ocupate de turci şi formau hinterlandul unei cetăţi. Astfel de 
teritorii au fost înfiinţate în Moldova şi în Ţara Românească începând cu 
secolul al XVI-lea, cu funcţie strategică şi de control pentru Imperiul Otoman. 
Erau adevărate capete de pod pentru Imperiu în Principate. Numele de „raia” 
provine din limba turcă şi are înţeles de turmă, gloată, supus, şi prin extensie 
provincie sau teritoriu al împărăţiei otomane. În Moldova, în afara Bugeacului, 
turcii deţineau raialele Chilia, Cetatea Albă,  Hotin,  Bender (Tighina). În 
interiorul raialelor turcii aveau stabilite garnizoane, prin intermediul cărora 
Imperiul avea posibilitatea să supravegheze în permanenţă Ţara Românească şi 
Moldova, să culeagă informaţii exacte despre starea lucrurilor şi să acţioneze în 
caz de nevoie. Forţele armate cantonate aici erau special pregătite să intervină la 
cel mai mic semn de nesupunere. În plus aveau avantajul de a fi susţinute direct 
de flota navală turcească. După războiul ruso-turc din 1806-1812 prin pacea de 
la Bucureşti Rusia obţine partea de est a  
principatului Moldova cu raialele turceşti din Basarabia şi a Hotinului. Ulterior, 
pentru a ascunde cumva jaful săvârşit faţă de o ţară ortodoxă, a extins termenul 
de Basarabia (care istoric reprezenta doar partea de sud, numit de turci şi 
Bugeac) asupra întregului teritoriu ocupat al Moldovei de est, dându-se de 
înţeles că raialele au fost luate de la Turcia, nu de la Principatul Moldovei! 

 
Raialele turcești în Țara Moldovei. https://ro.wikipedia.org/wiki/Raia 
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De menţionat faptul că după războiul din Crimeea, Moldova a recăpătat 
controlul asupra gurilor Dunării cu cele trei judeţe din sudul Basarabiei. Scopul 
aliaţilor în război a fost îndepărtarea Rusiei de la gurile Dunării. În a. 1918 
întreaga Basarabie s-a reunit cu România, revenind la gurile Dunării şi ţărmul 
Mării Negre până la limanul Nistrului. 

Împărţirea teritorială a Basarabiei de sud la 1940 aproximativ în jumătate 
fără respectarea împărţirii pe criterii etnice (găgăuzii şi bulgarii au fost împărţiţi 
în două, partea de nord a judeţului Izmail cu raionul Reni este populată 
preponderent de români) s-a făcut după criterii geopolitice. În scrisoarea 
primului secretar al CC al PC(b)M  N.L. Salogor şi a preşedintelui Consiliului 
de Miniştri al RSSM N. Koval’ din 1946 se indica că în a. 1940 populaţia 
moldovenească a judeţului Izmail era de 31%, ucrainenii constituind doar 4.7%. 
Prin aceasta URSS dorea să-şi păstreze poziţiile militar-strategice şi economico-
comerciale în regiune.    

 
 
1.4. Constituirea organelor puterii sovietice şi exercitarea ei 
 
După adoptarea actului de naştere a RSSM pentru ai  da o oarecare 

legitimitate regimului de ocupaţie, conducerea sovietică a început pregătirile 
pentru „alegerea organelor de conducere”. Până la „alegeri” toată conducerea 
noii structuri teritoriale RSSM a fost adusă de la Tiraspol. De fapt este o 
confirmare că anume teritoriul dintre Nistru şi Prut cu o populaţie şi suprafaţă 
mult mai mari a fost anexat la teritoriul din partea stângă a Nistrului (numit 
astăzi Transnistria). Chiar şi comuniştii, care au activat ilegal pe teritoriul 
Basarabiei contra Regatului, nu au fost incluşi în noua conducere. De menţionat 
că din totalul comuniştilor basarabeni de 285 persoane în august 1940, 186 erau 
evrei, 28 ucraineni, 21 ruşi şi doar 21 români. Din 9000 de comunişti din RSSM 
în 1941, aproape jumătate erau veniţi din alte republici sovietice. 

Şi aceasta a continuat până prin anii ‘70. Drept dovadă este şi lista 
primilor secretari ai PCM, pe care ia avut RSSM pe parcursul a peste 50 de ani: 
Piotr G. Borodin (1941 – 1942), n. RSS Ucraineană; Nikita L. Salogor (1942 – 
1946), n. RSS Ucraineană; Nikita G. Koval (1946 – iulie 1950), n. RSS 
Moldovenească (Transnistria); Leonid I. Brejnev (iulie 1950 – octombrie 1952), 
n. RSS Ucraineană; Dimitri S. Gladki (octombrie 1952 – 1954), n. RSS 
Ucraineană; Zinovie T. Serdiuk (1954 – mai 1961), n. RSS Ucraineană; Ivan I. 
Bodiul (mai 1961 – decembrie 1980), n. RSS Ucraineană; Simeon K. Grossu 
(decembrie 1980 – noiembrie 1989), n. RSS Ucraineană (sudul Basarabiei); 
Petru C. Lucinschi (noiembrie 1989 – februarie 1991), n. RSS Moldovenească 
Grigore I. Eremei (februarie – august 1991), n. RSS Moldovenească. Se poate 
observa că doar ultimii doi – P. Lucinschi şi Gr. Eremei (care a activat în 
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această funcţie doar jumătate de an!) s-au născut în Basarabia. La celelalte 
nivele ale structurii PCM predomina acelaşi tablou. Doar la cele primare tabloul 
era puţin altfel. 

După formarea RSSM au fost de urgenţă reorganizate (o astfel de 
formulare folosesc apologeţii sovietici. Mai corect ar fi „organizate” deoarece 
în Basarabia evident ele nu au existat) organele sovietice, de partid, komsomol 
şi sindicate. Pe 14.08.1940 organizaţia regională de partid a fost transformată în 
PC(b) din Moldova (de fapt organizaţia de partid de la Tiraspol a fost 
transferată integral la Chişinău) În toamnă s-au început pregătirile către 
alegerile în Sovietul Suprem al RSSM şi alegerile suplimentare în Sovietul 
Suprem al URSS. Pe 15 august 1940 Prezidiul SS al URSS a emis ordinul 
„Despre naţionalizarea băncilor, întreprinderilor industriale, transportului 
feoroviar, fluvial şi mijloacelor de legătură ale Basarabiei” [1, p. 137].   

Alegerile au avut loc la 12 ianuarie 1941. Conform datelor oficiale 
sovietice în alegeri au participat 99,6% din numărul înregistrat de alegători, un 
scor greu de realizat în condiţii de înaltă stabilitate dar mite în situaţia când 
ocuparea teritoriului avusese loc o jumătate de an înainte fapt care, evident, nu 
era acceptat de toţi. Aceasta vorbeşte despre faptul că alegerile nu puteau fi 
libere. Despre acest lucru vorbeşte un martor ocular, E. Kersnovski. În ziua 
alegerilor ea fusese la lucru şi se întorsese acasă doar spre seara. Vecinii agitați 
au informat-o că au căutat-o cei din comisia de alegeri şi i-au ordonat să se ducă 
să voteze cât mai rapid. Primind lista de candidaturi (câte una pentru fiecare 
nivel de alegeri, republican şi unional), găsind printre candidaturi numele 
Iavorskaya, pe care o cunoştea ca pe o persoană cu comportament uşuratic, iar 
pe ceilalţi necunoscându-i, a votat împotriva tuturor (ulterior acest act îndrăzneţ 
a costat-o libertatea, atât de „libere” au fost acele alegeri (de fapt ca şi toate 
care au urmat până în anii 90)). A fost unicul vot împotrivă. Cunoscându-i 
caracterul, membrii comisiei nu s-au încumetat să falsifice rezultatul. 

Pentru candidaţii blocului popular al comuniştilor şi celor fără de partid 
au votat 99,5% (un scor prea bun ca să fie adevărat, luând în considerare că în 
localităţi deja apăruseră divergenţe între o pătură a populaţiei (pătura mai 
înstărită) şi cea săracă şi nu putea fi vorba de o unitate absolută. Cele 266 de 
locuri de deputaţi s-au distribuit (a mirării, astăzi e imposibil să obţii astfel de 
rezultate!) aproape egal între muncitori, ţărani şi angajaţi. 65% dintre deputaţi 
erau comunişti (atunci când la moment în Basarabia îi puteai număra pe 
degete!).  

La 8 februarie 1941 a avut loc prima sesiune a Sovietului Suprem al 
RSSM, la care a fost ales preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem – F.G. 
Brovko (adus de peste Nistru) şi preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului 
(al guvernului!) T.A. Constantinov (adus tot de peste Nistru). Şi componenţa 
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guvernului era completamente adusă de peste Nistru. Drept confirmare se aduc 
câteva extrase din Buletinul nr. 4 al primei sesiuni a sovietului suprem al 
RSSM, şedinţa a 6-a din 11 februarie 1941, la care a fost format guvernul. 
Salogor (moldovean din talpă?), prim secretar al PCM, a propus următoarea 
componenţă a guvernului: preşedinte al Consiliului de Comisari Norodnici 
(miniştri) – Constantinov Tihon Antonovici; Rudi Gherasim Iacovlevici – 
vicepreşedinte; Ilinskij Fiodor Grigorievici – vicepreşedinte; Butco Andrei 
Haritonovici – vicepreşedinte şi comisar al controlului de stat; Antoseac 
Gheorghii Fiodorovici – vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat de 
Planificare, şi comisari ai poporului (miniştri): al industriei alimentare – 
Pocotilov Petr Iacovlevici; al industriei forestiere – Diacenco Luca 
Stepanovici; al pământului (agriculturii) – Kovali Nicolai Grigorievici; al 
finanţelor – Mozolevschii Nicolai Nicolaevici; al comerţului – Akimov Grigorii 
Grigorievici; al justiţiei – Gonţa Feofan Semionovici; al afacerilor interne – 
Sazykin Nicolai Stepanovici; al sănătăţii – Babanov Ilia Panteleimonovici; al 
gospodăriei comunale – Şevcenco Alexei Petrovici; al educaţiei – Forş Valentin 
Fiodorovici; al industriei locale – Popovici Vasilii Ivanovici; al asigurării 
sociale – Varvareţkaia Anna Nicolaevna; al transportului auto – Lukianov 
Alexandr Ivanovici; emisar al comisarului poporului al colectării al URSS – 
Moskovko Ivan Ivanovici; emisar al comisarului poporului al comunicaţiilor al 
URSS – Kuşnariov Iakov Tihonovici. Tot atunci a fost aprobată unanim 
componenţa Judecătoriei Supreme a RSSM: Verlan Efim Macarovici – 
preşedinte; Praţevici Serghei Mihailovici – vicepreşedinte; membri: Oprea 
Martian Romanovici; Voloşin Mihail Avtonomovici; Lipp Mihail Benţianovici; 
Aseev Evdochia Andreevna; Usov Pavel Fiodorovici; Fomin Varvara 
Kuz’minic’na; Vengherţev Vladimir Ivanovici [1, P.234-235]. Rămâne la 
discreţia cititorilor să stabilească câţi moldoveni au fost numiţi în primul guvern 
al RSSM. Această practică a continuat până prin anii 80 ai secolului trecut. 

La prima sesiune a Sovietului Suprem al RSSM a fost adoptată 
Constituţia RSSM (ticluită doar într-o jumătate de an!). În pofida declarațiilor 
pretins democratice ale Legii fundamentale a nou-createi ”republici”, populaţia 
băştinaşă a fost deznaţionalizată, supusă terorii (persecutărilor, deportărilor, 
privării de libertate, lichidării fizice (inclusiv prin înfometare)), distruse 
bisericile, iar feţele bisericeşti au fost persecutate sau deportate. Frica şi 
teroarea au distrus personalitatea, astfel încât oamenii au devenit uşor 
manipulabili şi docili. „Constituţia nu a introdus nici un fel de limitări ale 
drepturilor cetăţenilor republicii, inclusiv, dreptul de a alege, în pofida 
prezenţei în teritoriul eliberat a elementelor de exploatatori” [1, p. 137]. 
Braşoave. La doar patru luni de la adoptarea acestei Constituţii are loc prima 
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mare deportare în Siberia cu încălcarea flagrantă a tuturor drepturilor 
cetăţeneşti, declarate cu atâta emfază în constituţie. 

Se poate face o scurtă analiză comparativă a sistemului sovietic de alegeri 
şi modul cum a fost format Sfatul Ţării în condiţiile tulburi ale anului 1917, atât 
de contestat de istoricii bolşevici. Diverşi falşi istorici promotori ai 
moldovenismului primitiv declară că Sfatul Ţării a fost un organ legislativ 
nelegitim şi că Unirea de la 1918 a fost nelegitimă. Este un fals cras. Sfatul 
Ţării a fost constituit în prima şedinţă, care a avut loc la 21 noiembrie 1917. 
Până atunci la Congresul Militar Moldovenesc din 20-27 octombrie 1917, la 
care au participat 605 delegaţi care reprezentau 250 mii de ostaşi şi ofiţeri de pe 
toate fronturile, s-a propus înfiinţarea organului suprem legislativ al Basarabiei 
– Sfatul Ţării din 120 de deputaţi, din care 70% moldoveni, iar 30% 
reprezentanţi ai naţionalităţilor conlocuitoare. În acest scop a fost ales un Birou 
de Organizare a Sfatului Ţării. Propunerea a fost susţinută ulterior de Şedinţa 
comună a 24 de unităţi ale funcţionarilor de stat şi reprezentanţilor 
organizaţiilor obşteşti din 2.11.2017, la care a fost adoptată rezoluţia „Adunarea 
susţine din toată inima apariţia organului regional superior Sfatul 
Ţării…Reprezentarea în Sfatul Ţării să fie făcută echitabil, ţinând cont de 
minorităţile naţionale şi de principiul reprezentativităţii proporţionale”. 

Biroul de organizare a Sfatului Ţării se adresează Secţiei administrative a 
Tribunalului judeţean Chişinău cu cererea de înregistrare „în temeiul 
hotărârilor congreselor ţărăneşti, a cooperativelor de credit şi întovărăşirilor 
de împrumut şi economii, şi a Primului Congres al Militarilor Moldoveni”, în 
componenţă de 150 de membri, ținând cont de procentul pe naţionalităţi 70% şi 
30% [13, p. 30]. Congresul al II-lea al eserilor din Basarabia din 14.11.2017 a 
susţinut constituirea Sfatului Ţării, delegând un reprezentant.   

Comisarul gubernial, care reprezenta Guvernul Provizoriu, a recunoscut 
formarea Sfatului Ţării, obligându-se să se conformeze hotărârilor lui 
(29.11.2017). Sovietul (bolşevic) din Chişinău a refuzat să recunoască Sfatul 
Ţării drept unic reprezentant al puterii în Basarabia (29.11.2017). A fost în 
stilul bolşevicilor, luând în considerare că deşi în alegerile în Adunarea 
Constituantă din 12.11.1917 (primele alegeri complet libere şi democratice din 
istoria Rusiei!) bolşevicii au obţinut doar 24% (eserii fiind pe primul loc cu 
40.4%), ei nu au recunoscut rezultatele alegerilor. La sfârşitul primei ședințe a 
Adunării Constituante gărzile bolşevice au năvălit în sală, eliberând-o de 
deputați. Astfel, parlamentul ales al Federației Ruse a fost dizolvat. Rusia a ratat 
șansa de dezvoltare democratică a țării. Iată ce însemna democraţia bolşevică! 
În continuare în mod nelegitim ei au monopolizat întreaga putere în stat, pe care 
au deţinut-o timp de peste 70 de ani. 
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Conducerea comunistă a RSSM a început implementarea noii ordini – 
ordinii sovietice, în toate sectoarele. Chiar din toamna a. 1940 alfabetul chirilic 
a fost impus îndată în şcolile din Basarabia. La 1 septembrie bieţii copii care au 
învăţat în şcolile româneşti au fost nevoiţi să înveţe într-un scris neînţeles lor.  

Una din măsurile acestei ordini a fost începutul colectivizării. Deja către 
luna iunie 1941 conform datelor funcţionarilor sovietici „…cereri de intrare în 
kolhoz au depus 18 mii de ţărani” [1, p. 138]. Sunt cunoscute metodele, prin 
care ţăranii erau ”benevol” atrași în kolhozuri. Tocmai din cauza că majoritatea 
ţăranilor nu doreau întrarea în kolhoz, nu doreau să se despartă de pământul 
muncit cu atâta sudoare, de utilajul agricol, de animalele de tracţiune. Pentru 
aceşti „neascultători”, dar şi pentru a le demonstra şi altora ce-i aştepta dacă nu 
vor fi ascultători, puterea sovietică le-a găsit ac de cojoc. 

 
 
1.5.  Primul val al deportărilor (13 iunie 1941) 

 

„Mereu bătuţi şi înjuraţi. Lacrima lor n-avea cuvinte./  
Avem părinţi, avem şi fraţi. Azi în Siberii prin morminte”  

(V. Bardă în „Scrisoare din Basarabia”).   
 

În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, 
plânsetul şi jalea s-a aşternut peste Basarabia. 
Fruntea comunităţilor locale, pilonii de rezistenţă 
din tată în fiu ai satelor noastre moldoveneşti, 
ucraineşti, găgăuze, bulgăreşti, ruse sau mixte, ai 
târguşoarelor evreieşti, familii întregi, bărbaţi, 
femei, copii şi bătrâni, din Basarabia şi până în 
nordul Bucovinei, au fost urcaţi cu baionetele la 
spate în vagoanele de vite şi duşi spre întinsurile 

Siberiei, de unde mulţi nu s-au mai întors. Documentele de arhivă relevă date 
cutremurătoare: până şi noi-născuţii în „bou-vagonul” sovietic erau trecuţi şi ei, 
alături de părinţii lor, pe lista „duşmanilor poporului”. Operaţiunea de deportare 
a fost iniţiată, autorizată şi supervizată de Biroul Politic al CC al PC(b) din toată 
Uniunea, iar structurile de partid, de Securitate şi de Interne ale URSS şi ale 
RSSM au fost baza logistică a mecanismului represiv. „În noaptea de 12-13 
iunie 1941 (simultan cu represiunea din Ţările Baltice), au fost arestate şi 
deportate în Siberia şi Kazahstan, 18392 persoane din RSS Moldovenească, iar 
din celelalte părţi ale Basarabiei ca şi din Bucovina de Nord (teritorii ocupate 
de URSS şi incluse în RSS Ucraina), alte 11844 persoane (97% din aceştia-
români). Ceea ce e interesant este faptul că aceste deportări în masă aveau loc 

 
 

Mame basarabence își deplâng 
copiii decedați. 
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cu două săptămâni înainte de Operaţiunea „Barbarossa”, prin care Hitler 
încălca înţelegerea cu Stalin” [14].  

De ce anume pe 13 iunie a fost aleasă ziua marilor deportări? La numai o 
săptămână până la începerea războiului. Oare nu vorbeşte acest lucru despre 
faptul că conducerea sovietică ştia despre începerea războiului. Trimiţându-i în 
Siberia pe cei mai buni gospodari, ei au ucis doi iepuri dintr-o singură 
împuşcătură: - au recrutat robi pentru lucrările efectuate pe parcursul întregii 
perioade de război; – i-au dus mai departe de linia frontului pe cei care ar fi 
putut lupta contra lor. Printre bocetele femeilor şi plânsetul copiilor deseori se 
auzea o îngânare tristă „De ce m-aţi dus de lângă boi? De ce m-aţi dus de 
acasă”. Foarte puţini îşi dădeau seama ce se petrecea cu ei, ce chinuri îi 
aşteptau în viitor, şi peste cât timp îşi vor revedea ţarina părăsită. Mulţi dintre ei 

nu au mai văzut-o niciodată, oasele rămânând să 
putrezească în ţara frigului. Dar pentru început aceşti 
oameni au fost supuşi primei torturi - tortura 
victimelor prin ruşine, care era mai grea decât foamea, 
setea, deoarece era extrem de ruşinos să te foloseşti în 
faţa tuturor de un astfel de veceu (drept veceu servea o 
gaură în unul din pereţii vagonului, în care era 
instalată o ţeavă de lemn). 

Cu regret, o parte din executanţii operaţiunii de 
deportare din 12-13 iunie 1941 au fost recrutaţi dintre 
localnici, în marea lor majoritate, elemente declasate, 
care urmăreau un beneficiu strict personal. Drept 
răsplată stăpânii lor (regimul sovietic) i-au făcut 
preşedinţi de soviete săteşti, secretari ai sovietelor 
săteşti, șefi de mori, oloinițe, alte obiective 

economice, activişti de tot soiul, komsomolişti, membri de partid. Goliciunea şi 
prostimea triumfa. Anume aceşti lachei au fost executorii fideli ai planului 
diabolic al regimului sovietic de exterminare a celor mai buni gospodari şi 
intelectuali basarabeni. Colaboraționiștii au fost cei care alcătuiau listele aşa-
numiţilor „culaci” (cei mai buni gospodari ai satelor pentru a le lua averile). Ei 
au fost cei care cotrobăiau prin poduri, şoproane şi alte locuri dosite, măturând 
totul, lăsând în urma lor copii înfometaţi şi bătrâni în lacrimi. Ei au fost acei 
care au întrat primii în  kolhozuri – această formă anacronică de gospodărire a 
pământului – un fel de robie rurală, importată şi implementată de ruşi, şi 
modalitate lejeră de însuşire a bunurilor materiale produse de ţărani (de la cei 
individuali era totuşi mai greu de făcut acest lucru) de către funcţionărimea 
sovietică (se vorbea că pe la sfârşitul anilor 1970 numărul lor atinsese cifra de 
18 mln în fosta URSS). Pentru bunii gospodari, pentru adevăraţii intelectuali au 

Un tânăr basarabean la 
mormântul mamei. 

https://www.google.com/searc
h?q=Foto+basarabeni+deport
ati&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN
4JbfkInYAhVJVRoKHV_LC0c
Q7AkIPw&biw=786&bih=718#

imgrc=Eblk72g8A24fBM: 
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venit timpurile lui antihrist. Nori grei au acoperit cerul senin de vară al 
Basarabiei. Anul 1940 a pus începutul calvarului acestei frânturi de popor. Câte 
familii distruse, câte destine (în special de copii) mutilate, câte speranţe 
nerealizate a adus această aşa-numită eliberare de sub „jugul moşierilor 
români”, această ciumă a secolului XX. Despre aceste lucruri s-au scris multe 
atât de istorici, cât şi de cei care au trecut prin maşinăria diabolică a deportărilor 
şi gulagurilor. Un material factologic deosebit de important din perioada 
nominalizată sunt lucrările lui Valeriu Pasat, fost ministru al fostului KGB din 
Republica Moldova, şi ale istoricului occidental Stéphane Courtois [14,15]. 
Cărţile sunt în mare parte o culegere de documente inedite, practic toate cu 
parafa „Secret”, „Strict secret”, care oglindesc cu lux de amănunte acea 
perioadă tragică pentru Basarabia. Dl Pasat a avut acces la arhivele secrete atât 
de la Chişinău, cât şi de la Moscova şi este meritul lui că le-a scos la lumina 
zilei, argumentând prin documente caracterul criminal al regimului de ocupaţie 
sovietic din Basarabia postbelică. Altcineva n-ar fi putut să facă acest lucru. 

Se consideră deosebit de oportun să fie făcute cunoscute unui cerc cât mai 
larg atrocităţile comise de regimul sovietic în acea perioadă (şi nu numai). În 
continuare se prezintă crâmpeie din unele documente mai semnificative, 
spicuite din cărţile nominalizate. Pentru o mai bună prezentare a materialelor 
documentele vor fi împărţite în trei părţi: perioada deportărilor din 1940-1941; 
foametea şi deportările din 1946-1949 şi deportarea din 1951 (cum, de altfel, 
sunt împărţite în lucrările nominalizate).    

Una dintre cele mai mari deportări din Basarabia şi Bucovina a fost aşa-
numita repatriere a nemţilor în urma înţelegerii dintre guvernele Germaniei 
fasciste şi URSS comuniste. Interesul era din ambele părţi. Şi unii şi alţii se 
pregăteau de război. În rezultat, într-o perioadă extrem de scurtă (doar de câteva 
luni) au fost repatriaţi circa 124000 nemţi. O bună parte dintre ei au fost forţaţi 
să se repatrieze, conştientizând faptul că dacă rămân vor fi consideraţi de 
ambele guverne „elemente duşmănoase”. Vă puteţi da seama ce lovitură asupra 
economiei Basarabiei a avut această acţiune a Moscovei, luând în  consideraţie 
că practic toţi nemţii erau buni gospodari şi jucau un rol pozitiv în dezvoltarea 
economică şi culturală (erau un exemplu demn de urmat şi de către băştinaşi), în 
special în zona rurală. Fiind luaţi sub scutul Germaniei, nemţii au scăpat de 
exterminări în masă, ceea ce s-a întâmplat cu o bună parte a românilor 
basarabeni, neocrotiţi de nimeni de urgia comunistă.  

Pe parcursul perioadei 28 iunie 1940-13 iunie 1941 căpcăunii din Kremlin 
şi slugoii de pe loc au pregătit minuţios aşa-numita operaţie „...Po iziatiu 
antisovetskogo elementa v Moldavskoj SSR, Chernovitzkoj i Izmail’skoj 
oblastyax” (...referitor la scoaterea elementelor antisovietice în RSSM şi 
regiunile Cernăuţi şi Ismail). Conform DEX, sensul cuvântului „iziatie” are 
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următoarele sensuri: retragere (din circulaţie a unor obiecte);  confiscare (a unor 
obiecte) etc. După cum se vede oamenii erau priviţi de acei neoameni drept 
nişte obiecte, nişte animale. Conform directivei Comisariatului norodnic al 
afacerilor interne şi a Comitetului norodnic al securităţii de stat din 4 iulie 1941, 
„...bărbaţii şi femeile, vârsta cărora depăşeşte 60 de ani, nu urmează să fie 
deportate...Pentru pregătire deportaţilor li se oferă 48 de ore pentru a se 
pregăti sub semnătură de a nu părăsi teritoriul, în care locuiesc”. Fals! Cum 
însă  s-a întâmplat în realitate? În lucrarea [16] se spune că Ghiţă Danalache din 
s. Carpeşti a fost deportat, deşi avea 84 de ani, iar oamenii erau ridicaţi în toiul 
nopţii, fără a li se permite să ia nici cele mai necesare lucruri. Cunoscuta 
duplicitate comunistă: una spun şi alta fac. 

Operaţia s-a început la ora 2 şi 30 minute în noaptea de 12 spre 13 iunie 
1941. Conform „Adendei la informaţia privind rezultatele operaţiei de scoatere 
a elementelor antisovietice”, alcătuită de locţiitorul comisariatului norodnic al 
securităţii de stat al URSS Kobulov din 14 iunie 1941, adresată t. Stalin, 
Molotov, Beria, din Republica Moldova au fost ridicaţi 29839 oameni, dintre 
care au fost arestaţi 5479 oameni şi deportaţi 24360 oameni. Trebuie de 
menţionat faptul că în diferite documente cifrele sunt diferite. De exemplu, din 
„Informaţia nr.1 despre mişcarea garniturilor de tren speciale” din 16 iunie 
1941 cu  grif „strict secret”, făcând un calcul al numărului persoanelor 
transportate de cele 33 de eşaloane, erau 35017 oameni. Aceasta denotă faptul 
că deportarea a fost efectuată în mare grabă. Pentru aceste zeci de mii de 
oameni, majoritatea dintre care femei şi copii, încărcaţi în vagoane pentru vite, 
care erau transportaţi spre locurile de deportare timp de 2-3 săptămâni, pe o 
căldură insuportabilă, fără o elementară asistenţă medicală, a început adevăratul 

calvar. Iată unele secvenţe din 
amintirile unei victime a deportărilor şi 
martor ocular, E. Kersnovski: „Printre 
cei care au fost încărcaţi în vagoane 
erau astfel de elemente antisovietice: o 
femeie gravidă cu vreo 10 copii 
semigoi; o învăţătoare dintr-o şcoală 
profesională; un bătrân pe jumătate 
viu; un copil de vreo 10 ani, luat fără 
părinţi, deoarece se afla în ospeţie la 
bunica; 2 domnişoare surori  în rochiţe 
pentru bal şi în pantofi albi, luate 
direct de la serata de absolvire...Ţin 
minte gloata de soldaţi, răcnete, 
înghesuiala insuportabilă din vagonul 

 

Copii deportaţi privesc cu tângă meleagurile 
părăsite prin ferestruica bou-vagonului sovietic. 

https://www.google.com/search?q=Foto+basarab
eni+deportati&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa
=X&ved=0ahUKEwiN4JbfkInYAhVJVRoKHV_LC

0cQ7AkIPw&biw=786&bih=718 
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plin cu oameni dezorientaţi...nenorociţii nu înţelegeau pentru ce s-a prăbuşit 
asupra lor această pedeapsă cruntă, rupţi din mediul lor obişnuit, pierzând 
totul ce au agonisit timp de o viaţă...” [17]. Nu pot fi numiţi oameni cei care au 
făcut acest lucru. Şi când te gândeşti că unii dintre ei pot fi întâlniţi şi astăzi pe 
străzile Chişinăului sau la manifestările lui V. Voronin şi I. Dodon cu prilejul 
marii eliberări sau a armatei sovietice.  

La locurile de destinaţie, absolut nepregătite pentru trai (lucru menţionat 
în diverse documente), deseori bieţii oameni erau descărcaţi direct în pădure, 
departe de localităţi şi sub cerul liber. Lucrul acesta, vrând-nevrând îl 
recunoşteau şi autorităţile după unele controale. Astfel s-au început chinurile de 
supravieţuire, de umilinţă, de luptă pentru existenţă, care pentru marea 
majoritate au durat circa 15-20 de ani, cu excepţia celora, oasele cărora au 
rămas pe veci în pământul rece siberian. În continuare vor fi prezentate doar 
câteva mărturii ale acelora, care au trecut prin infernul deportărilor staliniste.  

După ce au ocupat Basarabia, sovieticii l-au arestat pe Grigore Scafaru şi         
l-au deportat pe viaţă, cu patru copii mici şi doi părinţi în vârstă. O pagină 
amară din viaţa doamnei Valentina Scafaru-Sturza sunt zilele de 13-14 iunie 
1941, pe care – la fel ca şi ziua, în care regele României venise la Chişinău – nu 
le va uita niciodată: „Am lăsat toată gospodăria, casa din localitate, 
restaurantul, totul, după ce ruşii au ocupat Basarabia în 1940, pentru că tata 
ne pregătise moral că aceşti ruşi nu mai sunt ca aceia de acum 25 de ani, ei 
sunt comunişti, şi am plecat la casa noastră din vie. Era ziua de 13 iunie 1941. 
Deşi eram copil, totuşi am înţeles că s-a întâmplat ceva. Mama, bunica, eu, 
sora şi fraţii, toţi plângeam, neînţelegând ce se întâmplă. Abia la ora 16.00 tata 
a ieşit din casă, înconjurat de doi soldaţi. Unul dintre ei ne-a spus: „Vă ducem 
în altă parte. Luaţi ce-i pe voi şi puţină mâncare!” Mama a luat nişte fasole, 
făină, brânză de oi... Când am trecut Nistrul, la Tiraspol, toţi bărbaţii au fost 
coborâţi din vagoane. Ni s-a spus că ei vor merge înainte să ne pregătească 
casele, unde suntem aşteptaţi. Am înţeles că l-am văzut pe tata ultima oară... 
Comuniştii întotdeauna au minţit, de acest lucru m-am convins pe tot parcursul 
vieţii… Când frontul a ajuns la Stalingrad şi a început retragerea trupelor 
germane, noi ne-am retras cu ei. În 1944 am trecut Nistrul. Mama a căzut în 
genunchi şi a sărutat pământul, zicând: „Acesta e pământul nostru 
basarabean!” Am ajuns la Bălţi şi de acolo am mers pe jos până la Ciuciuleni. 
Am trecut şi de al doilea val de calvar – foametea din 1946-1947. Dacă nu au 
putut să ne distrugă prin foamete, am fost deportaţi a două oară în 1949...“. 

Deosebit de interesantă este istoria siberiadei Eufrosiniei Kersnovski, 
rusoaică de origine. La 13 iunie împreună cu alţi basarabeni nevinovaţi, 
Eufrosinia Kersnovski este împinsă într-un vagon pentru vite al unui tren, care a 
luat calea spre Siberia. „În vagonul nostru era şi o elevă din clasele mari. Era 
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foarte frumoasă. O chema Muza. Cu ea erau doi cavaleri care îi făceau curte. 
Ei îi era atât de ruşine în faţa bărbaţilor cunoscuţi, şi în special, a cavalerilor 
săi să treacă procedura veceului, încât se întâmpla cu ea un soi de paralizie. 
Oameni! Cine din voi ştie cei aia ruşine – arzătoare, amară, chinuitoare – aţi 
înţelege cât e de chinuitor. În Rusia la multe se uită cu alţi ochi: în şcoală se 
obişnuieşte să se între în veceu cu gloata; în baie femei de diferite vârste se 
găsesc împreună goale; în sfârşit foarte multă lume au trecut prin închisori, 
unde simţul ruşinii se atrofiază, dispare. La noi însă, în Basarabia, unde mama 
nici odată nu va apărea goală în faţa fiicei, iar tatăl – în faţa fiului; chiar 
privitul imaginii proprii în oglindă se consideră ruşine. Foamea, setea, mizeria 
– ne însoţeau întotdeauna, însă erau mai uşor de suportat!”, îşi aminteşte 
Eufrosinia Kersnovski [17].  

Calvarul numai începuse. În vagoanele îmbâcsite până la refuz cu bătrâni, 
copii, femei bărbaţi tineri şi de vârstă medie nu erau. „În vagonul vecin erau 18 
copii. Pe drum se născuse încă o fetiţă – al 13-lea copil al bietei femei, cel mai 
mare fiind de 14-15 ani – un copil cu disabilităţi. Cu-i ia trebuit să deporteze 
această femeie cu o droaie de copii?” [17]. Îşi mai aminteşte cum o comisie i-a 
ales pe majoritatea bărbaţilor, despărţindu-i de restul familiilor. Aceste animale 
cu chip de om mai erau şi inventive în felul lor. Uitaţi-vă cât de „ingenios” au 
rezolvat cei din escorta trenului problema transportării fără pierderi (se avea în 
vedere fără evadări) la locul destinat a acestor oropsiţi ai sorţii. „La bocetele 
femeilor, când li s-au luat bărbaţii, ei le-au explicat că acolo unde sunt duşi 
locurile nu sunt pregătite. De aceea, bărbaţii vor pleca înainte pentru a pregăti 
locul şi le vor întâlni pe loc. Desigur, nici o familie nu şi-a mai văzut bărbaţii, 
taţii, fraţii. În schimb nimeni nici nu a încercat să evadeze, să opună rezistenţă, 
chiar să plângă, fiind încrezuţi, că la locul destinat îşi vor reface familiile, şi, 
împreună, le va veni mai uşor să înfrunte greutăţile. Minciuna s-a descoperit în 
toată plinătatea cinismului ei doar în momentul debarcării. Trebuie să ai inimă 
de piatră ca să râzi, văzând cum bocesc soţiile, cum îşi frâng mâinile mamele... 
Iar ei se uitau la ele, se hlizeau şi le aruncau glume de prost gust” [17]. Din 
păcate, regimul criminal sovietic, care folosea metode prea diabolice, metode 
mârşave, a deformat serios psihicul şi morala creştinului. 

O altă campanie  de deportare, care au afectat numeric populaţia RSS 
Moldovenească, a fost  deportarea a peste 124000 de etnici germani, începând 
cu toamna anului 1940 în baza unei înţelegeri între Hitler şi Stalin de 
„repatriere a nemţilor”. Conform unor documente numărul lor a scăzut de la 
peste 140000 în 1938 la sub 4000 în 1959. O scurtă informaţie despre primele 
victime comuniste aduse de Basarabia pe altar [18, memorialromanesc.org]. 
Prima ocupaţie sovietică (28 iunie 1940 – 22 iunie 1941). În mai puţin de un 



 Istoria Republicii Moldova                                                                                                 35 
 

an, peste 300000 de persoane au fost arestate, deportate, ucise, aceasta 
reprezentând 12.23% din populaţia Basarabiei interbelice. 
1. Arestări: - 48000 persoane: 
• Oameni politici, care militaseră pentru Unire, învinuiţi de trădare, dintre care: 
4 foşti deputaţi din Sfatul Ţării (Codreanu, Leancă, Secară, Catelli), 1 fost 
senator; 
• Funcţionari civili şi militari – transferaţi la Tiraspol pentru siguranţă; 
• 40 elevi ai Colegiului Pedagogic din Orhei. 
2. Deportări: – aproape 300000: 
• 135000 persoane până în septembrie 1940 (în doar două luni); 
• 19200 persoane între octombrie - noiembrie 1940; 
• 27000 persoane în decembrie 1940; 
• 100000 persoane, începând cu 13-14 iunie 1941. 
3. Ucişi: – 30000 prin împuşcare sau tortură: 
• Orchestra Simfonică a Basarabiei este ridicată pe 3 iulie 1940 din gara 
Chişinău la întoarcerea din turneu, dusă lângă Orhei şi împuşcată; 
• 1000 persoane (copii, femei, adulţi) - împuşcate lângă Odesa prin pereţii de 
lemn ai unui tren de marfă, care-i transporta în Siberia; 
• 450 persoane – găsite în gropile de la Consulatul Italian, Palatul Metropolitan, 
Facultatea de Teologie din Chişinău. Printre ei studenţi, elevi, preoţi, ceferişti; 
• 87 persoane – la sediul NKVD, Chişinău (într-o groapă comună); 
• 19 persoane – găsite la sediul NKVD – Cetatea Albă; 
• 6 persoane – la sediul NKVD, Ismail (5 bărbaţi şi o femeie). 
4. TOTAL victime în prima ocupaţie sovietică: 330000, inclusiv: 

• Deportaţi: 300000 
• Ucişi: 30000 

Cifre similare se regăsesc şi în cercetările istoricului american Rudolf J. 
Rummel, de la Universitatea din Hawaii: între iunie 1940 și iunie 1941, 300000 
de basarabeni și bucovineni au fost deportați, din care 57000 au murit [19]. 

Doar într-un singur an peste 12% din populaţia de atunci a Basarabiei a 
cunoscut pe pielea sa efectele noii puteri. Este foarte mult. Este un adevărat 
genocid. În spatele acestor cifre se află destine mutilate ale tinerilor, care nu         
şi-au mai văzut visurile realizate, părinţilor, care nu şi-au mai văzut copiii, copii 
care n-au mai cunoscut căldura părintească, fiind despărţiţi de ei, oameni duşi 
de pe meleagurile natale atât de dragi şi calde în Siberia rece şi străină, mulţi 
dintre care nu s-au mai întors. „A urmat un an de bolşevizare forţată, cu 
deportări masive, execuţii sumare, torturi şi gropi comune. O avanpremieră 
tragică pentru ceea ce avea să fie soarta întregii Românii” [20]. Istoricul 
basarabean P. Moraru prezintă dovezi şi alte date concrete despre un Katyn 
românesc ocultat de sovietici şi urmaşii lor. 
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Nimic nu se poate compara cu durerile, chinurile, lacrimile sutelor de mii 
de copii, femei, bătrâni morţi în chinuri în groaznica foamete organizată de 
regimul comunist în 1946-’47, cu chinurile zecilor de mii de nevinovaţi trecuţi 
prin camerele nkvd-iste ale morţii din închisorile staliniste, care le întreceau cu 
mult prin metodele diabolice utilizate pe cele din Evul Mediu, cu chinurile 
zecilor de mii de deportaţi, dintre care 2/3 erau femei şi copii – fiinţe absolut 
nevinovate. Cine le poate alina câtuşi de puţin durerile sufleteşti ale 
supravieţuitorilor acestui calvar? Nimeni nu le poate întoarce înapoi tinereţea 
irosită în zadar, sănătatea compromisă de tratamentul inuman la care au fost 
supuşi, liniştea sufletească, pierdută pentru totdeauna şi înlocuită cu o 
permanentă dureroasă nelinişte. „Un răsărit ori un apus de soare / Scăpându-şi 
focul roşu în izvor,/ Te fac mereu să duci un veşnic dor, /Când pleci din cuibul 
tău peste hotare” [48]. Te cutremuri ascultând tristele amintiri ale acelora care 
au trecut prin iadul comunist şi mai sunt în viaţă.  
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Capitolul II 
 

BASARABIA ŞI TRANSNISTRIA ÎN PERIOADA 
1941-1944 

 

Istoricii aserviţi regimului sovietic prezintă dezrobirea Basarabiei din 
1941 drept atac mişelesc al „României burghezo-moşiereşti” asupra „Ţării 
Sovetelor” şi începerea „Marelui Război pentru Apărarea Patriei”. În realitate 
URSS întrase în cel de-al Doilea Război Mondial la 17 septembrie 1939, 
împărţind cu aliatul său Germania, Polonia. Cu România se afla în război din 28 
iunie 1940, când a ocupat mişeleşte Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul 
Herţa. Cele două evenimente – 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941 – sunt legate 
între ele în modul cel mai direct şi nu pot fi examinate separat. Aceste două 
evenimente sunt poate cele mai acoperite de minciună şi neadevăr. Propaganda 
sovietică, pe parcursul a peste 50 de ani, le-a prezentat într-un mod tendenţios. 
„Ziua de 28 iunie 1940 este ziua eliberării Basarabiei de sub jugul moşierilor 
români” şi „Ziua de 22 iunie 1941 este ziua când Germania fascistă şi 
România regală au atacat URSS”, îi „luminau” pe românii basarabeni politrucii 
ruşi sovietici de odinioară şi mai continuă urmaşii lor de astăzi. „Ziua de 28 
iunie este ziua cotropirii Basarabiei de către hoardele sovietice”, iar „Ziua de 
22 iunie 1941 este începutul eliberării Basarabiei de sub ocupaţia sovietică”, 
spun majoritatea istoricilor neaserviţi ideologiei comuniste.  

În continuare se va încerca infirmarea aberaţiilor politrucilor sovietici şi 
istoricilor aserviţi regimului comunist de ocupaţie despre „regimul Antonescu” 
drept aliat principal al Germaniei. Ion Antonescu a venit la putere la sfârşitul lui 
august 1940, dată la care Rusia sovietică, aliatul Germaniei fasciste, rupsese din 
trupul Ţării Basarabia, Germania naţional-socialistă şi Italia fascistă prin 
tratatul de la Viena - nordul Transilvaniei în favoarea Ungariei hortyste fasciste,  
iar Bulgaria, aliatul Germaniei fasciste – Cadrilaterul. Aflată în această situaţie 
foarte grea, când trupul Ţării era înjumătăţit, când Franţa era îngenuncheată, iar 
Marea Britanie – blocată, România nu avea altă soluţie decât să se alieze 
Germaniei la sfârşitul lui 1940, mult mai târziu decât Ungaria, Bulgaria şi 
URSS. De ce dar atunci România este considerată agresor? Cu URSS România 
se afla, de fapt, în război de la 28 iunie 1940, când i-a fost răpită Basarabia. La 
22 iunie 1941, România de atunci a început eliberarea provinciei sale Basarabia, 
care-i fusese înstrăinată cu un an înainte. Atunci de ce România, care şi-a luat 
înapoi ceea ce îi fusese rupt din trupul ei şi îi aparţinea pe drept, este 
considerată agresor, iar URSS, care ocupase cu forţa într-un mod banditesc 
acest teritoriu, este considerată victimă? 

Informaţii mai ample privind problema cine a început cel de-al II-lea 
Război Mondial cu argumentele de rigoare sunt prezentate mai detaliat în 
volumul ”Istoria integrală a Basarabiei” [21].   
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2.1.  Crime sovietice în Basarabia şi Transnistria (1940-1941) 
 
După intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial, sub comanda 

lui Ion Antonescu, care a dat celebrul ordin: „Ostași, vă ordon, treceți Prutul!, 
Basarabia s-a întors în componența statului român timp de încă trei ani. După 
revenirea autorităţilor române în Basarabia în a. 1941 au fost descoperite foarte 
multe urme ale grozăviilor sovietice: gropi comune, sute de cadavre mutilate. În 
s. Baimaclia, pe atunci centru raional, la 11 iulie 1941 a fost găsit un beci 
nemţesc, în care au fost descoperite cadavrele mutilate ale unor gospodari şi 
intelectuali dispăruţi din satul Carpeşti. Cine poate să ne spună exact câte mii de 
oameni au fost exterminaţi în primele luni ale aşa-numitei „eliberări”?  

Deja la o lună de la ocupaţie, în august 1940, organele locale de stat şi de 
partid, au mobilizat şi trimis la muncă forţată în interiorul URSS, 53356 de 
tineri din satele Basarabiei. După o statistica sumară, alcătuita de autorităţile 
româneşti (după 1941), între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941, în spaţiul dintre 
Prut şi Nistru au fost asasinate sau moarte sub tortură circa 300000 de persoane. 
După arestarea, deportarea, asasinarea a peste 300.000 de români în 1940/1941, 
reprezentând 12,23% din populaţie, în 1944, procentul victimelor avea să urce 
la peste o treime din totalul populaţiei [22]. 

Imediat după 22 iunie 1941 NKVD-ul i-a lichidat pe cei mai devotaţi 
reprezentanţi ai poporului român din Basarabia. Problema ca atare încă urmează 
a fi cercetată. În RSSM au fost organizate 63 de batalioane de distrugere 
(istrebitel’nye), inclusiv un batalion alcătuit din 200 de oameni din Chişinău. 
Către 25 iunie 1941 Comisariatul militar din Chişinău a mobilizat în Armata 
Roşie peste 10 mii de oameni. Aici s-au organizat primele regimente de 
voluntari, care se ocupau cu teroarea populaţiei, distrugerea uzinelor, fabricilor 
şi clădirilor. Comandant al acestui regiment a fost numit P.A. Orlov, ministrul 
adjunct al NKVD-ului din RSSM, iar comisar a devenit un oarecare I.A. Muhin, 
specialist în mişcarea subversivă din RSSM. 480 de comunişti au fost antrenaţi 
în luptă cu populaţia locală. Agentura MGB-istă (N. Griţko, V. Nedoruban, M. 
Petrov ş.a.), la începutul lunii iulie 1941 a trecut Prutul cu misiune de spionaj 
împotriva României. Mai târziu, în septembrie - octombrie 1941, spionajul şi 
colectarea datelor în spatele Armatei Române era coordonat de Lucheria 
Repida. Această femeie a comis mari crime de trădare împotriva neamului 
românesc. De la 28 iunie 1940 şi până la 30 iulie 1941 din Basarabia au fost 
deportaţi, maltrataţi, condamnaţi peste 250000 de oameni nevinovaţi. În 
Raportul final [23, p. 99] se specifică faptul că „...numai la 12-13 iunie 1941 din 
Chişinău au fost ridicaţi şi deportaţi peste 25000 de oameni, inclusiv E. Catelly, 
N. Secară, Gr. Turcuman etc. După 22 iunie 1941 mulţi dintre aceştia au fost 
ucişi. La sediul NKVD de pe Strada Viilor au fost găsite corpurile neînsufleţite 
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ale românilor Ion Teslaru, Ilie Banu, Ene Truscă, Nicolae Schiba, Teodor Guţu, 
Petre Ţanţu, Pavel Ţanţu, Vlad Cerneavski, David Filipenco”.  

Cu toate că bolşevicii au încercat să distrugă orice urmă, documentele de 
arhivă arată că unul dintre aceste locuri a fost clădirea fostului Consulat italian 
din str. Viilor – actualul teritoriu al aşa-numitei estrade de vară de pe str. Alexe 
Mateevici, din imediata apropiere a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice. În acel imobil NKVD-ul şi-a instalat sediul între 28 iunie 1940 şi iulie 

1941. În continuare se vor prezenta 
unele spicuiri din rapoartele semnate 
de chestorul poliţiei şi şeful Biroului 
Siguranţei din Chişinău, informaţii 
redactate pe urme proaspete, din care 
pot fi desprinse primele mărturii 
documentare privind atrocităţile 
sovieticilor în Basarabia. Imaginile 
completează documentele. Un prim 
raport al Chesturii poliţiei 
municipiului Chişinău, Biroul 
Siguranţei este datat cu 31 august 
1941: „Făcând informaţii şi cercetări 
pentru a se stabili locul de înhumare a 
victimelor politice ale terorii roşii, am 

putut stabili în ziua de 30 august 1941 următoarele: În localul fostului Consulat 
Italian de pe str. Viilor în prezent ars, în partea din fund a curţii, în apropierea 
unui beci, într-un loc viran camuflat cu scânduri înalte în parte arse, se găsesc 
două gropi mari, proaspete, în care se află îngropaţi mai mulţi oameni 
împuşcaţi în timpul retragerii din Chişinău a trupelor roşii…” [24]. În acest 
raport care abundă în amănunte se 
observă cruzimea cu care satrapii 
nkvd-ști îi tratau pe deținuți, în mare 
parte intelectuali (s-a stabilit după 
rămășițele de îmbrăcăminte).  

Câteva momente din raportul 
chestorului poliţiei maior I. 
Vasilache, Şeful Biroului Siguranţei 
Comisar Tr. Andreescu: „În timpul 
stăpânirii ruseşti, aici îşi avea sediul 
biroul central al serviciului NKVD 
local şi aici se făceau ultimele şi cele 
mai riguroase cercetări, pentru 

Victime ale nkvd-iştilor descoperite de armata 
romînă. http://romaniabreakingnews.ro/imagini-

socante-priviti-eliberarea-adusa-de-rusia-sovietia-
in-basarabia-ocupata-in-1940/ 

 

Călău nkvd-ist împuşcând  doi deţinuţi în parcul 
din Valea Morilor. https://cersipamantroma-

nesc wordpress.com/tag/crime-odioase/ 
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deţinuţii politici... Din informaţiile culese şi din cercetările făcute rezultă că 
execuţia se făcea după sistemul Ceka, prin împuşcare pe la spate, în cap, de 
către doi călăi, care executau atribuţiunile în mod consecutiv. În asistenţa 
delegaţiilor autorităţilor locale interesate în cazul celor executaţi de soviete şi 
îngropaţi în grădina fostului Consulat Italian din str. Viilor, s-a procedat azi 5 
septembrie 1941, cu o echipă de lucrători, la deshumarea cadavrelor. Până 
seara  s-au scos 32 de cadavre… Până în seara de 6 septembrie 1941, s-au 
dezgropat 85 cadavre...Efectuându-se deshumarea, s-au scos din gropi comune 
un număr de 75 de cadavre, până în seara zilei de 7 septembrie, când s-a 
întrerupt lucrul…”. Au fost identificați: Doroftei Dionisie, Vieru Dimitrie, toţi 
foşti în serviciul CFR. De asemenea, Filipenco David, Melentevici, Cernevschi 
Vlad şi Şevcenco, Tudorache Nazarov, Roşca Ilarion, Suruceanu, Popescu Ioan, 
Bădăluţă… Sentinţele au fost date de Tribunalul Militar al NKVD-ului, semnate 
de colonelul Zonov şi sergenţii Grigorenco şi Gucianov, iar secretar Gruzinschi 
[25]. În ziua de 8 septembrie 1941, orele 12 s-a oficiat un serviciu religios, de 
un sobor de preoţi în frunte cu I.I.S.S. Mitropolitul Bălan al Ardealului şi S.S. 
Efrem locotenent mitropolitan al Basarabiei. Înmormântarea s-a făcut la 
cimitirul ortodox, într-un loc rezervat pentru aceasta” [25]. În ziua de 8 
septembrie 1941, la Chişinău au avut loc funeraliile naţionale ale celor 450 
persoane găsite în gropile din curţile Consulatului italian, Palatului 
Mitropolitan, Facultăţii de Teologie [26]. Aceste rapoarte vorbesc doar de o 
infimă parte din atrocităţile comuniştilor în Basarabia, iar lista celor executaţi la 
sediul NKVD rămâne a fi identificată.  

Sute de cadavre mutilate într-un mod inuman, diabolic (doar niște 
adevărați canibali își puteau tortura în așa mod jertfele). Victimele, bărbați, 
studenți, elevi, în mare parte intelectuali, erau împușcate suplimentar în cap (o 
invenție pur sovietică!) pentru a fi siguri că sunt moarte. Acesta prezintă purul 
adevăr despre „armata eliberatoare”, ”raiul sovietic”, aduse cu baioneta pe 
capul românilor basarabeni.     

Pe lângă masacrul populaţiei civile regimul comunist a folosit tactica 
„pământului pârjolit” la retragerea lor în 1941, distrugând toate bazele 
economice normale, introdusese sistemul colectivist, care suprimase „cadrele si 
elementele structurale ale unei vieți economice legate organic de realităţi”. 
Dupa cum scria ziarul „Curentul” (din 7 noiembrie 1942), „...bolşevicii îşi 
făcuseră o religie din a distruge, substituind valorile lor negative temeinicelor 
aşezări de civilizaţie. În economie, în comerţ, industrie, agricultură, dezordinea 
nu era întrecută decât de cupiditatea antreprenorilor; nu se făcea nimic, iar 
unde se făcea ceva, era fie exploatând neomeneşte materialul uman, fie urzând 
noi şi noi mijloace pentru un plan vast de distrugere generală. În locul zidirii 
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propriu-zise, ruşii au preferat metoda comodă a transformărilor, instalându-se 
săli de spectacole în bisericile noastre” [27]. 

Deosebit de grav prin numărul victimelor a fost şi aşa numitul „Masacrul 
de la Tatarca” (o localitate de lângă Odesa), investigat de experţii de la Katyn. 
Putem doar presupune că printre victimele de la Tatarca s-ar fi aflat şi deţinuţi 
basarabeni şi bucovineni de la Tiraspol, dar şi de la Chişinău. Pentru 
identificarea şi stabilirea cauzelor exacte ale morţii acestora, a fost instituită o 
comisie specială, condusă de dr. Alexandru Birkle, medic legist din Bucureşti - 
care de curand revenise de la Katyn unde, alături de alţi experţi europeni, 
investigase cazul masacrării de către sovietici a peste 22000 de militari 
polonezi. Dr. Birkle fusese şi la Viniţa, unde, la fel, se descoperisera gropi 
comune cu jertfe ale totalitarismului bolsevic. Din Comisie mai faceau parte dr 
C. Chirilă, subdirector al Sănătăţii din Guvernământul Transnistriei şi câte un 
reprezentant al primăriei municipiului Odesa, al Inspectoratului de Jandarmi 
Transnistria, al armatei germane şi al Universităţii din Odesa. La 6 august1943, 
medicul legist A. Birkle a prezentat  „Raportul medico-legal provizoriu asupra 
cercetărilor de la Tatarca”. „Potrivit documentului, până la acea dată, fuseseră 
descoperite 42 de gropi comune şi reperate încă 10-20. În fiecare groapă se 
aflau aproximativ 80 de cadavre, adică în total circa 3500 de cadavre. Din cele 
516 cadavre exhumate, 486 fuseseră examinate medico-legal, iar concluziile, 
care se impuneau, erau că victimele au fost împuşcate cu revolvere sovietice 
3,5-5 ani în urmă” [28]. 

Mii de crime au fost minuţios documentate de autorităţile româneşti la 
finalul anului 1941. Cu toate că nu există o înregistrare clară a numărului de 
deportaţi, cunoscutul istoric american Larry Watts estimează că „...între 100000 
şi 500000 de etnici români rămaşi în aceste teritorii au fost deportaţi de 
autorităţile sovietice în Asia Centrală şi Siberia. Multe dintre aceste deportări 
au fost denumite realocări de muncă şi mutări voluntare. De exemplu, în august 
1940, 53365 de tineri şi tinere, predominant români (moldoveni) din satele 
basarabene, au fost trimişi la muncă forţată în alte zone ale Uniunii Sovietice 
prin ceea ce a devenit o realocare permanentă, Moscova plângându-se că ţinta 
de 77000 nu fusese atinsă. Preocuparea Moscovei pentru aceste operaţiuni este 
sugerată de „alegerea” în Sovietul Suprem al RSS Moldova, la începutul lui 
1941, a lui Stalin, Hrushhov, Molotov, Voroshilov, Kalinin şi Timoshenco. În 
mai 1941, reprezentantul Moscovei în noua RSS Moldova a solicitat 
„deportarea în alte regiuni a 5000 de „elemente contrarevoluţionare” 
împreună cu familiile lor”. În noaptea de 12 iunie 1941, 5479 de persoane au 
fost arestate „ca fiind membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi alte 
elemente anti-sovietice”, iar 24360 de membri ai familiilor acestora au fost 
deportaţi. Deportaţii erau încadraţi la categoriile „membri ai organizaţiilor 
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contrarevoluţionare şi elemente anti-sovietice”, „evadaţi din URSS”, 
„repatriaţi din România” şi persoane care „solicitaseră să fie repatriate în 
România”. Ei au fost trimişi în gulagurile din republicile Kazahstan şi Komi, 
din Altai, Kirov, Krasnoiarsk, Novosibirsk şi Omsk. În toată perioada 1940-
1960, Moscova a continuat să facă publicitate, oferindu-le emigranţilor 
voluntari moldoveni să se stabilească oriunde în „zonele virgine”” [29]. 

Date despre primele victime ale regimului comunist în Basarabia se 
regăsesc şi  în Raportul final al Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii 
Comuniste din Romania, capitolul „Represiunile comuniste în Moldova 
Sovietică” redactat de istoricul barasabean Igor Caşu [23, p.581–582]: „Primii, 
care au căzut victime ale regimului comunist au fost 1122 de persoane arestate 
în perioada 28 iunie - 4 iulie 1940, constituind foşti funcţionari ai statului 
român sau suspecţi de colaborare cu administraţia română. În următoarele luni 
au fost arestate alte circa 2000 persoane, majoritatea fiind lucrători ai căilor 
ferate, în care regimul sovietic nu avea încredere. Cele mai importante arestări 
ale populaţiei locale vor avea loc în ajunul atacului german asupra Uniunii 
Sovietice din iunie 1941. Operaţiunea majoră de arestare şi deportare a fost 
stabilită pentru noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, fiind vizate 32423 de 
persoane din Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei. Dintre acestea, 
6250 urmau să fie arestate, iar 26173 — deportate. În total, în primul an de 
ocupaţie sovietică au avut de suferit — prin arestare sau deportare — nu mai 
putin de 86604 persoane din Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei”. 
Faptul că cifrele prezentate în cele trei surse diferă este explicabil din câteva 
motive: în primul rând, este foarte greu de stabilit numărul real al victimelor din 
cauza metodelor utilizate de enkvdişti, care, în multe cazuri, au ştiut cum să 
şteargă urmele; în rândul doi este factorul uman: diferiţi istorici tratează unele 
evenimente diferit. De exemplu, observăm că în Raportul Tismăneanu nu este 
inclus numărul persoanelor mutate voluntar, „invitate” la lucru care, de fapt, era 
o formă ascunsă de deportare, numărul nemţilor „repatriaţi” care a fost de circa 
124000 de oameni, mulţi din ei foarte buni gospodari. Istoricul american Larry 
Watts estimează numărul victimelor în limite mai largi – 100000 - 500000. 
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2.2. Administraţia românească în Basarabia şi Transnistria 
 

2.2.1. Basarabia în perioada 1941-1944 
 

Modul cum au fost anexate Basarabia, Bucovina şi ţinutul Herţa de către 
URSS a lăsat o rană sângerândă în inima nu numai a sutelor de mii de 
basarabeni, dar şi a milioanelor de români. Această stare a fost descrisă deosebit 
de bine de Paul Goma în cartea sa „Săptămâna roşie”. Poporul român nu s-a 
împăcat niciodată cu pierderea vechilor teritorii româneşti. Și în momentul când 
a apărut această posibilitate România nu a ezitat să o folosească. În special, şi 
pentru că în fruntea statului a venit un mare patriot - Ion Antonescu. 

În zorii zilei de 22 iunie 1941, ordinul de atac al generalului Ion 
Antonescu suna astfel: „V-am făgăduit din prima zi a noii domnii şi a luptei 
mele naţionale, să vă duc la biruinţă, să şterg pata de dezonoare din CARTEA 
NEAMULUI şi umbra de umilire de pe fruntea şi epoleţii voştri. Azi a sosit 
ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoşeşti şi a bisericii, lupta 
pentru vetrele şi altarele româneşti de totdeauna. OSTASI, Va ordon: Treceţi 
Prutul! Zdrobiţi vrăjmaşul din Răsărit şi Miazănoapte! Dezrobiţi din jugul roşu 
al bolşevismului pe fraţii voştri cotropiţi! Reîmpliniţi în trupul Ţării glia 
străbună a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile 
voastre...! Fiţi vrednici de trecutul românesc!”. Un ordin deosebit de 
emoţional. Propaganda sovietică a blamat pe nedrept această mare personalitate, 
dândul drept aliat şi executor al ordinelor lui Hitler. Aici trebuie făcută o 
precizare. România a fost ultima din naţiunile antrenate în război care s-a aliat 
cu Germania hitleristă. URSS a făcut acest lucru la 23 august1939, Italia şi 
Japonia – la 27 septembrie 1940, Ungaria – la 20 noiembrie 1940, România – la 
23 noiembrie 1940, făcând acest lucru după ce a pierdut 1/3 din teritoriul ei 
(Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa ocupate de regimul sovietic, 
nordul Transilvaniei, ocupat de Ungaria şi Dobrogea ocupată de Bulgaria).  

Întrucât frontul românesc era mai înaintat spre est decât restul frontului 
până la Marea Baltică, s-a prevăzut ca ofensiva pe Prut să înceapă mai târziu. 
Astfel, în intervalul 22 iunie – 1 iulie 1941, de-a lungul Prutului s-au desfăşurat 
acţiuni militare locale, încursiuni reciproce, bombardamente puternice ale 
aviaţiei germano-române, care a distrus 400 de avioane sovietice aflate la sol, 
dar şi sovietice asupra centrelor urbane româneşti din Moldova şi Muntenia.  În 
zorii zilei de 2 iulie 1941, s-a trecut la ofensivă pe întreg frontul românesc. 
Marile unităţi germane şi române din Armata 11-a Germană au înfrânt puternica 
rezistenţă sovietică din masivul Corneşti şi au eliberat oraşul Chişinău la 9 iulie 
1941. Până la 14 iulie, toate fortele armate erau pe Nistru. În sudul Basarabiei  
pe direcţiile Costuleni, est-Huşi şi Fălciu au înaintat simultan cu Armata 11 
Armata 4 Română, eliberând sudul Basarabiei. Ele au ajuns la Nistru până la 26 
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iulie. Astfel dupa 33 de zile de război, întreaga Basarabie şi nordul Bucovinei 
erau eliberate. În Comunicatul nr. 6 din 25 iulie 1941 al Comandantului 
frontului româno-german se spunea: „Lupta pentru dezrobirea brazdei 
româneşti de la Răsărit s-a terminat. Din Carpaţi şi până la mare suntem din 
nou stăpâni peste hotarele străbune".  

După cum apreciază istoricul Gh. Mărgherescu eliberarea „nu s-a facut 
prin plimbări demonstrative de oşti în ţinută de război, ci prin încleştări pe 
viaţă şi pe moarte… A curs mult sânge şi multe vieţi au fost aduse ca preţ 
statuării veşnice a dreptului românesc pe aceste ţinuturi”. Prețul eliberarii a 
fost plătit de Armata Română cu 4112 morti, 12120 răniți şi 5506 dispăruţi, 
ceea ce reprezenta circa 60% din efectivele angajate în operaţiile din iulie 1941.  

Istoriografia sovietică i-a imputat mareşalului Ion Antonescu crime, pe 
care nu le-a înfăptuit, de ex. holocaustul evreilor. Au fost câteva cazuri de 
execuţii ale evreilor precum pogromul de la Iaşi (29 iunie1941) şi în Basarabia, 
însă în mare parte mulţi evrei au fost ajutaţi să emigreze. Nu întâmplător W. 
Filderman, preşedintele comunităţii evreieşti din România va declara după 
război, că „în nici o  ţară dominată de nazişti n-a supravieţuit o aşa de mare 
proporţie a populaţiei evreieşti” [30].  

După eliberare s-au urmărit reinstalarea noilor autorităţi. Pe parcursul a 
lunilor iulie - septembrie 1941 guvernul Antonescu s-a preocupat de acest 
proces de instalare a noilor autorităţi, de consolidare şi de organizare a lor. În 
Basarabia a fost înfiinţat guvernămăntul Basarabiei, în fruntea căruia a fost 
numit generalul Constantin Gh. Voiculescu.  Guvernul Antonescu a interzis 

oricăror structuri de stat de 
la Bucureşti să se amestece 
în administrarea Basarabiei. 
Preferinţe la angajare se 
acorda originarilor din 
Basarabia. „Toţi cei care 
cereau funcţiuni, fiind în 
acelaşi timp basarabeni şi 
funcţionari în altă parte, 
dacă au avut calificative 
bune şi au fost preţuiţi 
pentru calităţile lor 
profesionale, toţi au plecat 
în Basarabia şi Bucovina”, 
afirma vicepreşedintele 
Consiliului de Miniştri 
Mihai Antonescu. 

 

Majestatea Sa Regele Mihai I răspunde cu salut la salutul 
românilor basarabeni.  Arcul de triumph. Chișinău, 31 

octombrie 1942. 
https://www.publika.md/regele-mihai-i-a-murit-prima-
vizita-a-monarhului-la-chisinau-in-imagini-de-epoca-

galerie-foto_2988921_foto_5027694.html#gallery 
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În a. 1942 viața în Basarabia se normalizase. Au fost redeschise școlile. 
Basarabenii mai în vârstă își amintesc cum în școli copiii erau hrăniți de două 
ori (asta pe timp de război!) pe zi. La 31 octombrie 1942 la Chișinău vine 
Majestatea Sa Regele Mihai I pentru a participa la resfințirea Catedralei.  
          Sub aspect administrativ s-a revenit la situația de până la 1940.  
Guvernatorul avea în subordine un fel de miniştri ca directori pe probleme 
sociale, economice, educaţie. 
Generalul Voiculescu va rămăne la 
conducerea provinciei pănă în martie 
1943. Atunci a fost înlocuit de 
generalul Olimpiu Stavrat.  

Organizarea Basarabiei s-a 
urmărit sub toate aspectele: social, 
economic, cultural. În respectivele 
sectoare, pănă în 1943 toamna şi 
începutul lui 1944,    s-au obţinut 
succese importante. În primul rănd a 
fost creşterea producţiei. S-au realizat 
însămănţări, obţinându-se producţii 
importante la cereale şi alte produse. 
În al doilea an după eliberare, în 
Basarabia, spre exemplu, a fost 
semănat aproape integral pămăntul 
arabil. Nu a fost înregistrat nici un caz 
de moarte prin foamete, ceea ce se va 
întâmpla pe timp  de  pace  doare  
peste  4  ani. În ceea  ce priveşte 
organizarea producţiei, a bazelor 
economice, a industriei s-a avut în vedere asigurarea legăturilor cu ţara. Nu s-a 
intămplat nimic spectaculos faţă de perioada 1918-1940. Basarabia era doar 
parte a Romăniei. Evident au existat şi unele „incidente”. Era totuşi perioadă de 
război.  Dintre succesele administraţiei româneşti în Basarabia, se evidenţiază 
două: realizarea intereselor româneşti prin consoliodarea spiritului românesc şi 
vindecarea rănilor cauzate de ocupaţia sovietică din 1940/1941; unele rezultate 
economice destul de bune pentru vreme de război, în special în domeniul 
agriculturii. Nu mai puţin importantă a fost activitatea adminsitraţiei româneşti 
în domeniul culturii şi în special al învăţământului. Drept dovadă este faptul că 
numărul şcolilor primare era mai mare decât la 1939/1940. 

Autoritatea guvernatorului Basarabiei s-a extins şi în Transnistria în etapa 
următoare, unde preluase guvernămăntul civil profesorul Gheorghe Alexianu.   

Împărțirea teritorial-administrativă a 
Basarabiei. Buletinul Provinciei Basarabia, 1 

februarie 1942, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia. 

org/w/index.php?curid=8458722 
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 2.2.2. Transnistria în perioada 1941-1944 
 
Angajarea efectivă a Armatei Românela trecerea Nistrului şi la acţiuni 

ofensive la est de Nistru a fost oficializata de generalul Ion Antonescu doar 
dupa zece zile. În Ţară părerile erau divizate. Unii optau pentru oprirea Armatei 
Române pe Nistru, alţii – continuarea acţiunilor militare până la distrugerea 
completă a inamicului. Luând în consideraţie şi anumite legităţi ale războiului, 
adică la 27 iulie 1941 mareşalul Ion Antonescu a anunţat trecerea Nistrului şi 
continuarea operaţiunilor militare. La 3 august, Armata a 3-a Română relua 
ofensiva spre Bug, iar Armata a 4-a era dirijată spre Odesa. Într-o scrisoare din 
31 iulie 1941, adresată lui Hitler, Antonescu confirma că „voi merge până la 
capăt în acţiunea ce am pornit la răsărit împotriva marelui duşman al 
civilizaţiei, al Europei şi al ţării mele: bolşevismul rus”. Această hotărâre va 
crea, în plan intern, începutul opoziţiei partidelor istorice faţă de politica 
externă a conducătorului statului (în special opoziţia lui Maniu, şeful PNŢ, şi a 
lui Dinu Brătianu, liderul PNL), care va duce, în final, la înlăturarea sa prin 
actul de la 23 august 1944. Pe plan extern, se va pune problema, din partea 
principalului aliat - Germania - a rolului şi contribuţiei României în 
desfăşurarea viitoare a războiului, cât şi a reacţiei Marii Britanii şi 
dominioanelor sale care vor declara pe rând război României, începând de la 6 
decembrie 1941 (Canada şi Noua Zeelandă - 8 decembrie, Australia - 10 
decembrie, Uniunea Sud-Africană - 11 decembrie) şi în anul următor a SUA, 
care vor declara război Statului Român la 6 iunie 1942 [31] (de menționat însă 
că în calitate de aliat al Germaniei România declarase război țărilor respective 
alături de Germania. 

Învocând lipsa de mijloace şi organe, precum şi necesitatea reorganizării 
ţării, mareşalul Antonescu a luat decizia să nu depăşească, în privinţa 
administraţiei, linia râului Bug. Astfel la 19 august, este dat Decretul nr. 1 
privind înfiinţarea Administraţiei civile a Transnistriei. Acesta prevedea limitele 
teritoriale şi numirea Guvernatorului civil al Transnistriei în persoana 
profesorului universitar Gheorghe Alexianu, care-şi avea sediul provizoriu la 
Tiraspol. Pentru reglementarea statutului Transnistriei a avut loc la Tighina, pe 
30 august 1941, semnarea acordului româno-german de către reprezentanţii 
militari ai celor două ţări, numit: „Înţelegeri: asupra siguranţei, administraţiei 
şi exploatării economice a teritoriilor dintre Nistru şi Bug (Transnistria) şi 
Bug-Nipru (regiunea Bug-Nipru)”. Teritoriul care trecea sub administraţie 
românească - Transnistria - avea o suprafaţă de 39733 km2, cu o populaţie de 
2326266 locuitori. Înţelegerea stabilea responsabilitatea României pentru 
siguranţa, administraţia şi exploatarea economică a Transnistriei, precum şi 
pentru siguranţa în teritoriul dintre Bug şi Nipru, şi responsabilitatea Germaniei 
pentru administrarea şi exploatarea economică a teritoriului dintre Bug şi Nipru.  
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Însărcinatul cu afaceri român de la Washington, Brutus Coste, a transmis, 
la patru zile de la semnarea înţelegerii, secretarului de stat al Statelor Unite, 
Cordell Hull, poziţia Guvernului român prin care se evidenţia faptul că 
România a intrat în război doar pentru a-şi elibera teritoriile anexate de Uniunea 
Sovietică în 1940, iar trecerea Nistrului s-a făcut din considerente strategice. 
Ocuparea Transnistriei s-a făcut din raţionamente militare şi ca despăgubire 
pentru daunele provocate de URSS în Basarabia timp de un an; România nu 
formula pretenţii teritoriale faţă de URSS şi considera recuperarea nordului 
Transilvaniei ca „o problemă prioritară a politicii naţionale”. Este edificator în 
această privinţă şi un Raport de Cercetare şi Analiză al Oficiului pentru Servicii 
Strategice din Statele Unite (nr. 1518/17 decembrie 1943), care concluziona 
asupra problemei Transnistrene: „Dacă a consimţit să administreze (militar) 
provincia, în schimb Antonescu a respins toate propunerile ca aceasta să fie 
anexată de România, deşi propaganda oficială a făcut mult caz de faptul că, 
din cele două milioane şi jumătate de locuitori ai Transnistriei, câteva sute de 
mii sunt de origine română. Eforturile nemţilor de a-l convinge pe 
recalcitrantul lor aliat să accepte acest dar, drept compensaţie pentru 
pierderea Transilvaniei de nord, s-au soldat cu un eşec total” [31]. 

Regimul administraţiei româneşti instaurat în Transnistria.  Pornind 
de la faptul că România nu avea drept de suzeranitate asupra teritoriului 
Transnistriei, regimul de administrare al provinciei a fost deosebit de cel 
existent pe teritoriul naţional sau al Basarabiei şi Bucovinei. Prin Decretul nr. 1, 
emis de Ion Antonescu la 19 august se mai stabilea că guvernatorul era 
mandatat cu depline puteri în conducerea Transnistriei, având autoritatea 
oficială de a emite ordonanţe pentru buna funcţionare a administraţiei şi 
desfăşurarea activităţilor în toate domeniile vieţii politice, economico-sociale, 
juridice şi cultural-spirituale. Cercetând „Buletinele Transnistriei” nr. 1 şi 2 s-a 
constatat că Alexianu „a emis în organizarea acestui ţinut nu mai puţin de 
11076 decrete legi, decrete, ordonanţe, decizii, circulare şi instrucţiuni care au 
îmbrăcat întreaga activitate socială, economică şi politică acestei regiuni”, 
scria Şerban Alexianu, fiul guvernatorului [31]. Prof. Alexianu era ajutat de 
funcţionari numiţi, aduşi din ţară sau localnici, care erau plătiţi cu salariul îndoit 
în lei şi cu o alocaţie de întreţinere, în mărci. Prin Decretul nr. 3, din 4 
octombrie 1941, Ion Antonescu stabilea că „guvernatorul este împuternicitul 
Comandantului de Căpetenie al armatei pentru conducerea administraţiei în 
Transnistria, purta titlul de guvernator civil şi era asimilat, în ceea ce priveşte 
salariul şi cheltuielile de reprezentare, cu miniştrii secretari de stat” [31]. La 
instalarea în funcţie a prof. Gheorghe Alexianu, situaţia reală a Transnistriei, 
descrisă de Olivian Verenca, secretarul lui Alexianu pe toată perioada 
mandatului său în regiune, se prezenta astfel: „Infrastructură distrusă; 
tractoare şi maşini stricate sau abandonate; tranşee fără sfârşit; sârmă 
ghimpată; fiare contorsionate; cadavre de oameni şi animale, iar de-a lungul 
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drumului, furnicar de lume într-un exod de neînţeles... Sistemul şi metodele 
folosite de ruşi în a distruge totul în retragerea lor m-au făcut pentru prima 
oară să văd pe viu şi să înţeleg principiul pământului pârjolit - al distrugerii 
totale… În întreaga întindere a Transnistriei, până şi în cel mai mic cătun, 
dacă exista acolo o mică activitate de producţie - mori, prese de ulei - erau 
distruse sau arse. Tabloul ce-ţi apărea în faţa ochilor era acela al unei 
provincii pustiite în lung şi-n lat, sate şi oraşe făcute scrum şi dărâmate, 
localnici rămaşi în voia soartei” [32]. 

Aceasta era situaţia complexă în care venea guvernatorul Alexianu şi 
atmosfera în care trebuia instalată, la sfârşitul lunii august 1941, administraţia 
românească, neavând niciun funcţionar public, cu excepţia secretarului său. 
Conform Ordonanţei nr. 8 de la 12.09.1941, guvernatorul, în afara secretarului 
general, era ajutat în activitatea sa de un cabinet civil, unul militar, un oficiu de 
studii şi unul de statistică. Avea în subordine 11 Direcţii, numărul lor în timp 
ajungând la 23, care aveau aceleaşi atribuţii ca şi ministerele. După cucerirea 
Odesei, care devine capitala provinciei şi sediul guvernământului, toate unităţile 
militare au fost puse sub comanda generalului N. Macici, comandantul Corpului 
2 de Armată Română, care a devenit comandant al Transnistriei.  

Ordonanţa nr. 8, din 12 august 1941, semnată de Gheorghe Alexianu, 
reglementa şi organizarea administrativă a provinciei care reprezenta o unitate 
administrativă cu viaţă şi conducere proprie, organizată pe principiul 
autonomiei locale. În organizarea administrativ-teritorială Alexianu a pornit de 
la principiul unei administraţii active şi vii. Transnistria a fost împărţită în 13 
judeţe şi 64 de raioane, la care se va adăuga, după cucerirea Odesei, cea de-a 
14-a unitate administrativă, cu două municipii (Odesa şi Tiraspol), 15 comune 
urbane, 18 comune suburbane, 1363 de comune rurale care cuprindeau 2568 de 
sate şi 72 cătune. Cele 13 judeţe erau: Ananiev, Balta, Berezovca, Dubăsari, 
Golta, Jugastru, Moghilău, Oceacov, Odesa, Ovidiopol, Râbniţa, Tiraspol, 
Tulcin, plus oraşul Odesa [30].  De menţionat că componenţa etnică a noii 
structuri era: peste 76% din populaţie ucraineni, românii constituind doar 8,4% 
fiind totuşi a două comunitate etnică (după ucraineni). 

Comuna era condusă de un primar, ajutat de sfatul sătesc format din trei 
locuitori aleşi din rândul celor din obştea comunei, care primeau însărcinări din 
partea primarului. La oraşe, în funcţie de numărul locuitorilor, primarul era 
ajutat de unul sau doi ajutori de primari, numiţi de prefectul judeţului, iar la 
municipii de guvernator. Fiecare primărie trebuia să aibă numărul necesar de 
funcţionari, numiţi de primari. Mai multe comune formau un raion, condus de 
un pretor numit de guvernator. La nivelul de administrare a fiecărui raion, care 
cuprindea între 30000-50000 de locuitori, se aflau între 25 şi 45 de funcţionari 
recrutaţi dintre localnici sau aduşi din ţară. Trei-cinci raioane alcătuiau un judeţ 
condus de un prefect ajutat de doi subprefecţi, din care unul în mod obligatoriu 
trebuia recrutat dintre localnici. Acesta dispunea de: un serviciu sanitar, un 
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inginer agricol, un inginer mecanic, un specialist în economie şi un inspector 
şcolar. Prefectul era numit direct de la Bucureşti şi provenea, de regulă, din 
rândul ofiţerilor din armata română. Documentele de arhivă demonstrează că 
din rândul localnicilor au fost recrutaţi 29266 de funcţionari, dintre care 8207 
pentru administraţia centrală, iar 21059 - pentru cea locală. Din România au 
sosit 8445 de funcţionari, dintre care 3216 - pentru administraţia centrală, iar 
5229 în cea locală. 

Conducerea căilor ferate a fost încredinţată fostului ministru basarabean 
Nicolae N. Codreanu. În fruntea municipiului Odesa se afla Gherman Pântea, 
fost deputat în Sfatul Ţării şi comandant al unităţilor militare ale Republicii 
Democratice Moldoveneşti.  

Transnistria s-a bucurat de un regim special, care a permis aplicarea unei 
legislaţii speciale, diferită de cea aplicată în România şi Basarabia. Deosebit de 
importantă a fost decizia de a repune în funcţiune structurile economice 
existente de tip sovietic – colhozurile şi sovhozurile. De menţionat faptul că pe 
întreaga perioadă a administraţiei româneşti în regiunea transnistreană „…nu s-
au înregistrat acte de împotrivire ori sabotaj din partea salariaţilor localnici, 
aceştia manifestând dimpotrivă o atitudine plină de bunăvoinţă” [32]. În 
perioada 5-15 iunie 1943 mareşalul Ion Antonescu efectuează o inspecţie în 
întreaga regiune transnistreană, în urma căreia consemnează: „Guvernământul 
Transnistriei a adus în stare înfloritoare o provincie dezorganizată şi devastată 
de război” [32]. 

 Activitatea educativă. Aflarea Transnistriei sub regim bolşevic peste 20 
de ani a condus la apariţia unor generaţii cu o educaţie deformată de ideologia 
bolşevică. Au fost cunoscute cazuri, în special în primii ani ai puterii sovietice, 
de exces de zel în comunizarea a tot ce exista, de exemplu, comunizarea 
femeilor, comunizarea tuturor mijloacelor de existenţă. Prin instituirea 
administraţiei româneşti în Transnistria sub aspect educativ s-au urmărit trei 
obiective principale [6, p.99]: 

- diminuarea influenţei sovietice şi combaterea ideologiei bolşevice; 
- educarea populaţiei în spiritul principiilor şi valorilor moralei creştine; 
- pregătirea şi formarea unor cetăţeni devotaţi statului român. 

Un rol important în acest plan l-a avut „Cercul moldovenesc”, fondat în a. 
1942, la Tiraspol, de către Alexandru Smochină, originar din Transnistria, 
născut în s. Mahala, plasa Dubăsari în familia viitorului membru de onoare al 
Academiei Române (1942). În luna august 1941 A. Smochină este numit 
subprefect al judeţului Berezovo, regiunea Odesa, iar din noiembrie 1941 până 
în martie 1944, activează în calitate de subprefect al judeţului Tiraspol.  

„Cercul moldovenesc” avea misiunea de a explica moldovenilor 
transnistreni istoria românilor, semnificaţia evenimentelor din 1812 – anexarea 
Basarabiei de către Rusia, şi a celor din 1918 – unirea Basarabiei cu România. 
Din 1942 a fost directorul filialei Institutului moldovenesc de cercetări 
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ştiinţifice din Tiraspol. Ulterior când a 
fost arestat (în 1948) la judecată i-a fost 
incriminat cum că în cadrul acestui 
Institut a falsificat istoria, demonstrând 
că moldovenii şi transnistrenii sunt 
români, că a ţinut lecţii antisovietice etc. 
Pentru a fi mai convingători specialiştii 
sovietici au calculat „pagubele aduse 
judeţului Tiraspol în calitate de 
subprefect, care se ridica la 964418000 
ruble”.     

În promovarea acestori obiective 
deosebit de complexe au fost atrase 
Şcoala şi Biserica.  

Şcoala. Prin Ordonanţa nr. 6 din 7 
noiembrie 1941 a guvernământului civil 
s-a dispus redeschiderea şcolilor 
primare în Transnistria, limba de 
instruire (rusă sau română/ 
moldovenească) urmând să fie stabilită 
de primari şi comunităţile locale. În 
pofida perioadei de război cu toate 
problemele aferente în anul de 
învăţământ 1941/42 în Transnistria au 
funcţionat 2051 de şcoli cu clasele 1-10, 
dintre care: 208 – româneşti; 1677 – 
ucrainene; 106 – ruseşti; 60 – germane. 
În baza unor donaţii din ţară au fost 
aduse aproape 200000 de cărţi şi 
manuale destinate cursului primar [6, 
p.100]. 
       Primul liceu românesc din 
Transnistria, care-i purta numele lui 
Duca Vodă, fost domnitor al Moldovei 
(1665, 1668-1672, 1678-1683) şi 
hatman al Ucrainei (1680-1683), a fost 
deschis la 30.01.1942 la Tiraspol, care 

funcţiona în baza programei şcolare din ţară. Din cei 333 de elevi, repartizaţi pe 
7 clase, 200 erau români transnistreni, 76 români veniţi din ţară, 30 ruşi şi 27 
ucraineni. Învăţământul supeior se făcea la Universitatea din Odesa, redeschisă 
la 7.12.1941. La deschiderea ei, guvernatorul civil al Transnistriei, profesorul 
universitar Gh. Alexianu, a subliniat: „În aceste zile grele, care contrar 

svg (de Andrein)., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index

.php?curid=24026402
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dorinţelor noastre s-au năpustit ca un blestem asupra lumii,…unica consolare 
o vedem acum, astăzi, aici, în renaşterea ştiinţei, acest veşnic adevăr, baza 
vieţii şi dezvoltării…Uşile universităţii se deschid azi pentru tot tineretul 
Transnistriei, chiar dacă în depărtare se mai aud bubuituri de tun…Vouă, 
tinerilor, vă aparţine această sfântă datorie în faţa dascălilor voştri care vă 
ajută pe noul drum pornit, în faţa poporului vostru şi a victoriei voastre” [33, 
p.128-129]. 

Pentru educarea profesională a elevilor, toate şcolile trebuiau să aibă un 
program special (ateliere, laboratoare, grădini, ferme etc.). În baza dispoziţiilor 
mareşalului Antonescu, în Transnistria au fost înfiinţate licee comerciale şi 
industriale, şcoli superioare tehnice ori de industrie alimentară, şcoli medicale,  
un liceu de muzică ş.a.  În anul şcolar 1942-1943, în şcolile primare au fost 
înscrişi 175307 elevi, din care 25474 erau români, 133773 ucraineni, 12074 
ruşi, 2499 bulgari, 904 polonezi, 405 germani, 73 alte naţionalităţi. Numărul 
şcolilor primare a ajuns la 2220, dintre care 311 româneşti, 1677 ucrainene, 150 
ruseşti, 70 germane şi 6 bulgare. Din cei 10057 de învăţători încadraţi în 
învăţământul primar 7657 erau ucraineni, 1365 români localnici, 150 români 
veniţi din ţară, 720 ruşi, 165 germani [6, p.101]. 

Misiunea ortodoxă română. În scopul „organizării bisericilor şi 
îndrumării spirituale a populaţiei din spaţiul dintre Nistru şi Bug” [33, p.530] 
în Transnistria a fost înfiinţată la cererea mitropolitului Visarion Puiu către 
mareşalul Ion Antonescu (1.12.1943) o Misiune Ortodoxă Română, denumită 
ulterior „Misiunea bisericească pentru Transnistria”, care avea drept scop 
„reaprinderea simţământului religios, oprimat vreme de un sfert de veac în 
populaţia Transnistriei” [35, p.77-80]. În legătură cu aceasta arhimandritul 
Antim Nica, ulterior şef al Misiunii bisericeşti pentru Transnistria avea să 
menţioneze: „Biserica a fost instituţia cea mai greu lovită de comunişti. De 
aceea, entuziasmul eliberării a fost nespus de mare. Îndată ce se îndepărta 
frontul de o localitate, credincioşii se adunau laolaltă la vechea lor biserică, 
transformată de bolşevici în club, sală de cineva sau altceva, o amenajau în 
grabă cu icoane şi cruci, scoase ca prin minune din ascunzişuri, improvizau un 
cor şi, căzând în genunchi, se închinau cu lacrimi. Delegaţiuni pleacă în 
eparhiile apropiate, la Chişinău, Bălţi, Iaşi, cerând preoţi şi cele trebuincioase 
cultului. O mână de ajutor au dat acestei populaţii însetate de credinţă şi 
preoţii militari din spatele frontului, săvârşind cele dintâi slujbe” [36, p. 69]. 

În toamna a. 1942, mareşalul Antonescu decide numirea în fruntea 
Misiunii Ortodoxe din Transnistria a I.P.S. Mitropolitul Visarion Puiu, 
personalitate de prim rang a Bisericii Ortodoxe Române, retras la pensie. Unul 
din primele acte oficiale emise imediat după sosirea sa la post (decembrie 1942) 
a fost o circulară adresată de mitropolit protoiereilor din Transnistria prin care 
le cerea să menţină „datinile strămoşeşti şi obiceiurile locului”. O listă a 
publicaţiilor editate de tipografia Misiunii în perioada 01 decembrie1942 – 01 
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noiembrie 1943 arată: în limba română – 9 tipărituri editate în tiraje între 1000 - 
5000 ex.; în limba rusă – 11 tipărituri, editate în tiraje între 2000 (Jurnal dlya 
detej - revistă pentru copii), până la 20000 de exemplare (carte de rugăciuni), 
86000 exemplare (Hristianskaya Jizn’ – Viaţa creştină) şi chiar 630000 
exemplare (Hristianskij Vestnik – Vestitorul Creştin, foaie săptămânală). 

O situaţie statistică întocmită la jumătatea lunii martie 1943 arăta 
următoarele [6, p. 113]: 
1941 (la intrarea trupelor române în  
              Transnistria): 
- biserici închise – 422; 
- biserici dărâmate parţial – 422; 
- Biserici dărâmate în întregime – 

235; 
- Biserici în funcţiune (Odesa) – 1; 
- Nr. de preoţi în funcţiune – 1. 

        La 15 martie 1943:
 

- Biserici reparate şi redate   
     cultului – 445; 

- Case de rugăciuni redate cultului  
– 187; 
- Biserici în reparaţie sau în  
     construcţie – 222. 
 

Din cele 58 de biserici şi capele existente în Odesa înainte de 1918 (până 
la bolşevici), în 1941 mai era întreagă doar biserica Sf. Dimitrie Rostovski a 
cimitirului mare, în care slujbele erau oficiate de preotul Vasile Bragă, 
român/moldovean. „Cum l-au lăsat bolşevicii, e de mirare”, se întreba 
mitropolitul Visarion Puiu într-o scrisoare adresată călugărilor schitului Sf. Ilie 
de la Atos, în noiembrie 1943 [6, p. 112]. 

Mitropolitul Visarion Puiu milita pentru o autonomie reală a Bisericii 
Ortodoxe şi a Misiunii pe care o conducea, în raport cu autorităţile civile şi 
militare din Transnistria. Corespondenţa bogată purtată de mitropolit arată 
existenţa unor mari neînţelegeri din partea birocraţiei guvernământului civil dar 
şi a autorităţilor centrale de la Bucureşti. Profund dezamăgit şi cu conștiinţa 
clară a imposibilităţii de a-şi duce la capăt responsabilitatea încredinţată, dar şi 
legat de apropierea frontului, mitropolitul Visarion Puiu îşi dă demisia la 1 
decembrie1943. După părăsirea regiunii s-a incheiat una dintre cele mai 
importante file sub aspect spiritual al acestei frumoase regiuni. Mulţi demnitari 
români s-au bucurat de simpatia şi recunoştinţa populaţiei pentru competenţa şi 
corectitudinea comportamentului lor în funcţiile pe care le-au ocupat. Acest 
lucru a fost recunoscut de însuşi mareşalul R. Malinovskij. Poate aceasta este şi 
una din explicaţiile că în această zonă mişcarea de partizani practic nu a existat 
spre deosebire de Bielorusia, unde nemţii aveau mari bătăi de cap. 
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Capitolul III 
 

REPUBLICA SOVIETICĂ SOCIALISTĂ 
MOLDOVENEASCĂ (1944-1991) 

 

3.1 A doua ocupaţie sovietică 
 

Ocuparea Basarabiei în anul 1940 şi reocuparea ei de către sovietici în 
1944, au rămas file negre în istoria acestei provincii româneşti. Odată cu 
înaintarea frontului, în martie 1944, puterea sovietică este din nou instaurată în 
Basarabia, pentru a doua oară invadată de hoardele sovietice, de data aceasta 
sub chipul de eliberatori ai „norodului moldovenesc” de sub „jugul româno-
fascist”. Războiul încă nu se terminase, dar organele de partid şi trupele 
enkavediste şi-au reînceput acţiunile de exterminare şi deportare, întrerupte 
temporar de război. Iarăşi erau căutaţi şi găsiţi „duşmanii poporului”, 
„elementele antisovietice şi naţionaliste”, care „încurcau” proceselor de 
colectivizare.  

În martie 1944, trupele sovietice intră în nordul Basarabiei (Hotin, Soroca, 
Bălţi), iar la 24 august 1944, ele ocupă sudul  Basarabiei. Bieţii basarabeni sunt 
iarăşi porniţi în bejenie. După experienţa amară din 1940 numărul lor este mult 
mai mare.  Este cunoscută tragedia acelor basarabeni şi bucovineni, care înainte 
de reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de Nord de către trupele ruseşti (1944) 
au trebuit să-şi părăsească tot avutul şi să se refugieze la fraţii lor din România. 
Cele retrăite în anul ocupaţiei ruso-comuniste (1940/1941) erau prea vii în 
memoria lor, pentru ca cei care aparţineau anumitor clase sociale sau categorii 
de cetăţeni înstăriţi, ce puteau uşor intra în „atenţia” NKVD-ului şi activiştilor 
comunişti.  Aproape întreaga intelectualitate basarabeană s-a refugiat peste Prut, 
fiind înlocuită cu cadre aduse din afară. 

Între 1940 şi 1979, numărul românilor din Basarabia nu creşte decât cu 
45,5%, în timp ce acela al ucrainenilor - cu 121,2%, iar al ruşilor - cu 68,6%. 
Autorităţile sovietice promovează rusificarea administraţiei la toate nivelele 
organizaţiilor de partid şi ale statului. În 1944, din 1355 de funcţionari din 
aparatul de partid şi de stat, 1116 erau ruşi sau ucraineni. În Comitetul Central 
al PCM, din 69 de membri, doar 6 erau de naţionalitate română şi 50 de 
naţionalitate rusă. În comitetele raionale ale partidului, ruşii ocupau 93 de 
posturi de prim-secretari, în timp ce românii doar 8. În comitetele executive, 
dintr-un total de 582 de posturi cheie, românii nu deţineau decât 63. Aceeaşi 
situaţie se regăsea şi în justiţie. Pentru posturile din organele sovietice erau 
preferaţi moldovenii din Transnistria [37]. 
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Pe măsură ce perioada războiului rămânea în urmă, sarcinile organelor de 
represiune din RSSM, sub directa îndrumare a împuterniciţilor Moscovei trimişi 
în teritoriu, cunoşteau o diversificare continuă, în atenţia lor intrând rând pe 
rând toate straturile şi categoriile sociale. 

La sfârşitul lunii august 1944, la Bălţi, este organizat un lagăr unde se află 
soldaţi ai Armatei Româneoriginari din Basarabia. Condiţiile de detenţie sunt 
mizerabile. Potrivit mărturiilor, zeci de mii de prizonieri au murit în lagărul 
numit „Buchenwald-ul comunist al Basarabiei”. Supravieţuitorii au fost trimişi 
la muncă în minele din URSS, unde au rămas câte 8-10 ani. O parte dintre 
prizonierii originari din Basarabia întorşi din acest calvar au fost consideraţi 
„trădători ai patriei sovietice”, pentru că au făcut parte din Armata Românăîn 
perioada 1941-1944. Numai din aprilie 1944 şi până  la sfârşitul războiului, 
organele RSSM au arestat 2911 persoane, considerate „agentura inamicului”, 
„trădători şi complici”, majoritatea fiind împuşcate. Pe parcursul întregului an 
1945, numărul persoanelor arestate se ridica la 2546, în majoritate calificate ca 
„trădători şi complici ai ocupanţi lor”.  Separat, din aprilie 1944 până la 1 
septembrie 1946, organele  securităţii de stat din RSSM desfășuraseră o şi mai 
amplă activitate de „demascare” şi lichidare a „duşmanilor poporului”, arestând 
în total 5402 persoane, după cum raporta la Moscova, în octombrie 1946, Iosif 
Mordoveţ (şeful acestor structuri): (1899-1976), etnic ucrainean. La 31 de ani, 
în 1930, în plin avânt al stalinismului, a fost recrutat de organele Direcţiei 
Politice de Stat (GPU) şi trimis să activeze în secţiile raionale ale GPU-NKVD 
din regiunile Dnepropetrovsk, Vinniţa şi Kameneţ-Podolsk, din Ucraina. În 
1940, după înfiinţarea RSSM, a fost numit vice-comisar al noii republici pentru 
afaceri interne. În timpul războiului a activat pe mai multe fronturi, fiind 
inclusiv adjunct al şefului unei direcţii Smerş (și în timpul războiului se ocupa 
cu ”lichidarea dușmanilor poporului”). În 1944, a fost numit comisar al 
poporului pentru securitatea statului al RSSM, funcţie deţinută până după 
moartea lui Stalin, în 1953. În 1954-1955, I. Mordoveţ a fost preşedinte al 
secţiunii KGB a RSSM, apoi pensionat în 1956. 

Autorităţile sovietice au introdus în Basarabia un regim de ocupaţie 
totalitar, antinaţional, de teroare şi jaf. Una din primele acţiuni ale ocupanţilor 
sovietici a fost trecerea la alfabetul chirilic, decizie adoptată de Consiliul 
Comisarilor Poporului la 11 noiembrie 1940 şi discutată la şedinţa din 2 
decembrie 1940 la Biroul CC al PC(b)M  [38, p.76]. Bieţii copii care trecuseră 
deja câteva clase româneşti, au fost puşi chiar din toamna anului 1944 să scrie şi 
să înveţe cu litere străine lor, necunoscute. 

În prima jumătate de an de la reinstaurarea Puterii sovietice în Basarabia 
(până la 1 februarie 1945), Direcţia de cadre a CC al PC(b) al URSS a întărit 
rândurile CC al PC(b) al Moldovei cu 558 de persoane verificate aduse de pe 
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întreg cuprinsul URSS, numite în posturi de instructori şi îndrumători: 408 
pentru munca de partid; 76 pentru activitatea de propagandă; 67 pentru munca 
din cadrul sovietelor; 7 pentru activitatea jurnalistică. În ceea ce priveşte 
organele Securităţii de Stat ale RSSM, braţul înarmat al Partidului comunist, în 
fapt principalul instrument de punere în aplicare a măsurilor de reprimare a 
românilor basarabeni şi transnistreni, distribuţia cadrelor pe criterii etnice arăta, 
la 1 ianuarie 1945, următoarea situaţie: 625 ruşi, 92 ucraineni, 47 evrei şi doar 
40 de moldoveni. De altfel, numirea unui moldovean în fruntea KGB al RSSM 
s-a realizat abia în ianuarie 1989, când pe fondul acutizării relaţiilor interetnice 
din URSS, la conducerea secţiunilor Securităţii de Stat în republicile unionale 
au început să fie numite „cadre naţionale”. Astfel rusul G. Volkov, aflat în 
fruntea KGB al RSSM din 1979, a fost înlocuit cu moldoveanul Gh. 
Lavranciuc. 

Chiar din primii ani, concomitent cu organele de partid şi de stat oficiale 
ale RSSM, dominate exclusiv de străini, la Chişinău activa şi aşa-numitul Birou 
pentru Moldova al comitetului Central al Partidului Comunist (bolşevic) din 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Preşedintele acestu birou, un 
oarecare F. M. Butov, trimitea încă la 1 noiembrie 1945 secretarului partidului 
bolşevic Gh. Malenkov un raport, în care cerea să se ia măsuri drastice pentru 
„reducerea influenţei economice a părţii chiabureşti înstărite a ţărănimii” din 
Basarabia, pe motiv că aceasta ar fi colaborat cu administraţia românească şi cu 
partidele politice din România. Foametea însă a amânat realizarea acestui plan 
diabolic, urzit la Moscova. Biroul pentru Moldova era compus din opt 
subunităţi stabilite pe ramuri de activitate: propagandă şi agitaţie (în frunte cu 
S.G.Zelionov, A.I. Soloviov, M.I. Smirnov); agricultură (P.N.Lealin, 
C.P.Mitiuşkin); administraţie (A.V.Miciurin); finanţe şi planificări 
(P.V.Readov); transport (A.I. Federenko); activitate feministă (M.I.Andreev, 
I.M.Zeniţov). Preşedinte şi preşedinte-adjunct ai acestui Birou au fost, în anii 
1947-1949, A.V. Ivanov şi, respectiv, V.S. Efremov. Este clar cine au fost 
vinovaţi de penuria de alimente ce a dus la înfometarea a sute de mii de români 
basarabeni în anii 1946 şi 1947. „Evident despre acest organ nu era voie să se 
vorbească, aşa ca să afle muritorii de rând. Astfel, aparent treburile obşteşti 
ale noii republici sovietice erau dirijate de conducerea republicană de partid şi 
de stat, pe când, în realitate, ea servea doar de paravan în dosul căreia se afla 
stăpânirea efectivă a ţinutului” [39]. 

Aceşti, în mare parte venetici, pentru a se pune bine în faţa superiorilor, 
luau angajamente ireale de împlinire şi supraîmplinire a planurilor de predare a 
pâinii. Deja la 15 noiembrie 1944 ştabii raportau că planul a fost supraîmplinit 
cu 107,4%, a cărnii–120%, iar în fondul Armatei Roşii a fost predat suplimentar 
1 mln de puduri de pâine (atunci când populţia locală o ducea greu).  
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Până în 1947 autorităţile au procedat ca un regim de ocupaţie de aceea 
pentru a mima „conducerea colectivă” au organizat alegerile puterilor centrale 
şi locale. Alegerile în Sovietul Suprem al RSSM a avut loc abia la 16 februarie 
1947, la o săptămână de la semnarea tratatului de pace dintre România şi 
puterile aliate şi asociate, care confirma frontiera româno-sovietică trasată 
abuziv de Armata Roşie în 1940. La urne s-au prezentat 99,92% de alegători (în 
plină foamete!), din care 99,69% au votat blocul comun al comuniştilor şi celor 
fără de partid (au votat chiar şi „duşmanii poporului” deportaţi peste 2 ani!). 
Preşedinte al SS al RSSM a fost „ales” F.G. Brovko, iar în cea de preşedinte al 
Consiliului de Miniştri pe G.I. Rudi. Conducerea reală o efectua Biroul pentru 
Moldova condus de F.M.Butov, în componenţa căruia până în a. 1950 erau doar 
ruşi (un adevărat regim de ocupaţie!). Dintre „localnici”, care de fapt erau 
transnistreni, făceau parte secretarii CC al PCM M.N. Salogor şi N. Koval, 
preşedintele Consiliului Miniştrilor al RSSM Gh. Rudi şi preşedintele SS al 
RSSM F. Brovko.     

 
3.2. Foametea organizată din 1946-47 

 

Cine poate uita şi cine poate ierta, merită să retrăiască barbaria trecutului 
comunist. Cine uită trecutul, îl va retrăi în viitor! Comunismul a făcut mai 
multe, mult mai multe victime decât nazismul şi a durat mult mai mult decât 
fascismul. Avem astăzi mărturii îngrozitoare despre crimele comuniştilor. Una 
din ele a fost foametea organizată pentru a îngenunchea popoarele subjugate. La 
ocuparea Basarabiei, regimul stalinist avea deja experienţa Holodomorului din 
Ucraina anilor ‘30 apreciat de organismele internaţionale şi europene drept 
crimă a regimului stalinist împotriva poporului ucrainean. Ce s-a petrecut în 
Basarabia nu a fost cu nimic mai puţin barbar, a fost acelaşi genocid. 

În a. 1946, peste capul basarabenilor a mai căzut o năpastă – foametea. 
Care au fost cauzele acestei straşnice file de istorie? În cele mai multe cazuri, 
oficialii dădeau vina pe secetă şi pe urmările războiului. Erau însă şi cazuri cu 
totul ieşite din comun. Iată ce cauze relata în raportul său transmis superiorului 
de la Moscova un scrântit la minte sovietic - ministrul de interne de la Chişinău 
Tutuşkin: „...ca urmare a ocupaţiei române (după plecarea românilor în a. 1944 
nu a fost foamete, ea a început după doi ani de bună gospodărire comunistă) şi a 
secetei anilor 1945 - 1946, situaţia alimentară a RSSM este extrem de grea...”. 
În realitate, foametea a fost cauzată nu atât de secetă sau de greutăţile de după 
război, cât  de regimul sovietic care a lăsat satele fără pâine. Există mărturii 
care demonstrază că înfometarea populaţiei s-a făcut cu bună ştiinţă şi după un 
plan bine pus la punct, iar această crimă a urmărit obiective politico-ideologice. 
„Aşa am constatat că a existat un mecanism special pentru pregătirea şi 
realizarea foametei” [39]. Tot soiul de lepădături, numite activişti, 
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komsomolişti, lucrători de partid, umblau prin poduri şi hambare, măturând 
ultimele boabe de grâu şi porumb, lăsând copii, femei, bătrâni să moară de 
foame. Cel mai mult a suferit de pe urma foametei populaţia de la sate (unde 
majoritatea absolută erau români), lăsată fără cartele alimentare. 

Primele semne că situația din RSSM se înrăutățește progresiv în ce 
privește asigurarea cu strictul necesar alimentar, mai ales cu pâine, apar încă 
în vara-toamna anului 1945 și se înmulțesc în primăvara-vara anului următor, 
1946. Între 5 și 10 iulie 1945, de exemplu, cenzura militară a poliției politice 
din RSSM (numită atunci Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului; în 
rusește NKGB) a interceptat 300 de scrisori în care se menționau grave 
probleme de alimentare ca urmare a secetei și uscării cerealelor și a legumelor. 
În anul următor, în aprilie, aceleași organe (sub o denumire nouă, Ministerul 
Securității Statului; în rusește – MGB) au înregistrat 313 mesaje asemănătoare, 
în mai – 538, iar în iunie – 883. Au avut loc multe devastări ale punctelor de 
colectare a cerealelor (aşa numitele „Zagotzerno”) [40]. 

Unele surse dau un minim de 115000 de oameni care au murit de foame și 
boli între decembrie 1946 și august 1947, alții pun cifra de 216000, la aceștia se 
mai adaugă alți 350000 care au fost afectați de malnutriție, dar care au 
supraviețuit [41, p.96]. Cauza principală a fost rechiziționarea cantităților mari 
de produse agricole de către sovietici, dar a fost favorizat de asemenea, de 
secetă, de întreruperile provocate de război și colectivizare [41, p.96]. Astfel 
pierderile totale ale populaţiei cauzate de cea mai mare foamete din istoria 
acestui colţ de ţară, au depăşit 250 mii de vieţi omeneşti. În contextul 
accentuării foametei, la sfârșitul anului 1946 – începutul lui 1947, a sporit 
numărul celor care decid să treacă Prutul. Urmare a acestui fenomen, șeful 
Detașamentului 22 de grăniceri, colonelul V. P. Așahmanov, dă ordin 
subalternilor săi să fie necruțători față de cei care vor încerca să treacă frontiera. 
În privința celor prinși, Așahmanov ordonă ca aceștia să fie executați pe loc, iar 
față de cei care reușeau să treacă Prutul – să fie urmăriți pe teritoriul României 
și, în caz că nu vor putea pune mâna pe ei, să fie împușcați. Astfel „doi locuitori 
ai satului Brânza, raionul Vulcăneşti, judeţul Cahul, Ion Vulpe (a.n. 1934) şi 
Vasile Vulpe (a.n. 1931) au fost reţinuţi în stânga Prutului, aduşi pe teritoriul 
sovietic, după care Plotnikov i-a forţat, sub ameninţarea cu arma, să se 
întoarcă cu faţa spre România şi să coboare de pe mal, pe gheaţă. A urmat 
ordinul ca cei doi fraţi Vulpe, unul de 16 şi altul de 13 ani, să fie împuşcaţi, 
acţiune dusă la îndeplinire de către sergentul Nujnîh. Ca să se asigure, 
Plotnikov i-a dat ordin unui alt subaltern, caporalului Kataev să se apropie de 
cei doi pentru a le aplica „pentru siguranţă“ câte un glonte în cap” [42].  

Foametea a cuprins întreaga Republică. Acest lucru au fost nevoiţi să-l 
recunoască şi lucrătorii ministerului securităţii de stat a RSSM într-o referinţă 
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strict secretă „Situaţia generală în raioane poate 
fi cal 

ificată ca o catastrofă de proporţii – 
foametea în masă. Populaţia foloseşte în calitate 
de hrană câini, pisici şi hoiturile animalelor 
moarte..., se întâlnesc cazuri de canibalism”. 
Zeci de mii de morţi pe toate drumurile, iar 
ministrul MSS al RSSM, I. L. Mordoveţ informa 
cu un cinism nemaiîntâlnit că în minister vin o 
mulţime de informaţii despre „...mortalitatea 
populaţiei chipurile din cauza dificultăţilor 
alimentare”. La începutul anului 1947 sufereau 
de distrofie de la 10 până la 15% din populația 
sătească. În decembrie 1947 în multe raioane 
distroficii alcătuiau de la un sfert până la 30% din 
populație, iar în unele locuri această cifră se 
ridica până la 80%. În februarie 1947 Stalin a 
trimis în Basarabia o comisie în frunte 
cu locţiitorul Preşedintelui Consiliului de Miniştri 
al URSS A. N. Kosygin, viitorul „reformator” al 
URRS de după Hrushhov. Acela a raportat că în 
RSSM, „cu adevărat, sunt foarte muți distrofici”. 
Stalin ar fi citit atunci scrisoarea lui Kosygin la 

ospețele de noapte de la celebra vilă de sub Moscova și l-a poreclit imediat pe 
Kosygin „distrofcic”, râzând copios împreună cu tot Biroul Politic al CC 
al PCUS. Porecla i-a rămas „reformatorul” până la moarte. Ca urmare a acestei 
vizite, volumul ajutorului alimentar acordat înfometaţilor a crescut. În rezultat, 
spre sfârsitul anului 1947, proporţiile mortalităţii încep treptat să se reducă, 
conform datelor statisticilor oficiale. În luna noiembrie decedaseră 3264 de 
oameni, cu 21,2% mai mult decât se născuseră. În general, pe parcursul anului 
1947 populaţia rurală s-a redus cu 193,9 mii de oameni [24, p. 282]. 

Din cauza foametei au luat o amploare îngrozitoare furturile. Furau şi ziua 
şi noaptea. Furau cei mai în puteri de la cei mai slabi conform legilor junglei. 
Se înteţeau cazurile de omor. Foametea i-a adus pe oameni la starea de animale. 
Foarte multe cazuri de acest gen sunt prezentate în lucrările [14, 43] scrise în 
baza documentelor secrete din arhiva de stat a URSS.  

În anul 1947, când zeci de mii de basarabeni mureau de foame, industria 
alimentară din RSSM a depăşit planul anului 1946 la fabricarea untului cu 33,2 
la sută, a uleiului cu 39,5, a cărnii cu 32,5, a conservelor - cu 101,9 procente. 
Acest lucru îl aflăm din sursa oficială - ziarul “Moldova Socialistă" din 28 

 
Copii basarabeni subnutriți în 
timpul foametei organizate. 
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ianuarie 1947 [38]. Este evident, că aceste produse alimentare proveneau din 
producţia sechestrată de la ţărani şi se exporta în URSS, în timp ce producătorii 
din Moldova mureau de foame. „Mai trebuie, oare, în atare situaţie, să ne 
mirăm că, urmând cu smerenie indicaţiile de la Moscova, conducătorii din 
Republică fixau în toiul secetei din primăvara anului 1946 o medie a recoltei 
agricole de 5-6 ori mai mare faţă de cea posibilă?...În anul 1946, când 
Moldova gemea în chinurile foamei, când oamenii se hrăneau cu frunză şi 
iarbă, când populaţia murea cu sutele, când se ajunsese la cea mai mare 
tragedie de a se mânca om pe om…, conducerea Uniunii Sovietice sancţiona 
exportul din ţară la un milion şi şapte sute de mii de tone de cereale” [44]. 

Să vedem cu ce se ocupa organizaţia republicană de partid. „…Una din 
direcţiile de bază a fost explicarea oamenilor muncii care sunt sarcinile 
planului cincinal de dezvoltare a economiei naţionale a URSS în perioada 
1946-1950 şi a cincinalului de dezvoltare a economiei naţionale a RSSM (nu 
luarea unor măsuri de urgenţă de salvare a oamenilor muncii (oameni în floarea 
vârstei cu care trebuia ulterior îndeplinit acest plan, a copiilor, bătrânilor de la 
moarte prin înfometare – n.n.)… Numărul celulelor de partid la întreprinderi 
creştea, numărul comuniştilor a crescut (acestea erau „sarcinile de bază” atunci 
când mureau de foame sute de mii de oameni!) [1]. Între 5-8 februarie 1947 (în 
toiul stihiei foametei când peste o lună (în luna martie au murit de cinci ori mai 
mulţi decât în aceeaşi lună a lui 1946 (25953 de decese)) şi-a desfăşurat 
lucrările al II-lea congres al PC(b)M la care s-a vorbit despre faptul că „…cu 
succes a fost refăcută economia naţională, realizându-se în condiţiile luptei 
împotriva elementelor duşmănoase (care însă au participat masiv în alegerile 
care au avut loc doar peste o săptămână (99,92%) şi i-au votat masiv pe călăii 
lor (99,69%)!!) [1, p. 146]. Şi nici un cuvânt despre sutele de mii de morţi de 
foame!!! Este o blasfemie, este atitudinea unui adevărat regim de ocupaţie, 
pentru care viaţa unui „aborigen” nu valorează nimic. Era o latură care 
caracteriza regimul inuman bolşevic. Drept confirmare se prezintă câteva 
spicuiri din rapoartele de activitate ale organelor puterii sovietice şi de partid 
din perioada 1931-1933 când a avut loc marea foamete din RASSM 
(Holodomorul din Ucraina!). La a VII-a Conferinţă regională de partid din toată 
Moldova(!) se menţionează „…Marea majoritate a gospodăriilor individuale 
ţărăneşti au intrat în colhoz. Astfel la mijlocul a. 1931 colectivizarea în RASSM 
în general a fost realizată. În activităţi de întrecere socialistă au fost cuprinşi 
67% din muncitorii republicii…Primul cincinal a fost îndeplinit înainte de 
termen, producţia industrială a crescut de mai mult de 2,5 ori…”. La cea de a 
VIII-a conferinţă regională de partid (iulie 1932, în plină dezmăţ al foametei!)   
s-a vorbit despre „…îmbunătăţirea organizării muncii în kolhozuri, amplasarea 
comuniştilor în punctele cheie ale producerii…educarea politică a 
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kolhoznicilor…” [1, p. 175]. Şi nici un cuvânt despre gravele probleme legate 
de zecile de mii de morţi (iar pe întreaga Ucraină – de peste 7 mln) din cauza 
foametei!    

Ceea ce se petrecea în acea straşnică perioadă de foamete întrecea orice 
film de groază. Canibalism în socialism, în plin an 1947. Apogeul foametei este 
atins în luna martie 1947, când s-au înregistrat 25953 de decese, de 5 ori mai 
mult decât în aceeaşi lună a anului 1946 [40]. Foametea a provocat mari 
pierderi de vieţi omeneşti şi în prima jumătate a anului 1948. La începutul 
acelui an, numărul decedaţilor era mult mai mare decât la sfârsitul anului 
anterior. „Examinarea unei bogate statistici privind mortalitatea în general si, 
în special, cea provocată de distrofie în raioanele Comrat, Căuşeni, Cimişlia şi 
Volontirovca din judeţul Bender, potrivit situaţiei de la sfârşitul a. 1946 şi 
începutul lui 1947, arăta că peste 70 la sută din întregul număr de decese erau 
rezultatul distrofiei. Documentele examinate de noi demonstrează că acest 
indicator trebuie să varieze între 250-300 de mii, luând ca cifră medie 280 de 
mii” [45]. 

 Deosebit de importante sunt Concluziile Comisiei pentru studierea 
crimelor regimului comunist totalitar din Republica Moldova. Ea atestă că 

foametea cumplită din anii 1946-
1947 n-a fost o consecinţă 
nemijlocită a secetei, ci a politicii 
economice şi sociale a regimului 
totalitar comunist faţă de populaţia 
din RSS Moldovenească, a 
sistemului sovietic de acces la 
produsele alimentare. Conform 
datelor statistice acumulate de 
Comisie, în urma foametei au 
decedat circa 200 mii de oameni. 
Vina pentru decesele în masă din 
cauza foametei revine atât lui I. 
Stalin şi conducerii sovietice de la 

Kremlin, cât şi Biroului CC al PC(b) din toată Uniunea pentru RSS 
Moldovenească, preşedinte – V. Ivanov, Comitetului Central al PC(b) din 
Moldova în frunte cu prim-secretarul N. Salogor, Consiliului de Miniştri al 
RSSM, în frunte cu preşedintele acestuia, N. Coval, împuternicitului Consiliului 
de Miniştri al URSS pentru colectările de cereale în RSSM, A. Sîci, altor 
responsabili din structurile de partid şi administrative. Foametea din RSSM a 
fost un fenomen provocat prin politica regimului comunist, a fost o crimă 
monstruoasă de care acesta se face direct vinovat [46].  

 
 

Țărani basarabeni ”predând” pâinea la stat. 
https://www.google.com/search?q=foto+victime+al
e+comunismului+in+Basarabia&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiu_86ZnYvYAh
XJ5aQKHbcrBSsQsAQIJQ&biw=1227&bih=1182#

imgrc=qEoF-4nhSghvWM:
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3.3. Colectivizarea forţată în Basarabia 
 

Activităţile de colectivizare a agriculturii în Basarabia au început încă din 
a. 1940-1941. Ideea ştabilor partinici era să se transpună în Basarabia 
metodologia formării kolhozurilor şi sovhozurilor practicată în anii 30 pe malul 
stâng al Nistrului. Însă războiul din 1941 a stopat acest proces. Reuşiseră să fie 
organizate doar câteva zeci de gospodării colective. Activităţile au fost 
reîncepute îndată după a doua ocupaţie sovietică a Basarabiei. Un document 
semnat de către M. Smirnov, delegat al Ministerului Colectelor al URSS în 
Moldova, şi aprobat de CC al PCM şi de Consiliul de Miniştri al RSSM la 5 
iulie 1944, prevede crearea unei comisii însărcinate cu contabilizarea 
pământurilor şi animalelor pe lângă fiecare soviet sătesc. La plenara a III-a a 
CC al PC(b)M din 25-27 iunie 1944 A. Bordoviţîn, preşedintele comitetului 
executiv din Rezina, menţiona că „nu e posibil de a transpune metodele de 
lucru, pentru crearea kolhozurilor de pe malul stâng al Nistrului pe malul drept 
al lui, deoarece populaţia de aici a trăit, în decurs de 25 de ani (inclusiv anii de 
război), în alte condiţii”. În aprilie 1945, secretarul comitetului raional de partid 
Târnova Korolikov, a prezentat către F. Butov şi N. Salogor un raport cu privire 
la începutul colectivizării din toamna anului 1945, prin propagarea conceptului 
de colectivizare în masă. Propuneri de acest fel au fost înaintate şi de alţi 
demnitari de partid, dar până la 1946 organele sovietice şi de partid nu au 
susţinut această idee. Doar plenara a VII-a a CC PC(b)M din martie 1946 a 
trasat cursul spre colectivizarea treptată. Deja în luna mai 1945, fuseseră 
întocmite listele „chiaburilor”, confirmate de către comisarul poporului pentru 
securitatea statului I. Mordoveţ. S-a început politica de limitare a bazei 
economice a „chiaburilor”.  

Astfel la 30 august 1947 a fost adoptat un decret comun al organelor 
puterii sovietice şi de partid: „Despre impozitarea gospodăriilor săteşti de pe 
teritoriul RSSM”, care a stabilit termenul de alcătuire a listelor noi de 
„chiaburi” până la 10 septembrie 1947. În total, în liste au fost incluse 10154 de 
gospodării. În decretele sus-numite au fost elaborate şi criteriile după care erau 
depistate gospodăriile „chiabureşti”: utilizarea muncitorilor angajaţi sau a celor 
sezonieri; comerţul şi cămătăria; obţinerea veniturilor de la mori, uscătorii; 
arenda ascunsă a pământului ş.a. Impozitele pentru „chiaburi” au crescut cu 10-
25%, în anul 1947, şi cu 20-50% în 1948, deşi cota parte a lor, în producţia 
agricolă constituia, doar 2,1% [37, p.40]. 

În acelaşi timp, kolhozurilor şi sovhozurilor li se creau condiţii foarte 
avantajoase. Li se ofereau serviciile parcurilor auto şi de tractoare, combine şi 
altă tehnică. Impozitele erau mult mai mici. Sugrumarea economică a impus pe 
mulţi „chiaburi” să părăsească RSSM. Cei rămaşi încercau să se împotrivească, 
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abţinându-se de la livrări, aprinzând stogurile de fân, defectând treierătoarele. 
Regimul a răspuns prin intensificarea represiunilor: numai în 1948, pentru 
eschivările de la livrările de pâine, au fost judecaţi 463 „chiaburi”. Cursul spre 
colectivizare capăta proporţii de masă în toamna anului 1948. Ministrul 
afacerilor interne al republicii, F. Tutuşkin, în scrisoarea adresată şefului său, 
ministrul de interne al URSS, S. Kruglov, enumeră 15000 de chiaburi, care 
urmau să fie deportaţi. La începutul lunii decembrie 1948, ministrul securităţii 
Republicii, I. Mordoveţ, prezenta cifra de 33640 de „chiaburi”[ 37, p.41]. 

În general majoritatea ţăranilor basarabeni (cu excepţia celor fără pământ 
care nu puteau fi numiţi ţărani, ci argaţi!) aveau o atitudine extrem de negativă 
faţă de kolhozuri. Iată doar unele păreri ale ţăranilor:  „...la noi, slavă domnului, 
kolhozul s-a desfiinţat şi noi iarăşi vom trăi pe vechi – individuali (nu ştia 
ţăranul ce fiară s-a apucat de capul lui - n.n.). În kolhoz nimeni nu doreşte să se 
înscrie...” (s. Chircani, jud. Cahul). „...La noi organizează kolhoz, însă nimeni 
nu doreşte să se înscrie...” (s. Larga, jud. Cahul) [18, p. 284]. Documentul mai 
conţinea încă 19 opinii ale ţăranilor. 

Şi totuşi ştabii partinici au găsit modalităţi (din cele mai criminale,  
neomeneşti) de a-i băga pe ţăranii care nu doreau în aceste structuri anacronice 
– kolhozuri şi sovhozuri. Foametea a fost un element catalizator de extremă 
importanţă pentru crearea kolhozurilor, îndeosebi în 1947. Ţăranii care intrau în 
kolhozuri scăpau astfel de rechiziţii, ceea ce, în 1946 şi în 1947, era vital pentru 
familiile lor.  

Mai exista un factor important care era favorabil intrării ţăranilor în 
kolhozuri – lipsa animalelor de tracţiune. Dacă la data de 1.01.1941, în 
gospodăriile ţărăneşti din raioanele de vest ale Republicii se aflau 284,4 mii de 
cai, 449,5 mii animale cornute mari, 277,0 mii porci şi 1305,6 mii oi şi capre, 
atunci la data de 1.01.1947 numărul lor s-a redus: cai – până la 62,9 mii, vite 
cornute mari – până la 254,0 mii, porci – până la 17,0 mii şi oi şi capre – până 
la 567,2 mii. Ca rezultat al acestei scăderi bruşte a numărului de animale, la 
începutul anului 1947 42,8% de gospodării nu aveau nici un animal [48, p.109]. 
Evident că la reducerea numărului animalelor a contribuit într-o măsură 
oarecare şi războiul, însă în mare parte, au fost sacrificate în timpul foametei. 

Dacă deportările din 1940-41 au fost mai mult o ofensivă politică a 
regimului comunist de ocupaţie, atunci foametea din 1946-47 şi marea  
deportare din 1949 au avut, în special, un caracter economic. Foametea din 
1946-1947 a accelerat colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti. Astfel dacă la 1 
iulie 1946, în republică existau 2 kolhozuri atunci la 1 iulie 1947 – deja 146, 
crescând în 1948 până la 46958, iar în ianuarie-septembrie 1949 (în special 
după marea deportare de la 6 iulie 1949!) – de la 89791 la 330489. În 
conformitate cu hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS, din 17 august 1947, 
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Biroul CC şi guvernul republican au adoptat decretul despre depistarea, în 
judeţe, a gospodăriilor „chiabureşti” şi impozitarea lor [47, p.40].     

„Acest lucru este adevărat (deportarea) mai ales în ceea ce priveşte 
efectul asupra ritmului de colectivizare în următoarele luni după deportare. 
Astfel, numai în lunile iulie-noiembrie 1949, cota gospodăriilor ţărăneşti care 
au intrat în kolhozuri s-a majorat de la 32% la 80% din total, pentru ca să se 
ridice la 97% în ianuarie 1951” [18, p.285]. 

A fost un mod draconic de „îmblânzire” a gospodarilor şi de 
„convingere” a lor să intre în acele structuri sovietice anacronice precum 
kolhozurile şi sovhozurile. „Un efect scontat al deportării din 1949 a fost 
înregimentarea accelerată şi masivă a ţăranilor în kolhozuri, aşa-numita 
colectivizare, sau „ofensiva decisivă a socialismului asupra satului” dintre 
Prut şi Nistru. Odată cu încheierea colectivizării, a fost instituit un mecanism 
special al relaţiilor de producere şi repartiţie, care permitea statului sovietic să 
controleze în totalitate producţia agricolă, ţăranii primind de la stat doar 
minimul necesar pentru a supravieţui şi a munci din greu pe terenurile 
kolhoznice” [46]. 

Cei aflaţi la conducerea statului numai oameni nu puteau fi numiţi. Într-
un fel, acţiunile lor puteau fi justificate (din punctul lor de vedere). Chiar şi 
după această foamete straşnică, puţini ţărani doreau să între în colhoz. La data 
de 1 iulie 1948, în kolhozuri erau cuprinse doar 11,7% din toate gospodăriile 
ţărăneşti. Pentru a-şi îmbunătăţi indicii, ştabii partiinici au început pregătirea 
celei de a doua mari deportări. Într-un raport al Ministerului Afacerilor Interne 
al RSSM din 12 octombrie 1948, adresat ministrului de interne al URSS, 
Kruglov, se menţiona că în decurs de doi ani şi jumate organele MAI au tras la 
răspundere penală 44160 de oameni, din care în 1946 – 15550, în 1947 – 21707 
şi în prima jumate a anului 1948 – 6903 oameni [18, p.285]. În majoritatea 
cazurilor pentru nedorinţa de a intra în kolhoz, pentru neachitarea birurilor 
insuportabile etc.  

Cine erau interesaţi de deportarea în masă a celor mai buni gospodari şi 
intelectuali: 

- organele de partid, de la cele inferioare până la cele superioare, pentru 
care se ridicau indicii la capitolul „colectivizare”; 

- organele de securitate, pentru a-şi argumenta salariile mari, inventând 
duşmani ai poporului chiar şi acolo unde nu puteau exista; 

- puzderia de cozi de topor (colaboraționiști) – aşa-numiţii activişti, care 
nutreau să se căpătuiască în urma deportării gospodarilor (gospodăriile 
agonisite de o viaţă întreagă, încăpeau pe mâinile unor parveniţi); 

- o bună parte dintre „eliberatorii” veniţi în Basarabia, pentru a conduce o  
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turmă decapitată spre zările comunismului, care se căpătuiau şi ei cu 
apartamente şi alte bunuri agonisite de cei deportaţi. 

Ştiau ei ce ştiau. Un popor decapitat, înfometat, înfricoşat, îngenunchiat 
era mult mai lesne de inclus în kolhozuri – această anacronică pentru ţăranul 
basarabean formă de gospodărire a pământului. Iată că organele de partid şi de 
securitate (mai corect de exterminare) şi-au văzut planurile aprobate la cel mai 
înalt nivel. 

Lichidarea, ca grup social, dar uneori şi fizică, a ţăranilor înstăriţi, 
declaraţi chiaburi, prin expropierea şi deportarea lor, viza accelerarea ritmurilor 
colectivizării şi transformarea acestui proces într-o acţiune de masă. Se miza pe 
frica de deportare, oculată tot mai adânc ţăranilor. Deportarea din 6 iulie 1949 a 
avut efectul scontat: timp de câteva zile, populaţia RSSM a trait într-o stare de 
frică imensă că va fi deportată în Siberia daca nu va intra în kolhozuri. Asa că, 
între 6 iulie şi 1 septembrie 1949, în RSSM au fost organizate 750 de kolhozuri, 
în care au intrat 183.333 gospodarii ţărăneşti! E. Enghirs, contabil în Soroca, 
spunea că deportarea ţăranilor înstăriţi „s-a facut pentru a influenţa restul masei 
ţărăneşti şi a o forţa să intre cât mai repede în kolhoz, adică a realiza 
colectivizarea delaolaltă în Moscova” [18, p. 286]. 

În raportul Tismăneanu [23, p.585] se menţionează: „Foametea, după 
cum am văzut, n-a convins ţăranul să intre în kolhoz. Ca şi în alte regiuni 
anexate recent de Uniunea Sovietica, în RSSM a fost organizată o nouă 
deportare în masă, dupa modelul celei din iunie 1941”.  

 
 

3.4. Al doilea val de deportări din 6 – 7 iulie 1949 
 

„Ştiu, de bujori de câmp / Însângerat mi-e plaiul. 
Ici pe pământ străin / Mă tem să nu-mi uit graiul” 

 (Simion Plămădeală. Cântec de dor. Karaganda, Kazahstan, 5.05.1986) 
 

Pe când rănile foametei nu fuseseră încă lecuite, începu o altă mare dramă 
a ţărănimii basarabene – deportările în masă ale gospodarilor de frunte ai 
satelor. De fapt, aceasta dezrădăcinare a ţărănimii basarabene şi izgonirea ei în 
Siberia, era după război o reluare a procesului început în ajunul lui. La 
indicaţiile exprese ale Biroului Politic al CC al PCUS, Consililui de Miniştri al 
URSS şi al Ministerului Securităţii de Stat al URSS, maşina totalitară sovietică 
de tocat oameni şi popoare va mai lovi încă o dată, în plină forţă, în populaţia 
din RSS Moldovenească. Isteria organelor de partid şi securitate ale RSSM în 
jurul aşa-numitei probleme a „culacilor”  şi altor „elemente antisovietice” 
ajunge la apogeu spre sfârşitul anului 1948.  
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Deja la 12 octombrie 1948, MAI al RSSM, 
în persoana ministrului Tutuşkin, se adresează 
către MAI URSS Kruglov S.N. cu o notă de 
serviciu, în care „argumentează” necesitatea  
deportării din Moldova în locuri îndepărtate ale 
URSS a „culacilor”, depistând circa 15000 
familii. Într-o altă notă de serviciu a altui 
demnitar (ministrul MSS al RSSM I. Mordoveţ), 
trimisă cu o lună mai târziu, apare cifra de 33640, 
dintre care culaci – 23084 familii.  

La 17 februarie 1949, Iosif Mordoveţ 
informa Moscova că în evidenţele Securităţii 
moldoveneşti figurează 40854 de „culaci şi alte 
elemente duşmănoase” care ar trebui deportate. În 
petiţia biroului politic al CC al PC(b)M şi 
consiliului de miniştri al RSSM din 17 martie 
1949, adresată consiliului de miniştri al URSS, 

figurează cifra de 39091 oameni. La 6 aprilie 1949, Sovietul Miniştrilor al 
URSS a adoptat hotărârea cu privire la exilarea din RSSM a familiilor de 
chiaburi, a foştilor moşieri, negustori şi complici ai „ocupanţilor”. Ultimii erau 
stigmatizaţi drept „colaboraţionişti”. Astfel se prevedea deportarea a 11280 de 
familii (40850 de persoane). A fost stabilit şi timpul desfăşurării operaţiei 
denumite „Iug” („Sud”) – începutul de la 6 iulie 1949, ora 2:00 şi sfârşind la 7 
iulie, ora 20:00. Astfel, soarta a peste 40000 de oameni, între care mai mult de 
1/3 copii până la 17 ani, a fost pecetluită printr-o singură trăsătură de condei. 
Începe o pregătire furibundă pentru organizarea deportării celor circa 40000 
oameni [49].  

La 28 iunie 1949, când se celebrau nouă ani de la „eliberarea” Basarabiei 
(iunie 1940), Consiliul de Miniştri al RSSM adoptă Hotărârea cu caracter strict 
secret nr. 509 (bun cadou pentru românii basarabeni!) „Cu privire la deportarea 
de pe teritoriul RSSM a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, 
complicilor ocupanţilor germani, persoanelor, care au colaborat cu organele 
poliţiei germane şi româneşti, a membrilor partidelor politice, a gardiştilor 
albi, membrilor sectelor ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor 
enumerate mai sus”, la care se anexează 67 de liste cuprinzând 11342 familii 
(un număr mai mare deci decât cel aprobat de Biroul Politic al CC al PC(b)US), 
cu indicaţia de a se încredinţa Ministerului Securităţii Statului sarcina 
„înfăptuirii tuturor acțiunilor în legătură cu deportarea chiaburilor”. 

Operaţia sub denumirea codificată „Iug” („Sud”)” era pregătită în mare 
taină (pentru a exclude la maxim eschivarea de la deportare). În final, la 6 iulie 

 
Bunici și nepoți deportați în Siberia. 
https://www.google.com/search?q=

Foto+basarabeni+deportati&tbm=isc
h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=
0ahUKEwiN4JbfkInYAhVJVRoKHV
_LC0cQ7AkIPw&biw=786&bih=718 
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1949 a început al doilea val al deportărilor. Toţi membrii familiilor urmau „să 
fie deportaţi pe viaţă în regiuni îndepărtate ale Uniunii RSS”. În hotărârea 
respectivă se stipula că celor deportaţi li se permitea „să ia cu sine valori, bani, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, veselă şi alte obiecte casnice, inventar agricol, 
meşteşugăresc şi casnic precum şi o rezervă de produse alimentare în volum 
total de 1500 kilograme de fiecare familie” [50, p. 288]. În realitate, în noaptea 
de 5 spre 6 iulie 1949, au fost deportate „pe vecie” în cadrul Operaţiunii „Iug” 
(„Sud”) în jur de 36000 persoane (9864 bărbaţi, 14300 femei şi 11889 copii). 
Basarabenii au fost deportaţi în diverse lagăre ale Gulagului sovietic Siberia 
(Kurgan, Tiumeni, Irkutsk, Habarovsk) şi în Kazahstan (Aktiubinsk, Jambul şi 
Kazahstanul de Sud). Documentele de arhiva denotă că la desfăşurarea acestei 
operaţiuni au participat 4.496 de „lucrători operativi” ai Ministerului Securităţii 
de Stat al URSS, inclusiv aduşi şi din alte republici, 13774 ofiţeri şi soldaţi şi a 
4705 activişti de partid din Moldova. Pentru realizarea acestor deportări în masă 
au fost mobilizate 4069 autovehicule pentru transportarea celor ce au fost 
ridicaţi şi pregătite 30 de eşaloane, respectiv, 1573 de vagoane pentru vite, 
pentru ai duce pe aceşti nefericiţi în Siberia. Dacă facem un calcul simplu, 
fiecărui bărbat, femeie sau copil îi revenea câte 1,5 soldaţi, lucrători operativi, 
activişti. De câtă risipă de mijloace şi forţe umane a dat dovadă regimul sovietic 
pentru a nenoroci o parte (cea mai bună) din propriul popor (aşa considerau ei, 
cu toate că majoritatea absolută erau străini de neamul basarabenilor, nu-l 
cunoşteau şi nici nu doreau să-l cunoască, comportându-se ca nişte ocupanţi 
cruzi, care-şi extermină prizonierii). De notat că acestor „deportaţi pe vecie” li 
s-au confiscat averile şi li s-a interzis să ia cu ei bunuri materiale. Astfel era 
„rezolvată” nu numai problema deschiaburirii, ci şi aceea a deznaţionalizării 
Basarabiei (Stalin spusese la un moment dat că „problema ţărănească este 
baza, chintesenţa problemei naţionale”).  

Pe data de 30 iunie 1949 a fost adoptată decizia Consiliului de Miniştri al 
RSSM „privind confiscarea şi comercializarea de bunuri ale deportaţilor de pe 
teritoriul RSSM”. La 14 iulie 1949, Ministerul Agriculturii al RSSM a publicat 
„Dispoziţia privind reglementarea legalizării bunurilor chiaburilor predate 
gratuit kolhozurilor”. Estimarea acestor bunuri era făcută de o comisie specială, 
dar actul evaluărilor era aprobat de adunarea generală a kolhoznicilor. Cu toate 
directivele Comitetului Central al PC(b) al Moldovei şi Consiliului de Miniştri 
privind urgenţa acţiunilor programate, comitetele executive raionale au amânat 
evaluarea şi comercializarea bunurilor până în august, creând astfel condiţii 
favorabile pentru furtul şi delapidarea acestor bunuri. Raportul din 10 iulie 1950 
prezentat lui Leonid Brejnev, secretar al CC al PCM, de către N. Korneev, 
supleant al preşedintelui Consiliului de Miniştri al RSSM, la un an după 
derularea Operaţiunii Sud, precizează că „în virtutea hotărârii Consiliului de 
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Miniştri al RSSM din 30 iunie 1949 N-883-ss (ss: strict secret), comitetele 
executive orăşeneşti şi cele raionale ale sovietelor de deputaţi ai poporului au 
confiscat bunuri ale deportaţilor în valoare de 50 537 502 de ruble” [51]. 

Conform rapoartelor ştabilor „operaţiunea a decurs normal, fără excese”. 
Cât cinism se ascunde în această frază. Doamne, câte râuri de lacrimi s-au 
scurs, câte familii distruse, câte suflete mutilate de copii se ascund în spatele 
acestor cifre şi rapoarte seci. Câţi dintre aceşti copii ar fi putut deveni învăţători, 
medici, ingineri sau pur şi simplu buni gospodari, ca şi părinţii lor dacă n-ar fi 
căzut această urgie comunistă pe capul lor? Executorii acestor crime împotriva 
umanităţii trebuie să fie cunoscuţi publicului larg.  
          Potrivit unui document dat publicităţii după moartea lui Stalin, la 1 iulie 
1953, de I.A. Serov, ministrul adjunct de Interne al URSS, în evidenţa 
ministerului se mai aflau 46616 persoane deportate din RSSM în 
„speţposelenia” („localităţile speciale”) din Rusia şi Kazahstan. 10386 se aflau 
acolo încă din 1941, iar 36147 din 1949. Mulţi dintre cei deportaţi muriseră 
între timp în condiţiile transportului şi detenţiei. Apare întrebarea dacă ţăranii 
aveau ştire de „surpriza”, pe care le-o pregăteau criminalii sovietici. Conform 
istoriografiei tradiţionale, deportarea zecilor de mii de ţărani s-a facut pe 
neașteptate. În realitate nu a fost aşa. Există o serie de documente, care 
confirmă acest lucru. În pofida caracterului strict secret al acestei operaţiuni, 
totuşi scurgeri de informaţii au avut loc, ceea ce a constituit obiectul unei 
hotărâri a MSS al URSS.  

Din documentele arhivei Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii 
Moldova, care încep să fie valorificate abia acum, cunoaştem că mulţi 
basarabeni au intrat în formaţiunile de luptă împotriva sovieticilor tocmai 
pentru că erau informaţi că urmau să fie izgoniţi pentru totdeauna din satele lor. 
Prin iunie 1949, ţăranul Gavril Andronovici din satul Condrăteşti, raionul 
Corneşti, mărturisea într-un cerc de prieteni, care la scurt timp după aceea vor 
constitui nucleul organizaţiei „Armata Neagra”, că fusese inclus în lista 
chiaburilor şi că mâine-poimâine va fi ridicat şi trimis în Siberia. Această ştire a 
fost confirmată şi de alţi participanţi la acea întrunire din casa lui Andronovici. 
Tribunalul militar din Odesa menţiona că în 1949 mulţi ţărani din raioanele 
Corneşti, Chişcăreni şi Bravicea au aflat din timp despre ridicările ce se 
pregăteau, de aceea au părăsit satele şi s-au ascuns prin păduri. Marea 
majoritate însă nu a întreprins nimic, din neştiinţă sau resemnându-se în faţa 
acestei urgii. „Iată noutatea din satul nostru. La 5 iulie ne-am culcat și n-am 
ştiut nimic, iar când ne-am trezit, am văzut 80 de gospodari în maşini. Dar de 
ce şi pentru ce, ei singuri nu ştiu. Se vede că a sosit ceasul de la urmă, dacă te 
iau aşa, fără nici o vină. Erau mari strigăte şi plânsete. Toata lumea era 
speriată în aşa măsură, că nimeni nu a mai ieşit la lucru în câmp. Nu se ştie ce 
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va fi şi cu noi, adică cu cei care au rămas. Se zice că noi o vom păţi şi mai rău 
decât acei care au fost ridicaţi…” (Dintr-o informaţie specială a KGB-ului, din 
14 iulie 1949 [18, p. 292]). A fost mare jale în Basarabia la 6 iulie 1949.  

A avut loc, de fapt, decapitarea satului basarabean, a întregului sistem de 
gospodărire la sat, în urma căreia, nici până astăzi, satul basarabean nu-şi poate 
reveni – acestea au fost urmările marilor deportări, care au avut un pronunţat 
substrat economic – lichidarea, prin izolare a fruntaşilor satului, a rezistenţei la 
colectivizarea forţată a gospodăriilor ţărăneşti şi la crearea accelerată, pe 
această cale, a sistemului socialist în agricultură. Informaţia adiţională (un fel 
de protocol secret), care preciza că guvernul sovietic hotarâse ca „deportarea 
categoriilor menţionate mai sus să se facă pentru vecie”, vorbeşte o dată în plus 
despre scopul regimului comunist din Basarabia. Confiscarea întregii averi a 
celor deportaţi demonstrează, indirect, că într-adevar această populaţie era 
expatriată pe vecie. Acesta era un adevăr pe care nu-l ascundea nici chiar 
istoriografia sovietică, şi este relevat cu destulă obiectivitate în cercetările mai 
noi ale istoricilor moldoveni. Te cutremuri citind mărturiile şi scrisorile 
nevinovate ale ţăranilor basarabeni, pentru care fapt erau judecaţi şi condamnaţi 
la ani grei de închisoare, pe care le-au găsit prin documentele secrete din 
arhivele, desecretizate pentru moment, cercetătorii basarabeni [43, 45, 50, 52].  

Doamne, câte râuri de lacrimi s-au scurs, câte familii distruse, câte suflete 
mutilate de copii se ascund în spatele acestor cifre şi rapoarte seci. Executorii 
acestor crime împotriva umanităţii trebuie să fie cunoscuţi publicului larg. Iată 
doar unele nume ale celor care au planificat şi realizat acest genocid: 

1. General-maiorul Mordoveţ Iosif Lavrentievici – ministrul securităţii de 
stat al RSSM; 

2. General-maiorul Ermolin Ivan Ilici – responsabil al MSS al URSS; 
3. Colonelul Kolotuşkin Alexandr Alexeevici – viceministrul de personal al 

securităţii de stat al RSSM; 
4. Colonel-locotenentul Ostreakov Serghei Zaharovici – şeful statului-major 

al conducerii operaţiunii; 
5. Maiorul Iakovlev – şeful secţiei nr.2 a MSS al RSSM; 
6. Căpitanul Şvarţman Lev Zinovievici – şef de sector al secţiei nr.2 MSS al 

RSSM; 
7. Locotenentul Mordoveţ Leonid Iosifovici – responsabilul operativ 

superior al secţiei nr.2 a MSS al RSSM (fiul ministrului I. Mordoveţ!). 
În total – 30 de persoane, care au participat la conducerea nemijlocită a 

aşa-numitei „operaţiuni”. Observaţi în această listă vreun nume de basarabean, 
fie şi coadă de topor? Nu. Încă o dovadă că regimul sovietic a fost unul de 
ocupaţie. O vină şi mai mare o poartă organele de conducere superioare de 
partid ale PC(b)M (secretar Kovali N.G.) şi sovietice (preşedinte al consiliului 
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miniştrilor al RSSM, Rudi G.) ş.a.m.d. După aceste deportări în masă, ştabii 
raportau o creştere considerabilă a numărului cererilor de intrare în kolhoz. Ce-i 
mai rămânea bietului nostru ţăran să facă? Nu avea de ales. Lacheii locali, 
colaboraționiștii, (preşedinţii sovietelor săteşti, activiştii de partid) le insuflau 
că există doar două căi: în colhoz sau în Siberia. 

Averea ţăranilor gospodari, în multe cazuri, a fost baza kolhozurilor nou 
formate. Acesta a fost motivul de bază al acestei deportări. Motivul declarat de 
conducerea de partid este unul camuflat: „capii acestor familii, în calitate de 
elemente chiabureşti şi naţionaliste, au constituit întotdeauna sprijinul 
regimurilor reacţionare române pe teritoriul fostei Basarabii, făceau parte din 
diferite partide burghezo-naţionaliste românesti, erau promotori ai politicii 
antisovietice la sat” [18, p.293]. Sigur că gospodarii satelor basarabene nu 
aveau cum agrea Sovietele, care arătau pe faţă că doreau să distrugă tot ce era 
mai bun în agricultura ţărănească a ţinutului. Adevărul este că masa 
gospodarilor de frunte ai satelor nu era implicată aproape deloc în activitatea 
partidelor politice din România, întrucât era absorbită complet de activităţile 
vieţii de zi cu zi. 
 
 

3.5. Al treilea val de deportări – 1 aprilie 1951 
 

„Şi-au tremurat stăpânii lumii/ La glasul blândului profet. 
Şi-un duşman au văzut în fiul/ Dulgherului din Nazaret! 

Urască-l cei fără de lege.../ Ce-i pasă lui de ura lor? 
El a venit s-aducă pacea/ Şi înfrăţirea tuturor.” 

(Al. Vlahuţă) 
 

Comunismul sovietic ca ideologie practic a dispărut. Creştinismul însă, 
după persecuţii de peste 2000 de ani, a supravieţuit. În pofida prigonirilor 
romane, a prigonirilor păgâne turceşti, a prigonirilor bolşevice din ultima 
perioadă, creştinismul a supravieţuit. După ofensiva politică, realizată de 
invadatorii sovietici la începutul ocupaţiei în  Basarabia (în 1940) şi celei 
politico-economice (deportările din 5-6 iulie 1949) regimul comunist a pornit 
ofensiva spirituală pentru formarea omului nou de tip sovietic, iar religia era un 
impediment serios în acest sens. Cât cinism conţin declaraţiile şi acţiunile  
comuniştilor şi socialiştilor de restaurare a bisericilor şi mănăstirilor, distruse şi 
închise, transformate în depozite şi grajduri de către predecesorii lor. 

Biserica întotdeauna a fost liantul unui neam, baza sistemului moralităţii 
şi perceperii lumii. „Biserica e prea strâns legată de istoria, tradiţiile şi modul 
de trai al poporului” spune filozoful rus G. P. Fedotov [53].  G. Chesterton 
menţiona în lucrarea sa „Ortodoxia”, că „Bisreica ne învaţă că principalul nu 
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sunt condiţiile, ci omul”.  Ideologia bolşevică însă inoculează că principaluil 
este sistemul, iar omul este un simplu şurubaş al lui. De aceea, începând cu 
ideologul principal al bolşevismului, V.I. Lenin („Noi am combătut şi 
combatem vehement religia”), şi terminând cu neobolşevicii de astăzi, orice 
faţă nu ar avea, ei au luptat vehement împotriva bisericii. În Basarabia această 
luptă a început odată cu intrarea trupelor sovietice. În primul val al deportărilor 
din 13 iunie 1941 printre cei deportaţi se aflau şi reprezentanţi ai preoţimii 
ortodoxe şi altor culte religioase. N-a ocolit biserica nici deportarea din 1949. În 
raportul din 3 decembrie 1949, expediat de către MSS al RSSM, ministrului 
securităţii de stat al URSS, V. S. Abakumov, alături de chiaburi şi alte elemente 
„contrarevoluţionare” erau nominalizaţi conducătorii şi misionarii cultelor 
religioase: „114 capi de familie, 148 membri adulţi şi 133 de copii din familiile 
acestora (64 de copii sub 10 ani şi 69 de copii de la 10 până la 17 ani” [43, p. 
386]. Deportarea din 1951 era considerată o continuare a acţiunilor represive 
ale regimului sovietic. Martorii lui Iehova au atras asupra lor lovitura regimului 
pentru că erau mai uniţi, mai militanţi şi mai intoleranţi faţă de măsurile 
adoptate de autorităţi.  

Această ofensivă a început cu al treilea val de deportări – deportarea de la 
1 aprilie 1951. Această ultima deportare (deschisă fiindcă ascunse au mai fost !) 
în masă a populației basarabene a avut loc în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie 
1951 și a vizat, de această dată, elementele religioase considerate un pericol 
potențial la adresa regimului comunist stalinist. „Au fost vizați în primul rând 
membrii organizatiei religioase, mai cu seamă cei care se numeau Martorii lui  
Iehova” [54, p.111].  

Cine erau aceşti „Martori ai lui Iehova” şi ce pericol real reprezentau 
pentru regimul sovietic? La această întrebare răspunde cercetătorul Nicolae 
Fustei, redactor-şef al publivaţiei „Curierul ortodox”. „Martorii recunosc doar 
Regatul lui Iehova şi se consideră „ambasadorii” acelui regat în statele, în 
care locuiesc. Atitudinea Martorilor faţă de statele totalitare a fost deosebit de 
virulentă, se arată în monografie. Dl N. Fuştei demonstrează: în situaţia în 
care statul comunist cerea săvârşirea ritualurilor religioase doar în clădirile de 
cult şi de către persoane care au permisiune de la autorităţi, Martorii lui 
Iehova nu se puteau încadra în acele cerinţe. Asta pentru că a cere Martorilor 
lui Iehova să înceteze cu prozelitismul şi propaganda religioasă, înseamnă a le 
cere să renunţe la confesiunea lor. Este singurul lucru la care nu pot renunţa 
fără să înceteze de a fi „Martorii lui Iehova”” [55, p. 57]. Operaţiunea s-a 
numit conspirativ “Sever” („Nord”) şi a fost pusă în aplicare în baza aceleiaşi 
Hotărâri a Consiliului de Miniştri al URSS Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 şi 
Hotărârii Consiliului de Miniştri al URSS nr.667-339cc din 3 martie 1951, care 
prevedea “deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a membrilor sectei  
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ilegale antisovietice a 
iehoviştilor şi membrilor 
familiilor acestora, în total 
5917 persoane” [55]. 
Operaţiunile de deportare a 
populaţiei civile au fost 
planificate de organele de 
represiune ca nişte operaţiuni 
militare în toată regula 
(observaţi şi denumirile 
operaţiunilor „Sud”, „Nord”). 
Acţiunea a început la ora 04.00 
şi s-a încheiat la ora 20.00 în 
aceeaşi zi. Au fost arestate şi 
deportate în Siberia (reg. 
Kurgan) 723 de familii, 
respectiv, 2617 persoane (808 

bărbaţi, 967 femei şi 842 copii), acuzate în special, de apartenenţă la secta 
religioasă “Martorii lui Iehova” care, conform clasificării regimului comunist, 
făcea parte din categoria „sectelor ilegale antisovietice”. „La această 
operaţiune au participat 546 de “lucrători operativi” ai Securităţii, 1127 
ofiţeri şi soldaţi din Ministerul Securităţii, 275 ofiţeri şi soldaţi de miliţie şi 750 
de persoane din cadrul organelor sovietice de partid din Moldova. Deportarea 
s-a făcut în două eşaloane, acestea ajunngând la destinaţie la 13-14 aprilie 
1951. În drum, s-au născut câţiva copii şi au murit câteva persoane bolnave” 
[55, p.111].  

Un raport al Ministerului de Interne al URSS din 1956 arată că iehoviştii 
din Moldova, împreună cu cei din republicile baltice şi regiunile din vestul 
Ucrainei şi  Belarusiei erau în număr de 7449 deportaţi,  în regiunile Tomsk, 
Krasnoiarsk şi Irkutsk din Siberia. Sunt cunoscuţi mai mulţi români basarabeni 
deportaţi, în iulie 1949 şi aprilie 1951, în Siberia şi Kazahstan, pe motiv de 
apartenenţă la secta religioasă „Martorii lui Iehova”, care astăzi locuiesc 
compact în localităţi din apropierea fostei capitale a Kazahstanului, Alma-Ata, 
şi în apropierea capitalei Kyrgyzstanului, Bishkek. „Aceştia mi-au relatat că, în 
anii 60, când au vrut să se întoarcă în Basarabia, nu li s-a permis fiind obligaţi 
să semneze documente că nu au pretenţii la recuperarea averilor pe care le-au 
lăsat când au fost deportaţi. De notat că aceste comunităţi (persoanele în 
vârstă), prin religie, şi-au păstrat limba română (graiul moldovenesc), 
obiceiurile şi tradiţiile populare” menţiona ambasadorul României în 
Kazahstan Vasile Soare la 10 ianuarie 2006 [56]. 

 

Copii români basarabeni în cumplita iarnă siberiană. 
https://www.google.com/search?q=Foto+basarabeni+
deportati&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=
0ahUKEwiN4JbfkInYAhVJVRoKHV_LC0cQ7AkIPw&

biw=786&bih=718#imgrc=Eblk72g8A24fBM: 
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Culmea justiţiei de tip 
sovietic a fost că oamenii 
mai întâi erau ridicaţi de la 
vetrele lor, deportaţi 
dincolo de munţii Ural, 
după care li se fabricau 
dosare penale de „duşmani 
ai poporului”(!). Doar pe 
parcursul a 11 ani, în 
Basarabia au avut loc trei 
mari deportări, o continuă 
serie de arestări şi deportări 
locale (întreruptă doar în 
perioada războiului). În 
urma deportărilor masive, 
războiului, foametei, 
migraţiei, populaţia 
Republicii Moldova, după 
unele date prealabile, a scăzut cu circa 30%. De menţionat că pierderile masive 
au fost în rândul intelectualilor şi gospodarilor, distrusă fiind chiar floarea 
naţiunii. Cine le va compensa pierderile morale (dar şi materiale) acestor jertfe 
ale genocidului sovietic? Când oare va fi organizat tribunalul internaţional 
asupra comunismului, numărul jertfelor căruia sunt mult mai mari decât ale 
fascismului. „Nu făureşti nimic întemeiat pe robie, afară de revolta robilor”, 
afirmă Antoine de Saint Exupery. 

Deşi deportarea de la 1 aprilie 1951 s-a bazat pe criteriul confesional, nu 
de clasă, ea trebuie privită, de asemenea, în contextul doctrinei staliniste a luptei 
de clasă. Cea mai gravă crimă a „Martorilor lui Iehova”, care au fost deportaţi 
din Republică, în opinia conducerii Ministerului Securităţii al RSSM, era 
tendinţa lor „de a organiza o activitate duşmanoasă, în scopul menţinerii, prin 
intermediul bisericii, a influenţei româneşti asupra populaţiei religioase şi 
educării unei atitudini negative faţă de orânduirea sovietică”. Clericii şi 
sectanţii mai erau acuzaţi şi pentru faptul că „convocau adunări cu caracter 
antisovietic, răspândeau zvonuri antisovietice, contracarau acţiunile puterii 
sovietice în mediul rural, educau tineretul în spirit antisovietic”. Subiectul 
deportării celor care erau parte a cultului religios „Martorii lui Iehova” este 
puţin abordat de istoriografie, unele aspecte ale acestuia fiind dezvăluite în 
culegerile de documente [18, 43, 55].  

 
Deportaţi care îşi duc crucea suferinţei departe de pământul 

drag, departe de casă. 
https://www.google.com/search?q=Foto+basarabeni+deporta
ti&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN4J
bfkInYAhVJVRoKHV_LC0cQ7AkIPw&biw=786&bih=718#img

rc=Eblk72g8A24fBM: 
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Este o părere unanim acceptată de istorici (adevăraţii istorici nu cei 
aserviţi ideologiei sovietice) că deportările din 1949 şi 1951 fac parte din 
procesul general de deznaţionalizare a RSSM, care „…organic este legat de 
politica migraţionistă a regimului totalitar, numai că în cazul deportărilor 

avem de a face cu o 
întreagă pătură 
socială, intimidată şi 
evacuată cu ajutorul 
forţei armate şi al 
organelor de securitate 
a republicii. 
Represiunile din anii 
’40-’50 evidenţiază, în 
mod vădit, esenţa şi 
metodele regimului 
stalinist, în rezolvarea 
problemelor sociale şi 
naţionale” [47, p.42].  

Un tablou sinistru 
al crimelor comise de 
regimul sovietic în 
Basarabia în perioada 
1940-1952 (doar 12 
ani!) este prezentat în 
figura alăturată după 
datele prezentate de 
istoricul occidental 
Larry Wats [29]. 
 

 
3.6. Al patrulea val de deportări a basarabenilor 1956-1991 

 
Deportarea de la 1 aprilie 1951 este considerată de istoriografia oficială 

drept ultimul val. De fapt aceasta este o opinie greşită. Deportările în Basarabia 
au început îndată după ocuparea Basarabiei de către regimul sovietic şi au 
continuat tot timpul (cu excepţia perioadei din timpul războiului (1941-1944). 
Deportările din 1941, 1949 şi 1951 au fost doar vârfurile acestui proces 
aleatoriu, dar permanent. Deportările directe şi indirecte au continuat până la 
sfârşitul anilor ‚90 având drept scop modificarea structurii etnice a populaţiei 
Basarabiei, deznaţionalizarea românilor basarabeni, însă sub alte forme. 

 

Asasinate și deportări sovietice în Basarabia între 1940-41 și 
1944-52. Larry Wats [29]. 
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La 6 octombrie 1952, primul Secretar al PCM, Leonid Brejnev, se 
adresează CC al PCUS cu „rugămintea” să fie deportate din Basarabia alte 
„elemente antisovietice”, care au rămas nestrămutate în operatiunile din 6-7 
iulie 1949 şi 1 aprilie 1951. Potrivit lui Brejnev, „în prezent, pe teritoriul 
Moldovei sunt 3117 persoane care s-au sustras de la strămutare în 1949: 735 
familii de chiaburi însumând 2382 persoane şi 735 de chiaburi rămaşi singuri, 
ale căror familii au fost strămutate şi se află în colonii". Nu-i dădeau linişte lui 
Brejnev nici credincioşii de altă religie: "…În prezent, în raioanele limitrofe ale 
oraşului Bălţi, sunt identificate încă 850 familii de sectanţi iehovişti -1700 
persoane, precum şi 400 familii de adepţi ai sectelor inocentiştilor, 
arhangheliştilor, sâmbotiştilor, cincizeciştilor şi adventist-reformiştilor, în total 
1100 de persoane". Un proiect „strict secret” de Hotărâre a Preşedintelui 
Consiliului de Miniştri al URSS „Cu privire la strămutarea suplimentară de pe 
teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, adepţilor sectelor ilegale ale 
iehoviştilor, inocentiştilor, arhangheliştilor, sâmbotiştilor, cincizeciştilor 
adventist-reformiştilor şi membrilor lor de familie” prevedea deportarea a 5917 
de persoane în aprilie 1953 în regiunea Kurgan din Siberia şi RSS Kazahă, în 
conformitate cu Hotărârile Consiliului de Miniştri al URSS nr.1290-467cc din 6 
aprilie 1949 şi nr.667-339cc din 3 martie 1951 [57]. Până la urmă n-a fost 
acceptată de Moscova, care considera că în noile condiţii trebuie folosite 
metode mai puţin drastice. Dar poate a influenţat şi moartea lui Stalin pe 5 
martie 1953. 

Astfel, deportările au luat forma unor recrutări la muncă, campanii de 
desţelinire, de şantiere komsomoliste etc. În anii stalinismului, Moscova a tratat 
RSS Moldoveneasca nu numai ca pe o sursă de materie primă, ci şi ca o sursă 
de forţă de muncă ieftină pentru şantierele de construcţii, întreprinderile 
industriale şi minele de cărbune, zăcămintele petroliere, industria lemnului etc. 
din diferite regiuni ale imperiului sovietic. Există documente, care arată că, 
imediat după anexarea la 28 iunie 1940 a Basarabiei, din această regiune au fost 
recrutate şi trimise la muncă forţată în întreaga Uniune Sovietica mii de 
persoane. Încă din anul 1940, în RSSM a fost creată o direcţie republicană 
pentru recrutări la munci, iar în raioane s-au organizat birouri investite cu 
împuterniciri largi ca să recruteze muncitori pentru „santierele comuniste” din 
raioanele estice şi nordice ale URSS. Prin Hotărârea nr.39, din 9 august 1940, 
Consiliul Economic al Guvernuluii URSS a dispus „recrutarea în localităţile 
rurale ale Basarabiei a 20 de mii de muncitori”, iar la 28 august 1940, 
conducerii Chişinăului i s-au cerut „recrutări suplimentare în judeţele RSS 
Moldoveneşti”. Astfel „…la întreprinderile Ministerului Industriei Carbonifere 
al URSS au fost mobilizaţi 7000 ţărani din RSSM. În total, în august 1940, la 
muncă în raioanele estice ale URSS au fost mobilizaţi forţat 36356 de locuitori 
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ai Moldovei, iar la 4 octombrie, 1940 – încă 29500 de persoane [58, pp.77-78]. 
În rezultat, planul a fost depăşit: până la 29 noiembrie 1940, organele de partid 
mobilizaseră şi trimiseseră din Basarabia în regiunile îndepărtate ale URSS 
56365 persoane, adică de trei ori mai mult decât fusese planificat.  

În locul lor au fost aduşi în Basarabia mii de aşa numiţi „specialişti”, 
proces care a continuat până în anii ‘ 90. „Deja la 9 august 1940, Consiliul 
Economic de pe lângă Guvernul URSS a adoptat hotărârea de a îndrepta în 
RSSM pentru munca permanentă 20000 de muncitori” [58, pp.77-78]. În acelaşi 
an au fost aduşi 13 mii de ofiţeri NKVD şi de armată, învăţători din Ucraina, 
Rusia, Belarus, care au predat limba rusă obligatorie timp de un an. Acesta a 
fost începutul deznaţionalizării provinciilor româneşti ocupate. În urma politicii 
de colonizare a autorităţilor sovietice, numărul de locuitori ai Chişinăului a 
crescut brusc de la 109766 persoane în ianuarie, 1940 la 188500 – în iunie, 
1941 [47, p. 33]. Cauza a fost, în special, „sutele de lucrători de partid, din 
soviete şi komsomolul, mai mult de 600 specialişti în agricultură, mulţi medici, 
ingineri, tehnicieni, lectori la instituţiile de învăţământ superior, lucrători 
ştiinţifici, pedagogi” (numai din Federaţia Rusă au venit mai mult de 700 de 
învăţători) [59]. Fluxul de „specialişti” aduşi în Basarabia este mult mai mare 
chiar în primul an dacă luăm în considerare că în jur de 200000 de persoane au 
plecat cu administraţia română.  

Imediat, după preluarea controlului asupra nordului Republicii, în vara 
anului 1944, conducerea Republicii a revenit la ideea strămutării populaţiei 
peste hotarele Moldovei. Din aprilie 1944, când Basarabia a fost reocupată de 
URSS, odată cu mobilizările în armata sovietică au fost reluate şi recrutările la 
munci în industriile lemnului, cărbunelui, minieră, a cimentului, petrolieră etc.  
Ulterior o întreagă armată de istorici sovietici au elaborat o serie de argumente 
pentru a „argumenta teoretic” „…necesitatea organizării migraţiei controlate a 
populaţiei autohtone în alte regiuni ale  URSS”. Cauzele migraţiei în RSSM, în 
viziunea lor, se bazau pe „…clima aspră a marii părţi a teritoriului URSS, 
salariul mizer şi condiţiile grele de viaţă” [47, p.32]. Desigur, condiţiile 
climaterice foarte favorabile, haleală şi băutură din belşug, locuri de muncă 
uşoare şi plătite (de regulă, ocupau posturi de conducere cu foarte multe 
facilităţi la obţinerea locuinţelor) a făcut Basarabia atractivă pentru mulţi 
venetici. Aşa numitul istoric A. Liseţki (ulterior devenit părintele ideologic al 
aşa numitei republici transnistrene) considera acest proces pozitiv, văzând în el 
forţa schimbului interrepublican de cadre [60, p.58]. În opinia lui V. Zelenciuc, 
„…migraţia interrepublicană stimulează dezvoltarea forţelor de producţie şi 
extinderea legăturilor internaţionaliste, relevând ideea că „aceasta va fi în 
ascensiune în măsură, în care ritmurile de creştere a economiei şi culturii ţării 
se vor accelera…Apariţia noilor centre industriale, descoperirea şi exploatarea 
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bogăţiilor naturale, valorificarea pământurilor de ţelină şi dezvoltarea tuturor 
tipurilor de transport forţează mobilitatea populaţiei, ajută lărgirii 
comunicărilor între popoarele URSS” [61, p.60], dând acest proces drept una 
din „legităţile dezvoltării societăţii socialiste”, referindu-se în cazul dat la 
principalul document pentru acea perioadă – Programul PCUS. 

De problema mobilizării resurselor de muncă se ocupa Direcţia resurselor 
de muncă, cu filiale în 31  raioane ale Republicii. În faţa colaboratorilor era 
pusă problema de a asigura strămutarea unui număr, cât mai mare posibil, de 
locuitori ai Republicii, în conformitate cu planurile aprobate. „Pentru depăşirea 
lui, colaboratorii (în 1948, în cadrul Direcţiei erau 124 funcţionari) erau 
premiaţi astfel: numai în 1947,  pentru aceasta au fost alocate 40 000 de ruble” 
[47, p.33]. Primele rezultate ale activităţii acestei Direcţii s-au observat deja 
peste câteva luni. La 31 ianuarie şi 2 februarie 1945, Consiliul Comisarilor 
Poporului al URSS a luat decizia de a mobiliza, în total, „…1650 persoane 
pentru necesităţile Comisariatului Siderurgiei, iar la 14 februarie, 1947, în 
conformitate cu o altă hotărâre a Guvernului, deja a RSSM, din republică au 
fost mobilizaţi încă 51 000 de oameni. Planul acestei mobilizări a fost totuşi 
supraîmplinit şi, în realitate, peste hotarele Republicii au plecat 62000 de 
oameni” [47, p. 34].  

 În acest scop la 13 iunie 1947 Direcţia republicană pentru resursele 
muncii a fost reorganizată în Oficiul republican pentru selectarea muncitorilor. 
Astfel, în cursul anului 1947 au fost recrutate 36635 de persoane, majoritatea 
dintre care – 31788 - au fost trimise la întreprinderile şi minele din Donbas. De 
menţionat că din numărul total de 36635 angajaţi în muncă în a doua jumătate a 
anului 1947, 6199 de persoane au părăsit fără autorizaţie locurile de muncă şi 
au revenit la baştină. Situaţia s-a repetat şi cu angajaţii din şcolile de instruire, 
formate pe lângă fabrici şi uzine (aşa numitele FZO): din cei 8536, înscrişi în 
1947, au rămas la 1 ianuarie, 1948, doar 3000 [47, p.83]. Cauzele principale 
erau condiţiile grele de trai, majoritatea fiind din ţărani şi nu erau obişnuiţi cu 
lucrul în mine, de asemenea, mulţi din ei nu cunoşteau limba rusă [17, p. 163]. 
Pentru aceasta Tribunalul militar din Republică, în perioada 1947-1948, a 
condamnat la privaţiune de libertate 563 persoane, pe un termen de la 5 la 8 ani, 
iar mai bine de 6000 de persoane erau date în căutare [17, p. 163]. Directorii de 
întreprinderi cereau întoarcerea fugarilor (la 1 ianuarie 1948, au parvenit mai 
mult de 6 000 de asemenea cereri), dar prim-secretarul CC al PC(b) M. N. 
Coval, care cunoştea mai bine situaţia ce s-a creat în Republică, ruga 
conducerea URSS să nu întreprindă măsuri, pentru a-i trage la răspundere pe cei 
ce au fugit până la 1 ianuarie 1948, de la întreprinderi. De asemenea, erau 
pedepsiţi „eschivatorii” de la munci. Aceştia erau pedepsiţi cu privaţiune de 
libertate de la 5 până la 8 ani [47, pp. 83-84]. În 1948, mai continuau eschivările 
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locuitorilor Republicii de la mobilizarea lor în şcolile de instruire, formate pe 
lângă fabrici şi uzine (potrivit unor date necomplete – mai mult de 650 de 
persoane). Din numărul celor care în 1948 au fugit de la întreprinderile 
industriei militare, 1012 persoane au fost întoarse înapoi, 619 s-au întors 
„benevol” la Donbass [47, p. 84]. 
        În pofida rezistenţei populaţiei, autorităţile continuau trimiterea forţată a 
locuitorilor RSSM în afara hotarelor ei. În 1949, guvernul Republicii a luat o 
serie de hotărâri, în conformitate cu care, numai după datele publicate, selectării 
organizate erau supuse în total, 8200 de persoane, care trebuiau să fie duse la 
diferite întreprinderi industriale din URSS pentru construcţia lor – fabricile 
pentru producerea ceaiului (Georgia); 500 – în or. Kerci; 700 – în organizaţiile 
de construcţii din regiunea Crimeea [62]. După datele din arhivă, în 1948-1950 
din Moldova au fost selectate 25000 de persoane,  

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că circa 9000 de români 
basarabeni au fost strămutaţi în Kazahstan cu ocazia programului de desţeleniri, 
iniţiat de Hrushhov în anul 1956. Astăzi, în Kazahstan trăiesc mulţi români 
basarabeni (moldoveni), care în anii 50 - 60 au fost aduşi la „lucrările epocale 
ale regimului Hrushhov” de desţelenire a stepelor din nordul Kazahstanului şi 
transformare a acestora în terenuri agricole (în regiunile Kustanai şi Pavlodar – 
trăiesc câte 3000 de persoane în fiecare, în regiunile Akmola şi Aktubinsk - 
peste 4000 de persoane). Aceştia povestesc cât de căutaţi erau ţăranii, 
mecanizatorii şi tractoriştii din RSS Moldovenească (harnici şi gospodăroşi din 
fire, cum să nu fie căutaţi). Săptămânal, din Chişinău zburau spre Kazahstan 
avioane pline cu agricultori şi tractorişti „moldoveni”. Condiţiile în care erau 
primiţi aceştia la început, în anii 1956-1958, lăsau de dorit: „...eram lăsaţi 
direct în câmp, în corturi de campanie de câte 30-40 de persoane, la mare 
distanţă de localităţi. Alţii, mai norocoşi, erau cazaţi în aşa-zise cămine, unde 
condiţiile sanitare lipseau. Ca sa nu mai vorbesc de foame, boli şi frig… au fost 
vremuri grele”. povesteşte Ion Guzun, un bătrân basarabean, care a rămas cu 
traiul în Kazahstan.  

Komsomolul a contribuit activ la selectarea şi trimiterea tinerilor la ţelina 
şi construcţia întreprinderilor. Astfel, în anii 1950-1960, anual, aproximativ 
1000 de tineri – komsomolişti plecau, benevol sau obligatoriu, la „construcţiile 
economiei naţionale” din Moldova [63]. Astfel în Kazahstan erau trimise 
„detaşamente de komsomolişti”, entuziaşti de 17-18 ani, care erau îndemnaţi să 
contribuie la „ridicarea agriculturii şi ţării sovietice”. În cei 15 ani cât a durat 
campania de desţelinire a lui Hrushhov, în Kazahstan au fost trimişi circa 1,5 
milioane persoane din întreaga URSS. Deseori, din exces de zel, conducerea 
RSSM, trimitea mai mulţi muncitori decât se cerea. Astfel şeful Direcţiei 
moldoveneşti pentru strămutare, V. Damaskin, a fost atenţionat că a încălcat 
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hotărârea Guvernului URSS şi a îndreptat în Kazahstan  muncitori, chiar dacă 
erau în afara planului de muncă [64]. 
        Cererile insistente ale  kazahilor au impus conducerea moldovenească să 
corijeze adresele unde erau strămutaţi migranţii din Moldova. În 1960 creşte 
interesul  faţă de  Ural, regiunile fluviului Volga, Siberia, în care numai în 
a.1960 era planificată strămutarea a nu mai puţin de 4000 de oameni (în 
realitate au fost trimişi 4299, în loc de 800 familii – 887) [65]. Pentru femeile 
din Moldova s-a găsit şi un domeniu specific de lucru – ele erau repartizate, la 
rugămintea “Kazahorgnabor”, în sovhozuri pentru creşterea şi culegerea 
tutunului [66]. 

Nu poate fi uitat în acest context nici fenomenul FZO-ului (asa-zisa 
instruire la – sau pentru fabrici şi uzine), ceea ce a însemnat în realitate 
ridicarea din sate a zeci şi sute de mii de tineri şi adolescenţi, folosiţi mai ales în 
minele de extracţie a cărbunelui şi metalelor şi dintre care foarte puţini au mai 
revenit la vatră, din cauza condiţiilor de muncă din mine, pierzându-şi viaţa 
înca din tinereţe. Şi aceşti copii, pentru părăsirea acestor FZO erau prinşi, 
judecaţi şi duşi în lagăre de 
concentrare. Deosebit de 
elocvente în acest sens sunt 
mărturiile E. Kersnovschi, care 
pe parcursul celor 17 ani 
petrecuţi în închisorile şi 
lagărele staliniste, s-a întâlnit cu 
sute de cazuri de tratament 
inuman faţă de copii. 

Populaţia încerca să se 
eschiveze, pe diferite căi, de la 
mobilizarea la muncă pe 
şantierele din raioanele 
îndepărtate ale URSS. Era 
motivul pentru care, în ultimele 
luni ale anului 1944, în judeţul Tighina, miliţia era în căutarea a 537 de 
dezertori din industria de război. În luna decembrie 1944, procuratura judeţului 
Soroca a condamnat 9 persoane la diferite perioade de detenţie pentru 
eschivarea de la muncă în construcţiile militare. Este dificil de apreciat câte 
persoane au fost nevoite să plece din Basarabia în urma politicii sovietice de 
recrutare pentru muncile forţate. Cunoaşterea numărului de muncitori angajaţi 
nu permite să se stabilească exact numărul persoanelor ce au părăsit RSSM, 
căci familiile muncitorilor erau de mărimi foarte diferite, apoi unii dintre ei 

Copii minori judecaţi pentru părăsirea FZO sau a locului 
de lucru [17]. 
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plecau fără familii. În anul 1958, de exemplu, din RSSM au plecat 801 familii, 
adică 2967 oameni, iar în 1959 - 1016 familii (3512 persoane). 

Conform cercetărilor [61, p.49] numărul moldovenilor strămutaţi în 
republicile URSS constituie: Federaţia Rusă – 87500; Ucraina – 265900; 
Belarus – 1800; republicile transcaucaziene (Azerbaijan, Gruzia, Armenia) – 
4200; republicile baltice – 2600; republicile Asiei Mijlocii – 31600, inclusiv 
Kazahstan - 26000. Autorul constată că numărul moldovenilor numai pentru 
perioada 1959 -1970 aproape s-a dublat în Belarus, Estonia, Armenia, 
Turkmenistan. A crescut de 4 ori în Lituania, s-a mărit cu 25000 – în Federaţia 
Rusă, iar în Ucraina – cu 24 000. Conform recensământului din 1979, numărul 
moldovenilor în Ucraina   s-a majorat cu 27400 de persoane şi a ajuns la 
293500 de oameni; în Federaţia Rusă – cu 15000 (102100 persoane); Kazahstan 
– cu 4000 şi a constituit 30200 ş.a [67, p.113]. Totodată, Moldova rămânea o 
republica  cu un  volum relativ mare de migranţi, veniţi din alte republici, ceea 
ce a contribuit la creşterea, în 1979 (în comparaţie cu 1959 şi 1970), a 
numărului de ruşi şi ucraineni, care locuiau în republică [67, pp. 
110,112,119]. Alţi autori sovietici, confirmă că, în  perioada anilor 1959-1983 
numărul celor veniţi în Republică depăşea aproximativ cu o 1/3 numărul celor 
plecaţi din ea [68, pp. 92-93]. Aceeaşi sursă accentuează că Moldova a avut un 
schimb demografic pasiv cu 10 din 14 republici sovietice. Excepţie făceau 
numai Federaţia Rusă, în care, după datele oficiale, au plecat cu 7% mai mult 
decât au venit şi republicile baltice (Letonia, Lituania, Estonia) – cu 10% mai 
mult [68].  

Nici un autor sovietic nu prezintă date concrete cu privire la faptul câţi au 
emigrat din Moldova şi câţi au venit în Republică. Totuşi, din informaţiile 
răzleţe devenite cunosctute pot fi scoase unele concluzii destul de viabile. În 
1971-1975, în Moldova au venit 528300 persoane şi au plecat 380700, în 1976-
1980 – respectiv 522900 şi 423200; în 1981-1985-594900 şi 451300, în 1986 – 
124300 şi 97700 [69, p.65]. Cifrele prezentate arată că numărul migranţilor în 
Moldova, în anii ’70 se afla aproximativ la un nivel cu numărul celor plecaţi şi 
numai în anii ’80 a început să crească esenţial (chiar în 1989 au venit mai mult 
de 90 000 [70, p.136). De subliniat că venirea masivă a populaţiei rusofone în 
Moldova se efectua în condiţiile când în Republică erau atestaţi zeci de mii de 
şomeri (în 1989 au fost înregistraţi mai mult de 160000) [70, p.136.]. Totodată 
venirea migranţilor în Republică, după 1980, din motive rămase până astăzi 
necunoscute, se efectua, fără intermediul Comitetului de Stat pentru Muncă, de 
aceea numărul real de migranţi, în general nu poate fi stabilit cu precizie [71, 
p.89].  

O formă ascunsă de deportare au fost aşa numitele invitaţii (la muncă, la 
studii). Doritorilor din Moldova, în special tineretului, i se propunea să plece în 
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regiunea menţionată, cu invitaţia pentru angajarea la muncă sau admiterea la 
studii. Сa urmare a acestor invitaţii, cum ar fi „şantierele comsomoliste”, în anii 
1970-1980 au părăsit baştina peste 20000 de komsomolişti, iar în locul lor au 
venit 10000-15000 de reprezentanţi ai tineretului din alte republici [71, p. 90]. 
Conform instrucţiunii Comitetului de Stat pentru Muncă al RSSM, la noul loc 
de muncă puteau fi angajaţi numai bărbaţi până la 55 ani şi femei până la 50 
ani. Сelor veniţi li se promiteau cămine, apartamente, salariu majorat, scutirea 
pe timp îndelungat de achitare a serviciilor comunale, ajutoare materiale etc. 
Evident că toate acestea erau braşoave, erau doar bombonica pentru a-i ademeni 
pe cei naivi şi creduli. 

 Ceea ce se poate spune cu certitudine este că politica sovietică de 
strămutare a popoarelor a 
condus la situaţia că, la 
sfârşitul anilor ’80, peste 
500000 de moldoveni erau 
„înstrăinaţi”, răspândiţi pe 
întregul teritoriu al URSS. 
Marea lor majoritate se aflau 
în Ucraina, Federaţia Rusă şi 
Kazahstan. Mai trebuie 
adăugat şi faptul că din 
RSSM, pe lângă moldoveni, 
au fost deportaţi şi recrutaţi 
la muncă forţată şi 
reprezentanţi ai minorităţilor 
naţionale (ruşi, găgăuzi, 
bulgari, evrei etc.). De 
exemplu, la 1 ianuarie 1958, 
din cei peste 13000 de 
deportaţi din RSSM, care se 
mai aflau în gulagurile 
sovietice, doar 7903 erau 
moldoveni. Iar atunci când s-
a pus problema repatrierii 

persoanelor deportate, recrutate la muncă forţată ori plecate din alte 
considerente din RSSM, numărul reprezentanţilor minorităţilor naţionale care 
au revenit în Basarabia, era foarte ridicat (peste 45% din numărul total al 
repatriaţilor). Acest fapt demonstrează încă o dată politica de modificare etnică 
a populaţiei în Basarabia.  

 
 

Harta etnică a RSSM din 1989. Spiridon MANOLIU  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4826
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Persoanele recrutate la muncă forţată aveau cam acelaşi statut ca şi 
persoanele deportate. Plecarea „benevolă” a persoanelor la munci în toate 
colţurile URSS era rezultatul aceleiaşi politici a regimului comunist de 
modificare etnică a populaţiei Basarabiei. Doritorii dintre localnici de a lucra la 
întreprinderile industriale, de exemplu din Chişinău, nu erau acceptaţi, fiind 
aduşi străini, din toate colţurile URSS, până şi paznici (!), oferindu-li-se gratuit 
apartamente, aceştia beneficiind şi de alte facilităţi, inaccesibile pentru 
băştinaşi.  

Numeroși ruși și ucraineni, dar și alte mici grupuri etnice, au migrat din 
restul Uniunii Sovietice în Basarabia și nordului Bucovinei, aproape în 
exclusivitate în orașe, pentru a repune pe picioare economia devastată de război, 
a repopula regiunea, cu rezultatul imediat al schimbării componenției etnice. 
Noii veniți erau în special muncitori în fabrici sau în construcții, personal cu 
pregătire superioară, militari, cu toții însoțiți de familiile lor. Conform cu 
statisticile oficiale, în perioada sovietică, peste un milion de oameni s-au stabilit 
în Moldova sovietică. Deși printre ei se aflau ingineri, tehnicieni și un mic grup 
de cercetători științifici, majoritatea noilor veniți erau muncitori cu o pregătire 
redusă. Accesul localnicilor la pozițiile înalte din administrație sau economie a 
fost limitat. Primul român, care a fost numit în guvernul RSS Moldovenești, a 
fost ministrul sănătății din deceniul al șaptelea Nicolae Testemițeanu. 

Astfel, regimul sovietic crease un sistem de iobăgie, de robie, un sistem 
perfect de modificare etnică a populaţiei. În pofida deportării (forţate sau 
„benevole”) a moldovenilor şi aducerii masive a „specialiştilor invitaţi” ruşi, 
ucraineni ş.a. la sfârşitul a. 1989 moldovenii (românii) reprezentau 65% din 
totalul populaţiei. Aceasta se explică prin faptul că marea majoritate a 
„invitaţilor” erau plasaţi în oraşe şi orăşele (la ţară trebuia să munceşti la 
coarnele plugului), născându-se 1-2 copii. Atunci când ţărancele noastre de la 
ţară năşteau, de regulă, 5-6 copii, uneori şi 10-12 copii. Pentru aceasta românce 
basarabene ar trebui să-i fie ridicat un monument pentru perpetuarea 
elementului etnic românesc.  

Un argument în plus privind politica puterii sovietice de modificare a 
componenţei etnice în Basarabia este şi faptul că toate raioanele, din care se 
planificau strămutarile, erau cele aflate pe malul drept al Nistrului, pentru că pe 
malul stâng exista „un deficit al populaţiei”. 
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3.7. Rezistenţa antisovietică şi problema Basarabiei în perioada 
postbelică 

 
3.7.1. Rezustenţa antisovietică în Basarabia 
 
Cu regret unul din prietenii tradiţionali ai României  - Franţa ea înseşi se 

afla sub ciubota germană atunci când hoardele sovietice invadaseră Basarabia. 
Şi Marea Britanie avea problemele ei, fiind supusă unei blocade dure şi unor 
bombardamente metodice din partea hoardelor naţional-socialiste. SUA, în 
genere nu recunoscuse Unirea Basarabiei de la 1918, deși ilterior, stabilind 
relații diplomatice cu România, indirect a recunoscut marele eveniment. 

După cel de-al Doilea Război Mondial situaţia internaţională a României 
era extrem de complicată. În pofida faptului că la 23 august 1944 România a 
îndreptat armele împotriva Germaniei, că pentru înfrângerea definitivă a 
Germaniei a contribuit cu o armată de peste 500000 de ostaşi (fiind a doua 
armată după cea sovietică din Coaliţia Antihitleristă în perioada 1944-1945), ea 
a fost tratată ca o ţară înfrântă. În această calitate ea a fost acceptată la 
Conferinţa de Pace de la Paris, care a avut loc între 29 iulie – 15 octombrie 
1946 şi unde s-au trasat definitiv hotarele şi sferele de influenţă ale 
câştigătorilor în cel de-al doilea Război Mondial. Astfel, conform Tratatului de 
Pace semnat pe 10 februarie 1947, România recapătă nordul Transilvaniei 
pierdut în 1940, însă pierde necondiţionat Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul 
Herţa. Fiind principalul contribuitor la victoria asupra fascismului URSS a 
obţinut ce a dorit: legiferarea hotarelor de la 1939-1940 (de menţionat că URSS 
a ocupat aceste teritorii fiind aliat al Germaniei!) în privinţa Finlandei (apr. 10% 
din teritoriu), Statelor Baltice, Poloniei şi României (Basarabiei). 

După război România în genere a fost lăsată la cheremul URSS, care a 
scos din România sub formă de contribuţii de război de 5 ori mai mult decât 
sumele aprobate de aliaţi (300 000000$). Occidentalii au rămas surzi şi chiori şi 
atunci când URSS a instalat în România o guvernare prosovietică 
antidemocratică, aducând la putere o marionetă a ei, un partid care la 1944 avea 
sub 1500 de membri – partidul comunist român. 

Să încercăm să evidenţiem principalele scopuri ale regimului instaurat la 
putere în România prin brutala intervenţie sovietică din perioada 1944-1947, 
care a creat aparatul de propagandă condus de Iosif Chişinevschi şi Leonte 
Răutu. „Controlul sovietic a fost instituit asupra Partidului Comunist Român 
încă dinainte de 1944 prin comuniştii alogeni, veritabili trădători de ţară, alde 
Ana Pauker, Vasile Luca, Valter Roman, Iosif Chişinevschi şi alte haimanale 
internaţionale...”[29]. Marioneta supusă direct Moscovei, care avea suficiente 
pârghii de a manipula păpuşarii de la Bucureşti, a fost impusă să ia modelul 
sovietic în plan politic, economic şi cultural şi să uite pentru totdeauna de 
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Basarabia ca pământ românesc, având şi problema încă nerezolvată a 
Transilvaniei. Păpuşarii de la Kremlin ştiau cum să răsucească mâinile 
învinsului. Una din problemele dureroase ale României era şi Transilvania, 
ruptă tot în 1940 de regimul hortist. „Soluţia rămâne separarea Transilvaniei… 
fie provizoriu, până când vom ajunge la un acord cu Ungaria sau cu România, 
fie pe termen lung, ţinând cont că acest mic stat va avea nevoie de un protector, 
care nu poate fi decât Uniunea Sovietică…Dependenţa României faţă de noi va 
fi şi mai mare dacă Transilvania rămâne un stat de sine stătător, iar viitorul 
acesteia va depinde de noi”, se spune în rezoluţia Comisiei Litvinov, 1944 [29]. 
Refritor la Basarabia, Stalin ştia că România nu va face nimic pentru a-şi apăra 
interesele în Basarabia, cel puţin România de atunci, cu o creatură stalinistă la 
putere. „… Acum, când ambele ţări au păşit pe calea socialismului, problema 
ar putea fi rezolvată în spirit fratern prin negocierea în secret a transferurilor 
necesare între conducerile de partid” [29]. Cu alte cuvinte, timp de patru 
decenii şi jumătate, statul român a fost confiscat de un grup politic străin de 
interesele şi aspiraţiile poporului român, înclusiv şi de interesele Basarabiei, 
lăsată să geamă în ghearele ursului. Să amintim aici doar cazul trădării de către 
N. Ceauşescu a grupului de patrioţi basarabeni Alexandru Usatiuc-Bulgăr, 
Gheorghe Ghimpu, Valeriu Graur, Alexandru Șoltoianu, care au avut curajul să 
scoată din anonimat problema Basarabiei.   

După deschiderea arhivelor KGB-ului de la Chișinău, parțial scoase de 
sub regimul secret, s-au aflat de mai multe nume de persoane ba chiar şi 
organizații care s-au opus regimului de ocupaţie sovietic. Primele elemente ale 
rezistenței ideologice au apărut imediat după ocuparea Basarabiei de către 
Armata Roșie la 28 iunie 1940. După ce Germania a declarat război URSS, 
România a pornit ofensiva de eliberare a Basarabiei. Spre finalul anului 1944 
România, devenită satelit al Moscovei, nu mai putea pretinde la Basarabia, 
Bucovina și Ținutul Herța. De aici a început rebeliunea populației basarabene, 
care a ajuns din nou sub controlul sovietic.  

 În mare parte rezistenţa antisovietică a fost provocată de înseşi regimul de 
oprimare sovietic prin acţiunile sale antiumane. Subiectul rezistenţei 
antisovietice a fost un tabu pentru istoricii moldoveni. Istoricii sovietici îi 
prezentau pe luptătorii antisovietici drept nişte bandiţi, hoţi, oameni declasaţi. 
În realitate cei care luau calea rezistenţei în primii ani de instaurare a regimului 
sovietic erau în mare parte: ţăranul care nu vroia să-şi dea averea agonisită cu 
atâta trudă şi sudoare unor leneşi în kolhoz; ţăranul care nu vroia să fie deportat, 
aflând ca prin minune de includerea numelui său în listele activiştilor, care 
jinduiau împărţirea averii lui; negustorul care şi-a pierdut afacerea (comerţul) 
naţionalizat; intelectualii (din cei puţini câţi au mai rămas!) care încercau să 
evite închisorile şi gulagul staliniste. Ei ştiau nu din auzite de crimele sovietice 
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comise din momentul când ciubota ocupantului a călcat pe pământul 
basarabean, din 1940: arestările şi omorurile în perioada 1940/1941; deportările 
masive din 1941, 1949; foametea organizată din 1946-1947; atentatul la ceea ce 
era mai sfânt pentru un ţăran – proprietatea privată asupra pământului şi 
mijloacelor de prelucrare a lui, colectivizarea forţată. 

 Formele rezistenţei au fost diferite: deschisă, cu formarea unor organizaţii 
antisovietice de rezistenţă armată, dar şi ascunsă, mocnindă, care în unele 
situaţii create de regim explodau. La început au apărut organizaţii de rezistenţă 
antisovietică pe cale paşnică organizate de grupuri de intelectuali. Prima din 
aceste organizaţii se consideră Organizaţia Antisovietică a tineretului studios 
„Majadahonda” înfiinţata la 1 august 1940 de A. Gumă, cuprinzând un grup de 
aproximativ 32 de liceeni, studenţi şi profesori de la Liceul „Vasile Lupu” şi 
Şcoala nr. 2 din or. Orhei. Scopul organizaţiei era „…răsturnarea puterii 
sovietice în Basarabia și unirea ei cu România” [72]. Jurământul dat de aceşti 
tineri era al unor adevăraţi patrioţi: „Eu, cetățean al României, patriot al 
neamului românesc din provincia Basarabia, în aceste clipe grele pentru țara 
noastră jur: 

 Jur să nu-mi precupețesc puterile și viața în lupta cu ocupanții sovietici; 
 Jur să lupt cu toate mijloacele posibile pentru eliberarea pământului 

strămoșesc de sub călcâiul bolșevic; 
 Jur să lupt până la ultima picătură de sânge pentru eliberarea Basarabiei 

și unirea cu Patria-Mamă; 
 Jur, în caz de voi cădea în mâinile călăilor, să nu-mi trădez cauza și 

tovarășii de luptă; 
 Dacă sub torturi voi divulga secretele organizației sau numele colegilor 

mei, blestemul și sângele lor să cadă nu numai asupra mea, ci și pe tot neamul 
meu. 

 Dacă voi încălca acest jurământ, pedeapsa lui Dumnezeu și a colegilor 
mei să mă șteargă de pe fața pământului ca trădător ticălos, iar numele meu să 
fie batjocorit în veac. Moarte ocupanților bolșevici și trădătorilor de neam!” 
[73, p. 28]. 

Organizatoric Organizaţia includea Grupul I, 
condus de A. Gumă, Grupul II condus de V. Eprov, 
Grupul III de băieţi, condus de D. Avramoglo, şi Grupul 
de fete, condus de E. Vascan. Până în decembrie 1940 
grupul a întreprins diferite acţiuni subversive împotriva 
puterii sovietice printre care: distribuirea de proclamații, 
realizarea unor înscripții pe pereții clădirilor – „Nu 
credeți ocupanților bolșevici!”, „Cărați-vă acasă, 
barbarilor!”, „Moarte ocupanților staliniști!” [73, p.  

Eleonora Vascan 
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29]. La 30 ianuarie 1941 a fost arestată conducerea organizaţiei în frunte cu 
Anatol Gumă, care avea să declare la aşa numita judecată: „Lupt împotriva 
regimului de ocupație, care ne-a furat libertatea, din convingere și am un scop 
bine determinat: reîntregirea cu Țara Mamă, discreditarea regimului stabilit în 
Basarabia…Sunt tânăr și iubesc viața și libertatea. Oricine la 19 ani iubește 
viața și luptă pentru ea” [73, p. 48-49]. La 24 iunie 1941 (la 2 zile după 
începerea Războiului de Eliberare!) tribunalul militar al districtului militar din 
Odesa i-a condamnat la moarte prin împuşcare pe următorii membri ai 
organizaţiei „Majadahonda” (toţi elevi ai Şcolii Pedagogice din Orhei!): 
„Gumă Anatol Ștefan, a.n. 1921 (doar 20 de ani!), s. Brânzeni, elev, a. II; 
Eprov Vichentie Profir, a.n. 1920, s. Verejeni, elev, a. II; Mihu Grigore Ion, 
a.n. 1921, s. Ghiduleni, elev, a. II; Brodețchi Victor Vasile, a.n. 1922, s. 
Puțuntei, elev, a. II; Cotun Anatol Tudor, a. n. 1922, s. Sămășcani, elev, a. I; 
Dobândă Dumitru Mihai, a.n. 1921, s. Ghetlova, elev, a.II; Cizma Onisim 
Ștefan, a.n. 1922, s. Vâscăuți, elev, a.II; Grăjdian Mihai Haralambie, a.n. 
1922, elev, a. II” [73, p. 28]. Tinerii au fost executaţi la 27 iunie 1941 
(secretarul judecăţii – Aksel’rod). A fost o primă sentinţă dată unui grup de 
rezistenţă din Basarabia de regimul de ocupaţie sovietic, unui grup de tineri de 
doar 19-20 de ani. Propaganda sovietică a ştiut să facă din personaje inexistente 
(Soltîs, Glavan ş.a.!) eroi sovietici, iar Memoria Neamului nu a fost în stare să-i 
scoată din anonimat pe aceşti tineri eroi ai Neamului! 

Acest lucru l-au făcut doi cercetatori de la Orhei, regretatul Petru 
Bunăcale şi Andrei Calcea, care au muncit ani întregi adunând informaţii şi, în 
1999, au editat cartea „Osândiţi la Nemurire”, despre eroii organizaţiei 
„Majadahonda”. Despre unul din eroi Mihai Grăjdianu îşi aminteşte sora lui, 

Elena Grăjdianu: „…Când l-au 
arestat pe Mihai mama s-a dus 
la raion şi a spus că vrea să-şi 
vadă băiatul şi să afle de ce a 
fost arestat. Un şef a întrebat-
o: „Matale mai ai copii?”. 
„Da, a raspuns mama, mai am 
încă 5 copii”. „Atunci, a spus 
seful, du-te acasă şi ai grijă de 
ei că de acesta vom avea grijă 
noi” (şi au avut grijă!). Dupa 
asta, părinţii mei nu  l-au mai 
văzut niciodată” [73]. Câteva 
crâmpeie din mărturiile altui 
membru al Mişcării Grupul de rezistenţă antisovietică din Orhei – 

Majadahonda (1940 – 1941) [73]. 
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antisovietice „Majadahonda”, Oleg Frunză: „La început, eu nu făceam parte 
din grupul „Majadahonda”, creat îndată după ocuparea Basarabiei, dar 
simpatizam mişcarea de rezistenţă. În ajunul Crăciunului din 1940 am abordat 
tricolorul pe sediul NKVD-ului. Dimineaţa se adunase în stradă mulţime de 
lume. Privea la Drapelul Tricolor. Mai târziu ne-au arestat. Ne-au bătut crunt, 
dar n-am recunoscut. Toţi ne-am ţinut bine. Nu ne-am pârât….Eu aveam numai 
17 ani, am scăpat de moarte. E greu să-ţi aminteşti chinurile iadului şi de acei 
camarazi care au murit fiecare izolat, fără a avea alături măcar un suflet 
apropiat, sub gloanţe sau de loviturile mortale ale călăilor, sau de foame şi 
boli, când nu mai puteai lucra…” [73]. 

 Organizaţia antisovietică „Arcaşii lui Ştefan cel Mare” se consideră 
prima în perioada postbelică. A fost înfiinţată în a. 1945 în jud. Soroca de 
pedagogul V. Bătrânac susţinută de pedagogii Victor Solovei, Nicolae 
Prăjină, Teodosie Guzun, Anton Romașcan şi studentul Şcolii Pedagogice din 
Soroca N. Brumă. Organizația avea o structură bine definită, un statut, un fond 
bănesc, un crez (un fel de jurământ) și un Imn (Trăiască România Mare) [74, p. 
145]. Textul  jurământului Crezul Arcaşului: „Cred în Dumnezeu și în veșnicia 
neamului românesc; Cred în comandantul ONB "Arcașii lui Ștefan"; Cred în 
biruința ONB "Arcașii lui Ștefan" și voi lupta până la moarte, căci mai bine 
mort pe pământul ce-l apăr, decât viu în mâinile dușmanului; Urăsc de moarte 
dictatura stalinistă, pericolul civilizației 
omenești și al neamului omenesc; Urăsc 
de moarte minciuna și trădarea. Așa să-
mi ajute Dumnezeu!” [75, p.150]. Se 
ştie că din organizaţia „Arcaşii lui 
Ştefan cel Mare” mai făceau parte 
Grupul antisovietic „Sabia Dreptăţii” şi 
„Organizaţia Naţional-Creştină 
Antisovietică”, constituită în anul 1946 
în c. Schieni, Soroca. În a. 1947 
Organizaţia număra 140 de membri [74, 
p.145]. Arestarea la 23 martie 1947 a 
liderilor şi ulterior încă a peste 100 de 
persoane a pus capăt acestei organizaţii, 
cu toate că membri ai organizaţiei, care 
nu au fost arestaţi, au continuat lupta 
până prin a. 1953. 

În 1947 la Bălţi profesorul Ion 
Moraru a organizat grupul antisovietic 
„Sabia Dreptății” [23], la care au aderat 

 
 

Grupul de inițiativă a ONB ”Arcașii lui 
Ștefan cel Mare”: Vasile Bătrânac, Victor 

Solovei, Nicolae Prăjină, Teodosie Guzun, 
Anton Romașcan și studentul Școlii 

Pedagogice din Soroca Nichita Brumă. 
https://romaniabreakingnews.ro/organizatia-

de-rezistenta-nationala-antisovietica-din-
basarabia-ocupata-arcasii-lui-stefan/ 
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studenţii Școlii Pedagogice din Bălți Vasile Țurcanu şi Petru Lungu. Acest grup 
antisovietic de rezistență a activat în Bălți și în localitățile de origine a 
membrilor: Mândâc, Slănina, Drochia, Șuri, Chetrosu și gara Drochia. Inițial 
membrii grupului se considerau un detașament de luptă, numit „Sabia 
Dreptății” (a lui Ștefan cel Mare), în cadrul Mișcării de rezistență „Arcașii lui 
Ștefan cel Mare”. Una din multiplele forme de activitate zilnică ale grupului era 
scrierea de scrisori sfidătoare în instanțe, în special în adresa Uniunii 
Scriitorilor (de unde porneau cele mai multe minciuni) și pe adresa lui Stalin, 
considerat de către fruntașii organizației „căpetenia demonilor”. Toate scrisorile 
au fost semnate cu „Sabia Dreptății” [76, p.109]. Organizația a fost descoperită 
în 1950. La 24 noiembrie 1950 zece membri şi susţinători ai Organizaţiei au 
fost condamnaţi „pentru activitate antisovietică” la termene de detenţie în 
lagăre de muncă silnică între 5 şi 25 de ani [77, pp. 257-266]. La 23 august 
2010 președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a semnat 
decretul privind conferirea „Ordinului Republicii” unui grup de luptători 
împotriva regimului totalitar-comunist de ocupație, inclusiv membrilor 
organizației „Sabia Dreptății”: Moraru Ion, Guțu Eugen (post-mortem), 
Gheorghelaș Mihail (post-mortem) și Istrati Pavel (post-mortem) [78]. 

Partidul Libertății a fost o organizație antisovietică din Basarabia, 
înființată în a. 1949 cu toate că unul din organizatori, N. Istrati, fusese arestat şi 
condamnat la 10 ani de închisoare pentru „activitate antisovietică” în 1946 
(eliberat ulterior prin amnistie). Membrii fondatori ai „Partidului Libertății” au 
fost: Constantin Condrat (n. 1914, Soroca), absolvent al Seminarului Pedagogic 
din Bălți, director al școlii primare din satul Băcioi; Ion Istrati (n.1929) și 
fratele său Nicolae Istrati (n.1926) în s. Văsieni, pedagogi la școala primară din 
satul Băcioi; Victor Andreev (n.1923, s. Manoilești, r-nul Kotovsk), pedagog la 
școala din Băcioi, Andrei Sănduță (n. 1921, s. Ialoveni), Tudor Concearenco (n. 
1915, s. Gălățeni) ş.a. Scopul de bază al Organizaţiei: "a repatria pe toți care 
astăzi stau înlănțuiți în Siberia"; "a întoarce avutul celor ce au fost despuiați de 
hoardele năvălitorilor; a restabili granițele țării" [74, p.189]. Activitatea 
organizației a constat în principal în muncă de propagandă. Membrii ei tipăreau 
și distribuiau foi volante, organizau întruniri cu caracter antisovietic, cooptau 
noi membri, având grijă de educarea lor „în spiritul valorilor strămoșești”. 
La 30 mai 1950 existau cel puțin 7 celule primare ale acestei organizații. 
Arestările încep în iunie 1950, primul capturat fiind Victor Andreev. Au urmat 
Andrei Sănduță, Ion Andreev, Vasile Vâlcu, Tudor Ciorescu, Simion Calestru, 
Vladimir Bivol, precum și alți 29 de membri ai organizației. Sunt aduși 
din Siberia și închiși la Chișinău frații Istrati. Despre tortura practicată în 
închisorile comuniste aflăm din Jurnalul lui Victor Andreev, pe care acesta îl 
ținea, chiar fiind închis, și care a fost confiscat de KGB. Procesul intentat la 18 
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ianuarie 1951 a avut loc cu ușile închise, la fel ca și în alte cazuri similare. Ca și 
în cazul altor organizații antisovietice, condamnaților li s-au aplicat pedepse 
exagerate, în temeiul unor acuzații false, documentele care constituiau „dovada 
crimei” fiind corespondența membrilor organizației, almanahul ziarului 
„Basarabia și Bucovina”, considerat „culegere fascistă” [74, p.198]. Constantin 
Condrat, Ion Istrati, Vladimir Bivol, Vasile Vâlcu și Victor Andreev au fost 
condamnați la moarte prin împușcare. Ceilalți membri ai organizației au fost 
condamnați la diverse termene de muncă forțată în Siberia sau la închisoare. 

Partidul Democrat Agrar a fost o formațiune organizată de rezistență 
antisovietică în zonele rurale. A activat în anii 1950-1953 sub conducerea 
lui Simion Zlatan, originar din satul Popenchi, Râbnița, și Vasile Odobescu, 
originar din satul Cuizăuca, Chiperceni, Simion Baranovschi, din s. Echimăuți. 
În 1953 Vasile Odobescu a fost condamnat la moarte, iar colaboratorii Ilarion 
Tăutu și Alexandru Duca au fost condamnați la 25 de ani de închisoare [46,79]. 

Acţiunile tot mai represive ale autorităţilor sovietice necorespunzătoare 
acţiunilor săvârşite i-au împins pe activiştii Rezistenţei la acţiuni armate. De 
exemplu în cazul mănăstirii de la Răciula. Hotărârea Consiliului de Ministri al 
RSSM din 4 iunie 1949 preconiza închiderea a 9 biserici. Credincioşii şi 
comunităţile monastice s-au opus vehement, în special la mănăstirea Răciula 
unde a avut loc o adevărată răscoală (ţăranii au pus mâna pe furci şi coase. 
Dupa zile şi nopţi de calvar maicile au părăsit mănăstirea, revolta 
având  un final tragic: 7 morti, zeci de oameni judecaţi şi câţiva răniţi.  

Cu toate că organele sovietice ţineau în secret tot mai mult se zvonea că se 
pregătea o nouă deportare a „culacilor” în Siberia. În vara lui 1949 au loc o 
serie de întâlniri între Ion Borş, Vladimir Cazacu, Gavril Andranovici şi 
Vladimir Teodorovici, îngrijoraţi de vestea că sovieticii au întocmit liste cu 
ţăranii ce trebuiau deportaţi din satele lor. În aceste liste se găsea şi numele lui 
Gavril Andranovici. După discuţii aprinse propunerea lui V. Cazacu de a 
înfiinţa o mişcare de luptă anticomunistă este acceptată, astfel luând naştere 
Armata Neagră, organizaţie care a dat multă bătaie de cap sovieticilor. Motivele 
înfiinţării organizaţiei se desprind din mărturiile care i-au fost smulse lui Ion 
Borş la interogatoriul din 19 octombrie 1950. Ele se referă la câteva întâlniri 
conspirative pe care le-a avut în vara anului 1949, în cadrul cărora s-a anunţat 
că mulţi dintre ei au fost înscrişi în listele „chiaburilor” şi că în orice clipă ar 
putea fi ridicaţi, luându-se decizia că, până nu e târziu, e necesar să-i adune pe 
toţi, să-i înarmeze, să plece în pădure şi să înceapă lupta împotriva puterii 
sovietice. 

Nu peste mult timp NKVD-ul a aflat despre planurile lor şi este arestat I. 
Borş, dar care îi păcăleşte pe securişti promiţându-le că îi va ajuta să-i aresteze 
pe ceilalţi. Numărul membrilor Organizaţiei creşte şi săvârşesc mai multe 
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acţiuni armate antisovietice [74]. Despre credinţa şi marea tărie a celor din 
Rezistenţă se poate citi printre rândurile rapoartelor organelor de represiune 
sovietice. „După strămutarea în afara hotarelor Moldovei a elementelor 
duşmănoase ale culacilor în anul 1949, unii culaci care au reuşit să evite 
strămutarea, au trecut în ilegalitate…În toamna anului 1949, culacul 
Andranovici Gavril, ascuns în pădure, a stabilit legătura cu Ion Borş, fiul unui 
culac represat, tras la răspundere penală în baza acestui dosar, şi criminalul 
Gavril Bodiu, adunând în jurul lor elemente duşmănoase, criminale, au comis 
atacuri armate asupra satelor, jefuind magazinele şi casele cetăţenilor. La 
sfârşitul anului 1949, această grupare banditească, la propunerea lui Gavril 
Andranovici, s-a autointitulat „Armata Neagră”. Andranovici, Borş şi Bodiu au 
luat o decizie conform căreia, membrii organizaţiei „Armata Neagră” urmau 
să atragă în rândurile sale noi membri din rândul elementelor duşmănoase, ca 
apoi aceştia să fie înarmaţi şi să participe la lupta împotriva organelor Puterii 
Sovietice…”. Deranjaţi de amploarea mişcării de rezistenţă NKVD organizează 
o amplă operaţie de lichidare a Organizaţiei. Mai mulţi membri sunt ucişi în 
timpul schimburilor de focuri. Până în august toţi conducătorii mişcării au fost 
prinşi şi judecaţi. Teodor Coscodan, Ion Bors, alaturi de Ion Coşcodan au fost 
condamnati la moarte şi executaţi. Alte figuri marcante, cum ar fi Vasile Ganea, 
Mihai Jardan, Simion Alexa, Gheorghe Buruiană şi Grigore Iovu au fost 
judecaţi la 25 de ani de închisoare. În luna ianuarie a anului 1951 au loc alte 
condamnări, dar de data aceasta ale familiilor conducătorilor Armatei Negre. 
Primesc pedepse la fel de grele, fiind închise în lagărele de munca soţiile, 
părinţii şi fraţii lor. În februarie 1951 are loc un ultim proces, la care aproape 
douăzeci de simpatizanţi au fost judecaţi şi închişi, astfel încheindu-se încă un 
epizod din istoria mişcărilor de rezistenţă în Basarabia. 

Pe lângă cele mai cunoscute Organizaţii antisovietice descrise mai sus în 
Basarabia au existat şi grupuri mai mici de rezistenţă din unu sau câţiva 
membri. Unul dintre ele a fost şi Grupul antisovietic al lui Filimon Bodiu, o 
organizație de luptă antisovietică din Basarabia, care a acționat între anii 
1945 și 1950 pe teritoriul raioanelor Chișcăreni, Telenești, Sîngerei și Călărași 
și a fost condusă de țăranul basarabean Filimon Bodiu. Aparent mică (după 
estimările unor istorici, gruparea se compunea din 8-10 persoane), organizația a 
reușit să desfășoare o activitate de propagandă antisovietică pe parcursul a cinci 
ani, în plină teroare stalinistă. În componența grupului intrau în special țărani, 
nemulțumiți de politica autorităților comuniste. Printre aceștia, soții Bodiu 
(Filimon și Olimpiada), care se ascundeau de autorități, împreună cu copiii, 
Vasile Gavriliță și Alexandru Aparatu. Mai târziu, grupul se completează cu 
membri noi: Onisim Roșca, Nicolae Bucilă, Ion Burlacu, Timofei Prașco 
și Tudor Chifă. Grupul a avut însă foarte mulți simpatizanți și susținători, unii 
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dintre care au și fost acuzați, la proces, în calitate de membri activi ai grupului, 
de exemplu, învățătoarea Ecaterina Vidrașcu, Grigore Roșca sau Constantin 
Isofie [80]. 

În arhive au fost găsite documente inedite care se referă la grupul de 
rezistenţă al lui Ciutac, care „teroriza activiştii sovietici şi de partid”. Grupul 
armat al lui Ciutac era format din mai multe persoane înarmate, astfel opunând 
rezistență forțelor miliției din zonă. În ciocnirea din 23 decembrie 1951, unul 
dintre cei mai activi membri al acestuia, Guzun Andronic, a fost omorât. Grupul 
a mai activat cel puțin până în anul 1952 când liderii acestuia Ciutac şi Ursu au 
fost prinși.  

Un alt participant activ la rezistenţa anticomunistă a fost H. A. Băluţel, 
născut în 1916, român de origine, care în perioada administraţiei româneşti a 
fost angajat în unităţile de jandarmi. Activând în ilegalitate, fiind susţinut  de 
„elemente culăceşti-naţionaliste”, Băluţel a efectuat multiple acţiuni curajoase. 
Ulterior a fost prins şi judecat. 

Lupta antisovietică a început să scadă în intensitate la sfârşitul primei 
jumătăţi a anilor 50. După dezgheţui hruşciovist din 1956 şi demascarea 
cultului personalităţii lui Stalin deportaţii au început să fie eliberaţi din închisori 
şi Gulag. Cu toate interdicţiile, marea majoritate a deportaţilor s-a întors în 
RSSM şi locuiau la rude. Trăiau şi locuiau fără viză de reşedinţă. Situaţia lor 
era mai grea decât a foştilor prizonieri de război, în privinţa cărora CC al PCM 
şi Consiliul de Miniştri republican a adoptat în august 1956, o hotărâre, care 
obliga autorităţile locale să se ocupe cu angajarea lor în câmpul muncii. În 
RSSM foştii deportaţi nimereau imediat sub supravegherea sectoarelor raionale 
de miliţie, care urmăreau să nu reînceapă activitatea antisovietică [47]. 
        Regimul totalitar avea motive pentru astfel de temeri în RSSM. Persoanele 
repatriate nu puteau uita acuzările nejustificate, din cauza cărora au pierdut în 
lagăre cei mai frumoşi ani din viaţă. Aceşti oameni au devenit un izvor de 
rezistenţă antisovietică. Numai în 1956, conform datelor preşedintelui 
Comitetului Securităţii Statului al RSSM, A. Prokopenko, în RSSM au fost 
răspândite 28 de documente antisovietice cu ameninţări la adresa activului 
sovietic şi de partid. În raioanele Cahul, Sângerei, Criuleni au avut loc încercări 
de a recrea organizaţiile antisovietice. Mulţi dintre cei reîntorşi din exil, 
restabileau legăturile anterioare, cumpărau arme şi, îndeosebi, după Congresul 
XX al PCUS, au început propaganda antisovietică, în care predominau cerinţele 
de reîntoarcere a caselor şi a averii confiscate. Dintre aceştia, conform datelor 
lui V. Pasat, au fost: V.Vâşko din organizaţia „Sabia dreptăţii”, Cechârlan din 
„Frontul românesc de renaştere naţională”, Golan din „Partidul Libertăţii” şi 
alţii. Comitetul Securităţii de Stat, având reţeaua de agentură slăbită, nu putea 
face faţa situaţiei create [58, p.85-86]. 
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După vreo zece ani de „relativă linişte” la sfârşitul anilor ’60 apare o 
nouă organizaţie antisovietică  Frontul Național-Patriotic din Basarabia și 
nordul Bucovinei.  Avea drept scop final ieșirea Moldovei din componența 
URSS, formarea Republicii Populare Moldovenești, unificarea tuturor 
teritorilor româneşti ocupate de Stalin (nordul Bucovinei, sudul Basarabiei), dar 
şi teritoriile locuite de români din stânga Nistrului și unirea ulterioară cu 
România. Un  scop, de etapă, era organizarea de alegeri libere în 
Basarabia. Limba română pe baza alfabetului latin trebuia sa devină limbă 
oficială. Printre conducatorii FNP din Basarabia erau Alexandru Usatiuc-
Bulgăr, Gheorghe Ghimpu si Valeriu Graur. În nordul Bucovinei, mișcarea era 
coordonata de Alexandru Șoltoianu. Sub impactul refuzului bine justificat al 
României de a participa la intervenția trupelor sovietice şi a fidelilor lor în 
Cehoslovacia în 1968, şi în ciuda aversiunii furioase a Moscovei faţă de tot ce 
era românesc, FNP decide să ceară sprijin României în lupta împotriva puterii 
sovietice. La scurt timp,  în primăvara lui 1969, Alexandru Usatiuc-Bulgăr, vine 
la București, lasă într-o cutie poştală din Gara de Nord un plic cu documente 
privitoare la activitatea și scopurile FNP. Anul urmator, Usatiuc-Bulgăr mai 
vine o dată la București, pe 12 iunie 1970, cu această ocazie mergând la 
Consiliul de Stat al României. Nicolae Ceaușescu, probabil de teama unei 
provocări a KGB-ului nu-l primeşte în audiență. Este primit de trei consilieri 
de-ai lui Ceaușescu şi audiența durează aproape 4 ore, Usatiuc-Bulgăr explicând 
situaţia românilor de peste Prut şi activitatea FNP. Mai lasă și o serie de 
documente spre a fi analizate şi cercetate amănunţit. Pe 30 iunie 1970, printr-o 
scrisoare strict secretă nr. 14006418, Președintele Consiliului Securității de Stat 
al Republicii Socialiste România, Ion Stănescu, îl informa pe şeful KGB Iuri 
Andropov, despre vizita cetățeanului sovietic Alexandru Usatiuc-Bulgăr şi îi 
anexează și plicul cu documentele lăsate. Care au fost motivaţia acestei laşităţi 
deocamdată nu se cunoaşte. După arestarea pe 13 decembrie 1971 a lui 
Alexandru Usatiuc-Bulgăr, la scurt timp, sunt arestați și Gheorghe Ghimpu, 
Valeriu Graur și Alexandru Șoltoianu. Urmează o anchetă scurtă, dar sălbatică, 
şi dosarul nr. 6648 al grupului Usatiuc-Ghimpu-Graur-Șoltoianu a fost trimis la 
Curtea Supremă de Justiție a RSSM. După trei zile se dă sentinţa:  toţi sunt 
condamnaţi la mulţi ani  de închisoare - lagăr corecțional cu regim sever urmaţi 
de alţi ani de deportare şi privare de drepturi civile. După „decapitarea” 
liderilor au început marea teroare: persecuţiile tuturor românilor  bănuiți de a 
face parte din FNP sau de a avea sentimente româneşti [81]. O mulțime de tineri 
basarabeni și bucovineni au fost dați afară din administraţie, din învățământ şi 
din sănătate, din producţie. Toţi românii care au manifestat sentimente naţionale 
cât de firave au fost puși sub urmărire de către KGB şi hăituiţi. 
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Chiar dacă rezistenţa nu a fost masivă, curajul și patriotismul celor ce au 
luptat cu regimul de ocupație mult mai puternic, mai perfid, sunt demne de a fi 
pomenite în manualele de istorie, de a fi cunoscute şi recunoscute. Un act de 
recunoaştere a aportului adus de sutele de eroi ai rezistenţei antisovietice a fost 
şi conferirea „Ordinului Republicii” unui grup de luptători împotriva regimului 
totalitar comunist de ocupaţie.    

Decretul preşedintelui M. Ghimpu de acordare a „Ordinului Republicii” 
pentru 52 de luptători împotriva regimului comunist: „Preşedintele interimar 
al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a semnat astăzi decretul privind 
conferirea „Ordinului Republicii” unui grup de luptători împotriva regimului 
totalitar comunist de ocupaţie. Distincţiile de stat au fost acordate în semn de 
profundă recunoştinţă faţă de persoanele care, fiind martore la tragicele 
consecinţe ale semnării Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a 
Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, au opus, după 28 iunie 1940, 
rezistenţă regimului totalitar comunist de ocupaţie, punîndu-şi în pericol viaţa 
şi libertatea şi care, pentru verticalitatea, curajul şi spiritul patriotic de care 
au dat dovadă, au fost condamnate la moarte sau la privaţiune de libertate”. 

COSTENCO Nicolai (post-mortem) - condamnat în 1942 la 7 ani privaţiune de 
libertate; 
PIROGAN Vadim (post-mortem) - condamnat în 1942 la 5 ani privaţiune de 
libertate; 
DOMAŞCAN Pimen (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
PERCIUN Sevostian (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
URSACHI Mihail (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
DOMASCAN Nicolai (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
BATRINAC Vasile (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
SOLOVEI Victor (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
PRAJINA Nicolai (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
BRUMA Ion (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
RACOVSCHI Iacob (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
CVASNIUC Vasile (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
URSACHI Condrat (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
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Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
FLOCOSU Nicolai (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui 
Ştefan”, condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate 
MAXIM Tudor (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 ani privaţiune de libertate; 
TCACI-DIACONOVA Liudmila (post-mortem) - condamnată în 1947 la 10 ani 
privaţiune de libertate; 
GUŢU Eugen (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, 
condamnat în 1950 la 25 ani privaţiune de libertate; 
GHEORGHILAŞ Mihail (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Sabia 
Dreptăţii”, condamnat în 1950 la 25 ani privaţiune de libertate; 
ISTRATI Pavel (post-mortem) - membru al Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, 
condamnat în 1950 la 25 ani privaţiune de libertate; 
BĂTRÎNAC Ion (post-mortem) - condamnat în 1951 la 10 ani privaţiune de 
libertate; 
CONDRAT Constantin (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la pedeapsă capitală; 
ISTRATII Ion (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la pedeapsă capitală;  
ISTRATII Nicolai (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat 
în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate; 
ANDREEV Victor (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat 
în 1951 la pedeapsă capitală; 
BIVOL Vladimir (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat 
în 1951 la pedeapsă capitală; 
CALESTRU Simion (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate; 
ŞCOLA Olga (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnată în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
GUŢU Andrei (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
ROŞIOR Sava (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
BARBĂNEAGRĂ Ion (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
PANAGHIU Simion (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
GENUNCHI Grigore (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
VÎLCU Vasile (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la pedeapsă capitală;  
SĂNDUŢĂ Andrei (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
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condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
ANDREEV Ion (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
SÎLI Gheorghe (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
NANI Andrei (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
GONCEARENCO Tudor (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
RUSU Sava (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
CIORESCU Fiodor (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
GUŢU Constantin (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat 
în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
VÎRTOSU Grigore (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiunede libertate;  
GOŢONOGA Ion (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat 
în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
PLĂMĂDEALĂ Dionisii (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, 
condamnat în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
STRATAN Eremei (post-mortem) membru al Partidului Libertăţii, condamnat 
în 1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
VÎLCU Grigore (post-mortem) - membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 ani privaţiune de libertate;  
HALIPPA Pantelimon (post-mortem) - condamnat în 1952 la 25 ani privaţiune 
de libertate; 
MURUZIUC Gheorghe (post-mortem) - condamnat în 1966 la 2 ani privaţiune 
de libertate; 
USATIUC-BULGĂR Alexandru (post-mortem) - membru al Frontului 
Naţional-Patriotic, condamnat în 1972 la 7 ani privaţiune de libertate; 
GHIMPU Gheorghe (post-mortem) - membru al Frontului Naţional-Patriotic, 
condamnat în 1972 la 6 ani privaţiune de libertate; 
GRAUR Valeriu - membru al Frontului Naţional-Patriotic, condamnat în 1972 
la 4 ani privaţiune de libertate; 
ŞOLTOIANU Alexandru - membru al Frontului Naţional-Patriotic,  
condamnat în 1972 la 3 ani privaţiune de libertate [82]. 
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3.7.2. Problema Basarabiei sub aspect internaţional în perioada 
postbelică 

 

Problema ocupaţiei sovietice a Basarabiei a fost scoasă în prim plan nu 
doar de grupurile răzleţe ale patrioţilor români basarabeni, marea majoritate 
jertfindu-şi vieţile în lupta contra regimului sovietic de ocupaţie. După moartea 
lui Stalin în perioada războiului rece până prin anii 90, printre alte probleme 
discutate la nivel internaţional, apărea episodic şi Problema Basarabiei, ridicată 
în special de conducerile româneşti. Relaţiile româno-sovietice, în care periodic 
apărea Problema Basarabiei, în linii mari pot fi divizate în două etape 
importante: perioada Gh. Gheorghiu Dej – N.S.Hrushhov şi N. Ceauşescu – L. 
I. Brejnev. Au fost însă şi câteva cazuri când şefi de state străine s-au expus în 
Problema Basarabiei. Din 1959 RSSM este transformată într-un plaţdarm de 
luptă împotriva României. 

Unele surse de informaţie spun că preşedintele francez Charles de Gaulle 
ar fi intenţionat să pună problema ocupării Basarabiei în mai 1968, în timpul 
vizitei sale oficiale la Bucureşti. Nu au fost găsite probe concludente însă, 
ţinând cont că Franţa întotdeauna a fost cel mai bun avocat al României, în 
special în disputele cu Rusia, de asemenea, de actul curajos al României de a nu 
participa împreună cu URSS şi sateliţii ei esteuropeni la invadarea 
Cehoslovaciei în 1968, acesta ar fi fost posibil.  

Despre acest subiect deosebit documentat scrie unul dintre cei mai buni 
cunoscători ai acestui subiect eminentul istoric I. Constantin în consistentul său 
volum „Problema Basarabiei în discuţiile româno-sovietice din timpul 
războiului rece: 1945-1989” [83]. Un 
spaţiu important al lucrării este dedicat 
poziţiei liderului comuniştilor chinezi, Mao 
Zedong, care a abordat public chestiunea 
ocupării Basarabiei de către URSS, el fiind 
singurul şef al unui stat străin care s-a 
pronunţat în această problemă, denunţând 
politica raptului teritorial stalinist. De 
menţionat că oficiosul Partidului Comunist 
Chinez, „Jenminjibao”, publicase încă în 
1960 referiri la acest subiect. Aceasta a dat 
o anumită încredere şi îndrăzneală 
politicienilor români de a aborda periodic 
problema Basarabiei în relaţiile româno-
sovietice postbelice. 

Poziţia chineză în această chestiune a 
fost exprimată într-o formă foarte clară de 
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Mao Zedong la 10 iulie 1964, când la Moscova delegaţiile română şi sovietică 
se confruntau pe tema Basarabiei. În prezenţa a 32 de jurnalişti japonezi  printre 
altele (problema insulelor Kurile) Mao Zedong a arătat: „Pământuri cucerite de 
sovietici sunt foarte multe…Ei au declarat teritoriu propriu o parte a 
României…”. Interviul liderului chinez a fost publicat în ziarul „Pravda” din 2 
septembrie 1964, care a doua zi a fost sustras din toate chioșcurile și bibliotecile 
din fosta RSS Moldovenească [84, pp. 145-146]. În acelaşi an ambasada Chinei 
de la Bucureşti difuzează o hartă a României cuprinzând şi Basarabia [85, p.32]. 
Din cauza hegemonismului sovietic apăruse o fisură serioasă în monolitul 
comunist internaţionalist.  

Aparatul de propagandă sovietic, inclusiv din RSSM, reacţionează „cu 
revoltă şi indignare” la „declaraţiile provocatoare şi şoviniste” ale 
„revizionistului” Mao Zedong, declarând că la 28 iunie 1940 Basarabia „a fost 
reunită pe cale paşnică la Patria Sovietică”. Potrivit primului secretar al PCM 
din RSSM I. I. Bodiul, ceasul istoriei „poporului moldovenesc” a pornit în sec. 
al IX-lea, când triburile slave ale ulicilor şi tiverţilor „se aşază pe Nistru (până 
atunci nu au existat nici tracii, nici bravii daci carpi care au creat atâtea 
probleme romanilor!), punând bazele unei „prietenii” de veacuri”! Gogomănii 
bolşevice! Acest „mare moldovean” I. I. Bodiul, pe timpul căruia (peste 20 de 
ani!) a fost dusă cea mai diabolică politică antinaţională, cele mai luminate 
minţi ale culturii nationale refugiindu-se la Moscova (regizorul şi actorul I. 
Ungureanu, compozitorul E. Doga, scriitorul I. Druţă ş.a.), a antrenat în 
defăimarea „revizionismului chinez” întreaga armata de falşi istorici în frunte 
cu A.M. Lazarev, care se va exprima în acest mod: „..Se ştie că în anul 1964 
Mao Zedong a declarat în mod aţâţător că Uniunea Sovietică, pasămite, „şi-a 
însuşit o parte din teritoriul României”. Intenţia duşmănoasă şi absurditatea 
acestui atac sunt atât de evidente, încât nu merită, pur şi simplu, să depunem 
eforturi şi să acordăm spaţiu pentru infirmarea lui” [86, p.61]. Rămân fără 
comentarii „argumentele” liderului partinic de pe Bâc şi ale academicianului 
bolșevic.  

Un lucru este evident: prin sprijinul chinez Bucureştiul a înţeles că în 
baza conflictului chino-sovietic poate pune probleme naționale nerezolvate. În 
cadrul acţiunilor de mediere a acestui conflict istoricul american Stephen 
Fischer-Galatzi menţiona: „Unii consideră că românii au folosit ocazia de a 
sprijini poziţia Rusiei vis-à-vis de China, în schimbul consimţământului 
eventualei restituiri a Basarabiei. Alţii sunt de părere că românii au încercat 
să-l determine pe Hrushhov de a reconsidera preţul păcii în lumea socialistă, 
permiţând Bucureştiului să reînnoiască efortul de mediere şi, în caz de succes, 
recompensând pe români cu Basarabia, pentru bune oficii” [87, p.107]. Şi 
istoricul american Robert King menţionează că „susţinerea de către Mao a 
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revendicărilor României în problema Basarabiei a fost puternic resimţită din 
punct de vedere sovietic” [88, p. 228]. Unele documente date de curând 
publicităţii arată faptul că organele KGB indicau drept posibil ca declaraţiile lui 
Mao să fie inspirate de Bucureşti: „Conducerea Partidului Comunist Român 
nu-şi dezvăluie public pretenţiile teritoriale; dar face totul pentru a demonstra 
că, istoric, etnic şi în alte moduri, Moldova şi regiunea Cernăuţi aparţin 
României. Declaraţia făcută de Mao în conversaţia cu socialiştii japonezi 
despre acapararea ilegală de către URSS a Basarabiei a fost creaţia României. 
Ziarul francez „Le Monde” a publicat două articole în care erau prezentate 
îndoieli referitoare la legalitatea includerii Basarabiei în Uniunea Sovietică. 
Nu este imposibil ca iniţiativa publicării articolelor să vină din România” [89, 
p.270].  

Oricum sprijinul acordat de chinezi a fost esenţial în poziţionarea 
României în raporturile româno-sovietice. Acest lucru îl menţionează istoricul 
George Ciorănescu: „Reactualizarea litigiului basarabean și chiar fondarea 
premiselor diplomatice pentru o eventuală dobândire a teritoriului, ceea ce nu 
putea fi conceput în confruntarea bilaterală dintre România și Uniunea 
Sovietică, a devenit imaginabilă numai cu sprijinul unei supraputeri în stare să 
contracareze forța și presiunea Sovietelor” [90, p. 202]. 

Referitor la acest moment, Hrushhov nota în Memoriile sale [91]: „Îmi 
amintesc că o delegație română a fost în China. Pe drumul de reîntoarcere de 
la Beijing la București, delegația română a trecut prin Moscova. Am avut o 
discuție foarte prietenească și animată… A fost și ceva care ne-a speriat: 
„Chinezii ne-au spus că voi ne-ați luat Basarabia – au zis românii. Noi n-am 
avut decât să ascultăm, deși, evident, nu mai avem nevoie de Basarabia”. 
Astfel, românii ne-au redat doar ceea ce auziseră de la chinezi, dar ei nu 
exprimaseră nici un dezacord în legătură cu ceea ce au spus chinezii despre 
Basarabia. Această conversație ne-a lăsat un gust amar. Începeam să-i 
suspectăm pe români că ne-ar purta pică pentru retrocedarea, după război, a 
Basarabiei la Uniunea Sovietică”. Aceste mărturii demonstrează suspiciunile 
liderilor sovietici în legătură cu „iredentismul românesc” în privința Basarabiei 
cu toate că fostul premier Ion Gheorghe Maurer relata după 40 de ani despre 
declarațiile lui Mao Zedong: „Pentru istoricii lor, lucrurile erau cunoscute. În 
polemica angajată cu sovieticii, ei foloseau exemplul Basarabiei ca dovadă că 
sovieticii sunt cotropitori de pământuri străine. Noi nu avusesem cum ști 
dinainte că ei cunosc problema Basarabiei” [92, p. 325].  

În cazul Basarabiei Hrushhov s-a exprimat: „Eu cred că nu trebuie să 
discutăm despre această problemă, că atunci în ţările socialiste ar trebui să se 
facă un plebiscit. Dacă românii ar ridica această problemă, eu personal aş fi 
pentru plebiscit şi să lăsăm popoarele să hotărască unde [sic!] vor să 
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aparţină” [93, p.340]. Deosebit de binevenit a fost răspunsul lui Gh. 
Gheorghiu-Dej în ședința Biroului Politic al CC al PMR, din 23 iunie 1964: „Și 
chestiunea Basarabiei, cum a putut să fie aruncată așa? Cred că e o obsesie și 
nu întâmplătoare. Sunt multe de spus aici. Ce fel de plebiscit vreți să faceți?... 
Poate aceasta îl preocupă: plebiscitul. Apoi dacă este așa, trebuie să fie adusă 
populația de acolo (de după Ural, unde a fost deportată o parte considerabilă a 
populației din Basarabia după anexarea sovietică din 1940 și după 1944 – 
n.n.), dacă dv. v-ați gândit la aceasta. Aduceți populația pe care ați izgonit-o de 
acolo și să faceți cu o comisie impărțială și să vedem cum o să iasă?” [94, p. 
24]. Se vede foarte clar că Gh. Gheorghiu-Dej era la curent cu crunta politică de 
deznaţionalizare şi îndoctrinare a populaţiei dintre Prut şi Nistru. 

Merită să fie prezentat un episod din timpul vizitei lui N. Hrushhov însoţit 
de I. Bodiul în România în perioada 18-25 iunie 1962: „…Dej, calm, a arătat 
că „limba română și cea moldovenească sunt una și aceeași limbă, românii și 
moldovenii sunt una și aceeași națiune”. Roșu „ca racul” la față, Bodiul i-a 
explicat lui Hrușiov care nu a intervenit în discuție că „sunt două limbi, una 
sub influență latină, alta sub influență slavă, că poporul moldovenesc este 
altceva decât poporul român”. În context, Dej a făcut o serie de reproșuri la 
adresa conducerii de la Chișinău, arătând că „românii din Basarabia nu au 
școli, n-au ziare în limba română, alfabetul latin este înlocuit cu cel chirilic”. 
Semnificativă pentru deosebirea de opinii în chestiunile discutate, confruntarea 
de atunci, ca și altele de mai târziu, „nu a avut însă efecte pozitive” [95,  
p.187]. 

Între 26 mai și 9 iunie 1964, o delegație oficială română, în frunte cu 
Chivu Stoica, membru al Biroului Politic al CC al PMR, avea o întrevedere cu o 
delegaţie sovietică, reprezentată de A. Mikoian, președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS, N. Podgornâi și Iuri Andropov, secretari ai CC al 
PCUS, care și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că în cadrul adunărilor 
organizațiilor de partid ale PMR „s-a pus problema Basarabiei și a Bucovinei 
de Nord”. Sovieticii declarau că în România erau revizuite bazele relațiilor cu 
URSS, ignorându-se rolul „eliberator” al armatei sovietice, întreținându-se o 
„stare de spirit antisovietică”, fiind susținute „acțiunile cu caracter 
naționalist” [96, p.21; 97, p.15-16]. 

Desigur, într-o măsură oarecare sovieticii aveau dreptate. Într-adevăr 
problema Basarabiei în acea perioadă nu era un tabu în România, dimpotrivă, 
era stimulată. Totuşi demnitari de rang înalt în negocierile româno-sovietice 
negau că România oficială punea problema Basarabiei: „Să ne lămurim – 
declara Bodnăraş – dacă la dv. s-a format vreo părere că România socialistă a 
pus, pune sau intenţionează să pună problema Basarabiei sau probleme 
teritoriale” (E. Bodnăraş [94, p.341]. Cât de bolnăvicioasă era problema pentru 
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sovietici vorbeşte şi faptul că la negocieri primul ministru al URSS, A.N. 
Kosygin a reacționat într-o manieră dură împotriva menționării numelui de 
Basarabia, insistând să se folosească „denumirea oficială” de RSS 
Moldovenească. Câtă lipsă de bun simţ. După ocuparea în 1812 cinovnicii ruşi 
ţarişti insistau pe numele Basarabia, interzicând folosirea numelui de Moldova, 
pentru a arăta că Basarabia „luată de la turci” (în realitate iniţial numele de 
Basarabia se răsfrângea doar asupra părţii de sud a Moldovei) nu este parte a 
principatului Moldovei. Acum aceeaşi ruşi insistau pe faptul să nu se folosească 
numele de Basarabia, demonstrând că Moldova (RSSM) este altceva decât 
Basarabia. Cunoscutele duble standarde. În finalul convorbirilor de pe 11 iulie 
1964 partea sovietică a primit cu satisfacție declarația primului ministru Maurer 
precum că România nu avea „nici un fel de pretenții teritoriale” față de URSS. 

 Începând cu Gh. Gheorghiu Dej problema Basarabiei se afla în vizorul 
conducerii dar trebuia de aşteptat momentul propice pentru a fi declarată. 
Existau şi lucrări care confirmau existenţa problemei dar era reţinută publicarea 
lor. De exemplu însemnările în manuscris ale lui K. Marx pe marginea lucrării 
istoricului francez Elias Regnault, „Histoire politique et sociale des 
Principautés Danubiennes” (1855), care aveau ca sursă scrierile lui N. 
Bălcescu, I. Ghica și I. Eliade Rădulescu, precum și studiul unui autor englez 
necunoscut, erau bune pentru tipar încă din anul 1961, dar conducerea PMR a 
considerat că adevărul în chestiunea Basarabiei nu se putea rosti în condițiile de 
atunci, pentru că ar fi antrenat inevitabil o dispută cu o mare putere care ar fi 
acuzat imediat România de intenția de revizuire a granițelor [97, p.258]. 
Promotorii liniei naționale au apreciat că metoda cea mai potrivită din punct de 
vedere tactic „ar fi aceea de a găsi argumente în interiorul sistemului”. Astfel 

au fost găsite aceste argumente 
la cei doi clasici ai învățăturii 
marxiste – K. Marx și F. Engels 
[98, p.113]. Pentru sovietici 
combaterea clasicilor marxism-
leninismului nu era un lucru 
uşor. Era chiar o problemă 
delicată pentru conducerea 
primei țări a „socialismului 
victorios”. 

Astfel în anul 1964 s-a 
ajuns în problema Basarabiei la 
o denunțare fățișă și publică a 
„lozincilor false” din perioada 
dintre cele două războaie și 
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după cel de-al Doilea Război Mondial, 
iar acest eveniment a fost marcat cu o 
„nouă bătaie de tobă plină de efect” [99, 
p. 64; 100, p.152]. La editura Academiei 
de Științe a Republicii Populare Române 
a fost editată lucrarea lui K. Marx 
„Însemnări despre români (Manuscrise 
inedite)”, care includeau patru 
manuscrise ale lui K. Marx, care 
fuseseră descoperite în arhiva Institutului 
internațional de istorie socială din 
Amsterdam. Acestea conţineau o serie 
de remărci critice la adresa politicii 
ţariste față de principatele române 
Moldova și Țara românească și, 
îndeosebi, „răpirea și ocuparea 
Basarabiei” [101, p.107]. „Turcia nu 
putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată 
suverana asupra ţărilor române” [101, p.167]. „Prin Tratatul de la București 
(1812), Rusia a obținut pentru ea însăși cedarea – aproape ½ din Moldova, 
provincia Basarabia. Convenția de la Akkerman (1826) și tratatul de la 
Adrianopol n-a conferit Rusiei niciun drept de suveranitate… Aceste provincii 
s-au veștejit la umbra protecției ruse” [101, pp.174-175]. ”…Ruşii s-au arătat 
aşa cum sunt: jaful şi ocuparea Basarabiei au spulberat toate iluziile…Ţăranul 
care suferise cel mai mult de pe urma ocupaţiei n-avea pentru muscal 
(moscovit) decât cuvinte de ură” [101, p.108].  

Aparitia acestui volum în librăriile din România a fost un semn că 
începuse, de sus, desprinderea de „fraţii noştri de la răsărit” de „eliberatorii 
poporului român”. Românilor li s-a oferit, prin dascălul marxismului, o lecţie 
de istorie românească ce le-a fost interzisă din 1944. Aceste manuscrise inedite 
ale lui Marx „serveau de minune intereselor românești” [102, p.271; 95, p.15], 
dezarmându-i pe apologeţii moldovenismului primitiv din URSS şi, în special, 
din RSSM, şi permiţându-i conducerii române „de a ridica problema 
adevărului istoric cu privire la teritoriul național, în primul rând, la 
Basarabia” [97, pp. 286-287; 98, p.113]. Dânduşi bine seama cu cine avea de a 
face, Bucureștiul aborda chestiunea Basarabiei exclusiv „prin prisma istoriei, a 
adevărului istoric”, neavând pretenții politice, mai ales, teritoriale, dar cu 
convingerea că „dreptul la cunoașterea adevărului istoric nu poate fi răpit 
nimănui” [95, p.288; 98, p.113]. Din cauza iritării sovietice tirajul lucrării a fost 
limitat la 20500 de exemplare, care s-a epuizat în doar câteva zile. Pentru a 
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contracara difuzarea cărţii Ambasada sovietică de la București a cumpărat un 
număr important de exemplare [102, p. 271; 97, p.15]. Astfel Bucureștiul arăta 
că pentru reafirmarea demnității naționale și politice era hotărât să înceapă 
„bătălia pentru tratarea corectă, pe baza adevărului istoric, a problemei 
schimbărilor teritoriale între România (Principatele Române) și Uniunea 
Sovietică (Rusia Țaristă), care va fi de lungă durată, grea și comporta riscuri, 
dar ea trebuia să înceapă „ [95, p.292; 98, p.114].  

Chişinăul prin persoana prim secretarului I.I. Bodiul, slugă credincioasă a 
Kremlinului, a acuzat autoritățile române de răspândirea unor „minciuni și 
denaturări despre Moldova”, calificând chiar publicarea manuscrisului lui 
K.Marx cu privire la anexarea Basarabiei de către Rusia țaristă drept o 
„propagandă naționalistă” [95, p.326]. RSS Moldovenească devenea un 
avanpost al URSS împotriva României. La comanda Kremlinului propaganda 
sovietică a început o campanie furibundă de denigrare a istoricului A. Oţetea 
(unul din coordonatorii ediţiei însemnărilor despre români), învinuindu-l de fals 
că „a preluat citate din Marx preluate din lucrarea antirusă 
bonapartistă „Istoria politică şi socială a Principatelor Dunărene”, publicată 
în anul 1855 la Paris de E. Regnault, un istoric burghez francez...că se 
întreprinde tentativa de a instiga stările de spirit antisovietice, a semăna 
seminţele neîncrederii şi ostilităţii între popoarele rus, moldovenesc şi român” 
[97, p.594; 93, p.348]. „Trezeşte nedumerire că asemenea denaturări ale 
realităţii istorice nu numai că nu sunt condamnate, ci, dimpotrivă, sunt 
susţinute de actualii conducători ai PCR; se reafirmă în chip voalat în 
documentele de partid şi de stat, pe baza cărora se întreprind măsuri 
ideologice, se construiesc relaţiile cu partidul şi statul nostru” [97, p.594-595; 
93, p.348]. 

Lucrarea lui K. Marx „Însemnări despre români” a fost reeditată şi în 
diaspora românească de editura „Carpații” din Madrid, cu un larg comentariu 
de Pamfil Șeicaru. În Basarabia lucrările lui Marx și Engels despre români erau 
interzise, dar ele au pătruns și au circulat clandestin, având un ecou deosebit în 
mediile intelectualității din RSSM. Acest lucru îl confirmă distinsul profesor de 
științe economice de la Chișinău, Sergiu Chircă, care menţionează că „cartea se 
transmitea din mână în mână printre intelectualii din Basarabia anilor `60 ai 
secolului trecut, am avut și eu fericita ocazie s-o primesc doar pentru o noapte, 
ca apoi s-o transmit mai departe” [84, p.63]. 

De menţionat că anul 1964 a fost un punct de cotitură în lagărul socialist. 
N. Hrushhov, cel care a demolat cultul personalităţii lui Stalin şi a adus un 
anumit dezgheţ în relaţiile internaţionale, este răsturnat printr-o lovitură de stat 
şi înlocuit de mai tânărul, creatura lui N. Hrushhov, L.I. Brejnev. Înlocuirea 
excentricului, imprevizibilului N.S. Hrushhov cu mai cumpătatul şi iubitor de 
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distracţii şi slavă L.I. Brejnev la cârma URSS, în 1964, nu a schimbat nimic în 
politica externă a URSS, a fost instaurat un fel de Status Quo. Să ne amintim că 
în perioada Hrushhov a avut loc invazia sovietică a Ungariei în 1956, iar în 
perioada Brejnev – invazia Cehoslovaciei în 1968. România putea fi oricând 
subiectul invaziei sovietice cu atât mai mult că deseori conducerea României le 
crea dureri de cap cu diferite „pretenţii”. Şi în România are loc schimbarea 
guvernării. La trei zile după moartea lui Gh. Gheorghiu Dej, N. Ceauşescu preia 
funcţia de secretar general al Partidului Muncitoresc Român (în scurt timp 
redenumit în Partidul Comunist Român). În primii ani N. Ceauşescu s-a 
îndepărtat de linia PCUS [103]. Discursul împotriva invaziei Cehoslovaciei din 
21 august 1968 a fost catalogat de Brejnev drept „gălăgie nesănătoasă”.  

În spiritul timpului de atunci se organizau întâlniri periodice (formale şi 
informale) a conducerii URSS cu conducerile ţărilor satelite din blocul socialist 
pentru a le mai reduce din elanul naţionalist. La 7 iulie 1970 a fost încheiat un 
nou Tratat de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între România şi 
Uniunea Sovietică. Problemele controversate din istoria relaţiilor româno-
sovietice au reapărut în centrul atenţiei, conducerea sovietică atrăgând mai 
insistent în această luptă structura obiedientă Kremlinului – RSS 
Moldovenească. Drept confirmare vine şi Nota informativă din 11 noiembrie 
1970, înaintată CC al PCM de către S.I. Afteniuk, directorul Institutului de 
istorie a partidului cu privire la reflectarea în lucrările româneşti a unor aspecte 
ale relaţiilor româno-sovietice din perioada anilor 1918-1944 şi că, începând din 
anii '60, în România „a început devierea de la tratarea marxistă” (manuscrisul 
despre români al lui Marx demonstrează tocmai contrariul!) a acestor probleme. 
La 20 noiembrie 1970, la CC al PCM a fost organizată o consfătuire cu uşile 
închise cu participarea primilor secretari ai comitetelor raionale şi orăşeneşti de 
partid, a şefilor de secţie ai CC, a miniştrilor şi conducătorilor de departamente. 
În faţa lor primul secretar al CC, I.I. Bodiul, a prezentat raportul „Despre 
măsurile privind intensificarea activităţii ideologice în rândurile oamenilor 
muncii din republică…”, în care prezenta „cauzele" înrăutăţirii relaţiilor 
sovieto-române, acuzând politica oficială română că „nu recunoştea 
„legalitatea existenţei naţiunii moldoveneşti" şi ignora faptul existenţei RSS 
Moldoveneşti”. Istoricul Gh. E. Cojocaru evidenţiază atenţia acordată de fosta 
conducere de partid şi de stat a RSSM „îmbunătăţirii muncii ideologice în 
vederea contracarării influenţei „nocive" a propagandei româneşti” [104, 
pp.106-107]. Faptul că aceste acţiuni antiromâneşti erau dirijate de Kremlin nu 
exista nici  o îndoială. Drept confirmare vine şi una din declaraţiile secrete ale 
lui L.I. Brejnev din august 1971: „Ceauşescu a mers prea departe. Conduce 
lupta împotriva noastră şi constituie principalul obstacol în calea liniei 



104                                                                                                                     Valeriu Dulgheru                       

 

noastre... Noi am avut răbdare în privinţa comportamentului României. Trebuie 
să încercăm să exercităm influenţă asupra evoluţiilor din interiorul ţării”. 

Pentru a contracara „pericolul românesc” regimul bodiulist a înăsprit 
cenzura împotriva acelei părţi a intelectualităţii moldave care a „tulburat 
apele”.  Din cauza regimului comunist care era mai drastic la Chişinău decât la 
Moscova unii reprezentanţi ai intelectualităţii au părăsit baştina în perioada 
1960-1980. Exemplu grăitor în acest sens este soarta celui mai mare scriitor al 
Moldovei, din a doua jumătate a sec. al XX-lea, Ion Druţă. Deja în 1955-1956, 
a apărut piesa lui – „Casa Mare”, care a devenit cunoscută în Republică. 
Totodată, publicarea ei în revistele literare, sub diferite pretexte, se tărăgăna din 
cauza că chipurile „conţine unele momente denigrătoare pentru imaginea 
omului sovietic, iar personajele sunt negative, şi nu corespund unui model 
prestabilit”. Ulterior, fiind lipsit de apartamentul său în oraş, deoarece casa în 
care locuia el trebuia să fie demolată, practic fiind interzis în Moldova, maestrul 
I. Druţă pleacă la Moscova, unde se află până în prezent. 

Pe urmele lui I. Druţă, au mers regizorul Ion Ungureanu, actorul-cineastul 
Emil Loteanu şi compozitorul Eugeniu Doga, care se stabilise definitiv cu traiul 
în Moscova în 1990. După absolvirea studiilor actoriceşti, Ion Ungureanu a fost 
angajat, în anul 1960, ca actor la Teatrul „Luceafărul” din Chişinău, 
îndeplinind, în perioada 1964-1971 şi funcţia de director artistic al teatrului. 
Mai târziu a fost acuzat de naţionalism şi nevoit să părăsească RSSM. Pleacă la 
Moscova, unde lucrează ca regizor la Teatrul Armatei din metropola rusă 
(1978-1989). 

Mai complicată a fost soarta lui Emil Loteanu. După plecarea de la 
studioul „Moldova-film”, în care a lucrat în 1962-1973, Loteanu s-a angajat ca 
regizor la studioul „Mosfilm” din Moscova. În anul 1985 a revenit în RSS 
Moldovenească, îndeplinind, în perioada 1987-1992, funcţia de preşedinte al 
Uniunii Cineaştilor din Moldova. A avut un rol important în formarea a două 
promoţii de regizori de film, în cadrul Şcolii superioare de regie. El a fondat 
Asociaţia experimentală de creaţie „Phoenix-M”, revista de teatru şi film 
„Lanterna Magică”, fiind şi autorul emisiunii televizate „Se caută o stea” şi 
conducătorul cursului de actori de teatru şi film la Institutul de Arte din 
Chişinău. După 1992 a revenit la Moscova. 

Spre sfârşitul anilor ’80, din cei enumeraţi, a revenit definitiv la baştină 
doar Ion Ungureanu, care în 1990-1994 a fost ministru al culturii. Ion Druţă a 
întreprins o tentativă de a reveni însă nu a fost acceptat de colegii-scriitori din 
Moldova, fiindcă a refuzat să se reorienteze la valorile culturale româneşti, 
apărând identitatea naţională moldovenească. A fost nevoit să revină la 
Moscova. Regizorul Emil Loteanu a rămas la Moscova şi acolo a decedat în 
2003, cu toate că după 1989, şi-a revăzut patria de nenumărate ori. A locuit la 
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Moscova până nu demult şi Eugeniu Doga, în pofida faptului că, în 1989-2008 
de nenumărate ori a vizitat Moldova, cu diferite scopuri, obţinând şi „Ordinul 
Republicii”. 

După o relativă linişte pe frontul româno-sovietic în octombrie 1974, 
adjunctul ministrului sovietic de Externe, N. N. Rodionov, la avertizat pe Gh. 
Badrus, ambasadorul român la Moscova, despre apariţia în publicaţiile din 
România a unor referiri, neadecvate în opinia părţii sovietice, la Basarabia şi 
Bucovina. În şedinţa din 15.10.1974 a Comitetului Politic Executiv al CC al 
PCR N. Ceauşescu a menţionat: „Desigur nu putem să nu luăm în considerare 
această notă şi trebuie ca atare să respingem în mod corespunzător - politicos, 
dar ferm - pentru că [aceasta] constituie o denaturare a realităţilor istorice... 
În fond împărţirea Moldovei este realizată în 1812 printr-un dictat şi avem 
acordul între turci şi ruşi, ambele imperii. Istoricii de atunci şi opinia publică 
au condamnat atunci acest act. Marx şi Engels însuşi au în această privinţă 
aprecieri foarte clare… Alta este problema că România nu a ridicat probleme 
teritoriale şi alta este o discuţie între istorici. Este cu totul altceva! Ar însemna 
să acreditezi ideea că ţarismul a eliberat Basarabia, că tratatul cu turcii este 
un tratat eliberator, înseamnă să justifici toată politica colonială şi de 
dominaţie pe care nu o acceptăm; şi nici nu o putem accepta" [97, p. 583]. 
Desigur, ştabii de la Kremlin îşi dădeau bine seama că mica Românie nu va 
înainta niciodată pretenţii teritoriale colosului URSS, însă se temeau de 
internaţionalizarea Problemei Basarabiei, pe care a făcea tot mai insistent 
conducerea României.  „Neîndoielnic, sovieticii erau nemulţumiţi de politica 
independentă a României, dar îngrijorarea lor cea mai mare, constantă, avea 
la bază încercările tot mai frecvente ale Bucureştilor de a prezenta public 
adevărul istoric despre Basarabia, activitate interpretată ca fiind îndreptată 
făţiş contra intereselor URSS, urmărind revendicarea vechilor teritorii 
româneşti” notează istoricii români Ioan Popa şi Luiza Popa. 

La sfârşitul lunii mai 1976 secretarul CC al PCUS, K.F. Katuşev, a 
efectuat o vizită în România la care în preajma Conferinţei de la Berlin a 
partidelor comuniste şi muncitoreşti din Europa, a discutat cu N. Ceauşescu o 
serie de aspecte ale relaţiilor bilaterale româno-sovietice, inclusiv referitoare la 
chestiunea sensibilă a frontierei dintre cele două state [105, p.180].  

La scurt timp, pe 1-2 august 1976 N. Ceauşescu a făcut o vizită în RSSM, 
având convorbiri cu I. I. Bodiul, prim-secretar al CC al PC din Moldova, alţi 
membri ai conducerii de partid şi de stat ai Republicii, în cadrul cărora                
N. Ceauşescu s-a declarat de acord cu dezvoltarea schimburilor de experienţă, 
neabordând, sub nicio formă, probleme de natură să trezească suspiciuni la 
Moscova. Într-o informare transmisă CC al PCUS despre vizita în RSSM a lui       
N. Ceauşescu, I.I. Bodiul atrăgea atenţia asupra faptului că liderul român a 
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folosit termenii „RSS 
Moldovenească”, „Moldova 
sovietică”, „poporul  
moldovenesc” „şi nu o dată l-a 
corectat pe traducătorul său, 
care omitea aceste noţiuni” 
(marele moldovean I. I. Bodiul 
avea nevoie de translator în 
discuţii cu N. Ceauşescu!) [104, 
p.607-608)].  Bodiul recunoştea 
că „pe fundalul unor  relaţii bune 
ale RSR cu URSS, relaţiile 
României cu RSSM au fost cam 
încordate”, subliniind că „de 
relaţiile dintre RSR şi Moldova 
depind în mare parte relaţiile 
dintre România şi URSS”. 

 După vizita la Chişinău, N. Ceauşescu a avut, la 3 august, o întâlnire cu 
L.I. Brejnev la Ialta, în cursul căreia a fost evocată şi vizita întreprinsă de 
liderul român în RSSM. Referindu-se la relaţiile bilaterale, N. Ceauşescu a ţinut 
să sublinieze că „în momentul de faţă, între cele două ţări nu există probleme 
care să poată crea vreun motiv de fricţiune sau de neînţelegere”. Era o tactică a 
liderului român, care nu dorea să amplifice unele neînţelegeri care continuau, 
totuşi, să marcheze relaţiile dintre cele două ţări şi partide. S-a văzut acest lucru 

la următoarea întâlnire a 
celor doi lideri peste un an.  

 În cursul primei vizite 
oficiale la Bucureşti a lui L. 
I. Brejnev din 1976 (la 11 ani 
de la vizita oficială a lui N. 
Ceauşescu în URSS, în 
septembrie 1965), au fost 
reluate şi aspectele sensibile 
ale relaţiilor dintre cele două 
ţări. L. Brejnev a  subliniat 
că graniţa dintre cele două 
ţări era „o graniţă a păcii, 
prieteniei şi frăţiei” şi a 
evidenţiat semn ificaţia 
declaraţiilor făcute de N. 

 
 

I.I. Bodiul, prim secretar al PCM şi N. Ceauşescu, 
Secretarul PCR, pe 2 august 1976, a 36-a 
aniversare a RSS Moldovenești. Chisinau.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan_Bodiul#/media/File: 
Nicolae_Ceausescu_si_Ivan_Bodiul.jpg 

 
 

L. I. Breșnev și N. Ceaușescu. București, 5 august 1977 
https://ceausescunicolae.wordpress.com/2012/02/07/cea
usescu-in-fata-lui-brejnev-basarabia-pamant-romanesc/
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Ceauşescu la Congresul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi în timpul vizitei în 
RSSM. Liderul român a sesizat acest moment, pentru a evidenţia răspunderea 
pe care cele două partide o purtau pentru dezvoltarea colaborării şi prieteniei 
dintre ele. „În acest cadru trebuie înţelese declaraţiile pe care le-am făcut la 
Congresul Culturii şi Educaţiei Socialiste, cât şi în Moldova cu privire la faptul 
că graniţele dintre România şi Uniunea Sovietică trebuie să devină graniţe ale 
păcii şi colaborării active, că aceasta exprimă în fapt poziţia partidului nostru” 
a menţionat N. Ceauşescu. În această atmosferă degajată liderul român a 
formulat o propunere îndrăzneaţă pentru acele timpuri (similară propunerii lui 
Gh. Gheorghiu Dej de retragere a armatei sovietice din România, făcută în 1955 
şi realizată în 1958!) -lichidarea gardului de sârmă ghimpată la frontiera dintre 
cele două ţări, subliniind: „Şi pentru că suntem între noi trebuie să spun că este 
greu de înţeles de ce este nevoie ca la graniţele noastre să mai păstrăm sârma 
ghimpată. Ori ne este teamă că cetăţenii noştri nu se vor putea înţelege?! Cred 
că ar trebui să ne gândim să înlăturăm unele lucruri care într-adevăr sunt 
anormale între două ţări socialiste care sunt şi vecine şi prietene în acelaşi 
timp şi care au vechi tradiţii de colaborare, pe care trebuie să le ridicăm pe o 
treaptă superioară”. Spre deosebire de predecesorul său N.S. Hrushhov, care a 
primit propunerea lui Gh. Gheorghiu Dej cu irascibilitate, chiar isterie, din 
partea lui L. I. Brejnev nu s-a înregistrat nicio reacţie la acea declaraţie 
curajoasă a lui N. Ceauşescu, dar nici ulterior nu s-a făcut nici un pas în această 
direcţie. Ştabii de la Kremlin îşi dădeau bine seama că deschiderea graniţelor ar 
fi fost mortală pentru creatura lor RSSM. Acest lucru a ieşit în evidenţă la 
următoarea întâlnire a celor doi lideri. 

Următoarea întîlnire a lui N. Ceauşescu şi L. I. Brejnev a avut loc în 
Crimeea la 5 august 1977, care a fost cea mai îndelungată (a ţinut 4 ore). Printre 
problemele incluse pe ordinea de zi N. Ceauşescu îi reproşa lui L.I. Brejnev 
următoarele chestiuni:  

- se reabilitează politica ţarismului în Balcani şi în regiunea dunăreană, 
aceasta fiind prezentată doar în plan pozitiv; 

- este tratată incorect existenţa poporului moldovenesc, limbii moldoveneşti 
şi naţiunii moldoveneşti separate; 

- în literatura moldovenească, clasicii români sunt numiţi incorect 
moldoveni; 

- este absolut incorectă şi sub aspect istoric, social şi al luptei de clasă, şi 
sub aspect marxist afirmaţia că includerea, în 1812, a Basarabiei în componenţa 
Rusiei a fost legitimă şi conformă voinţei popoarelor. 

Referitor la evenimentul 1812 Rusia a ocupat în 1812 un teritoriu care nu 
i-a aparţinut. Bătălia între adevăr şi minciună nu a încetat nici pe o clipă în 
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ultimii 200 de ani. Stenograma discuţiei Ceauşescu-Brejnev din anul 1977 este 
o dovadă în plus. 

La un moment dat, în timpul discuţiei cu Ceauşescu, Brejnev a aruncat 
întrebarea-cheie (aceeaşi întrebare standard o dădea de fiecare dată şi 
predecesorul său Hrushhov!): „Aveţi cumva pretenţii teritoriale?”. La care, ca şi 
predecesorul său Gh. Gheorghiu Dej, a răspuns diplomatic că tot ce doreşte este 
afirmarea adevărului istoric. Ceauşescu ştia foarte bine că afirmarea adevărului 
istoric ar fi dus la prăbuşirea întregului imperiu sovietic bazat pe cotropirea 
diverselor teritorii de la vechini de aceea era de înţeles de ce Moscova 
întotdeauna în astfel de cazuri recurgea la ameninţarea cu forţa. Răspunsul la 
această ameninţare a fost dintotdeauna unul simplu (al celui mai slab în faţa 
celui puternic): nu avem pretenţii teritoriale faţă de nimeni, vrem doar ca 
adevărul să fie cunoscut şi înţeles de cât mai mulţi oameni. Abia după aceea 
vom putea vorbi despre ce şi cum ne mai rămâne de făcut pentru a îndrepta 
nedreptăţile istorice. Printre subiectele discutate au mai fost: aşezarea vechilor 
daci; atitudinea lui Petru I faţă de independenţa Principatului Moldovei ş.a. 
Vorbind despre daci N. Ceauşescu demonstra că ei au populat pământurile până 
peste Bug, iar slavii au jucat asupra popoarelor balcanice aproape acelaşi rol pe 
care l-au jucat şi triburile tătaro-mongole. Referitor la tratatul dintre D. 
Cantemir şi Petru I Ceauşescu menţiona că Petru I a promis integritatea şi 
independenţa Principatului Moldovei, iar ţarii care l-au succedat la tron au 
încălcat aceste promisiuni [106, pp.201-203]. 

Spre sfârşitul întrevederii a fost atinsă şi problema sensibilă a graniţei 
româno-sovietice. Liderul român a reafirmat ataşamentul conducerii române 
faţă de înţelegerea convenită ca în publicaţiile din cele două ţări să nu fie 
vehiculate teze contrare adevărului istoric, precizând: „Noi nu am ridicat şi nu 
ridicăm nicio problemă privind graniţa cu Uniunea Sovietică. Avem probleme 
de colaborare, avem de realizat împreună un şir de lucruri, inclusiv pe Prut” 
(se avea în vedere proiectul construirii centralei hidroelectrice şi nodului de 
navigaţie de la Stânca-Costeşti). N. Ceauşescu a propus ca secretarii 
Comitetelor Centrale ale celor două partide să se întâlnească din nou pentru a 
clarifica lucrurile în această chestiune şi a se pune capăt discuţiei. „Vreau să 
spun clar că Comitetul Central doreşte ca această problemă să fie închisă şi să 
acţionăm pentru dezvoltarea unor relaţii de colaborare” a conchis Ceauşescu - 
[106, p. 186].  

Simţindu-se în nesiguranţă (hoţul întotdeauna e suspicios!) guvernul 
sovietic a continuat evocarea suspiciunilor de revendicări teritoriale din partea 
României. Astfel la 16 martie 1978, în cadrul unei şedinţe a Comitetului Politic 
Executiv al CC al PCR, N. Ceauşescu a informat că ambasadorul român la 
Moscova, Gh. Badrus, a fost invitat în februarie 1978 de către N. Rodionov, 
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adjunct al ministrului sovietic de Externe, care i-a atras atenţia asupra faptului 
că „…în România au apărut, contrar înţelegerilor realizate, o serie de 
publicaţii care prezentau unele „lucruri neprieteneşti" la adresa Uniunii 
Sovietice” şi că acestea puneau în discuţie caracterul legitim al frontierei 
româno-sovietice, provocând nelinişte la Moscova. Iritat de asemenea poziţie, 
Nicolae Ceauşescu i-a indicat secretarului CC al PCR, Şt. Andrei, să se 
răspundă pe aceeaşi cale părţii sovietice, precizând: „Să le arătăm că o 
asemenea acţiune nu corespunde înţelegerilor, că noi le-am spus clar că nu 
putem accepta teza că ocupaţia din 1812 a fost eliberare, că nu putem accepta 
nici noţiunea de o nouă naţionalitate, că este un nonsens şi ei ştiu acest lucru… 
Să le dăm un răspuns să nu rămână oamenii cu impresia că nu-i luăm în seamă 
şi nu ştim şi noi dialectică” [107]. Istoricul Gh. Cojocaru explică motivele 
iritării produse la Moscova prin faptul sesizărilor incorecte trimise la centru din 
partea conducerii RSSM. Astfel, la 1 aprilie 1978, I. Calin, secretar al CC al 
PCM, informa CC al PCUS despre intensificarea propagandei româneşti asupra 
RSSM, declarând că „…în ultimul timp, în România se întreprind măsuri active 
privind extinderea şi aprofundarea în continuare a campaniei de falsificare a 
evenimentelor istorice legate de tratarea istoriei Moldovei, a relaţiilor ruso-
române şi sovieto-române, privind intensificarea tentativelor de a exercita o 
influenţă negativă prin diverse canale asupra populaţiei din RSSM” [104, p. 
676). Era o reacţie a regimului de la Chişinău deranjat de adevărul istoric 
promovat de istoricii români. 

În acelaşi an, la 7 august 1978, în Crimeea a avut loc o nouă întâlnire între 
liderii sovietic şi român, pe agenda căreia a reapărut problema Basarabiei. În 
final, L. I. Brejnev şi N. Ceauşescu au convenit organizarea unei discuţii mai 
largi, la nivelul unor delegaţii ale celor două partide asupra problemelor 
bilaterale, precum şi pentru efectuarea unui schimb de păreri pe probleme ale 
situaţiei internaţionale. În contextul acestor înţelegeri pe 13 octombrie 1978 la 
Bucureşti a sosit o delegaţie a PCUS, condusă de către A.A. Gromîko, membru 
al Biroului Politic al CC al PCUS, ministrul Afacerilor Externe al URSS, care a 
purtat convorbiri cu delegaţia PCR, condusă de P. Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, viceprim-ministru al guvernului 
român, ministrul Finanţelor. Printre problemele bilaterale discutate A. Gromîko 
s-a referit la „problema continuării difuzării în România a materialelor cu 
problema teritorială”. „Nu putem oare să ne înţelegem o dată pentru 
totdeauna? Spunem acest lucru, pentru că într-o anumită măsură aceste 
probleme înveninează relaţiile noastre. Avem nevoie, şi noi şi dumneavoastră, 
de acest lucru? Ştim că poziţia noastră nu se va schimba, pentru că o asemenea 
problemă nu există; dumneavoastră ştiţi, de asemenea, acest lucru. Nu ne 
îndoim că vă daţi perfect seama de acest lucru” [108]. Delegaţia sovietică era 
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iritată de apariţia în presă, în literatura istorică, în manualele pentru şcolile 
medii, în materialele pentru reţeaua învăţământului de partid din România „…a 
teoriei aşa-zisei apartenenţe” „Acapararea de către România regală a 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord în 1918 este prezentată în aceste materiale ca 
o expresie a voinţei oamenilor muncii români din Moldova de dincolo de Prut 
de a se uni cu patria-mumă, România, iar reglementarea paşnică a acestei 
probleme în 1940 este caracterizată ca o amputare a Basarabiei” a declarat 
secretarul CC al PCUS K.V. Rusakov, cerând delegaţiei române să confirme 
„din nou, printr-o declaraţie, lipsa unor probleme teritoriale în relaţiile 
sovieto-române”.  

Cu toate acestea problema a reapărut din nou la 1 august 1979 în cadrul 
întâlnirii din Crimeea dintre N. Ceauşescu şi L.I. Brejnev. La declaraţia 
liderului sovietic că relaţiile de prietenie sovieto-române „sunt umbrite într-o 
anumită măsură, pentru că trebuie să ne ocupăm de rezolvarea unor probleme, 
să revenim din nou în trecutul istoric, să discutăm iarăşi şi iarăşi probleme la 
care ne-am referit nu o dată cu tine” N. Ceauşescu a recunoscut că „mai apar o 
serie de probleme în legătură cu istoria”, subliniind că acestea nu reprezentau 
„nici a zecea parte” din câte apăreau în Uniunea Sovietică, propunând ca 
„istoricii, eventual şi pe linie ideologică, să se întâlnească, să discute aceste 
probleme”, căutând să se pună capăt acestei stări de lucruri care nu trebuiau să 
umbrească relaţiile dintre cele două ţări. Cu toate acestea, în anul 1981, în 
manualul de istorie a României a fost publicat, pentru întâia oară, articolul 3 al 
Protocolului secret al Pactului Molotov-Ribbentrop, în care era consemnat 
dezinteresul Germaniei faţă de anexarea Basarabiei la URSS [109]. Aceasta a 
fost ultima întrevedere a lui N. Ceauşescu cu L.I. Brejnev care a decedat pe 10 
noiembrie 1982. 

Problemele controversate de istorie nu au mai fost reluate în convorbirile 
cu liderii sovietici care i-au succedat – Iu. Andropov, K. Cernenko şi M. 
Gorbaciov, chiar dacă în cele două ţări apăreau publicaţii cu abordări ale 
problemelor dureroase. La Moscova nu au scăpat cu vederea apariţia lucrării 
istoricilor M. Muşat şi I. Ardeleanu „De la statul geto-dac la statul naţional 
unitar” în care, pentru prima oară, era inclusă istoria Basarabiei în perioada 
1812-1918 [110] însă nu urmat nicio reacţie oficială. Odată cu alegerea lui M. 
Gorbaciov, în martie 1985, ca secretar general al CC al PCUS, problematica 
respectivă a încetat să mai fie abordată în convorbirile româno-sovietice. Abia 
în anul 1989, atunci când deosebirile de păreri la nivelul celor două conduceri s-
au accentuat semnificativ în alte chestiuni, mult mai importante, problemele de 
istorie au revenit în discursul lui N. Ceauşescu, aşa cum s-a întâmplat la 13 
noiembrie 1989, când acesta i-a informat pe membrii Comitetului Politic 
Executiv al CC al PCR despre principalele prevederi ale raportului pe care urma 
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să-1 prezinte în faţa Congresului al XlV-lea al partidului. N. Ceaşescu s-a 
referit, printre altele, la necesitatea adoptării unor măsuri pentru soluţionarea 
tuturor problemelor rămase nerezolvate după cel de-al Doilea Război Mondial. 
„În primul rând apare necesar să se adopte o poziţie clară, fără echivoc, de 
condamnare şi anulare a tuturor acordurilor încheiate cu Germania hitleristă, 
trăgându-se concluzii practice pentru anularea tuturor urmărilor acestor 
acorduri şi dictate, pentru ca odată ce se consideră că toate acestea au fost 
greşite, trebuie, realmente, să se meargă până la capăt” făcându-se aluzie la 
Pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939 şi la Protocolul secret adiţional 
la acesta, prin care teritorii româneşti - Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul 
Herţei fuseseră anexate la URSS [111]. Problema recunoaşterii existenţei 
protocoalelor secrete la Pactul Molotov-Ribbentrop a constituit obiectul 
discuţiilor în cadrul şedinţei Biroului Politic al CC al PCUS din 5 mai 1988, 
înaintea vizitei lui M. Gorbaciov în Polonia. Cei mai mulţi dintre participanţi s-
au pronunţat în favoarea recunoaşterii acestor documente. În opinia lui V.A. 
Medvedev, păstrarea tăcerii în legătură cu ele în situaţia în care textul integral 
fusese publicat în presa poloneză în varianta păstrată în Occident putea crea 
impresia că „ne temem de ceva, încercăm să ascundem ceva, trecem sub tăcere 
ceva” [112, p.551]. Şi ministrul de externe A. Gromîko a subliniat că 
„...nerecunoaşterea protocoalelor secrete este inacceptabilă şi că din punctul 
de vedere al intereselor de durată ale URSS trebuie să spunem 
adevărul…Riscul va fi mai mic dacă vom spune adevărul” [112, p.552) 
admiţând că în vest s-ar fi putut păstra originalele documentelor. Din cei 
prezenţi doar preşedintele KGB V. Cebrikov a exprimat o poziţie deosebită, 
precizând: „Neîndoielnic se vor intensifica stările de spirit antisovietice în 
Polonia. Cererea de revizuire a graniţelor. Şi mai complicate vor fi relaţiile cu 
România. Va avea loc o răbufnire de cerereri privind separarea Pribalticii 
(Țărilor Baltice – n.a.). În general, publicarea este cel puţin prematură”. 

Această problemă a reapărut la 2 iunie 1989, la Congresul I al deputaţilor 
poporului al URSS, când a fost constituită o comisie specială, condusă de către 
A. N. Iakovlev. La 23 decembrie 1989, A.N. Iakovlev a prezentat în faţa 
Congresului al II-lea raportul intitulat „Cu privire la evaluarea politică şi 
juridică a Tratatului de neagresiune sovieto-german din anul 1939” 
menţionând: „Păşind pe calea împărţirii prăzii cu fiara, Stalin a început să se 
exprime prin limbajul ultimatumurilor şi ameninţărilor în relaţiile cu vecinii, 
îndeosebi cu ţările mici. Nu a socotit blamabil să recurgă la forţa armelor, aşa 
cum s-a întâmplat în disputa cu Finlanda. Într-o manieră de mare putere a 
realizat revenirea în componenţa Uniunii a Basarabiei, reinstaurarea Puterii 
sovietice în Pribaltica (Țărilor Baltice – n.a.). Toate acestea au deformat 
politica sovietică şi morala statală” [113, p.12]. În baza acestui raport, la 24 
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decembrie 1989, cel de-al II-lea Congres al deputaţilor poporului din URSS a 
adoptat o hotărâre, în care se constata că Protocolul din 23 august 1939 şi 
celelalte protocoale secrete semnate cu Germania în anii 1939-1941 reprezentau 
„o abatere de la principiile leniniste ale politicii externe sovietice”. Congresul a 
condamnat „faptul semnării protocolului adiţional secret din 23 august 1939 şi 
a altor înţelegeri cu Germania” şi a recunoscut protocoalele secrete ca 
„inconsistente şi lipsite de valabilitate din momenul semnării lor”. 
       În şedinţa Comitetului Politic Executiv din 13 noiembrie 1989, N. 
Ceauşescu a informat despre unele probleme „legate de Moldova Sovietică”, 
atrăgând atenţia că presa română trebuia să publice aceste informaţii. „Noi nu 
putem să nu luăm niciun fel de poziţie în această problemă, având în vedere, în 
primul rând, că problema Basarabiei este legată de acordul cu Hitler, de 
acordul dintre Uniunea Sovietică şi Hitler. Anularea acestui acord, în mod 
inevitabil, trebuie să pună şi problema anulării tuturor acordurilor care au 
avut loc, inclusiv să se soluţioneze, în mod corespunzător, problema Basarabiei 
şi Bucovina de Nord (nordului Bucovinei - n.a.). Va trebui să discutăm cu 
Uniunea Sovietică această problemă în perioada următoare”. N-a mai reuşit. 
Era ultima declaraţie a lui Ceauşescu în această chestiune sensibilă a relaţiilor 
româno-sovietice. 
 
 
3.8. Politica lingvistică şi a cultelor 

 

3.8.1. Înlocuirea limbii române cu aşa zisa „limbă moldovenească” 
 

„N-avem două limbi şi două literaturi,  
ci numai una, aceeaşi ca peste Prut”. 

(A. Mateevici)  
 

Spunea cineva că un popor dispare atunci când încetează a-şi mai vorbi 
limba. Acest lucru l-au cunoscut foarte bine şi ştabii de la Kremlin. În perioada 
ţaristă, în cei peste 100 de ani de asuprire, regimul țarist a făcut tot posibilul 
pentru a-l transforma pe ţăranul român basarabean într-un mujic rus. Țarizmul a 
folosit toate pârghiile: şcoala, în care se învăţa doar în limba rusă; biserica, în 
care slujbele se făceau doar în limba rusă; în toate sferele sociale se folosea 
doar limba rusă; în armata ţaristă bietul soldat român îşi blestema zilele fiindcă 
nu înţelegea comenzile ofiţerilor ruşi, fiind socotit prost. Cu cel mai bicisnic 
funcţionăraş ţăranul basarabean era obligat să vorbească doar în limba rusă, 
limbă străină fiinţei lui, pe care nu o cunoştea. Printr-un decret imperial din 3 
februarie 1871, a fost interzisă predarea limbii române în şcolile din Basarabia. 
Cu toate acestea regimului imperial ţarist nu i-a reuşit rusificarea ţăranului 
basarabean. Ilustrul poet şi patriot Nicolae Dabija spunea că „…pe basarabeni 
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ia salvat de rusificare faptul că nu au învăţat la şcoală”. De aceea la 1905 în 
Basarabia gradul de analfabetizare era foarte înalt: 90% printre bărbaţi şi 98,5% 
printre femei. Era o situație tristă, totuși școala, chiar fiind extrem de rusificată, 
oricum avea o funcție educațională. 

Aceeaşi politică de rusificare a fost promovată şi de regimul sovietic 
comunist. Chiar din primele zile după răpirea Basarabiei în a. 1940 regimul de 
ocupație sovietic a introdus limba rusă în toate sferele sociale, iar limba română 
a fost înlocuită cu aşa zisa limbă moldovenească cu grafie chirilică. Astfel se 
încerca de a-l apropia pe basarabean de limba rusă, scrisă în aceeaşi grafie. 

Regimului de ocupaţie sovietic nu i-a fost greu să-şi implementeze rapid 
ideile de rusificare deoarece experimentase acest plan diabolic în stânga 
Nistrului, în fosta RASSM timp de 16 ani. În 1940, mai apoi în 1944, toţi 
funcţionarii de partid, cadrele didactice de limbă moldovenească erau aduse de 
peste Nistru. Această practică a continuat până prin anii ’60. În acele timpuri 
circula o zicală sovietică: „Dacă vrei să fii ministru trebuie să fii de peste 
Nistru”. De fapt în stânga Nistrului au fost pregătite minuţios toate structurile 
care după 1940 au fost transpuse în Basarabia, în partea dreaptă a Nistrului, 
inclusiv şi în sistemul şcolar, în domeniul lingvistic. Moscova a ordonat ca 
jargonul rusificat, care fusese introdus în RASSM, să devină limba oficială a 
RSS Moldoveneşti. Unul dintre cei mai fervenţi promotori ai acestei „linghi 
moldovneşti” a fost Ivan Dimitrievici Ceban, un moldovean rusificat din 
Ucraina, mare specialist în „sintaxisu linghii moldovneşti”.  Faptul că Basarabia 
rămăsese decapitată - practic toţi intelectualii au fost împuşcaţi în închisorile 
staliniste, deportaţi în gulagurile siberiene ori s-au refugiat în România (unele 
surse arată că doar 11 % din profesori români au rămas în Basarabia în a. 1944 
[37]), crea condiţii propice de implementare a „culturii moldoveneşti” din 
stânga Nistrului. 

Ce reprezenta această aşa zisă „cultură moldovenească”? Sub aspect 
lingvistic reprezenta o corcitură de limbă născută în minţile bolnave ale lui                   
P. Chior, L. Madan, I. D. Ceban ş.a. mari specialişti ai „lindii moldovneşti”. 
Într-un articol publicat la 24 noiembrie 1926 în oficiosul „Plugarul Roş” din 
RASSM, L. Madan declara: „Nu oaminii grăiesc după vr’o gramaticî anumitî, 
dar gramatica s’alcătuieşti după vorba oamenilor… Gramatica pentru om, dar 
nu omul pentru gramaticî… Să fie cât mai uşoarî şi mai înţăleasî di masîli 
largi” [114, p. 31]. Acelaşi „lingvist” scria în pretinsa sa lucrare [115, p.5]: 
„…Limba norodului moldovinesc în curjirea întrejii istorii, s-o diosăghit de 
limba valahianî (romîneascî)”. Pentru a o face „cât mai înţăleasî di masîli 
largi” aceşti inventatori ai noii limbi moldoveneşti au recurs la arhaisme, 
traduceri din limba rusă, ori cuvinte inventate de ei, precum: dicţionar–
cuvântelnic, ghilimele–lăbiuţî, oxigen– aeronăscător, barometru – 
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aeromăsurător, aeroplan – sângurzburător, sufragerie – mâncătorie, hidrogen 
– aponăscător, autoadministrare – sângurcârmuiri, contemporan – 
amuvremnic,  de obicei -  zâlnictreburi ş.a. [41, p.67]. În acest scop în a. 1930 a 
fost editat un dicţionar (cuvântelnic) moldovenesc-rus şi rus-moldovenesc.  

În RSSM ideologul principal al promovării „limbii moldovneşti diosăghitî 
di limba românî” era I. D. Ceban, care în perioada 1946-1951 a deţinut postul 
de director al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură (I.I.L.L.) al Filialei 
Moldoveneşti a AŞ a URSS (de altfel graţie lui până în 1952 nici un român din 
Basarabia nu a fost admis în acest Institut). Astfel în articolul său din 1948 
„Împotriva închinăciunii în faţa asfinţitului în limba moldovenească” [116] el 
se oprea pe scurt la „izvorul curjerilor dăunătoare în limbă”, numindu-le 
„concepţii reacţionare, rasiste ale naţionaliştilor moldo-români, trădători şi 
şpioni din ţările străine”. După a.1944 Basarabia devine un teren de 
experimentare unde analfabeţii din Transnistria, cu multă experienţă în 
domeniul falsificării, implementau aberaţiile naţionale şi lingvistice ale 
imperiului sovietic. 

Un început liberal în problema limbii a apărut în a. 1950 când Stalin 
publică o lucrare intitulată „Marxism i voprosy iazykoznaniya (Marxismul şi 
problemele de lingvistică), în care critica „noua doctrină lingvistică” a lui Marr, 
fondator al lingvisticii materialiste sovietice privind originile limbilor, care 
afirma că o limbă este rezultatul încrucişării elementelor altor limbi, cum ar fi şi 
cazul „limbii” moldoveneşti. „Una dintre limbi iese învingătoare, păstrând şi 
structura gramaticală şi fondul lexical de bază, continuând să se dezvolte după 
legile interne, iar cealaltă îşi pierde treptat calitatea şi moare”.  Stalin a negat 
că din încrucişarea a două limbi rezultă o a treia [37]. Ca urmare a acestei teze 
enunţată de Stalin, este desfiinţat conceptul de „încrucişare” a limbilor. „Limba 
moldovenească nu poate fi în acelaşi timp latină şi slavă, lingvistica oficială 
trebuia să răspundă dacă este latină sau slavă, bazându-se nu pe indicatori 
secundari sau artificiali, ci studiind în plan comparativ fondul lexical de bază 
şi structura gramaticală” [37]. Implicarea lui Stalin în problemele lingvistice 
pune capăt carierei lui I. D. Cioban şi predominanţei originarilor de la est de 
Nistru. De menţionat că între 1952 şi 1961, procentajul de românofoni în 
Institut creşte de la 7,1 % la 24,3% [37]. Astfel nomenclaturiştii sovietici îşi 
dădeau seama că din încrucişarea limbii române şi ruse nu putea rezulta o nouă 
limbă - limba moldovenească. Acest fapt marchează, în acelaşi timp, şi 
începutul unei faze liberale în politica lingvistică din Moldova sovietică.  

Tot mai mulţi lingvişti din RSSM se opuneau implementării acestor teorii 
aberante. Astfel, în urma unor acţiuni comune cum ar fi sesiunea ştiinţifică a 
Institutului de Lingvistică al AŞ a URSS şi a Institutului de Istorie, Limbă şi 
Literatură al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS, consacrată problemelor 
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lingvisticii moldoveneşti (Chişinău, 1951), congresul I al scriitorilor din RSSM 
(1954), şedinţa Sectorului de limbă şi literatură al Institutului de Istorie, Limbă 
şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS (Chişinău, 
1954) şi sesiunea ştiinţifică de la Chişinău (1955), cu o largă participare a 
lingviştilor din marile centre ştiinţifice din toată URSS – s-a renunţat la falsa 
teorie despre originea slavă a „limbii moldoveneşti” şi s-a recunoscut în mod 
oficial originea ei romanică şi identitatea lingvistică şi culturală „româno-
moldovenească”. Totuşi retrograzii transnistreni au reuşit să-şi menţină, în mare 
măsură, poziţia lor absurdă în probleme de fonetică, lexic şi ortografie, motiv 
pentru care îşi asumau dreptul de a vorbi despre existenţa unei „limbi 
moldoveneşti” ca limbă „osăghită”, cu trăsăturile ei „individuale”, cu normele 
ei ortografice şi ortoepice deosebite de normele româneşti [117, p.21]. 

Problema limbii devenea tot mai discutată nu numai în mediul 
specialiştilor. Astfel în cadrul plenarei a IX-a de partid din 1959, au fost 
condamnate dur manifestările de „naţionalism” din cadrul Universităţii, unde 
un „mic grup de studenţi, intoxicaţi de literatură română burgheză, pe care i-a 
pus-o la dispoziţie nu altul decât acelaşi Coroban din fondurile pentru uz intern 
ale filialei Academiei, a recurs la declaraţii cu caracter naţionalist” şi „afişa în 
căminul studenţesc foi volante scrise de mână, făcea pe caiete note cu 
următorul conţinut: „Trăiască România în hotarele ei de altădată! Jos 
ocupanţii!”, „Jos cu alfabetul rus! Trăiască al nostru, cel latin!”, „Trăiască 
naţiunea noastră, domnilor!” [37]. Primul secretar al CC al PCM, I. I. Bodiul, a 
pus punctul pe i în această polemică când, în iulie 1963, a reafirmat cursul 
„just” al plenarei a IX-a de partid, din 1959, şi a condamnat sever „…devierile 
„naţionaliste” ale unora ca I. Druţă, A. Busuioc, M. Cimpoi, Gh. Malarciuc, I. 
Vasilenco (cercetător ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al 
Academiei), care au pledat deschis pentru revenirea la alfabetul latin [37]. Întru 
realizarea ordinului lui I. I. Bodiul au fost sechestrate şi distruse, în primul rând, 
manualele româneşti, secundată de o campanie propagandistică antiromânească 
prin publicarea unor lucrări scrise la comandă, tirajate în sute de mii de 
exemplare, care veneau să argumenteze existenţa limbii şi poporului 
„moldovenesc”, program realizat de N. Mohov, A. Lazarev ş.a. 

Disputele dintre „moldovenişti” şi adepţii romanităţii limbii numite 
„moldoveneşti” a condus la organizarea unei conferinţe comune la Chişinău (3-
7 decembrie 1951) a Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a URSS 
şi a I.I.L.L. din RSSM pe problematica „lingvisticii moldoveneşti”. Lingviştii 
sovietici V. Vinogradov, S. Bernstein, R. Budagov, R. Piotrovski au demonstrat 
că „limba moldovenească” este o limbă romanică, caracterizată nu prin 
elementele sale slave, ci prin structura gramaticală şi fondul lexical de bază. În 
rezultat I. D. Ceban şi-a dat demisia în 1952 din funcţia de director al I.I.L.L. 
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Alţi autori, cum ar fi V.  F. Şişmariov continua să evoce unitatea celor două 
limbi, română şi „moldovenească”. Şi lingvistul I. Varticean afirma că „nu 
există nici o diferenţă între limbile română şi moldovenească” [37]. 

Cu ocazia Congresului limbilor romanice din 1956, lingvistul italian 
Carlo Tagliavini constată inexistenţa „limbii literare moldoveneşti”. Examinând 
„manifestările literare” ale acestei limbi, acesta constată că „pretinsa limbă 
moldovenească nu este, de fapt, decât limba română literară, scrisă cu alfabet 
rusesc uşor modificat, cu caractere chirilice moderne, diferite de chirilica 
slavonă eclesiastică folosită de români timp de secole, cu câteva concesii 
pentru forma dialectală moldovenească, cunoscute, de altfel, în România” [37]. 
Romaniştii din afara RSSM, care au susţinut anterior mitul „limbii 
moldoveneşti”, au recunoscut că problema limbii a fost politizată. Cu ocazia 
Conferinţei limbilor romanice, care a avut loc la Chişinău în 1961, lingvistul 
Dmitri Mihalci declara că: „Toţi oamenii de ştiinţă de până la mine, cum au fost 
M.V. Serghievski, V.F. Şişmariov etc, care au afirmat că limba moldovenească 
este autonomă, au comis o greşeală… Până în prezent, am recunoscut existenţa 
limbii moldoveneşti aşa cum am primit indicaţii de sus… Din punct de vedere 
politic, limba moldovenească există, dar din punct de vedere lingvistic, este un 
nonsens” [37]. 

Formal, limba moldovenească literară a existat până la 31 octombrie 
1988, ziua când la Chişinău este convocată, o consfătuire de lucru a romaniştior 
din URSS. Rezoluţia adoptată cu acest prilej conţinea recomandări în articolele 
2 şi 3: „Recunoaşterea unităţii limbilor care funcţionează în RSSM şi în 
România” şi „Revenirea la sistemul grafic latin”. Un singur lingvist, Ivan 
Ceban a votat împotrivă [37].  

După anul 1991, când Republica Moldova şi-a declarat independenţa, la 
ordinea zilei a apărut problema revenirii la denumirea corectă a limbii noastre 
naţionale, în consonanţă cu adevărul ştiinţific. Acest eveniment a fost precedat 
şi succedat de anumite simpozioane ştiinţifice, la care au participat lingvişti de 
vază ai Rusiei, ai Republicii Moldova, precum şi savanţi de peste hotare. 
Lingvişti bine cunoscuţi ca R. Budagov, S. Bernstein (Moscova), R. Piotrowski 
(Sanct Petersburg), St. Semcinski (Kiev) şi mulţi alţi savanţi de vază din fosta 
Uniune Sovietică, precum şi lingvişti din Republica Moldova, după lungi 
discuţii, au ajuns la o singură opinie ştiinţifică – denumirea corectă a limbii 
naţionale a Republicii Moldova este limba română. Tot în această ordine de idei 
la 31 octombrie 1994, cu ocazia colocviului privind „Unitatea limbii române, şi 
variantele locale” marele lingvist de renume mondial Eugeniu Coşeriu a 
subliniat că „limba moldovenească” nu există decât la nivelul graiurilor 
populare şi sublinia unitatea limbii române aşa cum există o limbă comună 
franceză în Franţa, Canada şi în ţările francofone şi o limbă portugheză comună 
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în Portugalia şi Brazilia. A insista asupra altei denumiri (în afară de „română”) 
a limbii, din punct de vedere politic este o crimă, care trebuie să fie curmată 
[37]. 

Cu toate acestea disputele privind corectitudinea denumirii limbii 
continuă până astăzi. Un apologet al „limbii moldoveneşti” diferită de limba 
română este V. Stati care în a. 2003 (la comanda lui V. Voronin) editează un 
aşa numit „dicţionar moldovenesc-românesc”. Pretinsul „dicţionar 
moldovenesc-românesc” poate fi considerat, în cel mai bun caz, doar un 
dicţionar explicativ al unui grai (de altfel, pe reversul foii de titlu este indicat: 
„Dicţionar moldovenesc explicativ”), şi acela foarte limitat, vorbit doar în unele 
sate din regiunea Râbniţei. V. Stati practic nu a folosit cuvinte din graiul 
moldovenesc vorbit în majoritatea localităţilor dreapta Nistrului. Dicţionarul 
abundă în diferite arhaisme, care, chiar dacă sunt româneşti,  nu se mai folosesc 
demult în limba literară. Apr. 40% din termeni sunt rusisme implantate în 
Transnistria, în special în perioada sovietică, autorul dându-le drept „cuvinte 
moldoveneşti”: acaţii (salcâm), barabulă (cartofi), bumaşcă (bancnotă), her 
(amnar), horilcă (rachiu), ictarnic (cotaş), mîneştergură (ştergar) (se întâlneşte 
de 14 ori), oncupcic, pampuşcă, păducherniţă, paţanoşchi, paşolvon, plumb de 
carandaş, rodilcă, scameică, chişcă (să i se spună la maţ), catuşcă, ciripiţă, 
hladeaucă, hladilcă, hlebnic, cacealcă, colească, calistircă (sapă mică), 
camuşcă (în sens de piatră scumpă), cartocică, coneţ, coropcă, crîşcăm, 
doroşcă, fortocică, perednic, poduşcă, pojarnic, portnoi, preamoi (vin negru), 
puhuială (pânză de păiangen), parnişe, a sovetăi, spelcă, sposobnic, stacan, 
stanoc, sumcă, struşcă, suverenitetcă (în sens de tizâc), şvanarog (şiret de 
pantofi), tanţăvai (cântec de nuntă), tehuială (zăpăceală), teleagă, taz, toşolcă, 
trivogă, ţaharcă, ţîcnal (fluier), uşancă, zal (casa mare)  şi încă multe altele.  

Pentru a prezenta mai bine absurditatea acestui opus al lui V. Stati să se  
analizeze o simplă frază scrisă în frumosul grai moldovenesc al limbii române: 
„Am mâncat colţunaşi cu cartofi şi am băut un pahar de vin roşu”, care în 
„limba moldovenească” a lui Stati ar trebui scrisă în felul următor „Am hălit 
haidamaci cu chelea cu handraburci şî am chilit pe gîtireadză o haleaucă de 
preamoi”. Cum vă place? Ce s-ar alege atunci din graiul viu moldovenesc dacă 
oamenii din satele noastre vor începe a vorbi după „dicţionarul” lui Stati?  
Acest Stati (dar și alți breji ca el) nu face altceva decât să reia argumentele 
ideologice din anii ’30 - ’40, prin aceasta situându-se alături de P. Chior, L. 
Madan şi I. D. Ceban. Agrarienii au introdus în constituția Republicii Moldova 
(1994) sintagma de „limbă moldovenească”, iar Curtea Constituțională a decis 
la 5 decembrie 2013 că denumirea corectă este limba română. Deci, se obligă  
folosirea sintagmei „limba română”. 
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3.8.2. Situaţia bisericii în RSS Moldovenească 
 

 „Dacă în 1917 în Rusia activau peste 80000 de locaşuri sfinte, 
în 1940 numărul lor era doar de 4225, iar în 1941 – de 3021, totodată 

circa 3000 din ele aflându-se pe teritoriile încorporate în URSS în 1939-
1940…Apr. 80-90% din preoţime s-au refugiat în România în a. 1944” 

[118]. 
 

Prigonirea bisericilor de către comunişti a început în 1940, o dată cu 
intrarea lor în Basarabia, când sute de preoţi au fost deportaţi în Siberia, de 
unde nu s-au mai întors niciodată. Din lipsă de preoţi, în anii 1941-1944, multe 
biserici au fost închise sau chiar dacă erau deschise aveau numai cantori. Unele 
feţe bisericeşti oficiau slujbe în mai multe locaşuri sfinte. Preoţii care n-au fost 
deportaţi în 1940 şi nu s-au refugiat în România au fost deportaţi în Siberia 
după 1945 [119]. Astfel, închiderea bisericilor a avut loc fără a fi nevoie de 
ordine speciale. După reinstaurarea regimului comunist în Basarabia în a. 1944 
URSS începe să implementeze sistemul său politic, economic, cultural şi ateist. 
De fapt nici nu se putea altfel, Stalin (care în tinereţe a fost seminarist!) fiind 
continuatorul fidel al ideilor ateiste ale lui Lenin. Drept răspuns la atrocităţile 
comise de bolşevici pe 19.01.1918 patriarhul Tihon al Moscovei a anatemizat 
pe toţi cei care, fiind botezaţi în Ortodoxie, au ucis oameni nevinovaţi alături de 
hoarda comunistă. Trei zile mai târziu, pe 22 ianuarie, Sinodul local al Bisericii 
Ortodoxe Ruse a confirmat această anatemă. Patriarhul Tihon l-a înfruntat pe 
Lenin pe faţă. Patriarhul Tihon a fost arestat în acelaşi an, petrecând ultimii ani 
din viaţă în arest la domiciliu, adică în mănăstirea Donsk din Moscova. A fost 
ultimul patriarh cu verticalitate şi credinţă. Pe 16 mai 1922 toate atribuţiile 
patriarhale au fost cedate mitropolitului comunist Agatanghel al Iaroslavului (de 
atunci până astăzi mulți dintre patriarhii şi mitropoliţii bisericii ruse (inclusiv şi 
vladâca Vladimir – capul „bisericii Chişinăului şi a întregii Moldove!!!”) au 
colaborat cu regimul comunist, au fost oamenii lor. Pe 5 aprilie1925 patriarhul 
Tihon a decedat. Aceasta a condus la scindarea în 1927 a bisericii ruse în două: 
Biserica Ortodoxă Rusă (BOR) și Adevărata Biserică Ortodoxă Rusă (ABOR), 
ultima fiind scoasă în afara legii de regimul sovietic în anii 30’, reapărând doar 
în 1995 sub denumirea de Biserică Ortodoxă Autonomă Rusă (BOAR). 

Într-un document adresat lui Dzerjinskii (1 mai 1919), Lenin îi cerea: 
„Este necesar de a face ceva cu clericii şi religia cât mai curând posibil. Popii 
ar trebui să fie arestaţi ca contra-revoluţionari şi sabotori şi impuscaţi oriunde 
s-ar găsi. Cât mai mulţi posibil. Bisericile ar trebui să fie închise. Clădirile lor 
ar trebui să fie sigilate şi transformate în depozite” [18, p.81]. Tocmai aşa au 
procedat urmaşii lui Lenin în majoritatea satelor din Basarabia, inclusiv părinţii 
actualilor activişti comunişti şi socialişti. 

Lenin a ordonat ca răfuiala cu clerul să fie dură şi rapidă. Încrâncenarea  
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lui Lenin împotriva creştinilor avea să devină linia de aur a partidului comunist. 
Nu se ştie numărul exact al creştinilor exterminaţi, dar marea majoritate din 
zecile de milioane de victime ale comunismului erau creştini. Numai dintre 
clerici au fost executaţi peste 200000 [18, p.84]. 

Astfel că după 1944 regimul sovietic făcea în Basarabia ceea ce făcuse 
deja în Rusia (URSS). Biserica creştin-ortodoxă era persecutată. Slujitorii ei 
(din cei care au rămas după lichidarea lor prin deportări lagăre şi închisori!) 
erau agresaţi, deportaţi sau chiar omorâţi în continuare. Sfintele locaşuri erau 
închise şi transformate în depozite, cluburi de distracţii sau chiar aruncate în 
aer. Omul cu cruciuliţă la gât şi cu icoană în casă era batjocorit, tratat ca un 
duşman al poporului [120, p.208]. Biserica Ortodoxă din RSS Moldovenească a 
fost subordonată Patriarhiei Ruse. Existenţa Patriarhiei Ruse era o chestiune 
politică fiindcă prin esenţă Biserica ortodoxă era incompatibilă cu regimul 
comunist, al cărui scop consta în lichidarea bisericii din viaţa „sovietică 
luminoasă”. Pentru realizarea planului partidului de luptă cu elementele 
antisovietice din rândurile clerului şi ale credincioşilor din RSSM a fost instituit 
Consiliul pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse subordonat Consiliului de 
Miniştri al URSS şi cel al RSSM, organele securităţii de stat şi alte structuri. 
Intermediarul dintre instituţiile republicane şi cele unionale era Împuternicitul 
Consiliului pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RSS 
Moldovenească,  care şi-a început activitatea în iulie 1945 [14, p.599]. 

Cele două organe pretins independente hotărau toate problemele legate de  
Biserica Ortodoxă din RSS Moldovenească. Misiunea privind biserica ortodoxă 
a fost încredinţată lui Piotr Romenskij [121] (ucrainean, studii superioare, 
membru al partidului bolşevic din 1930, trimis încă din 1932 de CC al PC(b) al 
Ucrainei în scopuri propagandistice în RASSM), împuternicitului moscovit la 
Chişinău, episcopul, iar mai târziu Arhiepiscopul Chişinăului şi al Moldovei 
Alexie (Sergheev) şi lui Gh. Karpov, preşedintele Consiliului pentru problemele 
Bisericii Ortodoxe Ruse, care era şi şef de departament la KGB [14, p. 608]. 

 Mai popular spus, soarta Bisericii era în mâinile a doi bolşevici, care, 
prin concepţia lor, erau ateişti. Singura diferenţă dintre cei doi consta în faptul 
că unul era lucrător de partid, iar celălalt – securist. Adică unul mai credincios 
decât altul. A început un proces de represalii împotriva ortodoxiei, dar şi a altor 
culte (să ne amintim că cea de a treia deportare a fost integral a Martorilor lui 
Iehova). Mai multe mănăstiri şi biserici au fost închise, lichidate, trasformate în 
depozite, ospicii, cluburi etc. Doar în aprilie 1944-noiembrie 1946 „organele de 
forţă” ale Republicii au lichidat 17 organizaţii şi grupuri cu caracter religios, au 
arestat 71 de persoane, alte 180 aflându-se în procedură penală [43, p. 350]. A 
continuat inventarierea riguroasă a lăcaşurilor sfinte. În toamna anului 1946 
organele securităţii de stat comunicau Biroului CC al PC(b)U pentru Moldova 
că pe teritoriul Republicii funcţionau 601 (în timpul războiului funcţionau 888) 
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biserici ortodoxe (din 950 înregistrate), 24 de mănăstiri ortodoxe, 2 comunităţi 
religioase de rit vechi, o mănăstire de maici de rit vechi, 12 sinagogi, 5 case de 
rugăciuni romano-catolice, 2 biserici armeano-georgiene, 88 de case de 
rugăciuni ale evangheliştilor-baptişti, 13 case de rugăciuni ale adventiştilor-
sabatişti, 2 case de rugăciuni ale molocanilor, fiind răspândite de asemenea 
unele formaţiuni sectante ilegale: ale iehoviştilor, adventiştilor-reformişti, 
inocheniştilor [43, p. 352]. Numărul mai mare de biserici înregistrate decât cele 
funcţionale se explică prin faptul că multe edificii de cult au rămas fără stăpân, 
deoarece unii preoţi s-au refugiat în România, alţii erau deja ţinuţi în închisori 
la ordinele noilor autorităţi. Clerul şi o parte din credincioşi erau învinuiţi, 
neîntemeiat, de către autorităţile sovietice de colaborare cu fasciştii în timpul 
celei de-a doua conflagraţii mondiale, de  propagandă antisovietică şi 
naţionalistă [43, p.583] 

A început o adevărată prigoană a preoţilor şi rudelor lor. În instituţiile 
superioare de învăţământ se verificau foarte scrupulos originea studenţilor. 
Copiii de preoţi erau exmatriculaţi, eliberaţi din funcţii. Drept exemplu, pot 
servi două scrisori oficiale (secrete – [52]), expediate de CC al PC(b)M, KGB-
ului RSSM „La CC al PC(b) al Moldovei au ajuns semnale despre faptul, că 
directorul Şcolii Medii Muzicale din Chişinău, Lujanschii Fiodor Vasilievici 
este fiul unui popă (preot) – mare moşier şi că a rămas pe teritoriul ocupat, 
activ a colaborat cu nemţii, fapt care a fost ascuns în datele de anchetă (fişa 
personală). Rog să verificaţi şi rezultatele controlului să le comunicaţi CC al 
PC(b)M” [121]. 

Chiar dacă exista (de jure!) separarea religiei de stat, statul se implica 
activ în activitatea Bisericii, propulsând în funcţiile de conducere ale acesteia 
persoane de încredere ale Partidului comunist. Însuşi ierarhul Bisericii 
Ortodoxe din RSSM, Ieronim, rus de origine, era o creatură a regimului 
comunist şi se afla în strânsă colaborare cu organele de stat comuniste. Astfel, 
la 1 noiembrie 1945, episcopul Chişinăului şi al Moldovei adresează o scrisoare 
de felicitare lui I. Stalin cu ocazia aniversării a 28-a a revoluţiei socialiste din 
octombrie (!) şi face o donaţie de 200 mii ruble pentru familiile eroilor Armatei 
Roşii, demonstrându-şi devotamentul faţă de Statul Sovietic [43, p.584]. 

Scopul regimului sovietic era nu doar distrugerea credinţei creştine ci şi 
totul ce ţine de cultura naţională. În acelaşi context se înscrie şi fragmentul 
dintr-o scrisoare secretă semnată de P. Romenski, împuternicitul Sovietului 
pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse a Guvernului URSS pentru RSS 
Moldovenească adresată secretarului CC al PCM, Z.T. Serdiuc de la 25 martie 
1954: „Vă comunicăm D-voastră faptele de mai jos, care merită atenţie. La 23 
martie 1954, episcopul Nectarii a transmis mie scrisoarea, care a primit-o prin 
poştă din Străşeni, semnată de un oarecare profesor Crăciun şi inginerul 
Verdeş, care chipurile de la numele a toată populaţia moldovenească cer şi 
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insistă de la episcop slujba religioasă în bisericile din Moldova să fie numai în 
limba moldovenească şi să înlăture din întrebuinţarea bisericească a limbii 
ruse, ca o limbă străină şi neînţeleasă de credincioşii moldoveni…Din toate 
acestea ieşim la (tragem – n.a.) concluzia că scrisoarea, trimisă episcopului de 
un oarecare profesor Crăciun şi inginerul Verdeş, după esenţa ei este un atac 
duşmănos şi naţionalist din partea reacţionară a bisericanilor şi ale 
elementelor burghezo – naţionaliste, care încearcă pe teren religios să semene 
duşmănie naţionalistă între popoarele frăţeşti rus şi moldovenesc…” [121]. O 
simplă cerere de oficiere a slujbelor în limba română - limba majorităţii 
absolute a mirenilor, era privită ca un act de „duşmănie naţionalistă”! 

Într-o altă scrisoare Gheorghe Smochină din localitatea Lipnic, raionul 
Ocniţa, responsabil de activitatea bisericii, scrie o cerere deputatului Sovietului 
Suprem al URSS în care solicită înlocuirea preotului bisericii din sat, parohul 
Mastiţchi, care nu cunoaşte româna şi batjocoreşte enoriaşii [121]. 

Formele de luptă a regimului comunist cu biserica erau foarte variate. 
Funcţionarii sovietici dădeau dovadă de tot mai multă inventivitate. Astfel o 
altă formă de luptă a regimului comunist împotriva religiei constituie şi politica 
de contrapunere şi confruntare a confesiunilor una împotriva alteia. Un exemplu 
poate servi problema deschiderii unei case de rugăciuni a evangheliştilor, 
creştini, baptişti în satul Moşani, raionul Soroca. Împuternicitul pentru cultele 
religioase din RSSM Deseatnicov a informat Moscova că de la enoriași a 
parvenit un demers de a deschide în s. Moşani, Soroca o casă de rugăciuni şi 
cere sfatul Centrului în această problemă. De la Moscova i-a răspuns vice-
preşedintele Consiliului privind cultele religioase Iu. Sadovschi printr-o 
scrisoare secretă din 16 septembrie 1948 în care printre altele se menţiona: 
„Ţinând cont de faptul că în RSS Moldovenească activează şi sunt larg 
răspândite curente sectariste duşmănoase şi antisovietice cum sunt iehoviştii, 
adventiştii de ziua a şaptea, reformiştii şi altele un argument important pentru 
deschiderea noii case de rugăciuni poate servi şi faptul că această măsură ar 
putea paraliza activitatea celorlalte curente ilegale” [121]. 

O altă problemă a bisericii ortodoxe în RSSM era politica de cadre. Pe 
lângă faptul că cei mai mulţi preoţi s-au refugiat peste Prut sau au fost deportaţi, 
închişi în lagăre şi închisori sau chiar lichidaţi, cei rămaşi în sate erau alungaţi, 
huliţi, forţaţi să renunţe la credinţă şi la păstorie. În locul lor în multe lăcaşuri 
au fost numiţi oameni de încredere şi verificaţi de organele securității statului, 
care în multe cazuri erau nişte depravaţi, beţivi, lacomi şi numai buni de a 
compromite instituţia spirituală în faţa credincioşilor. Câteva exemple pentru 
confirmare pot servi extrasele dintr-o dare de seamă privind situaţia şi 
activitatea bisericii, mănăstirilor, clericalilor şi viaţa religioasă din RSS 
Moldovenească pentru anul 1953 [121]. „În satul Otaci, raionul Otaci, 
circumscripţia Bălţi preotul Bronoviţchii N. M. l-a bătut pe preotul Jiteţchii din 
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oraşul Moghiliov-Podolsc (Movilău) RSS Ucraineană din cauza că ultimul s-a 
băgat în parohia sa şi a încercat să-i ia locul… Sfinţenia sa, protoiereul 
Crijanovschii I.S. din Bălţi şi-a însuşit 400 de ruble, pe care le-a primit de la 
preotul bisericii din satul Mărăndeni, raionul Bălţi Lupaşco G.D. pentru 
necesităţile episcopiei. Când episcopul a solicitat repetat de la Lupaşco 
cotizaţia bănească, el a venit la episcop şi l-a demascat pe protoiereu… 
Preotul bisericii satului Ariomeşti, raionul Otaci, circumscripţia Bălţi Maniog 
I.I. noaptea a intrat prin fereastră în biserica altui sat, a spart casa bisericii şi 
a furat 6500 ruble”. De menţionat că unele aşa numitele „feţe sfinte” se dedau 
multor cazuri amorale: beţie, descompunere socială, desfrâu sexual şi altele. 
„Preotul Zaiţev a fost lipsit de titlu pentru beţiile şi orgiile cu perversiuni 
sexuale şi pentru că odată, aflându-se într-o tavernă, după ce a băut banii a 
pus amanet crucea de argint..” [121].  

Orice observaţie, plângere, protest, manifestat de către credincioşi erau 
considerate de autorităţi drept antisovietice. Multe biserici au fost închise, 
decizia fiind luată de organele supreme ale URSS. Un exemplu poate servi 
Hotărârea Consiliului de Miniştri (nr. 249 din 23 mai 1962) al RSSM despre 
scoaterea de la înregistrare a comunităţilor religioase şi bisericilor de la 
evidenţa celor active. În text se menţiona aprobarea propunerilor executivelor 
raionale Străşeni, Taraclia, Teleneşti, Făleşti, Floreşti, Ciadâr-Lunga, Cimişlia, 
Edineţ, Cărpineni, Orhei, Rezina, Glodeni, având o anexă de 19 comunităţi şi 
biserici. Tot instanţele menţionate au hotărât şi soarta banilor şi bunurilor 
materiale aflate în proprietatea comunităţilor religioase închise. Într-o scrisoare 
oficială a Ministrului-adjunct al Finanţelor a RSSM I. Şelestov adresată 
Consiliului de Miniştri al RSSM din 6 iulie 1961 se menţiona: „Mijloacele 
băneşti ale comunităţilor religioase lichidate, care se află la păstrare la banca 
de economii se transferă în bugetul unional la capitolul 12, paragraful II, 
clasificarea veniturilor” [121]. A se observa, banii erau transferaţi nu în 
bugetul republican, ci în cel unional. Era un furt „legal” efectuat de regimul 
sovietic în stilul celor comise de mentorii lor, Lenin şi Stalin, la începutul erei 
comunismului în Rusia. Pretextele inventate erau similare celor ale bolşevicilor 
din anii 30, care sunau în felul următor: „Despre închiderea la rugămintea 
colhoznicilor, muncitorilor, slujbaşilor, a tineretului, a bisericilor, caselor de 
rugăciuni (sinagogilor) şi catedralelor catolice în satele RASSM şi 
transmiterea lor pentru cluburi şi în alte scopuri de iluminare culturală (anul 
1935)” sau altele administrative, cum ar fi „Despre închiderea caselor de 
rugăciuni, bisericilor şi mănăstirilor” (1959) [121]. 

Exemplele prezentate şi multe altele demonstrează cu plus de amănunte 
că credinţa de orice rit (ortodoxă, mozaică, baptistă, adventistă sau de rit vechi) 
în RSSM a fost strivită în menghina bolşevică spre triumful ateismului, în 
discordanţă cu constituţia URSS şi alte documente oficiale. 
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3.9. Dezvoltarea ştiinţei, culturii şi învăţământului 
 

„Ştiinţa (învăţământul) este o plantă delicată, căreia nu îi place 
un grădinar care are obiceiul de a o apuca de rădăcini ca să vadă 

dacă creşte aşa cum trebuie.” 
(Norbert Wiener) 

3.9.1. Scurt istoric 
 

Anul 2016 a fost unul jubiliar pentru întreaga ştiinţă românească. S-au 
împlinit 150 de ani de la formarea Academiei Române şi 70 de ani de la 
fondarea Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Academia Română a fost 
creată în 1866, iar printre membrii fondatori au fost şi iluştrii basarabeni 
Alexandru Hâjdău şi Constantin Stamati. De menţionat că personalităţi de vază 
din Basarabia au contribuit esenţial la crearea instituţiilor de cercetare şi 
învăţământ din Rusia, parte a căreia a fost peste 150 de ani, dar şi din România, 
care pentru mulţi oameni de ştiinţe şi arte a fost un refugiu. Ca şi multe alte 
evenimente istorice din acest spaţiu, aceste evenimente trebuie examinate 
împreună. 

Merită să fie menţionate cele mai importante personalităţi cu origini 
molodveneşti care au contribuit esenţial la fondarea şi prosperarea instituţiilor 
de cercetare, educaţie şi de cultură pe alte meleaguri [21, pp. 205-215]. 

Unul dintre primii mari învăţaţi cu origini moldoveneşti a fost Petru 
Movilă (1596-1647), descendent dintr-o cunoscută familie de domnitori 
moldoveni şi munteni, cu studii făcute la Lvov şi Sorbona, mitropolit al 
Kievului, care a avut un rol primordial în întărirea ortodoxismului în Ucraina în 
contrapunere cu catolicismul. A creat Academia Duhovnicească de la Kiev 
(1633) – prima Academie din spaţiul slav de est. După modelul acestei 
Academii au fost fondate Academia Teologică din Moscova (1685), Academia 
Teologică din S. Petersburg (1721) şi Academia Teologică din Kazan (1723). 
Tot la Kiev, Grigore Gălăgan, istoric şi etnograf, descendent din neam 
românesc, a fondat un liceu, care i-a purtat numele până în 1917.  

Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708) a fost un cărturar, traducător, 
călător, geograf și diplomat moldovean, activ atât în Moldova, cât și în Țaratul 
Rusiei. A studiat la Colegiul Patriarhal din Constantinopol, fiind numit apoi 
cancelarul prințului Gheorghe Ştefan. Între anii 1660 și 1664 a fost 
reprezentantul țării în Imperiul Otoman și apoi trimis ca sol la Berlin și 
Stockholm. N. Milescu vorbea limbile română, latină, greacă și rusă. În anii 
1661–1668 efectuează prima traducere integrală în limba română a Vechiului 
Testament, având ca sursă principală textul grecesc din Septuaginta, apărută la 
Frankfurt în 1597. L-a urmat pe Gheorghe Ștefan în exilul său la Stockholm și 
Stettin (1664-1667), și a vizitat Franța pentru a crea o alianță antiotomană. Se 
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retrage din 1671 în Rusia la curtea țarului Aleksei și la școala slavo-greco-latină 
înființată de Petru Movilă. N. Milescu Spătarul este cunoscut pentru celebrul 
său periplu prin Orient (1675-1678). Țarul Aleksei îl trimite în ambasadă în 
China. Lucrarea sa „De la Tobolsk până în China” (note de călătorie) a fost 
editată în 1888 de G. Sion. 

Dimitrie Cantemir (1693, 1710-1711), născut în 1673 în localitatea 
Silişteni din c. Fălciu, aflată chiar pe malul Prutului vizavi de actualul orăşel 
Cantemir din sudul Basarabiei. A fost un mare cărturar, enciclopedist, etnograf, 
geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. A fost membru al 
Academiei de Științe din Berlin. Refugiat în Rusia după înfrângerea trupelor 
ruse la Stănileşti, a contribuit la cartografierea Rusiei și a lucrat în sistem 
Mercator. Colecția sa de hărți, scrise în latină, se află în Arhiva Cabinetului lui 
Petru cel Mare de la Petersburg. A scris „Hronicul vechimii româno-moldo-
vlahilor”, susținând latinitatea limbii și a poporului format pe teritoriul vechii 
Dacii, inclusiv faptul că româna are patru dialecte. Ca membru al Academiei 
din Berlin a corespondat cu Leibniz, încercând să stabilească principiile fondării 
Academiei Ruse, principii puse de ţarul Petru I la fondarea Academiei de Ştiinţe 
şi Arte din S. Petersburg (1724). De asemenea, a contribuit la deschiderea 
primei universităţi din Rusia în 1724 la Petersburg, pe lângă Academia de 
Ştiinţe şi Arte. La cererea Academiei de Ştiinţe din Berlin a scris monumentala 
operă “Descrierea Moldovei (Descriptio Moldaviae)”. La 14 iulie 1714 
Academia din Berlin avea să-l aleagă membru al ei, fiind întâiul reprezentant al 
Ţărilor Române şi al Rusiei ales membru al unei Academii străine. Diploma 
academiei berlineze îl va numi „filozof între regi şi rege între filozofi”. 
Împreună cu Cantemir în Rusia au emigrat un număr considerabil de familii 
nobile, descendenţii cătora au contribuit esenţial la dezvoltarea ştiinţei şi 
culturii ruse. 

Antioh Cantemir (1709 - 1744), poet de limbă rusă, scriitor și diplomat 
rus de origine română, fiul domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir. Avea 
un nivel cultural înalt, cunoștea limbile: greacă, turcă, latină, italiană, rusă, 
franceză și engleză. A studiat cu savanții străini Daniel Bernoulli (cu care a 
studiat matematica la Sankt Petersburg), Georg Bernhard Bilfinger, Baier și 
Gross la Academia de Științe din Rusia, precum și cu Ivan Ilinski. A menținut 
strânse relații cu comunitatea științifică a epocii, cu savanți ca Bernoulli, Euler. 
A militat pentru progresul științei și al culturii de pe pozițiile iluminismului. A 
tradus din Horațiu, Anacreon, Montesquieu, Fontenelle. Este considerat 
părintele clasicismului în literatura rusă. Geniu precoce, Antioh Cantemir a fost 
primul poet rus de stil occidental. În domeniul științei, a tradus în rusă o carte 
referitoare la Newton și a scris o algebră, tot în rusă, rămasă în manuscris. 
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Nicolae Bantâş-Camenski (1737-1810), rudă cu D. Cantemir, a devenit 
istoric şi arheograf marcant al Rusiei. A fost şeful Arhivei Colegiului Afacerilor 
Externe al Rusiei. Autor al unor lucrări ştiinţifice marcante, printre care 
„Privire generală asupra relaţiilor externe ale Rusiei” (în 4 volume), unul din 
primii editori ai „Cântecului despre oastea lui Igor”. Dimitrie Bantâş-Kamenski 
(1788-1850), fiul lui N. Bantâş-Kamenscki, este cunoscut ca istoric şi arheograf 
de vază al Rusiei, autorul „Dicţionarului oamenilor iluştri ai Rusiei” (în 8 
volume) şi al „Călătoriei în Moldova, Muntenia şi Serbia”. 

Amfilohie Hotinul (1730-1800), originar din Basarabia, absolvent al 
Academiei Teologice din Kiev, şi-a continuat studiile în Italia, episcop al 
Hotinului (1768). A întocmit manualele: „Gramatica teologească scoasă în 
limba moldovenească de pe Bogoslovia lui Platon, arhiepiscopul de Moscova, 
şi de alte cărţi bisericeşti” (1795); „Elemente aritmetice arătate fireşti” (1795), 
fiind prima aritmetică în limba română; „De obşte Geografie de limbă 
moldovenească scoasă de pe geografia lui Buffier”, care este o adaptare, fiind 
anexată la finele manualului o descriere originală a Moldovei; „Gramatica de la 
învăţătura fizicii scoasă de pe limba italienească întru care se cuprinde tot ce 
omul voieşte a învăţa în cer şi pe pământ din lucrările cele mai cunoscute şi 
mai trebuincioase” (1796). 
        Ilia Mecinikov (1845–1916), biolog rus şi francez cu rădăcini 
moldoveneşti pe linia tatălui prin vechiul neam de boieri moldoveni N. Milescu 
Spătarul. Absolvent al Universităţii din Harkov (1864), s-a specializat în 
Germania la recomandarea lui N.I. Pirogov. A susţinut teza de magistru (1867) 
şi de doctor (1868) în Universitatea din S. Petersburg, devenind privat-docent al 
acestei Universităţi (1868). A creat staţia bacteriologică de luptă cu bolile 
infecţioase (1886), a doua în lume şi prima în Rusia. În 1887 a părăsit Rusia, 
transferându-se în Paris, unde i-a fost pus la dispoziţie Laboratorul creat de 
Louis Pasteur. Membru al Societăţii Regale din Londra (1895), membru al 
Academiei de Medicină din Paris învăţământului rusesc într-o perioadă foarte 
dificilă după revoluţia din 1905-1907. Membru de onoare al Academiei de 
Ştiinţe din St. Petersburg (1902), al Academiei Române (1911) şi al Academiei 
Militare Medicale din St. Petersburg (1908). Laureat al Premiului Nobel în 
domeniul fiziologiei şi medicinei (1908). 

Mihail Heraskov (1733-1807), nepotul căpitanului moldovean Udrea 
Andrei Herescu, refugiat în Rusia împreună cu domnitorul Dimitrie Cantemir. 
Membru al Academiei Ruse, director (1763 şi reconfirmat în 1778) şi 
reformatorul Universităţii din Moscova, reuşind s-o modernizeze, transformân-
d-o într-o veritabilă cetate a culturii. Scriitor cu o operă recunoscută în epocă. 

Vasile Nazarie Karazin (1773-1842). Bunicul lui, Caragea, s-a refugiat în 
Rusia împreună cu Dimitrie Cantemir. Întemeietorul fostei Universităţi 
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Imperiale din Harkov, astăzi Universitatea Naţională din Harkov „V.N.Karazin” 
(1804). V. Karazin a fost şi întemeietorul primei staţii meteorologice din 
regiunea Harkov. De menţionat şi faptul că la 1801, când pe tronul Rusiei a 
urcat Alexandru I, a avut curajul să scrie şi să trimită împăratului un plan de 
domnie (un act de mare curaj pe atunci), care i-a plăcut ţarului. „...Împăratul l-a 
primit foarte călduros. Influenţa lui Karazin a durat doar trei ani. Totuşi, graţie 
inspiraţiei sale, a luat fiinţă Ministerul Instrucţiunii Publice. Karazin a fost 
numit la acest minister în calitate de conducător al administraţiei şcolare. El a 
scris regulamente pentru instruirea poporului, pentru universităţi şi academii”, 
scrie despre acest caz Gheorghe. Astfel, la începutul sec. XIX, din 9 universităţi 
care activau în Rusia (Petersburg, Moscova, Kiev, Odesa, Harkov, Varşovia, 
Tartu, Tomsk), patru erau ctitorite de descendenţi moldoveni, scrie Gh. 
Bezviconi în unul din studiile sale, intitulat Contribuţia românilor la fondarea a 
patru universităţi din Rusia.  

Basarabeanul Leon Casso (1865-1914) şi-a făcut studiile la Liceul 
Condorcet din Paris. Tot acolo a început studiile universitare la Facultatea de 
Filozofie şi Istorie, apoi s-a transferat la Universitatea din Heidelberg, luându-şi 
în 1889 doctoratul în drept. Examenele pentru titlul de magistru le sustine la 
Universitatea din Derpt (Tartu), unde în 1892 este numit docent de drept 
bisericesc, iar în 1893 e numit profesor de drept baltic. Fiul lui N. Casso, a fost 
membru al Societăţii Literare „Junimea”, prieten cu mai mulţi oameni de 
cultură basarabeni şi din Regat, filantrop. La propunerea familiei Krupenski 
făcută lui Stolîpin a fost numit ministru al Învăţământului în Rusia ţaristă 
(1910), realizând reforma în educație, a susţinut învăţământul primar în 
Basarabia. I-a fost prezis şi postul de prim - ministru în 1914, dar, spre 
stupoarea tuturor, s-a stins din viaţă subit la 26 noiembrie1914. 

Acestea sunt doar unele din legăturile ştiinţifice ale descendenţilor 
moldoveni cu Rusia. Însă chiar şi după anexarea părţii de est a Principatului 
Moldovei, numită impropriu Basarabia, legăturile culturale şi iluministe între 
cele două părţi ale Moldovei separate de Prut au continuat destul de intens. În 
primii ani după anexare Basarabia s-a bucurat de un anumit grad de autonomie, 
care însă în 1828 a fost lichidată. Ulterior Basarabia a fost transformată într-o 
simplă gubernie a imperiului. Basarabia prezenta una din puţinele regiuni ale 
Imperiului Rus, în care ţarismul nu a reglementat la nivel de lege generală de 
stat principiile fundamentale şi formele de utilizare a limbii materne în 
domeniul învăţământului public. Astfel, la sfârşitul anilor ’70 ai secolului al 
XIX-lea limba română (moldovenească) a fost exclusă definitiv din şcoală, ceea 
ce a condus la faptul că la finele secolului XX doar 3,9% din numărul total al 
românilor basarabeni ştiutori de carte obţinuseră studiile primare în limba 
maternă.  
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Cu toate acestea, în perioada de stăpânire rusească în Basarabia au activat 
o pleiadă întreagă de scriitori şi savanţi, care au aprins flacăra iluminismului. 
Cei mai mulţi au activat în ultima treime a secolului al XIX-lea, lăsând urme 
adânci în istoria iluminismului, ştiinţei şi culturii nu numai în Basarabia, ci şi în 
afara ei. Aceasta se datorează şi apariţiei în Basarabia a unor structuri ştiinţifice 
primare. Astfel, în anul 1908 la Chişinău ia fiinţă Comisia gubernială ştiinţifică 
de cercetare a arhivelor din Basarabia, de subordonare dublă – Institutului de 
Arheologie din St. Petersburg al Academiei de Ştiinţe din Rusia şi 
guvernatorului Basarabiei. Preşedinte al Comisiei a fost ales directorul şcolii 
reale N. Codreanu, iar secretar – I. Halippa. Comisia avea scopul de a aduna, a 
cerceta şi a edita documente şi materiale istorice de valoare din trecutul 
ţinutului. Sub îngrijirea lui I. Halippa au fost publicate în 3 volume Studiile 
Comisiei. O asistenţă substanţială la completarea bibliotecii Comisiei a acordat 
Academia Română, care a transmis Comisiei Analele Academiei Române din 
anii 1878-1901 (26 de volume), operele lui D. Cantemir publicate de B. 
Petriceicu Hașdeu, Dicţionarul limbii române, documente privind Istoria 
României de E. Hurmuzaki (în 11 volume), unele lucrări ale lui N. Iorga ş.a. 
Însă cea mai bună, din punct de vedere organizaţional, asociaţie a fost 
Societatea Naturaliştilor şi Amatorilor Ştiinţei Naturale, fondată în 1904 din 
iniţiativa savantului moldovean Alexandru Stuart, întemeietorul Muzeului 
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. Acestei societăţi i-a 
revenit un rol deosebit în organizarea şi coordonarea investigaţiilor ştiinţifice în 
Basarabia. Numărul membrilor Societăţii a crescut de la 26, în 1904, până la 
200, în 1912. În cadrul Societăţii au fost formate secţiile de fizică şi 
matematică, agronomie, antropologie, geografie şi etnografie. În anii 1906-1914 
Societatea a editat Studiile sale în 6 volume. 

Totuşi dezvoltarea ştiinţei în Basarabia în sec. XIX a fost frânată de lipsa 
condiţiilor indispensabile pentru constituirea unor şcoli ştiinţifice, în special, în 
domeniul ştiinţelor fundamentale (existenţa învăţământului superior de 
specialitate, a unor unităţi de cercetare dotate corespunzător). Această stare de 
lucruri i-a determinat pe mulţi iluminişti şi cercetători basarabeni să treacă 
Prutul sau să plece la universităţi din Imperiu Rus. Unele lucrări ale 
iluminiştilor care au activat în această perioadă au fost incluse în culegerea 
Academiei Române „Tipărituri româneşti în Basarabia de la 1812 până la 
1918”, îngrijită de Paul Mihail, preot din Chişinău. Ne vom opri doar la cele 
mai reprezentative nume de iluminişti, savanţi basarabeni sau descendenţi din 
basarabeni. 

Gavriil Bănulescu-Bodoni (n. 1746, Bistriţa – d.1821, Chişinău) şi-a 
făcut studiile în Transilvania, apoi la Academia Duhovnicească din Kiev (1771-
1773), la şcolile greceşti din Patmos, Smirna şi la Mănăstirea Vatopedu de la 
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Muntele Athos (1773-1776). Devine profesor, în Transilvania în anul 1776, 
apoi la Iaşi în anul 1777. Se călugăreşte la Constantinopol în 1779, cu numele 
Gavriil, continuându-şi studiile la Patmos (1779 –1780). Revine la Iaşi în 1784 
şi este hirotonisit arhimandrit în 1786, fiind propus episcop la Roman, dar 
neacceptat de domnul fanariot de atunci. Se întoarce în acelaşi an în Rusia, unde 
ajunge rector al Seminarului din Poltava (1786 – 1791). La 10 februarie 1792, 
Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a numit mitropolit al Moldovei, dar în aprilie 
noul domn, Alexandru Moruzi, îl trimite, în stare de arest, la Istanbul. Fiind 
eliberat prin intervenţia reprezentantului Rusiei la Poartă, s-a reîntors în Rusia, 
unde a fost numit mitropolit al Poltavei (1793 – 1799), apoi al Kievului (1799 – 
1803), iar în 1801 ţarul Alexandru I l-a numit membru al Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Ruse. La 27 martie 1808, printr-un ucaz al aceluiaşi ţar, a 
fost numit exarh al Bisericii din Moldova şi Ţara Românească – ambele ţări 
fiind sub ocupaţie militară rusă, conducând Mitropolia Moldovei până după 
Pacea de la Bucureşti (16 mai 1812). În această calitate a tipărit mai multe cărţi 
şi a lucrat pentru buna desfăşurare a vieţii bisericeşti. La 21 august 1813 ţarul 
Rusiei l-a numit în fruntea noii Arhiepiscopii a Basarabiei, cu reşedinţa în 
Chişinău, creată la cererea sa, unde a păstorit până la moarte. A înfiinţat 
tipografia eparhială (1814), seminarul teologic (1813), pe care în perioada 
1813-1843 l-au absolvit 2436 de elevi, dintre care 383 şi-au continuat studiile la 
instituţii de învăţământ superior, 102 absolvind Academii Teologice, restul – 
laice.  

Alexandru Hâjdău (1811-1872), scriitor, om de ştiinţă, care se impune în 
prima jumătate a secolului XIX în viaţa ştiinţifică a Basarabiei. Pentru cultura 
sa enciclopedică C. Stamati îl aseamănă cu D. Cantemir. A cules, tradus şi 
tipărit în publicaţiile periodice ruse o serie de cântece populare moldoveneşti, 
însoţite de bogate comentarii istorico-literare. În domeniul biologiei a elaborat 
studiul „Flora Basarabiei”. A. Hâjdău s-a preocupat şi de studierea istoriei 
Ţării Moldovei. A fost membru fondator al Academiei Române (1866).  

Alexandru Sturza (1791-1854), reprezentant de vază al ştiinţei în 
Basarabia, unul din organizatorii învăţământului public în Rusia, diplomat, 
cofondator şi vicepreşedinte al Societăţii Agricole din sudul Rusiei (Odesa, 
1828) precum şi al Societăţii Imperiale de Istorie şi Antichităţi din Odesa 
(1839). Au fost publicate numeroase lucrări ce ţin de domeniul religiei, 
filosofiei şi esteticii în limbile rusă, română, franceză, germană. 

Constantin Stamati (1786-1869), scriitor român din Basarabia, unul din 
membrii fondatori al Societăţii Academice Române (Academia Română) 
(1866), membru corespondent al Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odesa 
(1841). A scris o serie de schiţe şi studii despre trecutul glorios al Moldovei. A 
colaborat cu „Albina românească” şi „Dacia literară”.  
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Avsenti Stadniţchi (1862–1936), absolvent al Seminarului Teologic din 
Chişinău (1880) şi al Academiei Teologice din Kiev. În 1895 a obţinut titlul de 
magistru în teologie, iar în 1904, cel de doctor în domeniul istoriei bisericeşti. 
Rector al Seminarului Teologic din Novgorod (1895), rector al Academiei 
Teologice din Moscova (1896), episcop al Volokolamskului (1899), episcop al 
Pskovului (1903). Preşedinte al Consiliului în problemele învăţământului de pe 
lângă Sinod (1905), membru al Consiliului de Stat etc. A scris un număr 
impunător de lucrări, printre care „Cercetări şi monografii privind istoria 
bisericii în Moldova” (St. Petersburg, 1904). A fost canonizat recent de Biserica 
Rusă. 

Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838, Cristineşti, Hotin – 1907, Câmpina), 
scriitor şi filolog, pionier în diferite ramuri ale filologiei şi istoriei româneşti. 
Academician, enciclopedist, jurist, folclorist, publicist, istoric şi om politic, B. 
Petriceicu Hasdeu a fost una dintre cele mai mari personalităţi ale culturii 
române din toate timpurile. Şi-a făcut studiile la Universitatea din Harkov, după 
terminarea studiilor servind ca ofiţer în armata rusă. La 1856, când sudul 
Basarabiei a revenit la Moldova, a trecut în acest ţinut la Cahul, pentru a scăpa 
de deznaţionalizarea forţată practicată de administraţia de ocupaţie. A pus 
bazele mai multor publicaţii, printre care revista „Din Moldova” (1862-1863), 
în care a publicat poezii lirice, fabule, nuvele, critice etc. A fost director al 
Arhivelor Statului din Bucureşti (1876-1900), în această calitate contribuind la 
publicarea documentelor în „Arhiva istorică” şi „Cuvinte din bătrâni”, atât din 
arhivele româneşti, cât mai ales din cele străine. Fiind primul conducător al 
Arhivelor Statului, a început să publice copii după acte din arhivele străine 
privitoare la români. În 1877 a fost ales membru al Academiei Române ca un 
omagiu al întregii sale opere de până atunci, dar şi ca recunoaştere a spiritului 
său enciclopedist. 

Alecu Ruso (1819-1859) şi-a făcut studiile în Elveţia, după care îşi 
continuă studiile la Institutul lui Francois Naville, or.Vernier (de lângă 
Geneva). Poet, prozator, eseist şi critic literar, un foarte talentat cercetător al 
folclorului. Majoritatea lucrărilor au fost scrise în limba franceză, traduse apoi 
în limba română de V. Alecsandri şi A. Odobescu. Colaborează la „Albina 
românească”, „România literară” şi „Dacia literară”. Este autorul volumului 
„Cântarea României”, despre care N. Iorga a spus: „E o scurtă ochire asupra 
trecutului ţării, în toată vitejia şi durerea ce cuprinde, cu blesteme de profet 
fanatic împotriva ticăloşilor timpului de faţă şi cu perspective limpezi deschise 
asupra viitorului. O simţire tot atât de aleasă pe cât de puternică, o mare 
putere de a concretiza în icoane gândurile de păreri de rău sau de speranţe dau 
acestei scurte bucăţi o valoare pe care unii n-au atins-o şi n-o ating, şi nimeni, 
în curgerea vremurilor, n-a mai găsit astfel de accente pentru a mângâia şi 
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îmbărbăta maica în suferinţă, „ţara cea dragă”, şi în acelaşi timp, pentru 
întâia oară se caută în desfăşurarea evenimentelor ce alcătuiesc „istoria 
noastră un rost filosofic””. Alecu Russo a fost basarabeanul care a cules cea 
mai frumoasă (din cele apr. 1500 existente) variantă a „Mioriţei”. 

Zamfir Arbore Rally (1845-1933) şi-a făcut studiile liceale la Chişinău, la 
Gimnaziul Nr. 1 (1858), la Nikolaev şi Moscova (1864), iar cele universitare la 
Zurich, Elveţia (1878). La 27 martie 1918, la propunerea lui C. Stere, a fost ales 
senator de Basarabia. Avea viziuni de stânga. A colaborat cu peste 10 reviste 
ştiinţifice din Elveţia şi România. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi 
publicistice. 

Vasile Stroescu (n. 1845, Trinca, Basarabia – d. 1926, Bucureşti) şi-a 
făcut studiile la Liceul Regional din Chişinău, Liceul din Kameneţ-Podolsk şi 
Richelieu din Odesa, a studiat dreptul la Universităţile din Moscova, St. 
Petersburg şi Berlin. A acordat burse pentru tinerii dotaţi, a susţinut material pe 
liderii politici şi culturali ai Transilvaniei, a înfiinţat şcoli în Basarabia şi 
Transilvania, fiind numit de N. Iorga „...un mare binefăcător al culturii 
româneşti”. Din fondul „Vasile Stroiescu” au fost editate zeci de mii de volume 
care cuprindeau operele lui I. Creangă, V. Alecsandri, G. Coşbuc, I. Slavici şi 
alţi mari scriitori. În primul Sfat al României Mari a fost ales senator de 
Transilvania. În 1919 este primul preşedinte al Parlamentului României Mari – 
preşedinte de vârstă. A fost printre fondatorii Societăţii Teatrale Alecu Russo 
din Chişinău, ai Ligii Drepturilor Omului (1923), unde a fost ales preşedinte. 
Membru de onoare al Academiei Române. 

Gurie Grosu (1877-1943) a studiat la Şcoala spirituală (1888-1882) şi la 
Seminarul Teologic din Chişinău (1892-1898), apoi, în 1898 şi 1902, la 
Academia Duhovnicească din Kiev, unde a obţinut titlul de magistru în 
teologie. A fost mitropolit român, primul titular al Mitropoliei Basarabiei după 
100 de ani de ocupaţie rusă. În 1918 este ales de Sf. Sinod din Bucureşti 
arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei, în 1920 locţiitor de arhiepiscop al 
Chişinăului şi Hotinului, iar în 1928 devine mitropolit al Basarabiei, păstorind 
până la 11 noiembrie 1936. Gurie a fost un om extrem de evlavios şi unul din 
promotorii românismului în Basarabia. Fondatorul revistei „Luminătorul”, 
primul număr al căreia a apărut în 1908. A editat o serie de lucrări cu caracter 
religios şi educativ, printre care: „Bucoavnă moldovenească” (1908); 
„Abecedarul moldovenesc”, care a cunoscut 7 ediţii (1917-1922), ş.a. 

Iosif Naniescu (n.1818, Răzălăi, jud. Bălţi – d.1902, Iaşi) şi-a făcut 
studiile la Seminarul Teologic din Buzău (1833-1835), conţinându-şi studiile şi 
în alte şcoli. În 1863, este egumen la Mănăstirea din Bucureşti. În anii 1864 - 
1870, arhimandritul Iosif  Naniescu a fost profesor de religie la Gimnaziul 
„Gheorghe Lazăr” şi la Liceul „Matei Basarab” din Capitală. În anii 1870 -
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1871, a fost director la Seminarul Central. La 23 aprilie 1872 arhimandritul 
Iosif Naniescu este hirotonit arhiereu, iar în ianuarie 1873 este numit episcop de 
Argeş. La 10 iunie 1875 este ales mitropolit al Moldovei, iar la 6 iulie acelaşi 
an este instalat la Iaşi. Timp de 27 de ani venerabilul mitropolit Iosif Naniescu 
păstoreşte cu o rară blândeţe şi înţelepciune Mitropolia Moldovei. Aici a depus 
cea mai bogată activitate duhovnicească, teologică, pastorală şi socială din toată 
viaţa sa, rămânând pentru urmaşi un exemplu viu şi greu de imitat. A fost unul 
din ctitorii Catedralei Mitropoliei Iaşi. Prin discipolii săi la Academia Teologică 
din Kiev îi susţine material pe studenţii basarabeni. Este unul din fondatorii 
„Revistei teologice” (1883-1887) editate la Iaşi. Membru al Academiei Române 
(1888). 

 

Basarabia şi Transnistria: perioada (1918-1944)  
 

Această perioadă istorică de dezvoltare a ştiinţei şi culturii moldoveneşti 
trebuie examinată sub două aspecte: dezvoltarea iluminismului şi ştiinţei în 
Basarabia aflată în componenţa Regatului României şi în stânga Nistrului după 
formarea RASS Moldoveneşti în componenţa URSS. În continuare vom 
prezenta câteva personalităţi din lumea ştiinţei din fosta RASSM. 

Nicolae D. Zelinski (n. 1861, or. Tiraspol – d.1953, Moscova) şi-a făcut 
studiile la şcoala judeţeană din Tiraspol (1869-1872), Gimnaziul Richelieu din 
Odesa (1872-1880), secţia ştiinţe naturale a Facultăţii de Fizică şi Matematică a 
Universităţii Novorosijsk din Odesa (1880-1884). După întoarcerea la Odesa, 
predă la Universitate chimia generală şi compartimentele din chimia organică, 
iar în 1889 susţine teza de magistru. În 1890-1891 lucrează la Leipzig la V. 
Ostval asupra conductibilităţii electrice a soluţiilor şi susţine la Universitatea 
Novorosiisk din Odesa teza de doctorat. Profesor suplinitor la Universitatea din 
Moscova (1893), unde conduce catedra de chimie analitică şi organică. Membru 
corespondent al A.Ş. din URSS în domeniul chimiei (1924), academician 
(1929). Participă la fondarea Institutului de Chimie Organică al A.Ş. din URSS 
(1934), care în prezent îi poartă numele. Creează (împreună cu 
L.F.Vereşceaghin) laboratorul presiunilor supraînalte pentru sinteza organică. 
Ales preşedinte al Societăţii Cercetătorilor Naturii din Moscova (1935-1953), al 
Societăţii unionale de Chimie „D.I. Mendeleev”. Membru al Societăţii de 
chimie din Franţa, membru de onoare al Societăţii de chimie din Londra. 
Premiul „A.M.Butlerov” al Societăţii ruse de Fizică şi Chimie (R.F.H.O.) 
(1924), titlul de Om emerit al ştiinţei din RSFSR(1926). 

Alexei V. Şciusev (n. 1873, Chişinău – d. 1949, Moscova) şi-a făcut 
studiile la Gimnaziul Nr. 2 din Chişinău, apoi la Academia de Arte din Sankt-
Petersburg, pe care o absolveşte cu diploma cum laude. Pentru proiectul de 
diplomă „Conac boieresc” i se acordă Medalia de aur (1897) şi o bursă de 
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studii peste hotare. A studiat arhitectura şi pictura în Italia, Franţa, Marea 
Britanie. A predat la Şcoala Stroganov (1913-1918), profesor la Atelierele 
Uniunilor de Artă şi Tehnice din Moscova (1918-1926), preşedinte al Societăţii 
de Arhitectură din Moscova. A restaurat şi a proiectat biserici la Moscova şi 
(în) regiunea Harkov, Gara Kazan din Moscova, Institutul Mecanic din 
Moscova (1923-1930), Mausoleul lui Lenin din Piaţa Roşie (1924-1930), 
Institutul de Genetică (1940), piaţa Kreşceatik, Kiev, staţia de metro 
„Komsomol’skaya” din Moscova (1949-1951), clădirea Academiei de Ştiinţe a 
URSS şi edificiile Institutelor de Fizică, Chimie Organică şi Metalurgie (1949-
1951), Observatorul din Pulkovo (1949-1952). Conduce Academproiectul 
(1938-1949). Membru al Academiei de Arhitectură (1938), membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a URSS (1943). Autor a peste 240 de articole în domeniul 
teoriei şi istoriei artei. Premiul Stalin (1941, 1946, 1948 şi 1952 (postum)), 
Ordinul Lenin. 

Nicolae Dimo (n. 1873, Orhei - d.1959) şi-a făcut studiile la Şcoala Reală 
din Chişinău (1885-1894), Institutul Agricol din Novo-Alexandrovsk (în 
apropiere de Varşovia, director V.V. Dokuceaev) (1894-1902), pe care l-a 
absolvit cu diplomă de gradul I. Profesor, şef de catedră la Institutul de Ingineri 
Hotarnici din Moscova (1917-1920). Cofondator al Universităţii Asiei Mijlocii 
din Taşkent şi decan al Facultăţii Agricole (1920-1930), şef al secţiei agrologie 
la Institutul Transcaucazian al Gospodăriei Apelor din Tbilisi (1932-1945), şef 
al catedrei de la Institutul Agricol de Stat din Chişinău (1945-1946), prorector 
(1946-1948) şi şef al catedrei de agrologie la Universitatea de Stat din Chişinău. 
Titlul ştiinţific de doctor în geologie şi mineralogie (1939) şi membru al 
Academiei Agricole din URSS (1948). Şef al secţiei agrologie a Filialei 
Moldoveneşti a A.Ş. din URSS (1949-1952), director al Institutului de 
Pedologie, Agrochimie şi Ameliorare al Filialei nominalizate (1952-1959). 

Lev S. Berg (n. 1876, Tighina, Basarabia - d. 1950, Leningrad) a absolvit 
Gimnaziul Nr. 2 din Chişinău cu medalie de aur (1894), Universitatea din 
Moscova în 1898 cu medalie de aur şi debutează cu prima sa lucrare ştiinţifică. 
Ales membru al Societăţii Ruse de Geografie (1904), activează la Muzeul 
Zoologic al Academiei de Ştiinţe din St. Petersburg (1904-1914), profesor de 
ihtiologie la Institutul Agricol din Moscova (1914-1918), profesor şi şef de 
catedră la Institutul de Geografie (1918-1930). În 1908 susţine teza de magistru, 
pentru care a obţinut titlul de doctor în geografie. Membru corespondent (1928) 
şi academician (1946) al Academiei de Ştiinţe a URSS, preşedinte al Societăţii 
de Geografie din URSS (1940), membru al Academiei Agricole din 
Cehoslovacia (1946), Laureat al Premiului de Stat. Autor a peste 700 de lucrări 
ştiinţifice în domeniile ihtiologiei, geografiei, istoriei descoperirilor geografice, 
climatologiei, paleontologiei, geologiei, etnografiei, scientologiei, demografiei. 
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Totuși, în perioada țaristă din cauza politicii de rusificare, ltiința educației 
a stagnat. Pentru redresarea situaţiei după peste 100 de ani de rusificare şi 
dominaţie ţaristă, în perioada interbelică (1918-1940) în Basarabia s-au făcut 
paşi concreţi în domeniul ştiinţei, educației și culturii. Regatul României a 
adoptat o nouă lege de organizare a învăţământului superior. Prin acea lege s-a 
prevăzut înfiinţarea Facultăţii de Teologie a Universităţii din Iaşi la Chişinău 
(1926), care „urma să fie nu numai un centru de studii teoretice, ci şi de 
iradiere a culturii româneşti în marea masă a populaţiei de peste Prut”. Printre 
profesorii titulari au activat: Ştefan Ciobanu, Gala Galaction, Cicerone şi 
Valeriu Iordăchescu ş.a. Prin Societatea Culturală „Petru Movilă” s-a editat 
revista „Studentul”, începând din anul 1928, al cărei iniţiator a fost P. Mihail.  

Deschiderea Facultăţii de Agronomie din Chişinău are loc la 9 aprilie 
1933 cu promulgarea de către MS Regele Carol al II-lea a Legii privind 
transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi în Facultatea de 
Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău. În 1938 Facultatea de Ştiinţe Agricole şi-
a schimbat denumirea în Facultatea de Agronomie şi împreună cu alte două 
facultăţi au format Politehnica „Gh. Asachi” din Iaşi, sediul facultăţii rămânând 
în continuare la Chişinău. Haralamb Vasiliu a fost primul decan al Facultăţii de 
Ştiinţe Agricole din Chişinău (1933-1936; 1938-1940). Un rol iluminist 
important l-au avut mari personalităţi venite din regimul ţarist şi afirmate în 
perioada interbelică, printre care:  

Ştefan Ciobanu (n.1883, Talmaz, Basarabia – d. 1950, Bucureşti) şi-a 
făcut studiile la Liceul Regional din Chişinău (1905), Facultatea de Lite re a 
Universităţii din Kiev (1907-1911). A urmat în anii 1911-1912, cursul superior 
academic cu specializarea în pedagogie. A fost director al Învăţământului în 
Directoratul General condus de P. Erhan (1917-1918) (membru al primului 
guvern al Republicii Democrate Moldoveneşti, membru al Academiei Române, 
secţia literară (1918), vicepreşedinte al Academiei Române (1944 - 1948), 
profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău (1926-1938), la Facultatea de 
Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti (1939-1949), secretar al „Astrei 
basarabene”. Ministru al Cultelor şi Artelor în guvernul lui Gheorghe Tătărescu 
(11.05– 3.06.1940) şi membru al Consiliului de Coroană, a votat împreună cu 
N. Iorga, V. Iamandi, S. Dragomir, T. Pop şi E. Urdăreanu împotriva cedării 
Basarabiei (6 din 26 de membri). La 2 iulie 1940, în calitate de senator din 
partea circumscripţiilor electorale basarabene, Şt. Ciobanu va participa la 
şedinţa Comisiilor de Afaceri Străine ale Camerei şi Senatului, unde va citi 
declaraţia solemnă de protest a parlamentarilor, foştilor parlamentari şi 
intelectualilor din Basarabia faţă de notele ultimative din 26 şi 27/28 iunie 
1940. A publicat 18 cărţi şi un număr mare de articole ştiinţifice. 

Nicolae Donici (n. 1874, Petricani, Chişinău - d. 1956, Nisa, Franţa) îşi 
face studiile la Liceul Richelieu din Odesa (promoţia 1893) şi Universitatea din 
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Odesa. După absolvirea cu distincţie a universităţii în 1897, pleacă la Sankt 
Petersburg, unde îşi începe cariera ştiinţifică sub conducerea astronomului rus, 
acad. F.A. Bredihin. Membru al Societăţii Astronomice din Rusia (1904). Şeful 
misiunii astronomice a Academiei de Ştiinţe din St. Petersburg (1901-1916). În 
anul 1908 a construit un observator astronomic propriu la Dubăsarii Vechi în 
Basarabia. În anii 1918 -1944 a locuit şi a lucrat la Dubăsarii Vechi şi 
Bucureşti. În iunie 1936 conduce expediţia română pentru studiul eclipsei totale 
de Soare din Turcia. Din 1944 a locuit şi a lucrat în Franţa, la Meudon şi Nisa. 
Cercetările astronomice ale lui Nicolae Donici se referă la astronomia Soarelui, 
cromosferă, planete, lumină zodiacală. A observat 8 eclipse de Soare în diferite 
părţi ale lumii, 8 eclipse de Lună. Membru al Uniunii Internaţionale pentru 
Studiul Soarelui, al Uniunii Internaţionale Astronomice (din 1922), al 
societăţilor astronomice din Rusia (până la 1917), Germania şi Franţa. Membru 
al comitetului astronomic român, membru de onoare al Academiei Române 
(1922–1948, 1991 (post mortem)) şi doctor honoris causa al Universităţii din 
Coimbra, Portugalia. Autor a cel puţin 77 de publicaţii ştiinţifice. 

Alexandru Bădărău (n. 1887, Ismail – d. 1975, Bucureşti), absolvent al 
Şcolii Normale din Pisa (Italia) (1912-1914), asistent la Institutul de Fizică 
Experimentală din Pisa, unde şi-a luat doctoratul, deputat în Sfatul Ţării, ca 
delegat ales al or. Ismail (1918), deputat în Parlamentul României (1920). A 
fost decan al Facultăţii de Ştiinţe Exacte a Universităţii din Cernăuţi (1926-
1927), preşedinte al Societăţii Române de Fizică (de două ori). A publicat circa 
40 de lucrări ştiinţifice originale. Membru al Academiei Române. 

Pantelimon Halippa (n. 1883, Cubolta, Basarabia – d. 1979, Bucureşti) a 
absolvit Seminarul Teologic din Chişinău (1898-1904), Facultatea de Fizică şi 
Matematică a Universităţii din Dorpat, Facultatea de Litere a Universităţii din 
Iaşi. Membru al Sfatului Ţării (1917), vicepreşedinte şi preşedinte (1917-1918). 
Membru corespondent al Academiei Române (1918). Ministru de Stat pentru 
Basarabia (1919-1920), ministrul Lucrărilor Publice (1927-1930), Ministrul 
Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale (1930), ministru de stat (1931, 1933), 
deputat şi senator în Parlamentul român. A întemeiat la Chişinău: Universitatea 
Populară (1917); Conservatorul Moldovenesc, Societatea de Editură şi Librărie 
Luceafărul; Societatea Scriitorilor şi Publiciştilor Basarabeni (1940). 
Moştenirea sa literară include 5 cărţi, peste 280 de poezii şi traduceri poetice, 
nenumărate schiţe şi memorii, peste 100 de articole publicate în revista Viaţa 
Basarabiei (1932-1944). 

Antonie Plămădeală (n. 1926, Stolniceni, Basarabia – d. 2005, Sibiu) a 
fost înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, mitropolit ortodox al Ardealului 
(1982-2005), membru de onoare al Academiei Române. A fost tuns monah în 
anul 1948. La 27 decembrie 1970 a fost hirotonit vicar patriarhal, cu titlul 
„Ploieşteanul”. La 9 decembrie 1979, după ce a fost responsabil cu relaţiile 
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externe ale Bisericii Ortodoxe Române, a fost ales episcop al Buzăului. La 10 
ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului, 
funcţii pe care le-a deţinut până la moarte. Mitropolitul Antonie Plămădeala a 
realizat atunci, în vremurile de restrişte pentru Biserică, o „îndumnezeire a 
maidanului”, cum ar zice Constantin Necula. 

Spre deosebire de Basarabia, unde dezvoltarea ştiinţei era iniţiată şi 
realizată din propria iniţiativă a oamenilor de ştiinţă, în Transnistria de la bun 
început aceasta a fost dirijată de organele de partid şi de stat. Astfel, la 26 
decembrie 1926, este format Comitetul ştiinţific moldovenesc pe lângă 
Comisariatul Poporului pentru Învăţământ, Comitetului fiindu-i atribuit statutul 
de instituţie ştiinţifică supremă a Republicii. Preşedinte a fost ales P. Chioru-
Ianachi. Membrii Comitetului erau divizaţi în categoriile: membri de onoare, 
membri titulari, membri corespondenţi şi membri colaboratori. Ulterior, acest 
Comitet, supus diferitelor transformări, împreună cu Institutul Pedagogic din 
Tiraspol (1930), Institutul Agricol (1931), Institutul de Legumicultură şi Baza 
Experimentală Agricolă, cu oamenii de ştiinţă din Basarabia care nu au fost 
supuşi represiunilor de către regimul comunist, Facultatea de Agronomie a 
Institutului Politehnic din Iaşi, au stat la temelia cadrului organizatoric 
academic al ştiinţei din republică, care a fost înfiinţat după al Doilea Război 
Mondial. Acesta a fost un final firesc al logicii dezvoltării ştiinţei în acest spaţiu 
pe parcursul mai multor secole. 
 

3.9.2. Constituirea instituţiilor de cercetare în RSSM (1944-
prezent) 

 

Perioada modernă a creării instituţiilor de cercetări ştiinţifice în Basarabia 
începe în a. 1946. În conformitate cu hotărârea Guvernului URSS din 11 martie 
1946, secundată de o decizie similară a Prezidiului AŞ a URSS, la 12 iunie 
1946 Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti şi biroul CC al PC(b) al 
Moldovei au adoptat hotărârea „Cu privire la crearea Bazei Moldoveneşti de 
cercetări ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS în or. Chişinău”. Conform 
acestei hotărâri au fost fondate următoarele instituţii primare de cercetare 
ştiinţifică: Institutul de Istorie, Lingvistică şi Literatură, fondat în baza 
Institutului Moldovenesc de cercetări ştiinţifice de Istorie, Economie, 
Lingvistică şi Literatură creat în 1939 la Tiraspol; Sectorul de Botanică; 
Sectorul de Geodezie; Sectorul de Viticultură şi Pomicultură; Sectorul de 
Agrologie; Sectorul de Zoologie; Sectorul de Energetică; Sectorul de Economie 
şi Geografie. În funcţia de director al Bazei Moldoveneşti a fost numit 
academicianul AŞ a URSS V.P.Volghin, vicepreşedinte al AŞ a URSS, iar în 
funcţia de secretar ştiinţific – Luca Matiuc. În funcţia de director al Institutului 
de Istorie, Lingvistică şi Literatură a fost numit istoricul Vasile Sinchevici. La 
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Sectorul de Geologie a fost numit Ion Suhov. La Sectorul de Botanică – 
Vladimir Andreev, doctor habilitat în ştiinţe biologice. La Sectorul de 
Agronomie– Nicolae Dimo, doctor habilitat în ştiinţe geologice şi mineralogice, 
membru al Academiei Unionale de Ştiinţe Agricole. La Sectorul de Zoologie – 
Valentin Grimalschi, profesor. La Sectorul de Economie şi Geografie – Nicolae 
Frolov, doctor în ştiinţe economice. În 1947 în funcţia de director adjunct a fost 
numit la început Macarie Radul, apoi Iachim Grosul, care în 1954 a devenit 
Preşedintele Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS, fondate în 1949. În 1949 Baza 
Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a fost transformată în filială 
moldovenească a Academiei de Ştiinţe a URSS, pe care a condus-o istoricul Y. 
S. Grosul. 

RSSM având un pronunţat specific agrar ştiinţele inginereşti nu se 
regăsesc printre domeniile de activitate ale Filialei. O analiză profundă a 
apariţiei ingineriei în RSSM a fost făcută de acad. Ion Bostan, fost rector al 
Universităţii Tehnice a Moldovei. „Doar către sfârşitul anului 1956 apar 
primele structuri instituţionale cu unele direcţii inginereşti: referitoare la 
ştiinţa semiconductorilor; la fizica corpului solid; la energetică şi la 
automatizări. În a. 1957 este fondat Institutul de Geologie şi Materiale de 
Construcţii, iar în a. 1961 – Institutul de Energetică şi Automatizări” [122]. 

Deschiderea oficială a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova a avut 
loc pe 2 august 1961. Primele direcţii de bază de cercetare ale Academiei au 
fost: probleme complexe legate de majorarea productivităţii şi chimizarea 
agriculturii; chimia substanţelor chimic active; fizica semiconductorilor; 
utilizarea câmpurilor electrice şi a descărcărilor electrice în diverse domenii ale 
tehnicii; chimia compuşilor complecşi; economia; istoria, literatura şi limba. În 
perioada sovietică Academia a editat revistele: „Izvestia” (în limbile română şi 
rusă, din 1962); „Elektronnaia obrabotka materialov” (din 1965); „Limba şi 
literatura moldovenească” (din 1958) ş.a., pregătea editarea Enciclopediei 
Sovietice Moldoveneşti. 

Deoarece conducerile de atunci ale URSS şi RSSM au demarat un program 
major de industrializare a Republicii în a.1964 a fost creat Institutul de Fizică 
Aplicată (IFA), cu afilierea la acesta a Uzinei Experimentale cu Birou de Proiectare 
cu statut de bază experimentală. Fondarea IFA reprezintă un exemplu relevant 
privind inițierea și susținerea științelor inginerești prin intermediul infrastructurii 
instituționale de cercetare a AȘM [122, p.113]. Printre membrii titulari ai 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei au fost numiţi şi inginerii d.ş.t. Boris Lazarenco, 
primul director al IFA, fondatorul direcţiei ştiinţifice noi pe plan mondial 
„Prelucrarea metalelor prin electroeroziune” şi a altor direcţii ştiinţifice. În baza 
acestor direcţii ştiinţifice academicienii d.ş.t. Iuri Petrov şi d.ş.t. Mircea Bologa au 
fondat şcoli ştiinţifice de mare valoare [122, p.24]. Academicianul B. Lazarenco 
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fondează în a. 1965 revista tehnico-ştiinţifică „Elektroiskrovaya Obrabotka 
Materialov”, al cărei redactor şef adjunct este numit tânărul M. Bologa, iar din 
1979 până în prezent este redactor şef. 

Concomitent cu extinderea și consolidarea structurilor instituționale de 
cercetare din cadrul AȘM, luau amploare alte forme de organizare și dezvoltare 
a cercetării științifice, de exemplu, prin intermediul instituțiilor de cercetare de 
ramură și al instituțiilor de învățământ superior. Instituțiile de cercetare de 
ramură existente sau nou-create, până la începutul anilor ’60 erau abilitate cu 
activități de cercetare-dezvoltare de asemenea preponderent orientate spre 
domeniile agricol, medical, umanitar, didactico-pedagogic. 

Reticența în formarea structurilor instituționale de organizare și 
dezvoltare a științelor inginerești, în primii 15 ani ai perioadei postbelice, poate 
fi explicată prin: situația socioeconomică precară, dominația politicilor de 
dezvoltare unilaterală agrară a economiei naționale, lipsa de fonduri suficiente 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru științele inginerești destul de 
costisitoare și, nu în ultimul rând, lipsa unui corp consolidat de cercetători în 
domeniul științelor tehnice [122, p.18]. 

La sfârșitul anilor ’60, în culuarele puterilor de partid și de stat tot mai 
frecvent se discutau propuneri/demersuri privind înființarea în RSSM a unei 
instituții de învățământ superior tehnic. Toate discuțiile însă se finalizau fără 
decizii favorabile. Argumentele în defavoarea înființării unei asemenea instituții 
deseori se bazau pe afirmații sterile, precum că RSSM este și se va dezvolta în 
continuare ca republică agrară, iar dacă se va dori și inginerie, soluția ar fi 
instituțiile cu profil ingineresc aflate nu departe, în Odesa (Ucraina). În final, 
datorită eforturilor unui grup de demnitari, printre care viceprim-ministrul RSSM 
Anatol Corobceanu, secretarul CC al Partidului Comunist din Moldova Dumitru 
Cornovan, președintele Prezidiului Sovietului Suprem Chiril Iliașenco și ministrul 
Învățământului Public Eugen Postovoi, de asemenea, a tânărului doctor în ştiinţe 
fizico-matematice Sergiu Rădăuţan, a fost deschis Institutul Politehnic din 
Chişinău. 

Pe parcurs au mai fost fondate o întreagă reţea de instituţii de cercetare 
ştiinţifică de ramură şi birouri de proiectare constructiv-tehnologică. Dacă în a. 
1970 în RSSM funcţionau 30 de instituţii de cercetare atunci în 1985 numărul lor  
s-a extins până la 107 [122, p.21]. 

Pe lângă rolul esenţial al AŞ RSSM în dezvoltarea ramurilor prioritare de 
dezvoltare a Republicii au fost şi unele pagini mai puţin frumoase. Este vorba de 
perioadele de aflare la preşedinţia AŞ RSSM a lui Iachim Grosul (1961-1976), 
istoric, şi Alexandru Jucenco (1977-1989), fitogenetician. În perioada de 
preşedinţie a primului s-au făcut mari distorsionări în domeniul istoriei acestui colţ 
de pământ, iar în perioada celui de-al doilea – grave încălcări în domeniul livezilor 
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şi protecţiei mediului ambiant, lucru menţionat şi de un grup de academicieni ai AŞ 
a URSS [123].  

Analiza istoriei ştiinţei în RSSM a arătat că până la fondarea Academiei 
de Ştiinţe a Republicii Moldova oameni de ştiinţă din Basarabia şi Transnistria 
au devenit membri ai diferitelor academii din afara Republicii, în special ai 
Academiei Române şi Academiei Ruse (perioada ţaristă) sau ai Academiei de 
Ştiinţe a URSS (în perioada sovietică). Acest fapt constituie o dovadă elocventă 
a puternicului potenţial uman din acest spaţiu. 

Prin decretul domnesc din 1 aprilie 1866 s-a luat decizia de a înfiinţa la 
Bucureşti „Societatea Literară Română”, redenumită în „Societatea Academică 
Română” (1867), apoi declarată „Institutul Naţional” şi redenumită Academia 
Română (1879). Printre membrii fondatori ai Academiei Române s-au aflat şi 
basarabenii Alexandru Hâjdău, Ioan Străjescu, Constantin Stamati, înlocuit din 
cauza vârstei cu Ştefan Gonata. În continuare vor fi prezentate numele 
academicienilor de origine basarabeană în ordinea cronologică a alegerii lor ca 
membri ai Academiei Române: Ion Străjescu (?-1873) desemnat în 1866; 
Alexandru Hâjdău (1811–1872), ales membru de onoare în 1869; Ştefan Gonata 
(1838–1896), ales membru deonoare în 1869. Până în 1918 membri 
corespondenţi basarabeni ai Academiei Române au fost aleşi: Dimitrie Petrino 
(1838–1878), ales în 1878; Eugen Botezat (1871–1974), ales în 1913. În anii 
1918-1948, membri titulari ai Academiei Române au devenit: Eugen Bădărău 
(1887-1975), fizician, ales în 1948; Eugen Macovschi (1906-1985), biochimist 
şi biolog, ales în 1948; Mihail Guşuleac (1887-1960), botanist, ales în 1937. În 
aceeaşi perioadă membri de onoare au fost aleşi: Francisc Reiner (1874-1944), 
medic anatomist, ales în 1943; Alexandru Averescu (1859-1938), ales în 1923. 

În anii 1948-1991, membri titulari ai Academiei Române au devenit: 
Grigore Benetato (1905-1972), medic şi fiziolog, ales în 1955; Teodor 
Bordeianu (1902-1969), inginer agronom, ales în 1963; Gherasim 
Constantinescu (1902-1995), inginer viticultor, ales în 1963; Miron 
Constantinescu (1917-1974), sociolog, ales în 1974; Alexandru Bârlădeanu 
(1918-1993), economist, ministru, ales în 1955; Vasile Malinschi (1912-1995), 
economist, ales în 1955; Grigore Obrejanu (1911-1992), pedolog, ales în 1963; 
Emanuel Kant Vasiliu (1929-2001), lingvist, ales în 1991. 

Printre Membrii corespondenţi aleşi în aceeaşi perioadă figurează: 
Alexandru Priadcencu (1902-1981), pedolog, ales în 1952; Teodor Buşniţă 
(1900-1977), hidrobiolog, ales în 1955; Ilie Popovici (1902-1982), medic 
veterinar, ales în 1955; Boris Cazacu (1919-1987), lingvist, ales în 1963; 
Dumitru Mangeron (1906-1990), matematician, ales în 1990. Membri de onoare 
ai Academiei Române aleşi după 1990 au fost: Ion Druţă (1928), scriitor, ales în 
1990; Andrei Andrieş (1933-2012), fizician, ales în 1991; Mihai Cimpoi 
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(1942), critic şi istoric literar, eseist ales în 1993; Grigore Vieru (1935-2009), 
poet, ales în 1993; Alexandru Moşanu (1932), istoric, ales în 1993; Petru Soltan 
(1931-2016), matematician, ales în 2003; Sergiu Chircă (1934), economist, ales 
în 1997; Nicolae Dabija (1948), scriitor, istoric literar, om politic, ales în 2003; 
Gheorghe Duca (1952), om de ştiinţă, chimist, preşedinte AŞM, ministru (2001-
2004), ales în 2007; Andrei Eşanu (1948), istoric, ales în 2011; Valeriu Matei 
(1959), istoric şi scriitor, ales în 2011; Ion Tighineanu (1955), om de ştiinţă, 
fizician, prim-vice preşedinte al AŞM, ales în 2015. Astfel, pe parcursul a 150 
de ani de existenţă a Academiei Române, 38 de originari din Basarabia au fost 
aleşi membri ai Academiei Române, inclusiv 12 titulari, 12 membri 
corespondenţi şi 14 membri de onoare. De asemenea, 25 de savanţi de origine 
basarabeană au fost aleşi membri ai Academiei Imperiale (perioada ţaristă) sau 
ai Academiei de Ştiinţe a URSS (perioada sovietică). Generalizând informaţia 
prezentată, constatăm că pe parcursul a 150 de ani circa 70 de oameni de ştiinţă 
şi cultură originari din Basarabia au fost aleşi membri ai diferitelor Academii 
din afara Republicii Moldova. 

 
3.9.3. Constituirea sistemului de educaţie (1944-prezent) 
 

Domeniul educaţiei a fost cel mai vulnerabil la prea desele cataclisme 
politice, prin care a trecut acest colţ de ţară aflat în calea tuturor relelor, vorba 
cronicarului, Basarabia pe parcursul ultimilor 200 de ani. Cu acest domeniu s-a 
procedat întocmai ca grădinarul „…care pentru a vedea cum se dezvoltă 
această plantă delicată (educaţia-n.n.) are obiceiul de a o scoate din rădăcini 
ca să vadă dacă creşte aşa cum trebuie” (Norbert Wiener). Până în 1812 în 
Principatul Moldovei (dar şi în cel al Munteniei) exista un sistem educațional 
slab dezvoltat, condiţionat de influenţa Imperiului Otoman. Dacă în sec. XIX în 
ambele principate a început clădirea unor sisteme de educaţie bazate pe 
elemente naţionale (în Moldova şcoala lui Gh. Asachi, în Muntenia – şcoala lui 
Gh. Lazar) atunci în Basarabia ocupată regimul ţarist a impus un sistem rusesc 
de educaţie bazat pe utilizarea în exclusivitate a limbii ruse (de altfel şi în 
biserici). Acesta a fost motivul de bază că la începutul sec. XX populaţia din 
Basarabia se afla la un grad de analfabetism avansat (doar 10,5% bărbaţi şi 
1,7% femei ştiau să citească!). Copilul dat la şcoala cu predare în limba rusă nu 
putea însuşi „abecedarul şcolii” predat în altă limbă decât cea maternă. Şi în 
biserică enoriaşul român basarabean era impus să vorbească cu Dumnezeu într-
o limba străină lui. 

În perioada 1918-1940, când Basarabia s-a aflat în componenţa României, 
a fost realizată o amplă reformă educaţională bazată pe elementul naţional 
(limbă română cu grafie latină, tradiţii româneşti ş.a.). A fost lansată printr-un 
decret-lege din august 1918 prin deschiderea unui număr important de şcoli 
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primare cu predare în limba română, la care copiii românilor basarabeni nu 
avuseră acces timp de peste 100 de ani, prin deschiderea unor facultăţi de 
învăţământ superior la Chişinău, cum ar fi Facultatea de Teologie (1926) şi 
Facultatea de Agronomie, ambele filiale ale Universităţii „A.I.Cuza” din Iaşi.  

 După ocuparea Basarabiei în 1940 de către Uniunea Sovietică domeniul 
educaţional a fost poate sfera cea mai văduvită. Pe lângă faptul că a fost adus un 
sistem de educaţie impropriu bazat pe falsuri (limba moldovenească cu grafie 
chirilică, istoria RSSM ş.a.) mai exista marea problemă – penuria cadrelor 
pedagogice. Şi asta după ce floarea intelectualităţii, în mare parte pedagogi, au 
fost deportaţi, exterminaţi prin închisorile şi gulagurile staliniste, iar o altă mare 
parte s-au refugiat în România de urgia bolşevică. În oraşe în şcolile cu predare 
în limba rusă pentru educarea odraslelor lor sovieticii şi-au adus cadrele lor din 
întreg spaţiul sovietic. Lipsa acută de profesori se resimţea în şcolile naţionale 
din sate. Au fost multe cazuri când în aceste şcoli predau oameni cu o câtuşi de 
puţină brumă de carte, cu 4 clase româneşti. Din acest motiv Institutul 
Pedagogic din Tiraspol a fost transformat în Institutul Învăţătoresc cu durata  
studiilor de doi ani (1944-1952).  

       În ce situaţie erau puşi bieţii copii care învăţaseră în şcolile româneşti, iar la 
1 septembrie 1940 erau impuşi să înveţe în aşa numită limbă moldovenească cu 
grafie chirilică, să înveţe istoria unui stat străin. Regimul sovietic a implantat în 
Basarabia un sistem educaţional extrem de rusificat. În satele basarabene, graţie 
populaţiei compacte româneşti, şcolile erau cu predare în limba moldovenească 
cu grafie latină. Însă în localităţile cu populaţie compactă alogenă (găgăuzi, 
bulgari, ucraineni ş.a.) educaţia se făcea doar în limba rusă, având un scop bine 

 
 

 

Secvență dintr-o școală din Basarabia din toamna a. 1940 după anexarea sovietică. 
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stabilit de a educa din minorităţile naţionale un fel de eniceri ai regimului 
sovietic. În oraşele basarabene, populate preponderent de alogeni, educaţia se 
făcea exclusiv în limba rusă. În oraşul Chişinău doar în a. 1959 a fost deschisă 
prima clasă cu predare în limba moldovenească în grafie chirilică (cum era pe 
atunci). În alte oraşe ale Basarabiei şcoli moldoveneşti au fost deschise mult 
mai târziu (la Tiraspol doar în a. 1991 a fost deschis unicul liceu cu predare în 
limba română „Lucian Blaga”). 
       De menţionat puterea extraordinară de regenerare a acestei frânturi de 
popor din Basarabia. De atâtea ori trecută „prin foc şi prin sabie” şi de fiecare 
dată ca pasărea Phoenix a renăscut din cenuşa vremurilor. Acest lucru îl 
menţionează şi acad. Ion Bostan, fost rector al Universităţii Tehnice a 
Moldovei, reputat om de ştiinţă din Basarabia: „Potențialul intelectual al 
Republicii Moldova, sărăcit la începutul perioadei postbelice din cauza 
refugiului masiv al intelectualității peste Prut impus în anii 1940, 1944, de 
asemenea, prin recrutarea tineretului pe două fronturi ale războiului, prin 
valurile deportărilor și foametei organizate, prin aşa numitele FZO (şcoli 
profesionale pe lângă uzine), de fapt o metodă diabolică de trimitere a tinerilor 
de la ţară ca muncitori în minele de cărbune, la combinatele metalurgice!)  etc. 
– a demonstrat capacități enorme de renaștere spirituală și identitară, de 
refacere în termeni foarte scurți a rândurilor elitei intelectuale pe toate 
dimensiunile unei societăți creative!” [122, p.9].    

 

 

Instituţii de învăţământ superior deschise în Basarabia   
Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol. Alături de Facultăţile de 

Teologie şi Agronomie de la Chişinău (de pe malul drept al Nistrului) este 
prima instituţie de învăţământ superior în stânga Nistrului. La 1 octombrie 1930 
a fost fondat Institutul de Educaţie Publică al Moldovei. Acesta a fost 
reorganizat în anul 1931 în Institutul Moldovenesc de Educaţie Publică, care în 
1933 capătă denumirea de Institutul Pedagogic Moldovenesc. În 1939, 
instituţiei i se conferă numele lui Taras Shevcenko. Dacă la început funcţionau 
trei facultăţi: de agrobiologie, de mecanică şi matematică şi de filologie, atunci 
în anul 1938 cu participarea lui Macarie Radul, unul dintre primii absolvenţi ai 
facultăţii de mecanică şi matematică, a fost deschisă facultatea de geografie. 
Mai târziu, în anii 1939 - 1940, Macarie Radul este numit director al Institutu-
lui. Către perioada anilor '40 Institutul avea о bază ştiinţifico-metodică bună 
care permitea pregătirea profesorilor de calificare înaltă în special la 
disciplinele şcolare de profil real. Disciplinele socioumanistice şi de limbă se 
aflau în tiparele sovietice şi promovau existenţa aşa numitei lindi moldovneşti 
şi istorie a moldovenilor. 

Războiul din anii 1941-1944 impune comasarea Institutului Pedagogic 
din Tiraspol cu cel din Chişinău şi evacuarea acestora în regiunea Orenburg, 
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(Federaţia Rusă), unde şi-a reluat activitatea în anul 1942, având în evacuare 
doar о promoţie de 19 absolvenţi (în anul 1944). În august 1944, Institutul 
revine în oraşul Tiraspol şi funcţionează ca Institut Învăţătoresc, iar cu începere 
de la 1 septembrie 1952, este reorganizat în Institutul Pedagogic de Stat din 
Tiraspol. În anii 1945-1966 în legătură cu deschiderea în Republică a noilor 
instituţii de învăţămînt superior şi de cercetare, Institutul a fost mereu dispersat. 
În anul 1954 specialităţile de istorie, limbi şi literaturi au fost transferate în 
instituţiile de învăţamînt superior din Chişinau şi Bălţi. Multe cadre profesoral-
didactice ale Universităţii au devenit organizatorii fondării Institutului 
Pedagogic de Stat şi a Universităţii de Stat din Chişinău, a Bazei Moldoveneşti 
de cercetări ştiinţifice a AŞ a URSS, manageri în sistemul de învăţămînt în 
diverse instituţii de cercetare ale Republicii. Între anii 1960-1970 are loc о 
dezvoltare rapidă a Institutului. Au fost deschise specialităţi noi: „biologie şi 
chimie”, „fizică şi chimie”, „pedagogia şi metodica învăţămîntului primar”, 
„limba germană”, „limba franceză şi limba germană”, „fizică şi astronomie”, 
„biologie şi bazele producţiei agricole”. 

În anii 70-80 ai sec. XX Institutul devine un centru regional didactico-
metodic şi ştiinţific. În cadrul lui funcţionează Şcoala de fizică şi matematică 
pentru tineret, Societatea ştiinţifică a elevilor, Clubul geografic al călătorilor, 
facultatea viitorului profesor şcolar etc. În această perioadă de timp Institutul 
Pedagogic de Stat „Taras Shevcenko” din Tiraspol a devenit un centru ştiinţific 
cunoscut nu numai în Republică, dar şi în afara hotarelor ei.  

Din luna mai 1992 Institutul a obţinut Statutul de Universitate de Stat, iar 
în iulie 1992, în urma declanşării conflictului militar de către forţele 
antinaţionale, separatiste, Universitatea de Stat din Tiraspol este evacuată în 
municipiul Chişinău în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 480 din 9 iulie 1992. Anul de studii 1992-1993 începe la Chişinau 
în condiţii extrem de grele. Lipsită de suportul material acumulat timp de 
jumătate de secol, Universitatea reuşeşte să activeze totuşi în ritmuri stabile, 
fiind ajutată de conducerea Republicii Moldova şi de universităţile şi centrele 
ştiinţifice din Chişinău. Pe parcursul anilor 1992-1996 a fost creată о bază 
materială proprie, suficientă pentru a continua procesul de învăţămînt şi de 
cercetare. Cu toate circumstanţele nefavorabile pentru dezvoltarea universităţii, 
ea îşi continuă activitatea cu ritmuri stabile, contribuie în modul cel mai evident 
la pregătirea cadrelor profesoral-didactice de înaltă calificare, la modernizarea 
învăţămîntului formativ în contextul integrării europene, la procesul de 
renaştere naţională şi restabilire a identităţii nationale [124]. 

 
Institutul Agricol din Chişinău. În baza Facultăţii de Agronomie de la 

Chişinău în august 1940 prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al 
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URSS şi CC al PC(b)U a fost organizat Institutul Agricol din Chişinău cu trei 
facultăţi: Viticultură, Zootehnie şi Fitotehnie. Primul director al Institutului a 
fost numit N. Bosoi. După război (a.1944) Institutul şi-a reluat activitatea în 
componenţa a 4 facultăţi: Agronomie, Viticultură şi enologie, Pomicultură şi 
legumicultură, Zootehnie cu 27 de catedre şi o secţie de pregătire 
preuniversitară cu cifra de şcolarizare de 150 de studenţi. Pe parcursul anilor în 
structura organizatorică a Înstitutului au loc mari modificări: deschiderea 
Secţiei învăţământ fără frecvenţă (1945); comasarea Facultăţii de Viticultură şi 
Enologie cu Facultatea de Pomilegumicultură în facultatea de 
Pomilegumicultură şi Viticultură (1948); înfiinţarea facultăţilor noi: 
Mecanizarea Agriculturii (1950), Îmbunătăţiri Funciare (1954), Economie 
Agrară (1965), Perfecţionarea şi Recalificarea Cadrelor (1965), Medicină 
Veterinară (1976), Facultatea de Pregătire pentru Cetăţenii Străini (1976); 
organizarea Direcţiei ştiinţifice (1964) etc. 

În noiembrie 1991 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, 
Institutul Agricol „M. Frunze” din Chişinău este trecut din jurisdicţia URSS în 
jurisdicţia Republicii Moldova şi reorganizat în Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova. S-au produs schimbări importante în structura şi conţinutul 
învăţământului superior agronomic, având ca obiectiv principal satisfacerea 
cerinţelor agriculturii. Au fost deschise noi specialităţi [125]. 

 

Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. A fost fondat în baza 
Institutului de Medicină nr. 1 din Sankt-Petersburg, evacuat în timpul celui de 
al Doilea Război Mondial în Kislovodsk care, ulterior, a fost transferat la 
Chişinău împreună cu studenţii şi întregul cadru profesoral, sub numele de 
Institutul de Stat de Medicină. Institutul şi-a început activitatea la 20 octombrie 
1945, având o singură facultate – cea de Medicină Generală, care întrunea 32 de 
catedre, la care îşi făceau studiile circa 1000 de studenţi. Procesul didactic era 
realizat de 130 de profesori, inclusiv 20 de doctori habilitaţi şi 23 de doctori în 
ştiinţe medicale. Fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a servit 
drept impuls pentru dezvoltarea învăţământului superior medical şi consolidarea 
sistemului de ocrotire a sănătății din Republică. În 1954 a fost creată Facultatea 
de Pediatrie, în 1959 – cea de Stomatologie, în 1963 – Facultatea de Medicină 
Preventivă, iar în anul 1964 – Facultatea de Farmacie. Necesitatea instruirii 
continue a specialiştilor după absolvire a contribuit la înfiinţarea Facultăţii de 
Perfecţionare a Medicilor, în anul 1962. În scopul creării condiţiilor adecvate 
pentru buna desfăşurare a activităţii ştiinţifice, în acelaşi an a fost fondat 
Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice. În 1965 Institutul a obţinut I 
categorie, iar în 1967 i-a fost încredinţat să realizeze forme noi de instruire 
continuă diferenţiată pe specialităţi a viitorilor medici – prin subordinatură şi 
internatură. 
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Din anul 1990, Institutul poartă numele lui Nicolae Testemiţanu (1927 – 
1986) – Om Emerit, ilustru savant, talentat pedagog şi educator, om de stat, 
organizator experimentat în domeniul sănătăţii publice, care a contribuit 
substanțial la organizarea şi dezvoltarea sistemului naţional de ocrotire a 
sănătăţii în Republică. A fost un promotor militant al renaşterii naţionale, al 
suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. La 25 iulie 1991, Institutul 
de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău a fost reorganizat în 
Universitate. În 1996 instituţiei i s-a dat un nou nume – Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. În anul 
1992, cu trecerea la o treaptă superioară – postuniversitară de instruire a 
viitorilor specialişti medici şi farmacişti prin rezidenţiat, se deschide Facultatea 
Rezidenţiat şi Secundariat Clinic [126]. 

 
Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău. A fost format 

conform Hotărârii Guvernului RSS Moldovenești din 16 august 1940, cu 
denumirea inițială Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, care în 1955 a fost 
redenumit în Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În anul 
1992, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai „Cu 
privire la reorganizarea sistemului învățământului universitar”, Institutul este 
reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. 
Chișinău. În anul formării, Institutul întrunea cinci facultăți: Istorie și Filologie, 
Fizică, Matematică, Biologie, Geografie. În iulie 1941 Institutul a fost evacuat 
în orașul Chkalov, iar în anul 1944 a revenit în Republică, cu un contingent de 
160 studenți și 20 de profesori. Procesul de studii a început la 1 decembrie 
1944, cu 458 de studenți. Corpul profesoral al Institutului era constituit din 
cadre experimentate, savanți sosiți din centrele universitare din Iași, Moscova, 
București, Roma, Kiev, Varșovia, Leningrad etc. În corespundere cu ordinul 
Ministerului Învățământului din 20 iulie 1946, pe lângă Institut a fost formată 
aspirantura, care pregătea specialiști în domeniul filologiei, istoriei, 
matematicii, fizicii, botanicii etc. În anul 1948 în Institut a început pregătirea 
specialiștilor la limbile engleză și franceză. În legătură cu necesitatea pregătirii 
pedagogilor de cultura fizică, în anul 1949 a fost deschisă Facultatea de Cultură 
Fizică. Cu toate greutățile primei perioade postbelice de restabilire a economiei 
naționale, deja în anul de studii 1950 – 1951 la cele șapte facultăți – Filologie, 
Istorie, Fizică și Matematică, Biologie, Geografie, Limbi Moderne și Cultură 
Fizică – își făceau studiile 2368 de studenți și activau 99 de profesori, inclusiv 
24 cu titlu științific. În urma reorganizărilor în învățământul superior, la 
mijlocul anilor `50, Facultatea de Limbi Străine a fost transferată la Institutul 
Pedagogic din Bălți, iar cea de Științe ale Naturii și Geografiei – la Institutul 
Pedagogic din Tiraspol. În anul 1960 Institutul este desființat și unit cu 
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Universitatea de Stat. În rezultatul acestei măsuri, baza materială a Institutului, 
cu cele trei facultăți – Istorie, Filologie, Fizică și Matematică, Cultură Fizică – a 
fost transmisă Universității de Stat, iar secția claselor primare – Institutului 
Pedagogic de Stat din Bălți. În legătură cu creșterea necesității de cadre de 
pedagogi cu studii superioare, Sovietul Miniștrilor al RSSM, la 9 mai 1967, a 
adoptat Hotărârea despre restabilirea Institutului, în componența a trei facultăți: 
Fizică și Matematică, Filologie, Cultură Fizică. În anul 1970 a fost deschisă 
specialitatea Defectologie, în baza căreia, în 1973, a fost formată Facultatea de 
Defectologie, care în prezent activează cu denumirea Facultatea de Psihologie și 
Psihopedagogie Specială. Tot la începutul anilor `70 începe pregătirea la 
specialitatea „Istorie și Pedagogie”, în baza căreia s-a format și în prezent 
activează Facultatea de Istorie și Etnopedagogie. În anul 1975, pe lângă Institut 
a fost deschisă Facultatea de Perfecționare a Conducătorilor din Sistemul 
Învățământului Preuniversitar, care activează și în prezent. La începutul anilor 
`80, Facultatea de Fizică și Matematică a fost reprofilată în actuala Facultate de 
Arte Plastice și Design. La 1.09.1985 își începe activitatea Facultatea de 
Pedagogie, pentru pregătirea pedagogilor la clasele primare și a educatorilor 
pentru instituțiile preșcolare. 

În anul 1993 a reînceput pregătirea profesorilor la Facultatea de Limbi și 
Literaturi Străine, care în prezent are peste 1000 de studenți la limbile engleză, 
germană, franceză, italiană. Astăzi, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion 
Creangă” întrunește opt facultăți. Actualmente, la cele 25 de catedre ale 
Universității, activează 17 profesori universitari, 14 doctori habilitați, 124 de 
doctori în științe, 104 conferențiari universitari. La facultățile Universității își 
fac studiile peste 6000 de studenți. Universitatea a pregătit mai mult de 32 mii 
de cadre didactice cu studii superioare. Peste 100 de absolvenți ai Universității 
au fost menționați cu titlul de „Învățător emerit al Republicii”. Mândria 
Universității sunt: academicienii Boris Melnic, Boris Mateenco, Petru Soltan, 
Haralambie Corbu; scriitorii Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile 
Vasilache, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Andrei Strâmbeanu, Ion Hadârcă 
ș.a. [127]. 

 
Institutul Pedagogic „Alecu Ruso” din Bălţi. Istoria Institutului începe 

în anul 1945, când în corespundere cu Hotărârea Sovietului Comisarilor 
Poporului al URSS (guvernul) nr. 470 din 14 martie 1945 „Despre măsurile de 
ajutorare a școlilor din RSSM”, Sovietul Comisarilor Poporului din RSSM prin 
Hotărârea sa nr. 532 din 12 iunie 1945 a deschis în orașul Bălți un Institut 
învățătoresc. La momentul înființării sale, Institutul învățătoresc era amplasat 
într-un singur bloc de studii al clădirii fostului Liceu de fete „Domnița Ileana” 
(actualul bloc de studii nr.1 de pe strada Pușkin), având un contigent de numai 
120 de persoane. La Institut activau două facultăți: Istorie și Filologie, Științe 
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ale naturii și Geografie, având un efectiv de 120 de studenți și 13 lectori. Prin 
Hotărârea Consiliului de Miniștri al RSSM din 13 august 1953, Institutul 
învățătoresc din Bălți este reorganizat în Institut Pedagogic. Concomitent se 
creează facultățile de Filologie, Fizică și informatică și Limbi străine. În anul 
1959, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri din 24 aprilie Institutului 
Pedagogic din Bălți i se conferă numele lui „Alecu Russo” care, în calitatea-i de 
ostaș al propășirii, de animator al revoluției de la 1848 la Iași și Blaj, constituie 
figura emblematică a Universității. 

Un salt esențial în lărgirea învățământului universitar îl constituie 
deschiderea, în anul de studii 1995-1996, a primei facultăți cu profil 
nepedagogic - Facultatea de Economie și Drept (divizată în 1998 în 2 facultăți), 
pentru care în 2002 s-au dat în exploatare 2 blocuri de studii construite din surse 
financiare proprii. În aprilie 2002, Universitatea a fost acreditată de Consiliul 
Național de Evaluare Academică și Acreditare, acordândui-se categoria I [128]. 

 

Universitatea de Stat din Moldova. A fost fondată la 1 octombrie 1946, 
cu denumirea iniţială de Universitatea de Stat din Chişinău. Înfiinţarea ei a 
constituit un moment important pentru dezvoltarea şi consolidarea 
învăţământului superior din ţară. Este o instituţie de tip clasic şi are misiunea de 
a oferi studii de calitate. Iniţial au fost deschise 5 facultăţi (Fizică şi 
Matematică, Geologie şi Pedologie, Biologie, Chimie, Istorie si Filologie). În 
primul an (1946-1947) la cele 12 catedre au fost înmatriculate 320 persoane, 
procesul educaţional era ghidat de 35 cadre didactice. Foarte rapid Universitatea 
de Stat din Chişinău a devenit lider recunoscut al sistemului naţional de 
învăţământ superior din Republică. În 1958 la USM a fost inaugurată secţia fără 
frecventă, care activează până în prezent la o parte din facultăţi. Pentru a facilita 
pregătirea tinerilor specialişti o perioadă de timp (1958-1981) a activat secţia 
serală. Între anii 1946-1988 instituţia a fost parte componentă a sistemului 
universitar sovietic, astfel că gestionarea ei se efectua direct de la Moscova. Din 
1969 Universitatea de Stat este Membru al Asociaţiei Internaţionale a 
Universităţilor. 

Fiind mereu receptivă la cerinţele societăţii, Universitatea de Stat îşi 
reorganizează structura prin înfiinţarea de noi catedre şi facultăţi: Facultatea de 
Economie (1953-1991, 2002); Facultatea de Drept (1959); Facultatea de 
Inginerie şi Tehnologie (1959); Facultatea de Limbi Străine (1964); Facultatea 
de Formare studenţii străini (1967); Şcoala de Jurnalism (1980); Facultatea de 
Filosofie şi Psihologie (1994); Facultatea de Ştiinţe Politice (1995). În baza 
unor specialităţi inginereşti şi economice de la Universitatea de Stat din 
Moldova au fost fondate alte instituţii superioare de învăţămînt din ţară: 
Institutul Politehnic din Chişinău (Universitatea Tehnică a Moldovei (1964), 
Academia de Studii Economice (1991) şi Academia de Teologie (1993). Odată 
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cu destrămarea Uniunii Sovietice au fost introduse schimbări majore în sistemul 
de învăţământ superior. Perioada anilor 1988-1996 se caracterizează prin 
perfecţionarea formelor tradiţionale de predare şi aplicarea noilor tehnologii. S-
a renunţat la formele organizatorice şi curriculare care fuseseră impuse până 
atunci. La 19 ianuarie 1990 instituţia este redenumită în Universitatea de Stat 
din Moldova. Universitatea de Stat a fost prima instituţie de învăţământ 
superior acreditată de către Guvernul Republicii Moldova. Timp de 67 de ani 
USM a pregătit o mare parte din elita intelectuală a Republicii Moldova. 
Absolvenţii Universităţii sunt printre figurile marcante ale ştiinţei 
contemporane, fondatori de şcoli ştiinţifice: I. Gohberg, I. Bersuker, A. Andries, 
S. Rădăuţan, V. Moscalenco, S. Moscalenco [129]. 

 

Institutul Politehnic din Chişinău. A fost fondat în anul 1964, cu 
denumirea iniţială „Institutul Politehnic din Chişinău”, în baza unor specialităţi 
inginereşti şi economice transferate de la Universitatea de Stat din Moldova. 
Istoria fondării acestei instituţii de învăţământ tehnic superior (unică de acest 
profil în Republică!) este una specifică. Industrializarea Republicii mergea cu 
ritm rapid. Cu toate că în Republică erau aduşi „specialişti” în număr mare 
problema cadrelor inginereşti era una acută. Către anul 1964, în RSS 
Moldovenească s-au consolidat puternic premisele pentru înființarea unei instituții 
de învățământ superior ingineresc, premise favorizate de urbanizarea rapidă, de 
dezvoltarea industriei și a sistemului energetic, a complexului agroalimentar și a 
radiotelecomunicațiilor, a construcțiilor industriale și civile etc. În aceste condiții, 
un grup de demnitari, printre care Viceprim-ministrul RSSM Anatol Corobceanu; 
Secretarul CC al Partidului Comunist din Moldova Dumitru Cornovan, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem Chiril Iliașenco și Ministrul 
Învățământului Public Eugen Postovoi, întocmesc o petiție-argumentare, pleacă la 
Moscova și, la 13 martie 1964, obțin avizul pozitiv de la Viceprim-ministrul URSS 
Aleksei Kosyghin. Astfel a fost încuviințată fondarea Politehnicii în RSSM [114, 
p.19]. Astăzi, acestor demnitari le poate fi atribuit meritul incontestabil și 
calificativul de promotori nu numai ai ingineriei, ci și ai științelor inginerești în 
RSSM. 

La 28 aprilie 1964, Ministrul Eugen Postovoi a emis ordinul de fondare a 
Politehnicii, în care identifica structura organizatorică și patrimoniul instituției. 
Se știe că, la Plenara PCM, Ministrul Eugen Postovoi, probabil copleșit de 
emoții pozitive, comenta propriul său ordin spunând următoarele: „De azi 
înainte, în Chișinău veți întâlni moldoveni nu numai studenți și măturători de 
stradă (...), dar și ingineri”. Această frază ascundea în sine două conotații: pe 
de o parte – un adevăr trist al timpului, iar pe de altă parte – o realitate în 
devenire, fiindcă, peste ani, cei 85 de mii de absolvenți-ingineri ai Politehnicii 
(astăzi Universitatea Tehnică) urmau să consolideze infrastructura instituțională 
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de cercetare în domeniul ingineriei, în particular, și dezvoltarea științelor 
inginerești, în general. Peste câtva timp, această frază profetică l-a costat pe 
Ministrul Eugen Postovoi postul de ministru [122, p.20]. 

În scurt timp, la 6 mai 1964, în baza deciziei Comitetului Central al PCM, 
prin ordinul Ministrului Învățământului Public E. Postovoi, în funcția de rector 
a fost numit Sergiu Rădăuțan, candidat în științe fizico-matematice, cunoscut 
cercetător ştiinţific, care a condus Înstitutul Politehnic din Chişinău timp de 
nouă ani, până în 1973 când a fost eliberat din funcţie în mod abuziv de 
conducerea partinică de atunci „…pentru ascunderea provenienţei burgheze şi 
primirea la lucru în institut a elementelor naţionaliste. D.şt.t. (1966), profesor 
universitar (1967), Preşedinte al Sovietului Suprem al RSSM (1967-1971), 
membru titular al AŞM (1973), vice preşedinte al AŞM (1990-1995), primul 
rector al Politehnicii a jucat un rol primordial în transformarea instituţiei de 
învăţământ tehnic superior în una de prestigiu. Graţie energiei sale, 
cunoştinţelor pe care le avea în mediul academic din cele mai prestigioase 
instituţii superioare din URSS de pe atunci a reuşit în scurt timp să completeze 
un colectiv profesoral-didactic profesionist, o bună parte din care erau originari 
din Moldova, împrăştiaţi prin diverse instituţii din URSS. 

 În primul an de studii (1964 – 1965) Institutul avea 5140 de studenţi 
(dintre care 2085 la secţia de zi), grupaţi la 5 facultăţi: Electrotehnică, 
Mecanică, Tehnologie, Construcţii, Economie. Corpul didactic număra 278 
profesori, dintre care numai 36 aveau grade didactice şi titluri ştiinţifice. Deja 
peste 5 ani a devenit una dintre cele mai mari instituţii de învăţământ superior 
din Republică, având un contingent de peste 7000 de studenţi. În anii următori a 
crescut atât cantitativ, cât şi calitativ, devenind un mare centru de învăţământ, 
ştiinţific şi de cultură.  

Odată cu alegerea în postul de rector a dr.hab.prof.univ., membru 
corespondent al AŞM (din a. 1994 – membru titular al AŞM) Ion Bostan 
Institutul Politehnic a cunoscut o serie de reorganizări. La 28 aprilie 1993 
Institutul Politehnic din Chişinău a fost reorganizat în Universitatea Tehnică a 
Moldovei. Noul rector a pus capăt tacticii sovietice de pregătire a unui număr 
excesiv de cadre la unele specialităţi cu repartizarea acestora în toate colţurile 
URSS şi importul din fosta URSS în Moldova al cadrelor la alte specialităţi. Pe 
lângă cele 27 de specialităţi existente au mai fost deschise alte 37 de specialităţi 
necesare economiei naţionale, fiind fondate trei facultăţi noi şi 15 catedre noi. 
În anul de glorie 2008 avea peste 24000 de studenţi.  

În prezent, Universitatea Tehnică a Moldovei are un contingent de circa 
9520 de studenţi (dintre care 6095 la secţia de zi), care îşi fac studiile la 64 de 
specialităţi şi specializări, în cadrul a 9 facultăţi: „Energetică și Inginerie 
Electrică”, „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”, „Calculatoare, 
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Informatică şi Microelectronică”, „Inginerie și Management în Electronică și 
Telecomunicații”, „Tehnologie şi Management în Industria Alimentară”, 
„Industrie Uşoară”, „Cadastru, Geodezie şi Construcţii”, „Urbanism şi 
Arhitectură”, „Inginerie Economică şi Business”. La UTM este organizat şi 
învăţământul postuniversitar Ciclul II şi III conform Procesului de la Bologna 
(1442 de masteranzi şi 124 de doctoranzi). Pe parcursul anilor 1964–2016, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind unica instituție de învățământ 
ingineresc, a contribuit esențial la dezvoltarea și consolidarea principalelor 
ramuri ale economiei naționale, printre care: energetica, industria constructoare 
de mașini și electronica, construcțiile industriale și civile, complexul 
agroalimentar, radiotelecomunicațiile, urbanismul și arhitectura [130]. 

 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). A fost fondată 
la 25 septembrie 1991, în baza Hotărârii nr. 537 a Guvernului Republicii 
Moldova cu contribuţia majoră a regretatului Paul Bran, eminent profesor din 
România. Drept bază au servit două facultăţi din cadrul Universităţii de Stat – 
„Economie”; „Economie a Comerţului şi Merceologie” – şi Institutul 
Economiei Naţionale al Ministerului Economiei. Facultatea de Economie a fost 
deschisă la Universitate în august 1953, fiind înscrişi 52 de studenţi la 
specialităţile „Planificarea economiei naţionale” şi „Finanţe”. 

În perioada 1964-1977, Facultatea de Economie a făcut parte din 
componenţa Institutului Politehnic din Chişinău, iar în 1977, în cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova, a fost deschisă a doua facultate de profil 
economic – „Economie a Comerţului şi Merceologie”, fondată în baza filialei 
din Chişinău a Institutului Unional de Comerţ din Moscova (1960-1977). 

În acest context, o mare contribuţie la dezvoltarea învăţământului 
economic universitar din Moldova, de la a cărui înfiinţare au trecut peste 50 de 
ani, au avut-o academicienii Boris Melnic şi Sergiu Rădăuţan, decanii 
facultăţilor „Economie” şi „Economie a Comerţului şi Merceologie”, Marlen 
Makeenko, Ivan Mocan, Mihail Carauş, Petru Secrieru, Viorel Ţurcanu şi alte 
personalităţi. Un rol incontestabil în obţinerea realizărilor instituţiei le-a revenit 
celor trei rectori ai ASEM – profesorii universitari Paul Bran, Eugeniu Hrişcev 
și acad. Grigore Belostecinic, precum şi întregului colectiv de profesori, 
personalului administrativ şi auxiliar. 

În prezent, Academia de Studii Economice din Moldova constituie un 
complex universitar, în cadrul căruia activează 6 facultăţi cu 26 de catedre, 2 
departamente, 7 centre, 13 servicii, Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie 
şi Business, Şcoala Doctorală, Şcoala Superioară de Turism şi Servicii 
Hoteliere, un incubator de afaceri, Colegiul Naţional de Comerţ. ASEM este un 
brand cu care se mândresc peste 38 mii de absolvenţi din 1992 încoace. În 
prezent, la ASEM, îşi fac studiile peste 13,5 mii de studenţi, masteranzi şi 
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doctoranzi, activează 31 de doctori habilitaţi şi peste 204 doctori în ştiinţe 
[131]. 
 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova. 
Este succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940 şi a 
instituţiilor de învăţământ muzical care şi-au desfăşurat activitatea la Chişinău 
începând cu anul 1919, când la iniţiativa lui George Enescu a fost înfiinţat 
conservatorul „Unirea”. Pe parcursul istoriei sale instituţia şi-a schimbat de mai 
multe ori denumirea şi structura. Iniţial la Conservator se făceau studii doar în 
domeniul muzicii. La sfârşitul anilor 50 se înfiinţează primele grupe de studenţi 
la specialitatea „Actorie”. În anul 1965, deja în cadrul Institutului de Stat al 
Artelor (format în baza Conservatorului în 1964), se creează catedra „Regie şi 
arta actorului”, iar în anul 1988 - facultatea „Arta Teatrală (în prezent Teatru, 
Film și Dans)”. Facultatea „Arte Plastice” a fost fondată în anul 1984. În forma 
ei actuală Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a fost instituită în baza 
reorganizării Universităţii de Stat a Artelor (înfiinţat prin comasarea Academiei 
de Muzică „G. Musicescu” şi a Institutului de Stat al Artelor în 1999) la 1 
septembrie 2002. În prezent Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 
acoperă toate domeniile de învăţământ artistic universitar şi postuniversitar.  

AMTAP a fost acreditată în iulie 2006, iar în iulie 2009 a obţinut 
certificatul de acreditare ştiinţifică. AMTAP dispune de un corp profesoral-
didactic format din personalităţi cunoscute ale muzicii, teatrului, artelor plastice 
precum I. Josan, M. Munteanu, L. Panfil, Gh. Mustea, Gh. Ciobanu, I. Matei,     
N. Cozaru, I. Mahovici, A. Durbală, I. Canaşin, I. Stepan, A. Colâbneac,                   
P. Zavtoni, A. Lapicus, V. Druc, S. Covalenco, V. Axionov, I. Cvasniuc,                   
T. Jucov, E. Gaju ş.a. Sistemul educaţional din cadrul Conservatorului – 
AMTAP a permis educarea a mai multor laureaţi ai concursurilor internaţionale, 
artişti ai poporului, personalităţi notorii ale artei şi culturii naţionale precum, de 
exemplu, T. Ceban, S. Lunchevici, V. Zagorschi, E. Verbeţchi, Vl. Rotaru, Z. 
Tcaci, M. Bieşu, E. Doga, V. Garştea, S. Rotaru, A. Lazariuc, I. Aldea-
Teodorovici, şi mulţi alţii, care au contribuit şi contribuie în continuare la 
făurirea imaginii pozitive a Republicii Moldova în lume. 

În prezent Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica 
Moldova incorporează 4 facultăţi: Artă Instrumentală, Compoziţie şi 
Muzicologie; Artă Vocală, Dirijat şi Pedagogie Muzicală; Teatru, Film şi 
Dans; Arte Plastice, şi pregăteşte specialişti în următoarele domenii: muzică, 
teatru, multimedia, arte plastice, design, culturologie, coregrafie, la care îşi fac 
studiile circa 1200 studenţi şi activează circa 400 cadre didactice [132]. 
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3.10. Programul de industrializare a Republicii Moldova ca 
formă de continuare a procesului de deznaţionalizare 

 
După finalizarea constituirii tuturor structurilor de stat şi completării lor 

cu „cadre”, deportarea masivă a celei mai conştiente pături sociale (intelectuali, 
cei mai buni gospodari), finalizarea procesului de colectivizare forţată, 
introducerea forţată a limbii ruse în sistemul de învăţământ, în toate sferele 
sociale, procese care au necesitat aducerea masivă a „specialiştilor”, procesul 
de deznaţionalizare prin aducerea masivă a elementelor străine încetinise. La 
moment nu era creat suportul, motivul aducerii noilor  elemente străine. Trebuia 
continuat procesul de diluare a elementului naţional care încă mai rămânea unul 
important. 

Pentru a-i da un nou imbold acestui proces ştabii din Kremlin au elaborat 
„programamul de industrializare a RSSM”. Nu se pune nicicum întrebarea dacă 
trebuia sau nu industrializată Republica. Bineînţeles că da. Dar nu în aşa mod. 
Au fost cunoscute cazuri când sub pretextul de a aduce „specialişti” la 
întreprinderile industriale nou create erau aduşi până şi paznici, salahori, cărora 
în calitate de specialişti invitaţi li se acorda spaţiu locativ fără a sta în rând 
atunci când băştinşii stăteau în rând pentru a obţine un apartament câte 20 - 25 
de ani. 

Industrializarea RSSM s-a făcut prin dezvoltarea rapidă a ramurilor: 
electronică, microelectronică și radiotelecomunicații; construcția de mașini; 
energetică; construcția civilă și industrială; procesarea producției agroalimentare 
etc. 

Deschiderea întreprinderilor noi, în special constructoare de maşini şi 
electronica, era planificată la Moscova. De regulă, acestea erau deschise în baza 
unor întreprinderi existente în URSS. De exemplu, Uzina de Tractoare din 
Chişinău a fost deschisă în baza Uzinei de Tractoare din Altaisk. Specialiştii de 
toate nivelurile (şefi secţii de producere, şefi secţii de proiectare şi tehnologice, 
şefi ai multor servicii) au fost aduşi în calitate de specialişti invitaţi din Altaisk. 
Tuturor „invitaţilor” li se acordau apartamente, în detrimentul băştinaşilor care 
aşteptau zeci de ani în rânduri interminabile (de regulă, cu aceşti specialişti 
veneau rudele lor: copii, părinţi, cărora prin diferite şmecherii li se acordau şi 
lor apartamente). Astfel majoritatea specialiştilor la uzină erau alogeni. De 
exemplu, în Secţia tehnologului principal în a. 1978 din 176 de persoane doar 4 
erau absolvenţi ai Institutului Politehnic din Chişinău, dintre care doi erau ruşi. 
În calitate de muncitori lucrau mulţi băştinaşi aduşi la fiecare schimb cu 
camioanele din satele din jurul Chişinăului. Această forţă de muncă era foarte 
avantajoasă pentru conducerea uzinei fiindcă nu trebuia să le dai apartamente, 
locuri în grădiniţe,  dar nici diverse îndemnizaţii sociale. 



152                                                                                                                     Valeriu Dulgheru                       

 

Ivan Bodiul, care a devenit la 29 mai 1961, noul prim-secretar al PCM, 
explică în memoriile sale, situaţia analizată anterior, cu privire la dislocarea 
locuitorilor Moldovei în afara hotarelor Republicii, prin excesul enorm al 
rezervelor de muncă în Republică, în special în sate. Pentru lichidarea acestui 
neajuns şi pentru asigurarea locurilor de muncă, în timpul guvernării lui (1961-
1980), s-au construit întreprinderi industriale mari precum: „Signal”, „Mezon”, 
„Sciotmaş”, „Volna” ş.a. Pentru a demonstra că în Republică nu a fost dusă o 
politică de modificare a componenţei naţionale I. Bodiul releva că procentul 
moldovenilor în totalul populaţiei (în urma construcţiilor noilor uzine şi 
invitarea „specialiştilor”) practic nu s-a schimbat: 64,0% în 1960, 64,1% în 
1980 [133]. Cunoscând că în anii ’90 procentul moldovenilor (românilor) 
constituia în RSSM apr. 65% aceste date par să fie reale dacă nu se ia în 
consideraţie un aspect ascuns al politicii migraţionale a PCM. Dacă cota 
românilor moldoveni în structura populaţiei din Republica Moldova a rămas 
apr. aceeaşi asta nu înseamnă că nu au fost aduşi alogeni în perioada 1960-
1980. Pur şi simplu majoritatea celor aşa numiţi „invitaţi” se oploşeau în oraşe 
şi orăşele, născând 1-2 copii în familii, atunci când în familiile românilor 
moldoveni de la ţară se năşteau 5 – 6 (în unele cazuri şi 11-12 copii de către 
mamele eroine). Doar acest fapt a salvat RSSM de modificarea esenţială a 
structurii populaţiei în folosul alogenilor. Din acest punct de vedere ar trebui să 
le fie ridicat un monument mamelor românce de la ţară. 

În realitate la majoritatea întreprinderilor industriale procentul alogenilor 
(ruşilor, ucrainenilor ş.a.) în special în rândul personalului de conducere şi al 
„specialiştilor” era mare. De menţionat, de asemenea, că marea majoritate a 
întreprinderilor industriale erau cu specific militar şi erau de subordonare 
unională, adică erau subordonate Ministerelor de la Moscova. Astfel încât la 
momentul obţinerii independenţei în a. 1991, majoritatea directorilor nu se 
supuneau ministerelor locale, fapt ce a făcut ca întreprinderile să fie metodic 
distruse, furate, şi rând pe rând să dispară.  

Pentru concentrarea şi specializarea industriei constructoare de maşini au 
fost create diverse Organizaţii de Cercetare şi Proiectare, precum: în 1959 - 
Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul aparatelor electrice din Chişinău 
(KNIIEP); în 1961 – Biroul Specializat de Proiectare (SKB) pe lângă uzina 
„Elektrotochpribor” transformat ulterior în „Institutul unional de cercetări 
ştiinţifice pentru elaborarea metodelor şi mijloacelor de control nedistructiv 
(VNIINK); Institutul unional de de Proiectări Tehnologice (VPTI) ş.m.a. În a. 
1985 în total în RSSM existau 559 întreprinderi industriale mari, 107 instituţii 
de cercetare şi dezvoltare tehnologică [122, p.21], care asigurau 62% din 
produsul intern brut (într-o republică considerată agrară!). Doar ramura 
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constructoare de maşini includea peste 80 de întreprinderi, 12 organizaţii de 
cercetare, proiectare. 

În continuare se prezintă un scurt istoric al celor mai importante 
întreprinderi industriale construite în RSSM după a. 1944. 

Uzina de tractoare din Chişinău. De subordonare unională. A fost 
fondată în baza întreprinderilor: 

 Uzinei de motoare, creată în a. 1945, în esență, un atelier de lucru la 
care lucrau mai multe zeci de persoane; 

 Uzina de motoare din Chișinău, creată în 1948 şi reorganizată în Uzina 
de Reparații Chișinău. Atelierul se ocupa cu reparația automobilelor, utilajelor, 
fabricarea detaliilor pentru reparații ; 

 1958 - Uzina de  reparație din Chișinău  este redenumită „Avtodetal’” și 
era specializată în producția de piese auto;  

 1961 - Uzina „Avtodetal’” este reconstruită şi în baza ei a fost fondată 
Uzina de Tractoare din Chișinău. Proiectarea Uzinei a fost realizată de colective 
de proiectanţi din Har’kov, Minsk, Altaisk, Lipetzk, Kutaisi. 

 22 septembrie 1962 de pe linia de asamblare a ieșit primul tractor 
moldovenesc de serie T-50B și în următorii trei ani uzina a produs 10000 de 
tractoare. Pe parcurs a produs 5 modele de tractoare destinate pentru vii, livezi, 
sfeclă de zahăr (T-50V, T54V, T54L, T-54S, T-70S ş.a.); 

 
 

Uzina de Tractoare din Chișinău: hala de depozitare a tractoarelor. 
http://wikimapia.org/9238489/ro/Parcul-industrial-Tracom#/photo/737815 
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 1986 – a fost creată Asociația de Producție „Uzina de Tractoare 
Chișinău”. 

În conformitate cu Legea cu privire la programul de stat de privatizare 
pentru anii 1995-1996 nr. 390-XIII  din  15.03.95, Asociaţia de producţie 
„Uzina de tractoare din Chişinău” a fost reorganizată în şase societăţi pe 
acţiuni: Uzina de tractoare „TRACOM” S.A., „ARALIT” S.A. (în baza secţiei de 
turnătorie), „REUPIES” SA (în baza secţiei de reparaţie tehnică), „RADIATOR” 
SA (în baza secţiei de producere a mărfurilor de larg consum), „ZIDARUL-SV” 
SA (în baza secţiei de reparaţie şi construcţie); „BICOTRA” SA (în baza 
biroului specializat de construcţie a tractoarelor). 

Conform deciziei Adunării Generale a acţionarilor „TRACOM” SA din 
1998-1999 prin separarea din componenţa „TRACOM” SA au fost fondate: 
„PRESUDOR” S.A. – în baza secţiei de presare şi sudare; „FORJACOM” S.A. 
– în baza secţiei de forjare; „DOTARCOM” S.A. – în baza secţiei de dotare; 
„MAPASAUTO” S.A. – în baza Întreprinderii de Arendă „Atelierul Transport 
Auto”. La iniţiativa Uzinei de tractoare „TRACOM” SA în baza deciziei 
Adunării Generale a acţionarilor „TRACOM” SA din 12 mai 2011 a fost creat 
Parcul Industrial „TRACOM”. 

În perioada dintre anii 1962 și 2008  producția de tractoare a fost de 
257635 de unități. În anii 2011-2012 la Uzina de Tractoare Chișinău s-a început 
procesul de reorganizare într-un parc industrial [134]. De fapt uzina de tractoare 
nu mai există. 

Societatea pe acţiuni „Moldovahidromaş”, Chişinău. De subordonare 
unională. Întreprinderea, în baza căreia s-a constituit SA „Moldovahidromaş", a 
fost creată în a. 1957 sub denumirea de „Uzina de pompe electrice din 
Chişinău”. În a. 1972 a fuzionat cu „Uzina de pompe ermetice”, creând 
asociaţia „Moldavgidromash”.  În anii  80’ 11% din pompele submersibile şi 
apr. 100% de electropompe ermetice din fosta URSS erau produse la 
întreprindere. După declararea independenţei Republicii Moldova în a. 1991 
Rusia a redirecţionat majoritatea comenzilor uzinei, în special cu partenerii 
străini, către uzinele de profil din Rusia. La 29 decembrie 1992 întreprinderea a 
fost reorganizată în SA „Moldovahidromaş”, care dispune de posibilităţi 
tehnologice pentru producerea pompelor ermetice electrice. Pe parcursul a peste 
50 de ani s-au produs pompe cu o gamă largă de aplicare: pompe centrifuge, 
pompe submersibile în diverse variante (pompe chimice,  maritime, circulare, 
speciale, care sunt pe larg folosite la întreprinderile chimice, de prelucrare a 
petrolului, în industria metalurgică şi alte domenii). Producţia de bază o 
prezintă pompele electrice centrifuge în executare antiexplozivă, cu puterea de 
la 1 la 180 kW pentru vehicularea lichidelor neutre, chimic active, toxice, 
corozive, lubrifianţi cu conţinut de substanţe dăunătoare de toate clasele 
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(inclusiv gaze lichefiate), vaporii cărora pot să formeze împreună cu aerul 
amestecuri explozive. Toate secţiile şi sectoarele erau dotate cu utilaj modern 
pentru producerea calitativă a utilajului de pompe, utilajului tehnologic şi 
utilajului nestandardizat [135]. 

Uzina „Plodsel’hozmash” din Chişinău. RSSM fiind o republică agrară, 
care avea nevoie de diverse mașini agricole, în a. 1981 în baza Uzinei de Maşini 
Agricole şi a Biroului Specializat de Proiectare a complexelor de maşini, 
fondate în a. 1959, a fost creată uzina „Plodsel’mash”. În a. 1978 a fost creată 
Asociaţia de Producere AP „Plodsel’mash”, transformată în a. 1994 în SA 
„Agromasina”. Produce o gama largă de utilaje pentru livezi și vii: combină de 
recoltat poamă, pomuşoare; semiremorci cu autodescărcare; remorci pentru 
tractoare, automobile, pentru utilaje tehnologice și la comandă individuală 
(pentru transportarea elicopterelor); agregat pentru încărcarea și transportarea 
fructelor și legumelor în containere ş.a. 

Uzina „Moldagrotehnica” SA din or. Bălţi. A fost fondată la 17 aprilie 
1944 în baza atelierului de reparaţie a maşinilor agricole şi tractoarelor, ulterior 
s-a asimilat producerea maşinilor agricole şi pieselor de schimb. În 1976 
întreprinderea a fost reorganizată în asociaţie de producţie, iar din anul 1978 în 
baza uzinei a fost creată asociaţia ştiinţifică de producere „Moldsel’maş”. În 
anul 1976-1991 uzina a produs 15 tipuri de maşini destinate semănatului, 
recoltatului culturilor legumicule şi tutunului. În anul 1995 AP 
„Moldagrothnica” a fost reorganizată în SA „Moldagrotehnica”. Începând cu 
anul 1995 întreprinderea a asimilat producerea a 24 de maşini agricole, inclusiv 
a fost elaborat şi asimilat complexul de prelucrare a sfeclei de zahăr. Succesul 
uzinei a fost asigurat de un management adecvat situaţiei la moment al 
resurselor uman. Fostul vice-premier V. Cosarciuc, directorul uzinei, la care 
este acţionar, a declarat: „Atât managerii, cât şi inginerii şi muncitorii au făcut 
stagii peste hotare. Abia apoi am investit în tehnologii şi tehnică. Acum avem 
rezultate bune, iar peste 65% din ceea ce producţie se exportă“, spune Valeriu 
Cosarciuc. Întreprinderea este una din puţinele care funcţionează bine [136].  

Întreprinderea „Răut” din Bălţi (de subordonare unională). A fost 
înființată în anul 1944 în calitate de uzină mecanică pentru repararea tehnicii 
militare. În anul 1951 a fost transmisă Ministerului Industriei Navale al URSS 
cu reorganizarea în întreprindere specializată pentru elaborarea și producerea 
aparatajului hidroacustic de navigație, de cercetare, de măsurare și alt aparataj 
cu destinație specială (sonare, geamanduri hidroacustice etc.), iar din 1978 și 
producerea articolelor de larg consum. În 1976 în baza întreprinderii și a 
Institutului de cercetări științifice „RIF”, în baza proiectărilor cărora se 
producea aparatajul hidroacustic de navigație, de cercetări maritime, de 
măsurări cu precizie înaltă etc., a fost organizată Asociația de producție 
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„Lenin”. În anul 1995 prin reorganizarea Asociației de producție „Răut” și 
Institutului de Cercetări Științifice „RIF” s-au organizat societățile de tip 
deschis SA „Răut”, SA ICȘ „RIF – AcvaAparat”, SA „Lot”. În 1995 pe 
teritoriul întreprinderii activau în jur de 10000 de angajați. Dar, din cauza 
situației financiare dificile, datorate de lipsa de comenzi, numărul personalului 
s-a redus în 2010 la 977 persoane, dintre care permanente 566. Din 11 iulie 
2013, Răut SA este întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „Răut” 
[137]. 

 Întreprinderea ÎM „TOPAZ” a început activitatea în anul 1978, ca 
întreprindere aparținând Ministerului Industriei de Apărare al fostei Uniuni 
Sovietice (era cu subordonare unională). Era specializată în fabricarea de serie 
mica a unor unități speciale de dispozitive de computing, tehnologii 
microelectronice de filme subțiri pentru complexul militar-industrial al URSS. 
O nouă fază de lucru la uzina „TOPAZ” a venit după 7 august 2002. Adunarea 
Generală a Acționarilor din întreprinderea „TOPAZ” a anunțat vânzarea 
pachetului majoritar de acţiuni întreprinderii moscovite „Salyut”, specializat în 
producţia de motoare pentru avioanele militare, fiind transformată într-o 
societate pe acțiuni moldo-rusă ÎM SA „TOPAZ” – Salyut”. Este una dintre 
puţinele foste întreprinderi cu profil militar care mai funcţionează. 

În prezent, uzina „Topaz” este dotată cu utilaj care permite proiectarea şi 
producerea instalaţiilor tehnologice şi instrumentale (forme de presare, forme 
turnate, matriţe etc.), piese complexe pentru construcţia de maşini, plate de tipar 
şi aparatură radioelectronică. În cadrul întreprinderii funcţionează un birou de 
proiectare şi constructie, specialiştii căruia sunt implicaţi în activităţi de 
modernizare a sistemelor de reglare şi dirijare a staţiilor electrice şi a turbinelor 
de gaz, în elaborarea sistemelor automate de comandă: telecomande pentru 
gestionarea şi controlul proceselor tehnologice, instalaţii destinate prelucrării 
electrice, chimice şi fizice a metalelor, aparataj radioelectronic cu destinaţie 
specială, softuri pentru prelucrarea informaţiei, instalaţii pentru control şi 
testare destinate diverselor domenii industriale. 

În baza IM SA „Topaz” a fost creat clasterul ştiinţifico-tehnologic 
„ELCHIM-MOLDOVA”, în care intră: Institutul de cercetări ştiinţifice „Eliri” 
SA; Institutul de Fizică Aplicată a AŞM; Institutul de Inginerie Tehnologică şi 
Nanotehnologii „D.Ghiţu”; Agenția de Transfer Tehnologic; Universitatea de 
Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea Pedagogica 
de Stat „A.Ruso”din Bălţi; Universitatea AȘM [137]. 

Uzina „Incomaş” din Chişinău a fost fondată în baza direcţiei municipale 
de reparaţii „Moldstremremont”, creată în a. 1972. În a. 1993 a fost 
transformată în Societatea pe Acţiuni „Andrieş”. Este specializată în producerea 
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şi instalarea diverselor construcţii metalice, a realizărilor inovative ale 
cercetătorilor chişinăueni. În a. 2007-2010 la comanda Universităţii Tehnice a 
Moldovei a fabricat 3 microhidrocentrale pentru conversia energiei cinetice a 
apei curgătoare (P=5 kW) pentru pomparea apei în sistemele de irigare. 

Uzina „Pisshemash” din Chişinău a fost fondată în a. 1945 în baza 
atelierelor mecanice de reparaţii. În a. 1975, în sectorul Ciocana, a început 
construcţia noilor blocuri ale uzinei, care au fost date în exploatare în a. 1978. 
Profilul uzinei a fost producerea utilajului tehnologic pentru procesarea 
producţiei agricole şi a produselor alimentare. Din a. 1994 întreprinderea a fost 
redenumită în Asociaţia de Producere AP „Alimentarmaş”. Actualmente practic 
nu mai există ca întreprindere de profil. 

 Un sector important al industriei moldoveneşti a fost cel din stânga 
Nistrului, care a fost creat începând cu anii ’30 ai secolului trecut, și continuat 
mai intens după 1945. Pe parcursul a. 1945 - 1990 peste 30% din potenţialul 
industrial al RSSM a fost creat în stânga Nistrului. Era o strategie cu bătaie 
lungă a PCUS care prevăzuse situaţia a fostului URSS după 90’. De menţionat 
faptul că uzinele din Tiraspol şi Tighina aveau un pronunţat specific militar. 
Astfel că după 1991 aceste uzine au produs diverse tipuri de armament, care au 
fost utilizate în timpul războiului dus de Rusia împreună cu autoproclamata 
r.m.n. împotriva Republicii Moldova. După a. 90’ această zonă gri a devenit un 
adevărat exportator de arme în diverse zone de conflict. În continuare se 
prezintă doar câteva din cele mai mari întreprinderi constructoare de maşini din 
raioanele de est ale RSSM autoproclamate în r.m.n. 

 Uzina „Litmash” din Tiraspol. Subordonare unională. Fondată în a. 
1898 de K.A. Pitch drept ateliere 
mecanice. În a. 1924 în baza 
atelierelor mecanice a fost creată 
una dintre cele mai mari (în acele 
timpuri) uzine mecanice de 
turnătorie. Producea utilaj 
tehnologic pentru turnătorii, maşini 
de turnat sub presiune, maşini de 
forjat prin presare, utilaj pentru 
industria de vinificare şi 
alimentară, mori ş.a. Din a. 1961 a 
fost transformată în Asociaţie de 
Producere, producţia de bază a 
căreia fiind utilaj de presare/forjare 
şi turnare precisă, devenind 

 
 

Uzina „Litmash” din Tiraspol.  http://matveychev-
oleg.livejournal.com/4372557.html 
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întreprinderea de bază în URSS în probleme privind tehnologiile de turnare 
precisă prin turnare centrifugală, în forme fuzibile. La  
 începutul anilor 80 Uzina producea 20% din utilajul de turnătorie produs în 
URSS. În baza întreprinderii în anii 1988-1990 au fost fondate unele dintre 
primele întreprinderi mixte în istoria URSS (întreprinderea sovieto-italiană 
pentru producerea formelor de presare (turnare) pentru încălţăminte, apoi 
întreprinderea sovieto-italiană „Tebove” şi sovieto-braziliană „Rida”. Din a. 
2002 a fost transformată în SA „Litmash”. Actualmente funcţionează şi este 
subordonată organelor separatiste din autoproclamata „Republică 
Moldovenească Transnistreană”. 

 Uzina „Elektromash”, Tiraspol. A fost fondată în baza uzinei 
„Mikrodvigatel’” în a. 1959. În a. 1961 uzina „Elektrodvigatel’” a fuzionat cu 
Uzina de Transformatoare din Tiraspol, formând AP „Elektromaş”. În a. 1987 
director al uzinei a fost numit I. Smirnov născut în or. Petropavlovsk -
Kamchatsk. În a. 1991 a fost transformată în Societate pe Acţiuni. Produce 
stabilizatoare de intensitate, motoare electrice antiexplozive de puteri mari 
(până la 5000 kW), alte diverse utilaje electrotehnice pentru industria 
energetică, chimică ş.a. din URSS, hidrogeneratoare (până la 1600 kW).  

Printre cele mai importante întreprinderi industriale construite în 
raioanele de est ale RSSM mai pot fi nominalizate uzina „Electrodvigatel’”, 
Tiraspol; uzina „Moldavizolit”, Tiraspol; Uzina „Moldavkabel’”, Tighina; uzina 
„Elektroapparatura”, Tighina; uzina Metalurgică din Râbniţa; Uzina de remorci  
de automobile din Tiraspol; Uzina de Pompe din Râbniţa; Uzina de aparate 
electrice din Tiraspol ş.a. 

În perioada 1945-1991 în RSSM au mai fost construite o serie de 
întreprinderi industriale cu profil construcţie de maşini şi electrocasnice (în 
special cu subordonare unională), majoritatea dintre care astăzi nu mai 
funcţionează, printre care: Uzina „Electromaşina”, Chişinău; SA „Hidroinpex”, 
Soroca (1974); Uzina de utilaj tehnologic din Soroca, înfiinţată în a. 1976 în 
baza uzinei „Elektrobytpribor” (construită în a. 1953); Uzina de frigidere din 
Chişinău (1964); Uzina de frigidere industriale „Komplektxolodmash”, Străşeni; 
Uzina „Kalinin”, Chişinău; Uzina constructoare de maşini din or. Făleşti; Uzina 
electrotehnică din Bălţi (1961); Uzina de echipament electrotehnic din or. 
Ciadîr-Lunga ş.m.a. Multe dintre aceste întreprinderi mecanice astăzi nu mai 
există.  

O altă ramură dezvoltată intens în RSSM, dar care practic a dispărut odată 
cu dispariţia URSS, a fost industria de electronică şi mecanică fină. Produsele 
acestor industrii aveau un conţinut major de muncă umană şi unul redus de 
materiale. În acest domeniu conducerea de partid de atunci rezolva două 
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probleme: reducea importul de materii prime pentru industrie şi majora numărul 
de angajaţi, în mare parte aduşi din alte regiuni ale URSS cu acelaşi scop de 
diluare a elementului autohton. Nu era de neglijat nici nivelul profesional şi de 
producere înalt deja atins în RSSM, explicat şi prin nivelul alcoolismului în 
RSSM mult mai redus decât în majoritatea regiunilor RSFSR. Astfel în 
perioada 1960-1991 au fost construite o întreagă serie de întreprinderi cu profil 
microelectronic, majoritatea fiind militare şi cu subordonare unională.  

Astăzi zecile de uzine din Chişinău, specializate în producerea de 
electronică şi piese pentru tehnica militară din dotarea armatei sovietice sau de 
aparataj de mare precizie pentru industria grea şi cea petrochimică, au devenit o 
tristă amintire. Locul lor a fost luat, în ultimii ani, de diverse oficii, malluri şi 
supermarketuri [139]. De altfel există o explicaţie a acestui fenomen: o 
industrie militară atât de performantă (la nivelul anilor 80’) nu putea fi lăsată să 
funcţioneze într-un alt stat, viitorul căruia era unul incert pentru succesoarea 
URSS – Rusia. Realizarea acestui plan diabolic a fost una simplă: marea 
majoritate a acestor întreprinderi erau cu subordonare unională, erau 
supraspecializate şi gândite ca o largă cooperare cu alte întreprinderi de pe 
întreg teritoriul URSS şi conduse de directori numiţi de la Moscova. Un rol 
fatal pentru industria constructoare și electronică din Republica Moldova l-a 
jucat şi lipsa la moment a unei guvernări reale în acest domweniu. 

Uzina „Mezon” a fost creată în 1969. A fost una din cele mai mari 
întreprinderi din ramură care producea anual microelectronică (microcircuite) 
сu un volum dе producere mare, fund lider în domeniul dat. Graţie amplasării 
avantajoase a uzinei au fost create secţii de producere unicale în lume. „În urma 
extragerii pietrei, s-a format o reţea subterană de alei, întreaga lungime a 
minei constituind peste 30 de km. Aleile aveau o lăţime de trei metri şi o 
înălţime de cinci metri. Ieşirea din mină se află dincolo de hipodromul din 
Chişinău”, precizează A. Panov, fost director al Institutului de Stat de 
Proiectare din Chişinău, titulatura adevărată a căruia era A-1521. Institutul avea 
900 de angajaţi, unii dintre aceştia fiind chiar din Moscova şi Leningrad, însă 
2/3 din ingineri erau absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din 
Chişinău – ai Institutului Politehnic şi ai Universităţii – specialişti în domeniul 
automaticii, chimiei, matematicii etc. Aceştia elaborau programe diverse, 
tehnică radioelectronică pentru Ministerul Apărării al URSS. „Mezonul” a fost 
un producător serios de armament [140]. 

Adâncimea minei era de 50–100 de metri. De pe teritoriul Uzinei 
„Mezon” au fost săpate puţuri, în care au fost instalate lifturi. Prin puţuri au fost 
trecute cabluri de tensiune înaltă, apoi au început să fie amenajate secţiile de 
producere, toaletele, vestiarele, băile pentru angajaţi. A fost instalat un sistem 
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puternic de ventilare, condiţie indispensabilă pentru procesul de producţie. În 
1989, infrastructura era deja pregătită, a început instalarea utilajului. În 1991, 
URSS a sucombat, Moldova şi-a proclamat independenţa şi toate aceste 
proiecte de importanţă unională au rămas în ruine [139]. Se vorbeşte că 
directorul de atunci V. Niculin a organizat demontarea şi transportarea prin 
portul de la Odesa a tot ce prezenta secret militar: tehnologii, documentaţie. 

Au fost făcute diverse încercări de a reanima, măcar parţial, potenţialul 
uzinei, dar fără succes. În a. 1995 în baza asociaţiei dе producţie „Meson” a fost 
fondată Societatea pe Acţiuni SA „Mezon”. În а. 1992-2000 аu fost asimilate în 
producţie articole dе uz casnic: casetofoane, radiocasetofoane, incălzitoare 
electrice dе арă, radioreceptoare portative şi alte mărfuri dе larg consum. Luind 
în consideratie suprafeţele mari dе producţie ale SA „Mezon” şi număгul mare 
de specialişti dе înaltă calificare devine posibilă amplasarea ре teritoriul ei а 
oricăror tipuri dе producţie, саге ar fi atractive pentru viitorii parteneri şi 
investitori. În final uzina „Mezon” din Chisinau a fost procurata de compania 
din Singapore „Silver Wings”, care este companie cu 100% capital rusesc.  

Astfel uzina „Mezon”, cunoscută drept una dintre cele mai mari cinci 
întreprinderi din domeniul microelectronicii în fosta URSS şi care producea 
anual 130 de milioane de circuite integrate, cea mai mare parte fiind destinată 
pentru complexul militar-industrial, astăzi nu mai funcţionează. 

Întreprinderea „Schyotmash”, Chişinău, actualmente „Sigma” este o 
altă istorie tristă a industriei moldoveneşti. A fost fondată în 1963 sub 
denumirea de „Luch” pentru producerea maşinilor de calcul analoage. În a. 
1972 este redenumită în „Uzina de maşini de calcul „50 de ani ai URSS””. În 
a. 1984 – Asociaţia de Producere „SchiotMash”. În a. 1992 – AP „Sigma”. Din 
1995 – SA „Sigma”. Uzina a fost  specializată în producerea tehnicii de calcul 
cu destinaţie specială, precum şi în fabricarea de computere de bord pentru 
rachete balistice sau pentru staţia spaţială „Mir“. „Aici, cândva, lucrau peste 
8000 de oameni, dar acum nu mai ai ce vedea“, ne spune cu tristeţe V. Şchiopu, 
directorul întreprinderii. În prezent, în loc de tehnică de calcul şi aparataj de 
teleghidare a rachetelor se produc plachete imprimate şi forme de turnat plastic. 
Cea mai mare parte a fostelor spaţii industriale şi de proiectare sunt, însă, 
ocupate de centrul comercial „Elat” şi de alte magazine [139]. 

Uzina „Micron” (fosta „Mikroprovod”) este o altă filă a istoriei 
industriei moldoveneşti. Uzina a fost creată în or. Chişinău în a. 1958. Toată 
producţia uzinei, elaborările ştiinţifice erau bazată pe utilizarea metodei prof. 
V.A. Ulitovskij în obţinerea microfirelor turnate în izolare din sticlă. Diametrul 
microfirului era de 1…10 microni, iar a microfirului în izolare - de 8…20 
microni, mai subţire de 10…20 de ori firul de păr uman [141].  
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 Principiul metodei de acoperire a microfirului cu înveliş de sticlă era 
relativ simplu însă tehnologia acestui domeniu de micrometalurgie a apărut la 
juanta diferitor domenii ale cunoaşterii: hidrodinamica magnetică, teoria 
proceselor metalurgice, teoria şi tehnologia sticlei, electrotehnică, termotehnică, 
studiul metalelor, teoria stratului de frontieră, cristalografie ş.a. În acest 
domeniu un rol important l-a jucat instalaţia elaborată în a. 1975 de tânărul 
cercetător de la Institutul Politehnic din Chişinău, I. Bostan, viitor academician. 
În baza uzinei în a. 1975 a fost fondată Asociaţia de Producere „Mikroprovod”, 
care în a. 1995 se transformă în Societatea pe Acţiuni „Micron”. A fost 
specializată în producerea de instalaţii de turnare a microfirelor şi a diferitor 
aparate electrice de măsurări, etaloane pentru metrologie şi aparate pentru 
detectarea hârtiilor de valoare falsificate. Acum, clădirea uzinei se transformă, 
de la o zi la alta, în restaurant şi centru comercial [139].  
       Ex-vicepremierul Valeriu Cosarciuc, fost inginer la uzina „Micron” din 
Chişinău, crede că o parte din această industrie putea fi salvată. „Cea mai mare 
greşală a conducerii ţării a fost că nu s-a investit la momentul potrivit în 
managementul întreprinderilor. A existat, în anii 1998 – 2001, un proiect 
finanţat de Banca Mondială pentru pregătirea managerilor, care erau instruiţi 
în UE, SUA sau Japonia. După venirea la putere a comuniştilor, acest proiect 
extrem de necesar a fost însă închis. O altă eroare a fost faptul că nu s-a dorit 
ca managerii să fie interesaţi în dezvoltarea întreprinderilor pe care le  
 administrau“, explică V. Cosarciuc.  

 O altă uzina „Al’fa”, care avea, totuşi, un profil distinct civil, nu mai 
există. A fost una dintre cele mai tinere întreprinderi din RSSM. A fost 
construită în a. 1983 şi producea cunoscutele nu numai în RSSM televizoare 
color de clasa „Al’fa”. „Fără televizorul „Al’fa” chiar şi cel mai bogat stăpân 
rămâne sărac spiritual” spunea reclama timpului. Epoca de glorie, în care 
televizoarele moldoveneşti Alfa se vindeau cu sutele de mii în ţară şi peste 
hotare, a apus acum două decenii.  

Astăzi cea mai mare parte din fosta platformă industrială este ocupată de 
magazine, restaurante, centre de instruire şi oficii ale unor mari companii. Doar 
în câteva secţii se mai produc televizoare, maşini de spălat, aragazuri, frigidere 
şi alte electrocansice [139].  

Un alt proiect frumos dar mort încă la naştere a fost uzina de 
Calculatoare „Compex”. La sfârşitul a. 80’ la marginea Chişinăului în sectorul 
Râşcani pe o suprafaţă de 187 ha, chiar în mijlocul unei plantaţii de vii, 
începuse construcţia celei mai mari uzine în Europa de producere a 
calculatoarelor personale, la care urmau să muncească circa 25000 de oameni şi 
să producă până la 1000000 de personaliere ES-184x – Uzina „Compex”. 
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 Uzina, prin 
investiții capitale 
estimate la peste 6 
miliarde de dolari 
SUA (prețurile din 
anul 1989), urma să 
fie una dintre cele 
mai mari întreprin-
deri în domeniu din 
fosta URSS. Uzina-
gigant încorpora 36 
blocuri de produce-
re (în anul 1990 – 
20 de blocuri erau 
nefinisate în propor-
ție de 30...80%), 
aplasate pe o 
suprafață de 140 ha 

și unite între ele cu căi de acces mascate în subteran [122]. În a. 1994 finanţarea 
construcţiei uzinei a încetat. La acel moment lucrau secţiile mecanică şi scule, o 
secţie în care împreună cu firma „Electronica” din Bucureşti se produceau 
televizoarele „Sport”. Atunci în baza secţiilor care funcţionau ministrul 
industriei de atunci Valeriu Triboi a semnat un ordin de fondare a unei 
întreprinderi de stat noi „Agat”. După divizarea realizată „Compex” a rămas ca 
obiectiv în consturcţie, care la sfârşitul a. 1994 a fost declarat în faliment. 
   Tot în Mall a fost transformată şi această uzină. Din numeroasele hale ridicate 
au mai rămas doar fundaţia şi, pe alocuri, pereţii din beton. O  parte, însă, din 
imobilele construite au fost transformate într-un centru comercial, de către un 
grup de oameni de afaceri din China, care au investit aici circa 30 de milioane 
de euro. „În 2003, când a fost cumpărat imobilul, acesta se afla deja într-o 
etapă avansată de dezasamblare. În mare parte, erau tăiate şi duse la fier vechi 
carcasele de metal. Dacă nu veneau investitorii, şi din acest imobil rămânea 
doar fundaţia“, precizează Marcel Drăgan, avocatul firmei Shan Lian 
International Group, deţinute de chinezi. 

 În perioada 1961-1990 în RSSM au mai fost construite o gamă întreagă 
de întreprinderi din domeniul industriei microelectronice şi mecanicii fine. 
Printre ele pot fi nominalizate: Asociaţia de producţie „Vibroaparat”; Institutul 
de cercetări ştiinţifice „Kvant”; Asociaţia de producţie „Introscop”; Uzina  

 
 

Prim-ministrul Republicii Moldova V. Muravschi în vizită la șantierul  
uzinei de computere COMPEX. Directorul uzinei Ion Casian prezintă 

macheta de ansamblu a uzinei.   
https://www.researchgate.net/publication/309351387_Stiintele_  

ingineresti_si_cooperarea_cu_industria_in_Republica_Moldova_unele
_realizari_trecute_in_circuitul_public_din_secret_de_stat/figures?lo=1
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„Semnal”; Uzina 
„Etalon”; Uzina „Volna” 
din Chişinău; Uzina 
„Elektrotochpribor” din 
Chişinău ş.m.a. 
        În pofida construcţiei  
multor fabrici şi uzine în 
perioada 1961-1980, cu 
care I. Bodiul se mândrea 
(şi avea dreptate pentru că 
acestea au constituit baza 
complexului industrial al 
RSSM creat în anii 
respectivi), totuşi problema asigurării locuitorilor RSSM cu locuri de muncă nu 
era soluţionată. Băştinaşii încă mai constituiau „fondul uman”, care putea fi 
orientat oricând în alte republici, iar la aceste uzine noi încă se mai aduceau 
„specialişti” din afară. S-au schimbat numai rutele prin care locuitorii 
Moldovei erau trimişi la muncă. În anii ’70 ai sec. XX, aceste direcţii erau: 
construcţia magistralei Baical-Amur,  
regiunea Tiumen, în care s-a început extragerea petrolului şi a gazului din 
zăcămintele locale, Nordul şi Orientul Îndepărtat, Ucraina şi Kazahstan. 
Această experienţă a continuat până la sfârşitul anilor ’80. 
      Actualmente constatăm că mai toate aceste întreprinderi industriale au 
dispărut, s-au transformat în Mall-uri. A rămas însă armata de „specialişti 
invitaţi”, care au format, în mare parte, pătura agresivă alogenă prorusă, foarte 
activă în alegeri de diferit nivel. 

Indiscutabil, în acea perioadă de aproximativ 30 de ani, a fost construit un 
complex industrial avansat pentru acele timpuri. Dar modul cum a fost conceput 
a fost unul imperfect, fiecare întreprindere fiind concepută ca un element foarte 
specializat în întregul complex industrial al URSS. 

S-au înregistrat anumite succese şi în alte domenii ale economiei 
naţionale. În primul rând a fost dezvoltată pe larg industria de procesare a 
producţiei agricole, fiind construite multe fabrici şi complexe.  Acest lucru a 
transformat RSSM într-un important producător agricol, chiar dacă suprafeţele 
arabile constituiau doar 0,01% din suprafeţele agricole ale URSS. În domeniul 
transporturilor şi telecomunicaţiilor a fost înregistrată o anumită modernizare 
după 1960. La transportul feroviar, modernizarile au constat în consolidarea 
terasamentelor liniilor de cale ferată, a podurilor, utilizarea şinei de tip greu, 
introducerea tracţiunii diesel (în 1961 prima locomotiva 3TE-10M intra în 

 
 

Uzina ”Vibroaparat” din Chișinău. http://matveychev-
oleg.livejournal.com/4372557.html 
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parcul depoului Bălți-Slobozia), a echiparii cu instalaţii de centralizare 
electrodinamică a staţiilor (în 1980 a fost inaugurată clădirea staţiei şi triajului 
Chisinau) şi cu bloc automat de linie. Din păcate, nu s-au făcut lucrări 
importante de eliminare a curbelor strănse şi a rampelor mari, precum şi a 
traseelor şerpuite ale multor căi ferate din Basarabia, ceea ce limita drastic 
viteza de deplasare a trenurilor de călători, dar şi tonajul şi sarcina pe osie la 
trenurile de marfă. Astfel, în 1990, pe cel mai bun tronson feroviar din RSSM, 
linia Ungheni – Chişinau cu lungimea de 107 km, un tren internaţional fără 
oprire parcurgea acest traseu într-o oră şi 45 minute, viteza medie comercială 
nedepăşind 70- 80 km/h. În plus, pe reţeaua feroviară din RSSM s-au efectuat 
extrem de puţine lucrari de dublare de linii şi niciun kilometru de linie nu a fost 
electrificat. Întreg domeniul transportului feroviar, fiind considerat de ştabii de 
la Kremlin drept unul strategic (nu în zadar în a. 1940 mai toţi CFR-iştii au fost 
împuşcaţi!), era dotat cu specialişti aduşi din afară. Astfel s-a ajuns că la 
sfârşitul a. 90’ peste 80 la sută din angajaţii de nivel superior şi mediu erau 
alogeni.  

În privinţa transporturilor aeriene, în 1974 este inaugurată actuala clădire 
a aeroportului Chisinau, care era legat prin zboruri regulate cu 73 oraşe din 
fosta URSS, cu avioane cu reacţie de tipul TU-134, TU-154, AN-26, etc. 
Atunci erau transportaţi, de pe aeroportul din Chisinau, circa un milion de 
pasageri/an. Însă nu existau curse externe de pe aeroportul din Chisinau, de abia 
în 1990 fiind inaugurată prima cursa externă (Chisinau – Frankfurt pe Main). 

În situaţia creată este strict necesară relansarea industriei Republicii 
Moldova însă pe absolut alte principii. Aceasta însă necesită mari investiţii din 
partea donatorilor străini. Cu regret din cauza legislaţiei imperfecte şi a 
instabilităţii politice donatorii străini nu riscă să investească în Republica 
Moldova.    
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CAPITOLUL I 
 

REDEŞTEPTAREA NAŢIONALĂ LA SFÂRŞITUL A. ‘90 
 

1.1. Primii germeni ai redeşteptării naţionale 
 

 Ziua independenţei este o sărbătoare foarte 
importantă pentru popoarele care au obţinut acest drept 
prin luptă. Şi în Basarabia lupta nu a încetat pe parcursul 
celor 50 de ani de robie sovietică. O luptă mocnindă cu 
mici răbufniri ale unor grupuri mici de adevăraţi eroi 
naţionali. Marea răbufnire a avut loc însă atunci când 
regimul lui Gorbaciov a mai slăbit puţin chingile.  

Soarta acestui colţ de ţară pe nume Basarabia a fost 
foarte zbuciumată, în special după raptul din 1812. Sub 
ciubota muscalului basarabeanul mai mult a gemut în 

tăcere, ducând tot greul corvoadelor legate de interminabilele războaie ruso-
turce de „eliberare a creştinilor de sub jugul necredincioşilor”. Revenit la 
sânul Patriei-mame pe parcursul doar a 22 de ani el şi-a mai revenit puţin, şi-a 
mai tămăduit rănile provocate de îmbrăţişarea frăţească a ursului, s-a mai ridicat 
puţin în picioare. Invazia sovietică de la 1940 iarăşi l-a pus în genunchi. Trecut 
prin foc şi prin sabie, prin deportări şi foamete organizată, prin sclavia 
kolhoznică, decapitat de floarea naţiunii – intelectualitatea, deznaţionalizat, 
ateitizat diabolic de ideologia comunistă, basarabeanul iarăşi s-a închis în sine, 
gemând mai mult în tăcere (cu mici excepţii). Cu toate acestea basarabenii nu 
şi-au uitat nici pe o clipă originea, nu a pierit la ei dragostea de neam, dorinţa de 
revenire la firesc – a fi alături de fraţii lor de sânge. Primele simptome de 
revoltă a basarabeanului au apărut chiar prin anii 50 (cunoscutul grup Bodiu, 
Armată Neagră, Partidul Democrat Agrar, acţiunea îndrăzneaţă a ţărancei 
Florea Munteanu care în timpul votării la 3 martie 1957 în s. Călimăneşti, 
Nisporeni a incendiat o urnă ş.a.), continuând cu acţiunea curajoasă a lui Gh. 
Muruziuc de arborare a tricolorului pe coşul fabricii de zahăr din Alexăndreni, 
Bălţi şi a altora în anii ’60, continuând cu Frontul Naţional Patriotic, condus de 
Alexandru Usatiuc, care a fost arestat împreună cu Gheorghe Ghimpu şi Valeriu 
Graur şi condamnaţi împreună cu patriotul Alexandru Şoltoianu la 7, 6, 4 şi, 
respectiv, 6 ani de privaţiune de libertate în lagăre de „corecţie prin muncă”. Să 
ne aducem aminte de revoltele timide ale intelectualităţii basarabene împotriva 
moldovenizării acerbe promovată de regimul bodiulist în anii 70, de ieşirea 
impulsivă în apărarea alfabetului latin a regretatului matematician Petre 
Osmătescu, profesor la Politehnică, la Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor 
din 14-15 octombrie 1965. 

 
 

Gavroșul Revoluției 
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În a. 1986  pe scena publică a Palatului Naţional din Chişinău (pe atunci 
„Octombrie”) a avut loc premiera cântecului „Basarabia” (versuri – Dumitru 
Matcovschi, muzică Mihai Dolgan) în cadrul unui spectacol literar-muzical 
dedicat scriitorului Dumitru Matcovschi. A urmat un mare scandal „la vârf” - ul 
Moldovei sovietizate, care a creat multe necazuri autorilor cântecului şi 
legendarei formaţii NOROC, fondată de M. Dolgan, fost deportat în Siberia 
împreună cu toată familia sa de la Sângerei. Cântecul „naţionalist, românesc, 
politic” a fost imediat INTERZIS! A încălca o asemenea interdicţie pe vremea 
sovietică era un act de sinucidere sau de curată nebunie. Sfidând regimul 
comunist, curajosul artist M. Dolgan şi Formaţia NOROC cântă pentru a doua 
oară cântecul „Basarabia” în luna iunie 1988, la Festivalul Tinerilor „Cireşar”, 
care a avut loc pe Stadionul Republican din Chişinău. Reacţia publicului a fost 
neaşteptată: sute de tineri au coborât, rând pe rând, pe gazonul stadionului şi au 
îngenuncheat, cântând „Basarabia” împreună cu formaţia NOROC. Acest 
cântec patriotic a devenit un imn neoficial al Basarabiei, cântat la toate 
manifestările de stradă din perioada redeşteptării naţionale, care a marcat Istoria 
teritoriului dintre Prut şi Nistru, aflat sub ocupaţie rusească din 1940 şi 1944, şi 
care a grăbit răsăritul Libertăţii din anul 1989. 

Centrul ideologic al rezistenţei etnoculturale împotriva rusificării a fost 
Uniunea Scriitorilor din RSSM, subordonată în plan administrativ conducerii 
din Moscova ca parte componentă a Uniunii Scriitorilor din URSS, fapt ce o 
făcea mai puţin vulnerabilă în faţa autorităţilor locale. În 1986 la Chişinău apare 
antologia „Mama, graiul” alcătuită de Gr. Vieru, care includea poezii ale 75 de 
poeți basarabeni, începând cu „Limba noastră” a lui A. Mateevici [142, p.124]. 
După alegerea la 19 mai 1987 a unui nou Consiliu al Uniunii Scriitorilor din 
RSSM şi a scriitorului D. Matcovschi în funcţia de redactor-şef al revistei 
„Nistru” a devenit posibilă publicarea eseului „Veşmântul fiinţei noastre” de 
Valentin Mândâcanu (1988), în care se punea problema repunerii limbii române 
în toate sferele. 

După alegerea lui Nicolae Dabija la Congresul al VI-lea al Scriitorilor din 
Republica Moldova (6 mai 1986) în funcţia de redactor-şef săptămânalul 
„Literatura şi Arta”, organ al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a 
declanşat la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut Mişcarea de Eliberare 
Naţională din Basarabia. Tirajul a crescut de la 2000 de exemplare în 1986 la 
260000 de exemplare în 1989-90. Cum avea să menţioneze scriitorul desident 
Nicolae Lupan în ziarul francez ”Le Figaro” Literatura şi Arta devenise „ziarul 
literar cu cel mai mare tiraj din Europa”, jucând în Renaşterea Naţională a 
Basarabiei, „acelaşi rol pe care l-a jucat televiziunea Română în cadrul 
Revoluţiei din decembrie 1989”. 
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1.2. Mişcarea de eliberare naţională la sfârşitul a. 90 
 

Spre sfârşitul anilor ‘90 graţie dezgheţului gorbaciovist această durere 
închisă pe o perioadă de circa 50 de ani a răbufnit. Una dintre cele mai 
importante mişcări din această perioadă rămâne cenaclul literar-muzical „Alexe 
Mateevici”, creat pe data 15 ianuarie 1988, de ziua de naştere a lui Mihai 
Eminescu, cel mai mare poet al românilor şi condus de Anatol Şalaru, care a 
avut un rol deosebit de important în trezirea conştiinţei naţionale, revenirea la 
valorile naţionale şi culturale, necunoscute de generaţia de după 1940. Primele 
întruniri ale unor entuziaşti, dornici de libertate, în primul rând spirituală, au 
avut loc pe Aleea Clasicilor din grădina publică „Puşkin” (astăzi „Ştefan cel 
Mare”). Mai apoi au urmat o serie de întruniri organizate la început la estrada 
Lumina de lângă Lacul Komsomolist (astăzi Valea Morilor), mai apoi la Teatrul 
de Vară şi pe Piaţa Victoriei (astăzi Piaţa Marii Adunări Naţionale). De 
menționat faptul cum pe 24 decembrie 1987 sute de persoane, stând în picioare 
aproape 6 ore (locuri de şezut la estrada Lumina erau puţine, iar doritori - mulţi) 
pe un ger de vre-o 10oC sub zero, urmăreau pentru prima oară un spectacol de 
zile mari, ascultând minunatele colinde de Crăciun, adevăratele colinde, 
necunoscute până atunci de mulți, ale fermecătorului ansamblu folcloric 
„Tălăncuţa” al surorilor Osoianu şi a altor artişti precum minunatul ansamblu 
„Ştefan Vodă” condus de inimosul patriot Tudor Ungureanu (aflat cu regret pe 
baricade până în zilele noastre) [143, p.58].  

Mişcarea populară lua avânt. Pe măsura creşterii numărului participanţilor 
la manifestaţii locul întrunirilor s-a tot mutat la început de la estrada Lumina la 
Teatrul de Vară (loc încă autorizat de către edilii municipiului Chişinău). Apoi 
fără autorizaţia lor ele s-au transferat în centrul Chişinăului pe b-dul Lenin 
(astăzi Ştefan cel Mare) şi Piaţa Victoriei (astăzi Piaţa Marii Adunări 
Naţionale). De la câteva sute de manifestanţi la început, numărul celora care se 
treziseră „din somnul cel de moarte”, creştea văzând cu ochii, culminând cu 
aproximativ 700000 la Marea Adunare Naţională de la 31 august 1989, când a 
fost adoptată limba română şi alfabetul latin [143, p. 58]. Acest lanţ de mişcări 
populare s-au fructificat cu constituirea la 3 iunie 1988 în memorabila Sala 
Mare a Uniunii Scriitorilor a Mişcării Democratice pentru Restructurare. 
Ulterior, prin comasarea Cenaclului Mateevici, a Mişcării Democratice pentru 
Restructurare cu alte organizaţii, gen Asociaţia Istoricilor, a fost creat, la 20 mai 
1989, Frontul Popular din Moldova. Poetul Ion Hadârcă a fost primul său 
preşedinte. Frontul Popular a fost prima Mişcare de Eliberare Naţională, o 
mişcare a tuturor celor cu simţire românească. 

Ce măsuri a întreprins guvernarea comunistă de atunci. La nivelul de vârf 
al Partidului Comunist al Moldovei opiniile s-au împărţit în privinţa 
neformalilor şi protestelor lor. Poziţia Mişcării de Eliberare Naţională era 
exprimată în Biroul Politic de către Mircea Snegur, secretar al CC pe probleme 
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de agricultură, iar cele ale populaţiei rusofone, proimperiale - de către Vladislav 
Semionov, secretar al CC al PCM. Discordia între ele apărea, în special, în 
problema limbii şi alfabetului latin. Conflictul între cele două grupări din Biroul 
Politic avea să erupă la sfârşitul lui august 1989 când s-a discutat despre 
participarea lui Mircea Snegur la Marea Adunare Naţională din 27 august. Pe 
acest fundal începe erodarea în masă a încrederii populaţiei în Comitetul 
Central al Partidului Comunist al Moldovei [144]. Acest proces a continuat în 
perioada următoare, în contextul în care conducerea PCM refuza să comunice 
cu organizaţiile „neformale” şi neglija solicitarea din ce în ce mai pronunţată a 
opiniei publice de a declara limba română (numită în continuare „limba 
moldovenească”) în calitate de limbă de stat. 

Şi societatea era divizată în două. Pe de o parte mai multe asociaţii 
naţionale în final au fondat Fronul Popular din Moldova. Pe de altă parte, 
forţele retrograde rusofile cu concursul nomenclaturii comuniste au fondat – 
organizaţia „Edinstvo”- Interfrontul. Toate transformările, care aveau loc în 
planul redeşteptării naţionale în Republică în perioada 1987-1989, întâlneau o 
rezistenţă puternică atât din partea Partidului Comunist al Moldovei de la 
guvernare de atunci cât şi din partea Interfrontului, care a reuşit să ia sub 
controlul său întreaga industrie moldovenească, administrația căreia era extrem 
de rusificată, şi minorităţile naţionale găgăuză şi bulgară. În continuare vom 
prezenta radiografierea într-o formă cronologică a evenimentelor din acei doi 
ani, care au pregătit Marea Adunare Naţională de la 1989. 

Anul 1987. 
La 29 iulie, la Moscova, în ziarul „Literaturnaia Gazeta” apare un vast 

articol semnat de Ion Druță, întitulat „Frunză verde, apă şi semnele de 
punctuaţie”, în care renumitul scriitor vorbeste despre problemele ecologice 
grave din Moldova, corelandu-le cu problema degradării limbii „moldovenești” 
în Republică. 

La 13 august articolul este retipărit în română de săptămânalul 
„Literatura şi Arta”, având în RSS Moldovenească efectul unei bombe. 

La 30 octombrie plenara Uniunii Scriitorilor din Moldova adoptă o 
rezoluție, prin care solicita Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Moldova (CC al PCM.) „să fie creată o comisie stiinţifică pentru discutarea 
problemei aducerii grafiei moldoveneşti în corespundere cu natura şi specificul 
limbii şi apartenenţei acesteia la limbile romanice”. Avansarea acestei cerinţe a 
pus începutul bătăliei pentru reabilitarea limbii române în Moldova. Cenzura 
comunistă nu a permis publicarea rezolutiei plenarei Uniunii Scriitorilor din 
Moldova. 

Anul 1988. 
La 15 ianuarie, pe Aleea Clasicilor din Chișinău s-a adunat un grup de 
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tineri pentru celebrarea zilei de naștere a lui Mihai Eminescu. Participantii la 
manifestatie au decis să se întâlnească şi în continuare în zilele de duminică. La 
întrunirile ulterioare şi-au făcut apariţia membrii Uniunii Scriitorilor (USM) 
Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija, Gheorghe Mazilu SA 

La 25 martie lângă casa de pe strada Livezilor, nr. 33, are loc un miting de 
comemorare a poetului Alexe Mateevici şi dezvelirea unei plăci comemorative. 
Cu acest prilej a fost lansată iniţiativa colectării donaţiilor benevole în scopul 
edificării muzeului poetului la baştină – în Căinari (Dumbrăveni). La miting au 
participat şi reprezentanţii autorităţilor comuniste. 

În aprilie întrunirile neformale de pe Aleea Clasicilor s-au constituit în 
Cenaclul literar „Alexe Mateevici”, căruia i s-a permis să-şi ţină şedinţele 
săptămânale în parcul din zona Lacului Comsomolist. Filialele Cenaclului au 
apărut în 19 oraşe şi raioane. În conducerea Cenaclului au intrat Anatol Șalaru 
(președintele comitetului de conducere), Andrei Vartic, Ion Caţaveică, Ion 
Conţescu, Gheorghe Mazilu, Dinu Mihail, Tudor Cernenco (jurist). 

La începutul lunii mai în nr.4 al revistei „Nistru”, condusă de noul 
redactor-şef  D. Matcovschi, apare articolil lui V. Mândâcanu „Vesmantul fiintei 
noastre”, care a impulsionat şi revoluţionat dezbaterile publice privind destinul 
şi rolul limbii române în RSSM. Dezbaterile privind identitatea limbilor română 
şi moldovenească şi necesitatea revenirii la grafia latină au fost continuate de 
doctorii în filologie Vasile Bahnaru, Constantin Tănase ş.a. 

La 27 mai s-a întrunit adunarea generala a USM, adoptand în unanimitate 
o Adresare către Conferinţa a XIX-a a PCUS (care urma să-şi înceapă lucrările 
la 28 iunie 1988), în care era exprimat votul de neîncredere în conducerea 
Republicii. De asemenea, s-a decis crearea Mişcării Democratice din Moldova 
în susţinerea Restructurării (MD). 

La 3 iunie, în prezenţa reprezentanţilor CC al PCM are loc sedinţa de 
constituire a Mişcării Democratice, care a ales conducerea organizaţiei şi a 
adresat un Apel către Conferinţa a XIX-a de partid. Grupul de initiativa 
includea următoarele persoane: Gr. Vieru, L. Lari, Gh. Malarciuc, D. 
Matcovschi, A. Țurcanu, L. Bulmaga, S. Burcă, M. Chicot, M. Ghimpu, Iu. 
Roșca, A. Șalaru, I. Țurcanu, V. Năstase, I. Hadârcă, de asemenea, câteva 
grupuri de experţi pe domenii. Pe parcurs Mișcarea Democratică a stabilit relaţii 
strânse cu Mişcarea „Saiudis” din Lituania și Fronturile Populare din Estonia şi 
Letonia. 

În perioada 28 iunie – 1 iulie la Moscova se desfăşoară Conferinţa a XIX-a 
Unională a PCUS. În una din rezoluţiile Conferinţei  „Cu privire la relatiile 
dintre națiuni” pentru prima dată PCUS recunoştea existenţa unor fenomene 
negative în sfera relaţiilor interetnice, dezvăluite pe parcursul Perestroikăi. 
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La 6 iulie MD desfăşoară un miting de comemorare a victimelor 
deportărilor în masă operate în Basarabia la 6 iulie 1949, cerându-se reabilitarea 
tuturor victimelor terorii staliniste şi ridicarea unui monument. 

La 5 noiembrie are loc plenara CC al PCM, la care s-a discutat problema 
perfecţionării relaţiilor dintre naţiuni. De asemenea, a fost destituit din postul de 
secretar-doi al CC al PCM V. Smirnov, care ulterior va fi deferit justiţiei la 
Moscova pentru implicaţii în scandalul bumbacului din Uzbekistan. 

Imediat dupa plenara CC sunt publicate în presa faimoasele Teze ale CC 
al PCM, Prezidiului SS şi Consiliului de Ministri al RSSM „Sa afirmam 
Restructurarea prin fapte”. Sub aspect politic Tezele chemau comuniştii, 
comsomoliştii şi membrii sindicatelor să dea o ripostă hotărâtă „proceselor 
stihiinice, democraţiei mitingurilor, care îi abat pe oamenii muncii de la 
rezolvarea sarcinilor arzătoare ale restructurării”. 

La 12 noiembrie MD a organizat un miting, la care au participat cca. 5000 
de cetăţeni, inclusiv primul secretar al comitetului orăşenesc de partid Nicolae 
Ţâu şi preşedintele executivului orasenesc Ion Guţu. La miting au fost aduse 
critici dure Tezelor ca mod de presiune asupra lucrărilor Comisiei 
Interdepartamentale. 

La 17 noiembrie studenţii de la Universitatea de Stat şi alte câteva 
instituţii au pichetat sediul CC şi Casa Guvernului în semn de dezaprobare a 
Tezelor. Miliţia a făcut uz de forţă împotriva studenţilor, arestând circa 30 
tineri, care au fost eliberaţi în aceiaşi zi. În după amiaza aceleiaşi zile circa 
2000 de studenți de la Universitatea de Stat din Moldova protestează contra 
reţinerii colegilor lor şi decid constituirea Ligii Studenţilor din Moldova. 

La 15 decembrie la sediul CC al PCM are loc prima întâlnire cu activiştii 
MD. Către finele anului 1988 MD avea circa 300 grupuri de susţinere în toată 
republica, iar la mitingurile sale se adunau până la 10000 de simpatizanţi. 

Anul 1989 
La 4 ianuarie are loc o întrunire a intelectualităţii rusofone la care este 

desemnat un grup de iniţiativă pentru crearea Interfrontului. Din grup au facut 
parte V. Andrievskij, A. Safonov, N. Babilunga, A. Bol’şakov, A. But, A. 
Liseţkij, V. Solonari. Se vehicula ideea ca aceste lucruri s-au produs fără 
cunoştinţa primului secretar al CC al PCM S. Grosu şi doar cu susţinerea 
secretarului CC Pşenicinikov.  

La 10 februarie un grup de activisti găgăuzi au desfăşurat în faţa sediului 
CC al PCM din Chisinau primul pichet neautorizat cu cererea de creare a 
autonomiei găgăuze. 

La 19 februarie în Piaţa Victoriei din Capitală are loc un nou miting 
neautorizat, la care participă circa 10000 de simpatizanţi ai MD. În aceiaşi zi 
cenaclul „Gagauz Halcy” (Poporul Gagauz), creat în martie 1988 de către D. 
Savostin, a fost transformat în Mişcarea neformală pentru autonomie „Gagauz 
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Halcy”. În aceiaşi lună la CC al PCM a avut loc o întrevedere cu o delegaţie a 
activiştilor mişcării găgăuze (F. Dobrov, P. Zavriciko, M. Marunevici), care au 
solicitat crearea autonomiei găgăuze. Mişcarea găgăuză a stabilit contacte cu 
InterFrontul şi participă la lucrările acestuia. 

La 26 februarie circa 20000 de manifestanţi ai MD au blocat circulaţia 
transportului în centrul Capitalei şi au scandat în faţa CC: „Vrem limbă şi 
alfabet!”, „Daţi-ne istoria noastră!”, „Jos mafia!”, „Jos birocraţia!”, „Am 
pierdut încrederea!”. S. Grosu a încercat să potolească mulţimea, promiţând că 
în două săptămâni vor fi făcute publice proiectele de legi privind funcţionarea 
limbilor. În continuare a urmat o procesiune pe bulevardul Lenin de la CC până 
la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi înapoi. Pe parcursul procesiunii au fost 
semnalate altercaţii cu miliţienii. 

La 12 martie a avut loc un nou miting neautorizat în faţa CC al PCM (MD 
a cerut, dar nu a obţinut autorizarea) cu tema apropiatelor alegeri (din 26 
martie) în SS al URSS. Pentru prima oară de asupra coloanelor de manifestanţi 
a fost ridicat DRAPELUL TRICOLOR. Au loc noi altercaţii cu miliţia în cadrul 
manifestaţiei. Noul ministru de interne V. Voronin  vorbeşte despre „dirijori” şi 
„grupuri de asalt” în rândul manifestanţilor. Presa oficială începe o campanie 
grosolană de defăimare a MD şi a Cenaclului „Alexe Mateevici”, vorbind despre 
apelurile mişcărilor respective la rebeliune armată şi despre intenţia acestora de 
a aduce armament din Ţările Baltice. Manifestaţii cu tematică similară au avut 
loc la Bălţi şi Cahul. 

La 19 martie la Teatrul de Vară are loc un mare miting-maraton de şapte 
ore. La miting au acceptat să participe primul secretar al CC al PCM S. Grosu, 
preşedintele Prezidiului SS A. Mocanu,  preşedintele Consiliului de Miniştri I. 
Calin ş.a., care au încercat să răspundă la un şir de întrebări. În rezoluţia 
mitingului se cerea din nou publicarea de urgenţă a proiectelor de legi pentru a 
se evita noi manifestaţii neautorizate. 

La 26 martie au loc alegerile în Sovietul Suprem al URSS. Din partea 
Moldovei deputaţi au devenit: I. Druţă, Gr. Vieru, D. Matcovschi, M. Cimpoi, I. 
C. Ciobanu, E. Doga, N. Dabija, I. Hadârcă, A. Grăjdieru şi alţi militanţi pentru 
renaşterea naţională. 

La 31 martie în premieră, orăşelul Kutuzov este rebotezat în Ialoveni. De 
asemenea, au fost publicate în presa pentru dezbateri proiectele legilor privind 
funcţionarea limbilor elaborate de oficialităţi şi care declarau limba 
„moldovenească” ca limbă de stat, iar limba rusă - limbă de comunicare 
interetnică. Chestiunea trecerii scrisului moldovenesc la grafia latină urma să fie 
soluţionată în alte legi. Fiind nişte proiecte de compromis, ele au stârnit 
dezaprobarea generală a societăţii moldoveneşti, care deja se divizase pe criterii 
lingvistice. 

Mitingul din 9 aprilie organizat de MD, la care au participat 25000 de 
oameni, a votat unanim proiectul USM privind limba se stat şi trecerea la grafia 
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latină. A fost cerută retragerea imediată din discuţie a proiectelor oficiale 
calificate ca mostre ale incompetenţei politice şi juridice. 

La 15 aprilie Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM revine la problema 
funcţionării limbilor, răspunzând astfel la Scrisoarea deschisă a grupului de 
deputaţi ai URSS, promiţând să dea publicităţii până la sfârşitul lunii aprilie 
proiectul de lege privind trecerea la grafia latină. În presă reîncepe valul de 
discuţii. 

La 23 aprilie Interfrontul desfăşoară primul miting cu participarea a circa 
6000 de manifestanţi (în total, pe parcursul anului, Interfrontul a organizat 9 
mitinguri în capitală). 

La 24 aprilie are loc un miting la Râbniţa cu participarea a circa 5000 
lucrători ai Combinatului metalurgic îndreptat împotriva adoptării legii despre 
statalitatea limbii moldoveneşti. 

La 28 aprilie grupul de iniţiativă al Interfrontului a înaintat procurorului 
general al Republicii adresarea: „Noi nu organizăm manifestații neautorizate, 
nu provocăm naționalismul, dar nici nu vom permite să fie batjocorit Drapelul 
Rosu!”. La demonstraţia tradiţională de 1 Mai, pentru prima dată au participat şi 
grupuri de demonstranţi neformali cu lozinci neobişnuite pentru acest gen de 
manifestaţie: Suveranitate!, Libertate deţinuţilor politici!, etc. Miliţia a încercat 
să-i disperseze. 

La 11 mai primul miting pe problema limbilor are loc şi la Tiraspol 
(asociaţia de confecţii). 

La 17 mai, prin decizia Biroului CC al PCM este destituit din post 
redactorul-sef al ziarului „Moldova Socialistă” Tudor Țopa, pentru „păcatul” de 
a fi publicat proiectul alternativ al legii privind funcţionarea limbilor, elaborat 
de Institutul de limbă şi literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Doar 
protestul ferm al colectivului ziarului şi ameninţarea cu o grevă a mass-media 
au constrâns CC să-şi anuleze decizia. 

În seara zilei de 17 mai a fost grav accidentat deputatul poporului din 
URSS, scriitorul, redactorul-sef al revistei „Nistru”, Dumitru Matcovschi, 
cutremurând întreaga opinie publică. 

La 20 mai în Sala mare a USM şi-a desfăşurat lucrările Congresul de 
constituire a Frontului Popular din Moldova (FPM), convocat de grupul de 
iniţiativă al MD. La Congres au partucipat delegaţi din 30 de raioane şi oraşe, 
precum şi delegaţi ai Mişcării ecologice „Acțiunea verde”, Cenaclului „Alexe 
Mateevici”, Ligii democratice a stidenţilor, Asociaţiei istoricilor, Societăţii de 
cultura „Moldova” din Moscova. Congresul a adoptat Programul şi Statutul 
FPM. A fost ales Consiliul Frontului din 82 persoane. În comitetul executiv al 
FPM au intrat G. Gimpu, M. Gimpu, P. Gusac, N. Costin, A. Plugaru, Iu. 
Roşca, I. Hadârcă, A. Ţurcanu, A. Șalaru. Fiecare membru al executivului era 
responsabil pentru un sector al activităţii şi exercita funcția de președinte prin 
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rotaţie. În 26 de raioane au fost create comitete de coordonare a circa 500 
grupuri de sprijin existente, care întruneau 150 mii de membri. 

La 23 mai consiliul orăşenesc al deputaţilor din Tiraspol se pronunţă 
pentru introducerea a două limbi de stat. 

La 25 mai, la Moscova îşi începe lucrările Primul Congres al deputaţilor 
poporului din URSS, la care participau şi cei circa 50 de deputaţi aleşi din 
partea Moldovei. 

La 26 mai la congresul care a avut loc la Comrat a fost proclamată 
înfiinţarea Mişcării populare „Gagauz Halcy”, au fost adoptate programul şi 
statutul. 

La 4 iunie în Piaţa Victoriei are loc primul miting autorizat al FPM. Piaţa 
a fost inundată de flamuri tricolore. La miting s-a cerut eliberarea neîntarziată a 
demonstranţilor arestaţi la 12 martie, fapt care s-a şi întâmplat după mai multe 
ore de negocieri. 

La mitingul din 11 iunie a FPM, în rezoluţie se constată o intensificare a 
campaniei antimoldoveneşti imediat după publicarea la 31 martie a proiectelor 
lingvistice de legi. De asemenea, se menţiona că deosebit de alarmantă este 
situaţia în sudul republicii, unde activiştii Interfrontului aţâţă spiritele în rândul 
populaţiei bulgare şi găgăuze. 

La 15 iunie, la 100 ani de la trecerea lui Eminescu în eternitate, apare 
primul număr tipărit cu caractere latine al săptămânalului „Literatura şi Arta”. 

La 18 iunie 1989 a fost fondată Asociaţia Istoricilor din Moldova, care 
„…a substituit un institut de istorie, membrii acesteia implicându-se activ în 
reformarea societăţii”. 

La 25 iunie are loc un miting al Frontului Popular, la care participă circa 
50 mii de oameni. În rezoluţia mitingului au fost formulate următoarele 
revendicari: încetarea falsificării istoriei moldovenilor şi declararea zilei de 2 
decembrie – Zi a Independenţei (la 2 decembrie 1917 s-a constituit Republica 
Populară Moldovenească), declararea zilei de 28 iunie zi a doliului naţional, 
restabilirea simbolicii naţionale, instituirea bisericii autocefale, reabilitarea 
victimelor stalinismului. 

La 28 iunie activiştii FPM au zădărnicit desfăşurarea ceremoniilor oficiale 
de sărbătorire a intrării trupelor sovietice în Basarabia în 1940. 

La 8 iulie la Chişinau s-a desfăşurat congresul de constituire a Mişcării 
Internaţionaliste „Edinstvo” cu participarea a 422 delegaţi (o treime – membri 
PCM, moldoveni doar 3%, funcţionari – 90%, două treimi – cu vârsta de peste 
40 ani). Președinte al Interfrontului a fost ales profesorul A. Liseţkij, 
copresedinţi: V. Iacovlev (profesor-jurist, moldovean), A. Bol’şakov, A. 
Belitcenko, G. Pologov şi S. Bulgar (membru USM, gagauz). 

La 9 iulie în centrul Capitalei au loc concomitent doua mitinguri ale 
Frontului Popular şi a Interfrontului. Aceasta a fost prima confruntare deschisă 
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a celor două organizaţii. În cele din urmă mitingul Interfrontului nu s-a putut 
desfăşura, adepţii Frontului Popular ocupând întreaga piaţă din centrul oraşului. 

La 26 iulie membrii şi simpatizanţii asociaţiei „Vatra” au organizat la 
Tighina, în grădina publică, în pofida ameninţărilor organelor de drept, o 
şedinţă publică a organizaţiei. 

La 29 iulie, la recomandarea lui S. Grosu sesiunea extraordinară a SS al 
RSSM l-a ales pe Mircea Snegur în funcţia de Preşedinte al Prezidiului SS al 
RSSM. Chiar a doua zi M. Snegur participă la mitingul FPM de la Teatrul de 
Vară, pronunţându-se pentru statalitatea limbii moldoveneşti şi revenirea la 
grafia latină, trezind astfel simpatia asistenţei. 

La 2 august FPM face publică Declaraţia cu privire la pactul Ribbentrop-
Molotov, cerând guvernului sovietic: să recunoască drept anexiune includerea 
în anul 1940 în componenţa URSS a Basarabiei şi Nordului Bucovinei; să 
restituie RSSM teritoriile incluse nelegitim în componenţa RSSU (fostele judeţe 
Ismail, Bolgrad, Cetatea Albă şi Hotin). 

La 8 august în Bender se constituie Uniunea Muncitorilor din Moldova. 
Reprezentanţii din Bender, Tiraspol, Chişinău şi Râbniţa constituiau 85% din 
membrii Consiliului coordonator al acestei organizaţii. 

La 9 august noul prezidiu al Sovietului Suprem începe examinarea 
proiectelor de legi cu privire la funcţionarea limbilor şi revenirea la grafia 
latină, care urmau să fie remise spre adoptare în plenul Sovietului Suprem al 
RSSM din 29 august 1989. 

La 12 august la Tiraspol are loc o reuniune a colectivelor de muncă, care 
a cerut amânarea sesiunii SS din 29 august, o nouă discuţie publică a fiecărui 
articol din legile propuse şi, în premieră, conducerea ţării a fost avertizată 
despre o posibilă declanşare a grevelor colectivelor de muncă. La aceiaşi 
reuniune a fost creat Comitetul unit al colectivelor de muncă (OSTK). 

La 16 august în Tiraspol are loc prima grevă de avertisment de două ore. 
La grevă au participat 30 de întreprinderi din oraş cu un contingent de 30000 de 
lucrători. La Râbniţa în greva de avertisment au participat 12 întreprinderi cu un 
contingent de 5000 de lucrători. Comitetul orăşenesc al PCM s-a desolidarizat 
de grevişti, interzicându-le comuniştilor să participe la astfel de acţiuni ale 
organizaţiilor neformale. 

La 17 august prezidiul Sovietului Suprem al RSSM prim secretarul CO 
Tiraspol al PCM L. Țurcan avertiza că situaţia poate ieşi de sub control. OSTK 
a preluat funcţiile de apărare a rusofonilor contra adoptării legilor, declarând că 
„Este inimaginabil să introduci la Tiraspol limba moldovenească ca limbă a 
gestiunii de producţie. Aceasta ar duce industria la colaps”. 

La 18 august Prezidiul SS al RSSM aprobă varianta finală a proiectelor de 
legi cu privire la funcţionarea limbilor, care urmau să fie dezbătute şi votate în 
sesiunea a XIII-a SS al RSSM din 29 august.  
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La 21 august încep grevele politice din stânga Nistrului în semn de protest 
faţă de proiectul legilor care conferea statut de limbă de stat doar limbii 
moldoveneşti. Primul a intrat în grevă colectivul uzinei „Toc’litmas”. În a doua 
jumătate a zilei, la şedinţa comună a OSTK şi a activului (de partid) orăşenesc 
s-a decis organizarea la 22 august a unui miting orășenesc pe stadion.  

În dimineaţa zilei de 22 august în grevă la Tiraspol se aflau 11 
întreprinderi, iar spre sfârţitul zilei – 21. În rezoluţia mitingului orăşenesc din 
Tiraspol se menţiona că proiectele adoptate de prezidiul Sovietului Suprem 
diferă radical de cele puse în discuţie în martie. Mitingul a cerut 
contramandarea sesiunii Sovietului Suprem din 29 august, iar proiectele legilor 
să fie scoase la referendum. 

La 23 august FPM organizează un miting consacrat consecintelor pactului 
Ribbentrop-Molotov, de la al cărui semnare se împlineau 50 ani. În aceiaşi zi la 
Tiraspol se aflau în grevă 33 întreprinderi cu un contingent de 37000 lucrători. 
La Tiraspol a sosit de urgenţă S. Grosu – prim secretar al CC al PCM, dar nu a 
mai putut convinge pe nimeni. Dupa plecarea primului secretar OSTK a fost 
transformat în comitetul de grevă. În aceiaşi zi a intrat în greva şi Combinatul 
metalurgic din Râbniţa. 

La 26 august în Tiraspol la mitingul orăşenesc se adună 65 mii de oameni. 
La acel moment în grevă se aflau: la Tiraspol – 41 întreprinderi; Bender – 29; 
Râbniţa – 23; Chişinau – 9; Comrat – 15; Bălţi – 2. 

La 27 august 1989, în conformitate cu decizia prezidiului SS de a 
desfăşura la locul de trai adunări populare pentru discutarea proiectelor de legi, 
FPM organizează la Chişinau MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ, la care 
participă între 500000– 800000 de cetăţeni ai Moldovei. Adunarea s-a pronunţat 
în sprijinul legiferării proiectelor de legi propuse, pentru suveranitatea deplină a 
Moldovei, pentru dreptul de iesire din componenţa URSS, restabilirea 
simbolurilor naţionale, revenirea la glotonimul de „români” SA 

În stânga Nistrului continuă grevele şi mitingurile zilnice de protest 
contra decretării limbii moldoveneşti în calitate de unică limbă de stat. 

La 28 august în Tiraspol are loc o întâlnire de patru ore între liderii OSTK 
cu membrii executivului FPM N. Costin şi M. Ghimpu. 

La 29 august, într-un climat de tensiune maximă în ambele „tabere” îşi 
începe lucrările cea de-a 13-a sesiune a Sovietului Suprem al RSSM. Raportul 
privind proiectele care urmau a fi legiferate a fost prezentat de preşedintele 
prezidiului SS Mircea Snegur, care a menţionat că scopul principal urmărit de 
proiectele de legi propuse este „restabilirea în drepturi a limbii moldoveneşti”. 
De menţionat că la acel moment deja 9 republici unionale adoptaseră legi 
similare, iar RSSM era a doua republică dintre acestea, care acorda garanţii 
celorlalte limbi vorbite pe teritoriul sau. Deputatul S. Grosu a chemat la 
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„încetarea grevelor, a ultimatumurilor şi ameninţărilor, la renunţarea la 
revendicări neîntemeiate”. Tiraspolenii au răspuns cu un nou miting de protest. 
 La 30 august în SS al RSSM continuă dezbaterile dramatice pe marginea 
proiectelor de legi. În discursul său, F. Cibotaru, veteran al mişcării comuniste 
ilegaliste din Basarabia, fost participant la sesiunea SS al RSSM din 1941, care 
a aprobat legea privind trecerea la alfabetul chirilic, opina în legatură cu grevele 
contra limbii din oraşele industriale: „Fraţii noştri merg până la aceea că-şi 
taie craca de sub picioare, prăbuşindu-se în haosul economic al grevelor, 
numai să nu înveţe două-trei sute de cuvinte moldoveneşti. Putem vorbi aici de 
respectul pentru cultura moldovenească?...Cât costă toată această vorbăraie 
despre internaţionalism cu care ies [la grevă] confraţii noştri?” 

La 31 august 1989 Sovietul Suprem al RSSM cu majoritate covârşitoare 
adoptă legile de funcţionare a limbilor (din 341 deputati, contra au votat 43, 
unul s-a abţinut). Din acest moment limba moldovenească (română) devine 
unica limbă de stat a RSSM, iar limba rusă – limbă de comunicare interetnică. 
Ulterior ziua de 31 august va deveni sărbătoare naţională oficială. În acea zi 
memorabilă, în grevă totală sau parţială se aflau: la Tiraspol – 44 întreprinderi 
de stat; Bender – 35; Chişinău – 31; Râbniţa – 25; Comrat – 18; Bălţi – 7; 
Ceadîr-Lunga – 5. 

În ciuda părerilor răspândite de propaganda separatistă, alegerile 
parlamentare din 1990 nu au fost câştigate de Frontul Popular. Deputaţilor FPM 
le-au revenit doar 94 din cele 380 de locuri ale Sovietului Suprem al RSSM, 
adică mai puţin de 25%. Dar tocmai acest Soviet Suprem, care a devenit mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.august 1989. Marea Adunare Națională care a adoptat limbă de stat limba moldovenească cu 
grafie latină. 
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târziu primul parlament al Moldovei independente, a adoptat hotărârile 
revoluţionare ale anului 1990, hotărâri care au pregătit terenul pentru 
proclamarea independenţei politice a Republicii. În favoarea acestor hotărâri au 
votat nu doar deputaţii Frontului Popular al Moldovei, ci şi majoritatea 
celorlalţi deputaţi din parlament, cu excepția reprezentanţilor Interfrontului, 
nucleul cărora îl constituiau reprezentanţii Transnistriei [145]. Orice s-ar spune 
a fost o generație de parlamentari de talia Generației Unirii de la 1918. Ca și cei 
de la 1918 cu forțe mici au făcut lucruri mari, chiar dacă nu au realizat reunirea 
Basarabiei cu Ţara-mamă au reuşit (fiind numeric mai puţini!) adoptarea unor 
legi de o importanţă vitală pentru Renaşterea Naţională. 

Am fost mulţi şi uniţi în jurul unui ideal – descătuşarea de jugul colonial 
economic şi, în primul rând, spiritual sovietic. Fiind uniţi, fiind într-un singur 
gând au fost obţinute rând pe rând limba română şi tricolorul, imnul, 
schimbarea la faţă a Chişinăului (transformându-se graţie eforturilor primului 
primar al Chişinăului în epoca modernă Nicolae Costin dintr-un oraş gubernial 
rusificat într-o capitală a noului stat independent), scoaterea în afara legii a 
partidului comunist criminal, care a adus atâtea nevoi pe capul acestei aşchii de 
popor român din Basarabia, suveranitatea şi, în sfârşit, independenţa de fostul 
imperiu sovietic. Am fost poate prea idealişti la începuturi, atrăgând prea multă 
atenţie laturii spirituale, şi neglijând completamente pregătirile pentru preluarea 
puterii prin cultivarea şi selectarea cadrelor, inclusiv, şi pentru conducerile 
viitoarelor partide. Din fostul imperiu sovietic, dar poate din întregul lagăr 
socialist, am fost primii care, fiind încă în genunchi, am ridicat la început capul, 
apoi ne-am ridicat în picioare, ne-am îndreptat şira spinării şi i-am înfruntat (la 
început doar cu privirile, iar mai apoi şi prin acţiuni) pe cei care se considerau 
stăpâni pe veci. 

Ce s-a reuşit totuşi în această perioadă de independenţă? De fapt de aşa 
zisă „independenţă” fiindcă imperiul, fie şi sub alt nume, nu a lăsat Republica 
Moldova nici pe o clipă din îmbrăţişarea lui „frăţească”, strângând-o în braţe 
când mai tare, când mai uşor funcţie de cine se afla la cârma statului. Pentru a 
înăbuşi în faşă copilul nou născut, Rusia i-a declarat război la doar jumătate de 
an de independenţă, la 2 martie 1992 tocmai în momentul când fusese 
recunoscută ca stat de către ONU, devenind membru al acestei organizații 
internaționale importante. Indiscutabil, realizări au avut loc. Realizări 
fundamentale pentru un tânăr stat apărut pe harta lumii. În primul rând, au fost 
constituite toate structurile statale funcţionale (desigur, ar fi fost mai bine dacă 
ar fi fost declarată independenţa faţă de URSS, nu şi faţă de România, dar aşa a 
fost să fie, unirea „fiind nedorită la momentul respectiv nici de Chişinău, dar 
nici de Bucureşti”(A. Moșanu)), reformat sistemul de învăţământ axat pe 
valorile naţionale, demarate reformele economice care, pornite stângaci, ulterior 
s-au împotmolit.  
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1.3. Declinul Mişcării de Eliberare Naţională 
 
Avântul mişcării de eliberare naţională în Basarabia a fost, într-adevăr, 

spectaculos. Eram invidiaţi chiar de baltici. Mai apoi s-a întâmplat ceva cu noi. 
În aceşti 25 de ani a avut loc o involuţie a dreptei basarabene. În perioadele 
următoare realizările au fost mult mai modeste, unele mişcări fiind „înainte” ca 
racul. Probabil şi în cazul nostru este valabil aforismul „Revoluţiile le gândesc 
idealiştii, le înfăptuiesc masele, iar roadele le culeg ticăloşii” [145, p.59]. După 
unele succese realizate (este indiscutabil faptul că totuşi au avut loc unele 
succese: transformarea Chişinăului dintr-un oraş rusificat până la refuz foarte 
asemănător cu majoritatea oraşelor din spațiul Rusiei, într-un oraş cu o anumită 
identitate românească; reformarea sistemului şcolar şi universitar prin trecerea 
la studii în limba română (coraportul între şcolile cu predare în limba rusă şi 
română fiind inversat)) după anii 90 Mișcarea de Eliberare Națională a tot dat 
înapoi ca racul, pierzând uneori şi poziţii, pe care le cuceriseră. Ce s-a întâmplat 
totuşi? Cine este de vină pentru dezastrul, în care Republica Moldova mai 
rămâne încă? Greu de răspuns. Au fost mai mulţi factori interni şi, în special, 
externi (invadarea Republicii Moldova în raioanele din stânga Nistrului de către 
trupele Ruseşti, blocajele economice şi energetice din partea Rusiei etc.), care 
au influenţat procesele din acest colţ de ţară „cu oameni harnici dar cu 
conducători proşti” (M. Eminescu). De la bun început Republica Moldova nu a 
avut o elită politică cum au avut-o, să zicem, balticii. Acest lucru, fiind 
cunoscut organelor vechi de conducere (nomenclaturii de partid şi securităţii), 
ele nu au întârziat să profite de această situaţie, infiltrându-şi oamenii săi în 
conducerea Mişcării Naţionale, care mai apoi au trecut în fruntea partidelor nou 
formate.  

Basarabia a avut un puternic Front Popular (se vorbeşte că în unele 
privinţe eram chiar înaintea balticilor). A rămas doar numele lui şi al groparului 
lui, Iu. Roşca. „Unde am fost mulţi, a rămas unul (Iu. Roşca scoţându-i metodic 
pe linie moartă pe toţi potenţialii concurenţi)”. Trebuie însă să recunoaştem că 
oricât de genial în ale trădării a fost Iurie Roşca totuşi a făcut acest lucru satanic 
cu susţinerea unora dintre noi. Am avut un recunoscut lider al Mişcării de 
Eliberare Naţională – Mircea Druc, dar am făcut să dispară foarte rapid de pe 
arena politică a acestui colţ de ţară, nu fără concursul lui Iurie Roşca, care astfel 
şi-a asigurat locul la timona acestei forţe populare. 

A avut loc un extraordinar Congres al Intelectualităţii, organizat de 
floarea intelectualităţii ieşită din Frontul Popular, care deja încăpuse pe mâna 
lui Iu. Roşca, fructificat ulterior într-un partid naţional cu mari perspective – 
Partidul Forţelor Democrate. A rămas doar numele lui, şi al groparului lui. 
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A apărut o licărire de speranţă după alegerile din 1998, când mai multe 
partide democratice au format Alianţa Democratică, care l-a „născut” pe 
premierul Ion Sturza – o stea apărută brusc pe bolta politicii basarabene şi tot 
atât de brusc dispărută (să sperăm că această bine pregătită personalitate, acest 
pragmatic, va reveni în politica basarabeană). Republica Moldova va avea 
nevoie de un constructor, de un salahor, pentru a pune în practică, reformele 
economice stipulate în Acordul de Asociere la UE. Cu intervenţia directă a lui 
Iu. Roşca (supranumit Iurij Cistorukij), a celui cu „cele mai curate mâini” (fapt 
ce nu i-a încurcat ca pe parcursul a peste 15 ani de parlamentarism cu un salariu 
de parlamentar să devină milionar cu mai multe proprietăţi), şi susţinerea 
partidului comuniştilor a fost demis Guvernul. L-au dat jos pe Ion Sturza, care 
era „hoţ şi corupt”. Astfel s-a terminat înainte de timp şi atât de trist povestea 
noastră de succes, care urma să finalizeze cu semnarea Acordului de Asociere a 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană la Helsinki, alături de România şi 
alte ţări din fostul lagăr socialist. Să nu fi avut loc acest tragic eveniment, 
perspectivele acestei aşchii de popor român ar fi fost altele. În primul rând am fi 
evitat guvernarea comunista de opt ani, care a avut un impact catastrofal asupra 
imaginii Republicii Moldova. Nu ar fi apărut miliardarii Oleg Voronin şi 
Vladimir Plahotniuc, născuţi de regimul totalitar comunist voronist. Iurie Roşca 
a deschis „cutia Pandorei”, aducându-i pe comunişti la guvernare. 

Am avut un Partid Liberal – unic exponent cu putere de decizie pe dreapta 
basarabeană, care de la 2007 devenise o speranţă a noastră, când spiritul 
naţional era ferecat în lanţuri grele de către regimul dictatorial comunist al lui 
Voronin. Ce s-a ales din acest partid după divizarea lui multiplă, după seria de 
scandaluri politice şi economice, după susţinerea prea directă a clanului 
Plahotniuc? A fost o şansă de salvare a partidului – să-l pună în frunte 
formidabila locomotivă – pe tânărul şi încă promiţătorul Dorin Chirtoacă. Din 
păcate, nici dl preşedinte al Partidului Liberal M. Ghimpu, care a făcut unele 
lucruri bune în această perioadă postcomunistă de patru ani, dar nici dl D. 
Chirtoacă, care a fost în repetate rânduri locomotiva Partidului Liberal, nu au 
fost la înălţimea cerută de interesul naţional, iar interesul naţional a fost (şi mai 
este) păstrarea Partidului Liberal. Va fi o mare pierdere pentru cauza naţională 
dispariţia lui D. Chirtoacă din lista personalităţilor politice cu rating înalt. Cel 
care a salvat Capitala de ciuma comunistă în trei rânduri, această locomotivă 
rămâne tot mai mult fără aburi. Trecut prin zece ani de călire ca politician şi 
gospodar, ar fi mare păcat să dispară de pe arena politică. Dar fără susţinerea 
unui partid, a unor forţe politice importante, cu toate calităţile personale 
excepţionale pe care le posedă, are puţine şanse de a se menţine în elita politică. 
Cu regret, liberalii taie şi ultimele legături cu foştii parteneri de alianţă de pe 
centru, plasându-se tot mai mult de aceeaşi parte a baricadei cu PDM. 
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Electoratul nu va ierta. Alegerile prezidențiale recente au demonstrat  acest 
lucru. 

A fost (odată) cel mai puternic (cu 32 de mandate) după cel comunist 
partid democratic – PLDM şi, practic, nu mai e (de fapt mai există însă fără 
putere de decizie). Din cauza găinăriilor economice şi politice ale liderului său 
V. Filat cel mai promiţător partid de centru-dreapta este scos pe linie moartă 
fără şanse de a mai reveni în marea politică. 

Ei bine, într-un fel ne-am resemnat atunci când ne-am trezit furaţi în plan 
economic de către nomenclaturiştii de ieri – demnitari de partid şi komsomol, şi 
securişti care, peste noapte au devenit oameni de afaceri (ocupaţie blamată de ei 
până mai ieri). Banii partidului comunist şi ai komsomolului au dispărut fără 
urme. Însă conform legilor naturii nimic nu dispare: totul se transformă dintr-o 
formă în alta. Banii au proprietatea de a trece din buzunarele celor mulţi 
(comunişti de rând doar cu carnete de partid) în buzunarele hoţilor. Şi au fost 
trecuţi, apărând tot soiul de bănci private precum Eurocredit bank ș.a. Însă 
lăcomia omenească nu are margini. Aceasta li s-a părut puţin şi ei au trecut la 
etapa a doua de furt, la aşa-numita „prihvatizare” în baza bonurilor 
patrimoniale (conform Legii nr. 1345 din 17.03.1993 „bonul  patrimonial este 
hărtie de valoare specială nominală de stat care se eliberează cetăţeanului 
Republicii Moldova şi care îi acordă dreptul de a procura o parte din bunurile 
de stat şi de  a  le folosi în conformitate cu legislaţia în vigoare”. În fruntea 
majorităţii Fondurilor de Investiţii au venit tot ei, comuniştii de ieri şi, în 
special, lideraşii komsomolişti de ieri de diferit rang. Cu ce ne-am ales noi, cei 
mulţi, ştim cu toţii.  

Ei bine, a fost „prihvatizată” averea acumulată de părinţi și bunici şi 
basarabenii au tăcut. Li s-a furat credinţa, băgându-le pe gât biserica 
antinaţională a colonizatorilor lor, care cheamă să fie cinstiți și pomeniți cei ce 
i-au dus prin siberii şi i-au mutilat ca neam, şi ei, iarăşi, au cam tăcut. 
Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată mult prea târziu, pe timpul guvernării 
lui Voronin. Dar de ce au lăsat să fie lipsiţi atât de uşor şi de viitorul lor şi al 
copiilor lor? De ce au lăsat ca în fruntea majorităţii partidelor democratice să 
vină foştii nomenclaturişti sau progeniturile lor? De ce au tolerat faptul că în 
fruntea partidului, care a rămas moştenitorul de jure al Frontului Popular, s-a 
aflat Iu. Roșca, feciorul unui demnitar de partid, el singur fiind un fruntaş 
komsomolist? Pentru că a vorbit întotdeauna frumos şi a spus de la tribune reale 
şi improvizate ceea ce doreau să audă? S-a ajuns ca peste 25 ani să se observe 
că „regele e gol”. Mai mult decât atât – că regele a fost fals. Cum pot încăpea 
într-o logică normală lucruri absolut incompatibile. Ieri Iu. Roșca striga „Jos 
comuniştii”, iar astăzi declară „sus comuniştii”. „Naționalist român înveterat” 
s-a transformat în adeptul eurasianismului lui Dughin (consilierul lui Putin). 
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CAPITOLUL II 

 

LIMBA ROMÂNĂ ÎN VEŞMÂNTUL EI FIRESC - LIMBĂ DE 
STAT  

 

„N-avem două limbi şi două literaturi,  
ci numai una, aceeaşi ca peste Prut”. 

(A.Mateevici)  
 

2.1.  Surghiunul limbii române în Basarabia 
 

Se spune pe bună dreptate că un popor există atâta 
timp cât îşi vorbeşte limba. Drept argument aduc cazul 
Rusiei. În procesul lăţirii sale peste vecini imperiul ţarist a 
colonizat peste 200 de popoare. După o guvernare 
dictatorială a „velicoruşilor” dar, în special, după cei peste 
70 de ani de rusificare diabolică sovietică sub masca 
internaţionalismului proletar circa 100 de popoare mici au 
dispărut. Ce molimă a dat peste aceste popoare? Nu a avut 

loc nici un cataclism natural. Au dispărut, fiind complet asimilate. În momentul 
când aceste popoare nu şi-au mai vorbit limba, nu  şi-au mai educat copiii în 
limba maternă, ele au dispărut. Acest lucru s-a întâmplat într-o formă mai 
uşoară şi cu această frântură de popor din Basarabia. A se observa că 
conaţionalii noştri din Transnistria, aflaţi în „raiul ruso-sovietic” doar cu 20 de 
ani mai mult decât noi, sunt alţii, gândesc altfel, vorbesc altfel. Dacă imperiul 
ruso-sovietic ar mai fi existat vreo 50 de ani probabil că basarabenii, ca 
exponenţi ai naţiunii române, ar fi dispărut, iar limba vorbită (şi la bucătărie) ar 
fi fost limba rusă. Ceea ce i-a salvat întrucâtva de la asimilare completă a fost 
acea vecinătate permanentă favorabilă pentru menţinerea flăcării aprinse (a se 
vedea România de peste Prut). În perioada ţaristă intelectualitatea basarabeană 
se refugia peste Prut pentru a-şi păstra limba şi istoria. În perioada sovietică, 
pentru cei rămaşi în Basarabia, graţie progresului tehnic limba română trecea 
Prutul chiar dacă acesta avea şapte rânduri de sârmă ghimpată şi era păzit 
vigilent.  

Fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească a fost practic unica 
din spaţiul sovietic care a formulat scopul de bază al redeşteptării naţionale 
revenirea la limba maternă în straiul ei natural – alfabetul latin, surghiunit 
îndată după ocuparea Basarabiei de regimul sovietic la 1940. De ce problemele 
limbii au fost o prioritare, prevalându-le chiar şi pe cele economice? 
Întotdeauna harnicul nostru ţăran îşi câştiga (drept, pein multă sudoare) hrana 
materială. Ceea ce i-a lipsit mai mult, în special, în perioada ţaristă – hrana 
spirituală. Instruirea în şcoală, slujbele în biserici, toată administrarea – de la cel 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   183 
 
mai înalt funcţionar până la cel mai de jos funcţionăraş  se făceau exclusiv într-
o limbă neînţeleasă lui – limba rusă. Şi în perioada de ocupaţie sovietică (după 
1940) instruirea s-a făcut mult timp în limba rusă, iar Dumnezeu în genere a  

fost izgonit din Basarabia de sataniştii comunişti. 
Îndată după cotropirea Basarabiei în 1940 regimul de ocupaţie sovietic 

făcea tot posibilul, inclusiv prin grafie, pentru a crea o nouă limbă– limba 
„moldovenească”, diferită de cea română. În acest domeniu regimul sovietic 
avea experienţă bogată după arestarea alfabetului latin la Tiraspol în 1938 prin 
„Hotărârea Komitetului Împlinitor Ţentral a RASS Moldoveneşti „Despre 
treşerea scrisului moldovenesc dela alfavitu latin la alfavitu rus” cu 
„argumentările” respective „...Pe sub şriftu latin ei au întrodus limba romînă, 
salonă, franţuzită, cu care nu grăieşte nişi norodu român...Dar norodu 
nişiodată nu-i trădător, şi, înţelegând inima duşmanului repede ia nimişit. 
Rugămintea norodului a fost – ca de trecut înapoi la şriftu rus, aprotiet lui şi 
înţăles, şi la limba adevărată moldovenească, cu care grăesc truditorii din 
Moldova Sovetică. Şi aiasta-i drept”.  

Aşa zisa „Limbă moldovenească” inventată de Stalin şi „argumentatî 
ştiinţîinic” de „marii lindişti 
I.D.Cioban, P.Chior, Ia. Cuşmaunsa 
şi L.A.Madan” în „cunoscutele” lor 
lucrări „Gramatica lindii 
moldoveneşti”, „Sintacsisu” ş.a.” 
(undeva prin cătunele din stânga 
Nistrului pe unde a umblat tov. Stati 
când s-a trudit asupra alcătuirii 
scandalosului său dicţionar 
„românesc-moldovenesc”). Acești 
„mari specialiști” în domeniul 
limbii au folosit câteva elemente: 
graiul moldovenesc, puternic 
presurat cu rusisme, și   ”teoria” 
academicianului N.Ia. Marr, 
privitoarea la înlocuirea 
formațiunilor social-politice și a 
limbii vorbite de ele [141, p.455]. 
Iată unele argumente ale acestor 
„mari savanţi” în ale limbii 
moldoveneşti, deosebite de cea 
română. „Limba moldovneascî, 
trăgându-şi în trecutu dipărtat din 
mesticătura linghii Dacilor 
(Gheţîlor) cu limba norodnicî 

 
 

Mostră de „operă lingvistică” moldovenească 
scrisă de I. D. Cioban. 
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latineascî, în curgirea multor viacuri s’o schimbat sub înrîurirea linghilor a 
multor noroadi, cu cari a avut atingiri norodu moldovnesc, şi s’o prifăcut într-o 
limvî, diosăghitî di celilanti linghi romani şi de alte linghi ale noroadelor 
mejieşî...Limba moldovneascî, în cari grăeşti norodu moldovnesc, esti limbî 
sînistătătoari, diosăghitî di limba romîneascî. Şî sî diosăgheşti şî di limba 
tuturor cărţîlor moldovneşti...La baza gramaticii linghii moldovneşti trebuie sî 
sî afli prinţîpu fonetic (rostirea), dar cu corectivuri trebuincioasî…” [146]. 
Acest pretins lingvist L. Madan încerca să traducă unele cuvinte care i se păreau 
prea „româneşti” în „moldovneşte”. Astfel în loc de cuvântul „oxigen” L. 
Madan propune cuvântul aeronăscător (de la rusescul kislorod), cuvântul nazal 
– cu cuvântul nasnic (de la rusescul nosovoi), virgulă – vîrguliţă; accent – 
loghitură (de la rusescul udarenie); ghilimele-labiuţî  etc. Până la introducerea 
gramaticii lui Madan în RASSM limba moldovenească se preda după 
„Gramatica limbii moldoveneşti” a lui G. Buciuşcanu, editată la Balta în a. 
1925 care, în opinia autorităţilor, avea un neajuns „...primirea di cîtri avtor 
dreaptascriirii tradiţîonalî moldovneşti formilor şi terminologhiii, cari di fapt îs 
romîneşti”.  În „Preacuvântari” (introducere) la gramatica lui L. Madan, P. 
Chior scria că în instituţiile „culturnici ţăntrali domnea îndreptarea 
romîneascî...pe alocuri domne ori anarhiea diplinî’n dreaptascriiri şî lecsîcon, 
ori childuirea necriticeascî a aşamînturilor culturnici ţăntrali”. Aceste 
animozităţi lingvistice sunt criticate în a. 1939 (fiindcă vântul bătea din altă 
parte) de un alt  „mare savant”  I.D.Cioban care scria „... au împrostit limba da 
nu au aprotiet-o de norod...ei nu suferă cuvintele din lindiile rusască ori 
ucraineană, care au intrat în limba moldovenească prin norod, da se stăruie să 
fabricuiască cuvinte noi. Eaca, de-o vorbă, înloc de vîstavcă zise aratării, la 
cuvîntu rus odnorodnîi – unoneamnic; vstavca – întropunere, de care norodu 
moldovnesc nişiodată n-a auzit”. Într-adevăr unul mai breaz ca altul. Şi atunci 
revin la întrebarea formulată mai sus: în ce limbă vorbeau unii moldoveniști? 
Este cert că în limba română, mai defectă, dar totuşi în limba română. Dacă 
domnia sa doreşte neapărat să vorbească în „limba moldovnească” n-are decât 
să înveţe limba „savanţilor” I.D.Cioban, P.Chior ş.a., bazată pe grafia chirilică 
(fiindcă alfabetul latin a fost arestat de partidul bolşevic încă în 1938). 

După o perioadă de încercare de transnistrizare a limbii române din 
Basarabia prin ideologul său principal I.D.Cioban, în anii 60 a început un mic 
dezgheţ în această problemă. Mai mulţi clasici români, numiţi moldoveni, erau 
incluşi în programele şcolare. Se făceau paşi timizi privind revenirea limbii 
„moldoveneşti” (române) la veşmântul ei natural.   
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2.2. Limba română – problema de bază a Mişcării de Eliberare 
Naţională 

 

Una din problemele de bază ale Mişcărilor de Eliberare Naţională 
devenise problema limbii române şi alfabetului latin. La toate protestele de 
stradă se vedeau transparante cu textul „Limbă şi alfabet”, „Codru, apa şi 
pământul! Alfabetul şi cuvântul!!”. Această problemă divizase membrii CC al 
PCM în două grupări: de susţinere a revendicărilor protestatarilor şi de 
respingere. Această a doua grupare se opunea vehement oricăror revendicări 
privind limba şi alfabetul latin. A devenit proverbial răspunsul retrogradului 
şovin N. Bondarciuc, secretar al CC al PCM, la cererea introducerii alfabetului 
latin, menţionând că „…aceasta poate să lipsească de ştiinţă de carte o bună 
parte din populaţie (iată că după 27 de ani de la introducerea alfabetului latin 
nu am devenit mai analfabeţi, dimpotrivă, ne-am alimentat plenar din marea 
cultură românească!). Oare avem dreptul să ignorăm tradiţiile culturale de 
secole ale poporului nostru? Răspunsul poate fi unul singur: nu şi nu”. La 
şedinţa secretariatului Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din 
URSS din 15 iunie 1988 de la Moscova, scriitorii din RSSM, în prezenţa lui N. 
Bondarciuc, au argumentat necesitatea revenirii la alfabetul latin.  Şi primul 
secretar Simion Grosu insista pe necesitatea dezvoltării bilingvismului naţional 
– rus, în condiţiile când limba română era în rol de cenuşăreasă, preocupare 
declarată la Conferinţa a XIX-a a PCUS din 28 iunie – 1 iulie 1988. 

Un rol important în lupta pentru limbă şi alfabet l-a jucat Scrisoarea 
deschisă a unui grup din 66 de intelectuali publicată în ziarul „Învăţământul 
public” din 17 septembrie 1988, în care se cerea să se „pună capăt unui capitol 
ruşinos al lingvisticii conjuncturiste din Republică, să se revină la alfabetul 
clasicilor literaturii noastre…, să se confere limbii moldoveneşti statutul de 
limbă de stat…” [142, p.126]. Această scrisoare a declanşat o avalanşă de 
scrisori cu semnături din toate colţurile RSSM. Doar la redacţia săptămânalului 
„Literatura şi Arta” au sosit peste 177000 de semnături. 

Un alt articol, care a avut, de asemenea, o rezonanţă deosebită în lupta 
pentru limbă şi alfabet, a fost articolul profesorului universitar, istoricului Ion 
Buga „O limbă maternă – un alfabet”. Autorul aducea argumente 
incontestabile că limba „moldovenească” scrisă cu alfabet chirilic din RSSM şi 
limba română scrisă cu alfabet latin, „alfabet în care au scris clasicii noştri” 
din RSR era aceeaşi şi că „…a venit timpul de a unifica denumirea limbii 
noastre materne, dându-i denumirea precum o numeau clasicii – limbă 
română”.    

În continuare prezentăm o analiză cronologică a epopeii aprobării limbii 
române „moldoveneşti” în calitate de limbă de stat în grafie latină. 
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La 5 octombrie 1988 conducerea Uniunii Scriitorilor din Moldova face un 
apel către Biroul CC al PCM, Prezidiul Sovietului Suprem al RSS 
Moldoveneşti şi Consiliul de Miniştri al Republicii, cerând „…consfinţirea în 
Constituţia RSSM a limbii materne a moldovenilor ca limbă de stat pe teritoriul 
republicii şi revenirea limbii noastre, care este de provenienţă romanică, la 
grafia latină” [142, p.128]. 

La 25 octombrie 1988 în cadrul unei adunari generale a USM este 
adoptata „adresarea celor 157”, în care se afirma răspicat: „Nu există două 
limbi literare, asa cum au declarat-o Stalin şi moştenitorii săi spirituali, există 
o singură limbă vorbită şi scrisă atât pe teritoriul României (RSR), cât şi pe cel 
al RSSM, şi cazul nostru nu este unic în lume”. 

La 31octombrie–1 noiembrie 1988 la Chişinău se desfăşoară Consfătuirea 
de lucru a savanţilor romanişti din URSS cu participarea cunoscutului romanist 
Rajmund Piotrowski din Sankt Petersburg care, în paralel cu alte limbi 
romanice, a studiat şi limba română, pe care o vorbeşte fluent şi în care a 
întreţinut relaţii cu numeroase personalităţi ştiinţifice din România şi din 
Republica Moldova. S-a implicat activ în „bătăliile lingvistice” de la Chişinău, 
în special prin publicarea articolelor „Limba şi alfabetul”, „O limbă cu două 
denumiri” ş.a. În documentul său final Consfătuirea a recomandat Comisiei 
Interdepartamentale pentru studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii 
moldoveneşti: decretarea limbii naţionale din RSSM drept limbă de stat în 
Republică; recunoaşterea unităţii (identităţii) limbilor care funcţionează în RSR 
şi RSSM; revenirea la sistemul grafic latin. Autorităţile comuniste nu au permis 
reflectarea acestei consfătuiri ştiinţifice în presa locală. 

La 5 noiembrie are loc plenara CC al PCM, la care au fost elaborate 
faimoasele Teze ale CC al PCM, publicate ulterior în presă. În privinţa 
identităţii celor doua limbi est-romanice Tezele lăsau în picoare teoria celor 
două limbi diferite, iar în problema revenirii la grafia latină Tezele vorbeau 
despre „…cheltuieli de miliarde şi zădărnicirea programelor sociale pentru 
următoarele decenii, dăunând bunăstarea poporului…” 

La 23 decembrie şi-a încheiat lucrările Plenara USM, care a susţinut 
iniţiativa editurii „Literatura Artistica” de a publica de la 1 ianuarie 1989 o 
serie de cărţi în grafie latină, la fel ca şi iniţiativa lui I. Druţă de a tipări un ziar 
în grafie latină – „Glasul”. 

La 28 decembrie 1988 are loc şedinţa de totalizare a Comisiei 
Interdepartamentale pentru studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii 
moldoveneşti, în hotărârile căreia se consideră necesar a se renunţa la concepţia 
existenţei a două limbi est-romanice, recunoscându-se identitatea lingvistică 
moldo-română. De asemenea, Comisia a recomandat ca „limba moldovenească” 
să fie decretată drept limbă de stat pe teritoriul RSSM, cu operarea 
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modificărilor de rigoare în Constituţie, solicitând Prezidiului Sovietului Suprem 
crearea unui grup de lucru corespunzător. Comisia a mai decis să înainteze în 
Prezidiul SS un demers privind aprobarea trecerii la grafia latină şi însărcinarea 
Consiliului de Miniştri de a elabora un program de măsuri corespunzătoare. 

La 22 ianuarie 1989, după încheierea Cenaclului „Alexe  Mateevici”, pe 
bulevardul „Lenin” din Capitală se desfăşoară o manifestaţie-procesiune 
neautorizată sub lozinca: „Limbă şi Alfabet”, calificată de Biroul CC al PCM 
drept o manifestare a dezmăţului de stradă, extremism şi naţionalism. 

La 25 ianuarie 1989 Prezidiul SS al RSSM a adoptat, în sfârşit, decizia cu 
privire la elaborarea proiectului de lege despre funcţionarea limbilor pe 
teritoriul Republicii, însărcinând Comisiile Sovietului Suprem pentru initiaţive 
legislative, învăţământ şi relaţii interetnice şi educaţie internaţionalistă să 
elaboreze proiectele de legi „Cu privire la statutul limbii moldoveneşti” şi „Cu 
privire la funcţionarea limbilor moldoveneşti, rusă şi a altora pe teritoriul 
RSSM”, prezentându-le pentru dezbateri publice în luna martie. 

La 8 februarie 1989 a fost creat Grupul de lucru pentru pregătirea 
proiectelor de legi despre funcţionarea limbilor. Modul de lucru netransparent al 
Grupului a stârnit protestele ulterioare şi lichidarea în scurt timp a Grupului. 

La 12 februarie 1989 în Piaţa Victoriei din capitală are loc un miting 
neautorizat, la care au participat între 5000 şi 10000 de simpatizanţi ai MD cu 
cererea de decretare a limbii de stat şi revenire la alfabetul latin. 

La 2 martie 1989 în plenul Sovietului Suprem a început discutarea 
proiectelor de legi privind funcţionarea limbilor, care după şedinţele din 15-17 
martie, au fost remise în prezidiul Sovietului Suprem. 

La 13 martie 1989 a fost pus în vânzare primul ziar cu caractere latine 
„Glasul” tipărit la Riga, fondator fiind I. Druţă. 

La 16 martie 1989 este publicat proiectul de alternativă al USM al legii 
privind funcţionarea limbilor. 

La 15 iunie 1989 (cu 2,5 luni înainte de a fi adoptată Legea) a apărut 
primul număr cu caractere latine al săptămânalului  „Literatura şi arta”. 

La 19 mai 1989 Prezidiul SS al RSSM a făcut public proiectul legii 
privind trecerea la grafia latină. 

La 27 august 1989 cele două legi sunt votate de cei peste 700000 de 
participanţi la Marea Adunare Naţională. Sub acest impuls, peste două zile, pe 
29 august 1989, se deschid lucrările celei de-a XIII-ea sesiuni a Sovietului 
Suprem din RSSM, care durează până pe 1 septembrie. În rezultatul unor 
intense dezbateri avute cu oponenții din Sovietul Suprem, deputații românofoni 
reușesc să impună limba română ca limba de stat și adoptarea alfabetului latin. 
Discuțiile cele mai aprinse din Sovietul Suprem au avut loc pe 31 august, cand 
se votează și cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și alfabet  
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(din 341 deputati, contra au votat 43, unul s-a abţinut). Au fost voci (V. 
Mândâcanu ș.a.) care cereau să fie decretată limba română nu 
„moldovenească”, dar erau puțini. S-a făcut cât a fost posibil la acel moment. 
Oricum forțele naționale au obținut o victorie importantă, ținând cont de situația 
social-politică de atunci. Ulterior, ziua de 31 august a fost declarată sărbătoare 
națională în Republica Moldova, practic unic caz în lume. „Sărut vatra  şi-al ei 
nume / Care veşnic ne adună, / Vatra ce-a născut pe lume / Limba noastră cea 
română” avea să scrie reputatul poet naţional Grigore Vieru. Din cauza prea 
cruntei oprimări sub aspectul limbii în perioada ţaristă şi sovietică, rusificării 
acerbe, Limba în Basarabia a fost sacralizată. A fost decretată sărbătoarea limbii 
române numite „moldovenești”. Imnul Republicii Moldova a fost scris în baza 
frumoasei ode limbii române scrise de A. Mateevici – Limba noastră. 

 
2.3. Situaţia limbii române după adoptarea Legilor 

 

Dar şi după adoptarea Legilor despre limba română în straiul ei natural 
drept limbă de stat duşmanii nu s-au liniştit nici până astăzi (a se vedea 
apologeții limbii „moldovenești” coordonați de Dodon). Au fost diferite 
încercări de a fundamenta „ştiinţific” existenţa limbii moldoveneşti. Una din 
aceste „opere ştiinţifice” este şi aşa numitul „dicţionar moldovenesc-românesc” 
al lui V. Stati. Analizând circumstanţele în care a apărut această „capodoperă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima ediție a Sărbătorii Naționale ”Limba Noastră”, 31 august 1990 [170]. 
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lingvistică” (chiar în ajunul întâlnirii de lucru a celor doi preşedinţi – al 
României, Ion Iliescu, şi al Republicii Moldova, Vladimir Voronin) şi 
declaraţia acestuia din urmă, făcută la conferinţa de presă, că a vorbit cu Dl 
Iliescu în limba moldovenească, este clar că V. Stati este doar un pion, un 
executor, ce-i drept, foarte fidel şi cu multă „iniţiativă”, docil în maşina 
propagandistică a puterii comuniste. Acest pretins „dicţionar moldovenesc-
românesc” poate fi considerat, în cel mai bun caz, doar un dicţionar explicativ 
al unui grai (de altfel, pe reversul foii de titlu este indicat: „Dicţionar 
moldovenesc explicativ”, lucru menţionat şi de A. Donos [146], şi acela foarte 
limitat, vorbit doar în unele sate din regiunea Râbniţei. V. Stati practic nu a 
folosit cuvinte din graiul moldovenesc vorbit în majoritatea localităţilor noastre. 
Chiar în „Expunere pe motive” autorul recurge la o serie de falsuri, atacuri 
bădărăneşti în adresa unor personalităţi, inclusiv politice, din România, făcând 
mai multe greşeli gramaticale, nepermise unui ditamai specialist în domeniul 
limbii, fie şi moldovenească, precum o numeşte el. O bună parte din termenii 
„operei lui V. Stati” sunt rusisme implantate în transnistria în special în 
perioada sovietică, autorul dându-le drept „cuvinte moldoveneşti”: acaţii, 
barabulă (cartofi), bumaşcă (bancnotă), her (amnar), horilcă, ictarnic (la noi 
se spune cotaş), mîneştergură (se întâlneşte de 14 ori), oncupcic, pampuşcă,  
paşolvon, plumb de carandaş, rodilcă, scameică, chişcă (să i se spună la maţ), 
catuşcă, ciripiţă, hladeaucă, hladilcă, hlebnic, cacealcă, colească, calistircă 
(sapă mică), camuşcă (în sens de piatră scumpă), cartocică, coneţ, coropcă, 
crîşcăm, doroşcă, fortocică, perednic, poduşcă, pojarnic, portnoi, preamoi (vin 
negru), puhuială (pânză de păiangen), parnişe, a sovetăi, spelcă, sposobnic, 
stacan, stanoc (se întâlneşte de 10 ori), sumcă, struşcă, suverenitetcă (în sens 
de tizâc), şvanarog (şiret de pantofi), tanţăvai (cântec de nuntă), tehuială 
(zăpăceală), teleagă, taz toşolcă, trivogă, ţaharcă, ţîcnal (fluier), uşancă, zal 
(casa mare) şi încă multe altele [143, p.162].  

Se observă clar cum lacheii Kremlinului împing cu înverşunare ideea aşa 
zisei „limbi moldoveneşti”, iar limba rusă e luată sub protecţie de stat. 
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat legea care îi obligă pe 
imigranţi să susţină un examen privind cunoaşterea limbii ruse. Legea adoptată 
de Duma de Stat pe 26 octombrie 2012, aprobată de Consiliul Federaţiei pe 31 
octombrie 2012 şi semnată de V. Putin pe 14 noiembrie 2012, a intrat în vigoare 
de la 1 decembrie 2012. Excepţie fac doar cetăţenii statelor în care limba rusă 
este limbă de stat (Belarus şi Kyrgyzstan, unele surse adaugă şi Osetia de Sud. 
La sigur, în această listă a excepţiilor vor fi incluse RMN şi alte enclave din 
„străinătatea apropiată”). Observaţi cât de „mărinimos” şi de operativ lucrează 
„fraţii noştri mai mari şi superiori”. 
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Ei bine, totuşi iniţiativa ruşilor este corectă. În ţara în care doreşti să 
lucrezi sau să trăieşti trebuie să cunoşti limba oficială. Într-adevăr, dacă un 
lucrător din comerţ sau din diverse servicii nu cunoaşte limba ţării, acest lucru 
produce un disconfort psihologic autohtonilor. Dar de ce această „elită 
rusească” aplică permanent politica dublelor standarde? Ceea ce trebuie să facă 
imigranţii la ei acasă, în Rusia, nu trebuie să facă conaţionalii lor din aşa-numita 
„străinătate apropiată”, iar disconfortul cetăţenilor lor (în cazul când 
imigrantul care prestează anumite servicii nu cunoaşte limba rusă) nu este 
comparabil cu disconfortul autohtonilor din această „străinătate apropiată”, 
când nu numai cei care prestează anumite servicii (comerţ, transport, instituţii 
ale ocrotirii sănătăţii etc.), dar şi funcţionari de stat de diferite ranguri, 
parlamentari nu vorbesc limba autohtonilor. Este un fenomen întâlnit mai peste 
tot la ruşii din „străinătatea apropiată”, încurajat de mentorii lor din 
metropolă. Ruşii se consideră superiori. Pentru o mare parte dintre ei ar fi mai 
prejos de amorul lor propriu de „rasă superioară” să înveţe „limba 
aborigenilor”. 

În nota explicativă la Legea în cauză se spune că „…fără cunoaşterea 
limbii ruse străinii nu au posibilitatea să se adapteze la condiţiile culturale şi 
sociale ale ţării, fapt ce provoacă o cunoscută tensionare în societate”. Foarte 
corect!!! Acest lucru este aplicat în toate ţările. Priveam o emisiune rusească 
despre imigranţii din SUA. La întrebarea „Ce limbă vorbiţi în Statele Unite”, 
intervievaţii răspundeau cu mirare: „Desigur, limba engleză. Acasă, în familie, 
vorbim în limba rusă”. Corect. Dar de ce pentru ruşii lor din afara Rusiei, din 
aşa-numita de către ei, impropriu, „străinătatea apropiată (geografic, chinezii, 
coreenii sunt mai aproape de ei decât noi)”, nu sunt aplicabile aceleaşi condiţii? 
Oare nu din cauza necunoaşterii limbii române au avut loc (şi mai au loc) 
diverse tensiuni sociale, exploatate în mod criminal de formaţiunile politice de 
stânga (psrm, pcrm, psdm, patri(h)oţii Moldovei ş.a.)? Nu este de vină bătrâna 
sau bătrânul alogen care vociferează la diverse mitinguri împotriva limbii 
române, împotriva naţiunii titulare române, ci aceştia din urmă, care 
exploatează în mod criminal neinformarea maselor. O oarecare Maria Ivanovna 
de la Comrat vocifera din toţi bojocii la unul din mitingurile din Găgăuzia: „My 
skajem reshitel’noe NET rumynskomu yazyku v Moldove (Noi vom spune un 
NU categoric limbii române în Moldova). Ca să vezi, ei, vreo 4% din populaţie, 
ne vor dicta nouă, băştinaşilor, ce limbă vorbim! 

Atâta timp cât minoritatea agresivă alolingvă va rămâne o jucărie în 
mâinile şovinilor ruşi din Kremlin, care urmăresc scopurile lor geopolitice, 
integrarea lor naturală prin însuşirea limbii române (gradul de însuşire în funcţie 
de meseria pe care doresc să o obţină) rămâne o problemă. „Astfel au rămas doi 
ani ca să aducem la cunoştinţa fiecărui locuitor al Republicii Moldova, în 
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primul rând cetăţenilor rusolingvi, un lucru simplu. În timpul recensământului 
din 2014, locuitorii rusolingvi ai Republicii Moldova, toţi cei care susţin 
statutul de limbă de stat al limbii ruse, urmează să le declare celor care vor 
bate la uşă (care vor face recensământul – n.a.) „EU SUNT RUS”. Noi oricum 
nu pierdem nimic. În caz de succes, aceasta va fi prima victorie, care va 
consolida societatea rusolingvă, îi va reda puterea de voinţă de a-şi apăra 
drepturile legitime şi va permite a trece pe fundament deplin nu numai moral, 
dar şi juridic la soluţionarea problemei statutului limbii ruse”(ИА REGNUM). 
Observaţi, nu este un îndemn al Moscovei către conaţionalii săi la însuşirea 
limbii române, pentru a se integra în societate, ci unul de nesupunere în 
continuare, de producere a unor tensiuni sociale. Prin tot ce face Kremlinul  
urmărește un scop clar: de a crea coloana a 5-a compusă din alogeni prin 
rusificarea lor și utilizarea ei ulterioară pentru atingerea scopurilor sale 
geopolitice la momentul oportun. Au început cu Crimeea care poate fi 
continuată cu anexarea regiunii Odesa, a autoproclamatei RMN, a UTA 
„Găgăuz Yeri” și de ce nu, a restului teritoriului Republicii Moldova, creând 
mult jinduita Novorosie.  

Mult discutata problemă a denumirii limbii pe care o vorbim iarăşi a 
apărut în prim planul marii politici de pe Bâc. Decizia Curţii Constituţionale a 
fost una corectă, mult aşteptată. Deosebit de exhaustiv a spus în acest plan un 
mare specialist în domeniu, dl Nicolae Osmochescu: „Curtea Constituţională a 
spus că sintagma „limba moldovenească” este „limba română”. Eu consider 
că decizia Curţii privind interpretarea articolului 13 din Constituţie este 
absolut corectă. Ei au făcut referinţă la textul Declaraţiei de 
Independenţă…Anume în baza Declaraţiei de Independenţă ne-am creat ca stat 
suveran şi în baza Declaraţiei de Independenţă au început să ne recunoască 
statele lumii. Anume în baza Declaraţiei de Independenţă la 31 ianuarie 
devenim membri ai OSCE. Pe data de 2 martie 1992 ne primesc în calitate de 
membru cu drepturi depline în ONU, cel mai mare forum politic al lumii, forum 
mondial. Nu aveam încă Constituţie atunci, dar aveam Declaraţie de 
Independenţă şi un sistem de acte legislative care concretizau Declaraţia de 
Independenţă prin formarea unui sistem politic, economic şi judiciar. Totodată, 
în baza Declaraţiei de Independenţă a fost creată Comisia constituţională 
pentru elaborarea proiectului Constituţiei, care a activat din 1991 până în 
1994. În 1994 numai a fost adoptată Constituţia, deci primară şi originară 
pentru Republica Moldova, pentru stat, este Declaraţia de Independenţă. 
Constituţia este un act care derivă din Declaraţia de Independenţă, este 
secundară în raport cu Declaraţia de Independenţă”. Numai un răuvoitor nu ar 
accepta aceste argumente. Unul dintre aceştia este şi şeful Comisiei pentru 
Afaceri Externe din cadrul Dumei ruseşti, Aleksei Puşkov, care a declarat: 
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„Republica Moldova a recunoscut limba română drept limbă oficială, contrar 
prevederilor propriei Constituţii (ca să vezi, mare apărător al constituţiei 
noastre!). Acesta este încă un pas spre despărţirea definitivă de Transnistria” 
(!!!). Încă din 1989 guvernanţii ruşi şi-au ascuns planurile de anexare a acestui 
teritoriu prin acest fals argument. 

Deşi legislaţia lingvistică a fost adoptată în urmă cu apr. 27 de ani, aceasta 
nu se aplică în toate sferele de activitate din Republica Moldova. Avem o clasă 
distinctă a guvernanţilor, care şi astăzi, după 27 de ani de la decretarea acestei 
legi, o numesc cum vor: „limbă de stat”, „limbă maternă”, „limbă natală”, iar 
în ultimul timp tot mai mult – „limbî moldovneascî”.  Iar instituţiile statului 
continuă să boicoteze limba română, fără a fi sancţionate (un caz recent: un 
tânăr cadru didactic de la Universitatea Tehnică a Moldovei a trimis o scrisoare 
de solicitare a permisiunii de a-şi face practica de iniţiere la Fabrica de carton 
de la Dobruja, scrisă, evident, în limba română. Secretara i-a cerut să o refacă în 
limba rusă pe motiv că directorul nu cunoaşte limba română. Cum vă place? Şi 
astfel de cazuri sunt foarte multe. Chiar în Parlament (forul suprem al oricărui 
stat), câţi aleşi ai poporului nu cunosc limba română şi vorbesc nestingheriţi 
doar în limba rusă? „Peştele de la cap se strică”, spune o veche zicală. Pe când, 
stimaţi aleşi ai poporului şi stimate domnule Preşedinte al Republicii, va fi 
adoptată şi în Republica Moldova o lege similară cu cea din Rusia? Până atunci 
însă, m-aş adresa către parlamentari: „Stimaţii noştri „aleşi ai poporului”: daţi 
voi un exemplu bun. Nu vorbiţi în parlament în limba altui stat. Vorbiţi doar în 
limba română. Exemplul vostru îl vor prelua şi oamenii de rând. Numai aşa îi 
vom ajuta pe alolingvi să se integreze în societate”. 

În instituţiile de învăţământ – implementarea în continuare a proiectului-
pilot „Integrarea socială şi lingvistică a elevilor şi studenţilor alolingvi prin 
extinderea numărului de discipline studiate în limba română” şi trecerea deja la 
limba română de instruire.  

Totuşi în urma adoptării acestei legi avem astăzi mai multe generaţii de 
tineri care gândesc şi se exprimă corect într-o română perfectă.  
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CAPITOLUL III 

 

DECLARAŢIA DE SUVERANITATE ŞI DE 
INDEPENDENŢĂ 

 

„Independenţa nu este un dar pe care ni-l face 
Europa, ci o recunoaştere a drepturilor străbune ale 

românilor, în conformitate cu sacrificiile lor”. 
(Nicolae Iorga) 

 

3.1. Podurile de flori 
 

 Independenţa unui popor este cea 
mai mare cucerire, este o categorie istorică. 
Cucerirea Independenţei Basarabiei a avut 
loc treptat, în urma transformărilor sociale 
în RSSM, datorate dezgheţului 
gorbaciovist, demarat la mijlocului anilor 
80. La sfârşitul anilor  80 Mişcarea de 
Renaştere şi Eliberare Naţională ajunsese la 
apogeu. Să încercăm să facem o scurtă 
retrospectivă a evenimentelor, care au 
precedat Declaraţiei de independenţă  şi au 
finalizat cu declararea Independenţei la 27 
august 1991. La 31 august 1989 Sovietul 
Suprem al RSSM, ţinând cont de doleanţele 

celor peste 700000 de oameni de la Marea Adunare Naţională, a adoptat legi 
privind decretarea limbii române (moldoveneşti) ca limbă de stat şi 
reintroducerea alfabetului latin. Ulterior au fost realizate o serie de activităţi, 
care au precedat actul Declaraţiei de independenţă. Una din ele a fost 
sentimentala idee a „podului de 
flori”, care a semnificat frăţia, 
dorinţa de apropiere, istoria comună 
a ambelor maluri ale Prutului. 
 Poduri de flori. Ideea „podului 
de flori” a fost una formidabilă. Atât 
de doriţi erau unul de altul fraţii de 
pe ambele maluri ale Prutului, 
despărţiţi de sârmă ghimpată timp de 
apr. 50 de ani. În ziua de 6 mai 
1990, între orele 13:00 și 19:00, 

 
 

Copii care blagoslovesc primul pod de 
flori [170]. 

 

 
 

„Țara mea de dincolo de Prut” [170]. 
 



194                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 

locuitorilor din România li s-a 
permis să treacă Prutul fără pașaport 
și viză. De-a lungul frontierei de 700 
km de pe Prut, au fost create opt 
puncte de trecere: Miorcani – 
Pererita, Stânca – Costești, Iași – 
Sculeni, Ungheni – Pod Ungheni, 
Albița – Leușeni, Fălciu – Țiganca, 
Oancea – Cahul și Galați – 
Giurgiulești. Pe 6 mai 1990 cortina 
de fier dintre URSS și România a 
căzut (doar pentru o zi, ce este puţin 
dar suficient pentru a trezi simţul 

apartenenţei de neam la basarabeni şi reaprinde flacăra reîntregirii cu Ţara) şi 
românii de pe ambele maluri ale Prutului s-au reîntâlnit. Peste un milion de 
oameni de pe ambele maluri au participat la acest „pod de flori”, aruncând mii 
de flori în apa Prutului de pe ambele maluri, din care au materializat acest pod. 

Al doilea „pod de flori” a avut loc la 16 iunie 1991, ocazie cu care deja 
cetăţenii din Republica Moldova au putut intra în România fără acte. Chiar dacă 
scopul reunificării nu a fost atins atunci, momentul „podurilor de flori” a 
reactivat multor oameni conştiinţa faptului că indiferent de ce parte a Prutului 
trăiesc, aparţin unui singur neam. Iniţiatori au fost Asociaţia Culturală 
„Bucureşti – Chişinău” şi Frontul Popular din Moldova.  

Al treilea  „pod de flori” peste Prut a avut loc dupa 25 de ani de la 
primul. Pe 5 iulie 2015 manifestanţii din Piaţa Marii Adunări Naţionale i-au 
petrecut pe tineri în marşul „Ştefan cel Mare” spre Iaşi care, ajunşi la Ungheni, 
împreună cu alţi manifestanţi sosiţi în acea zi cu autocare de la Chişinău (doar 
cinci autocare cu prieteni ai Reîntregirii - mult prea puţin pentru a face 
Reunirea!!!) şi din alte colţuri ale Basarabiei, au reconstituit Podul de Flori la 
Ungheni, atât de terfelit prin acţiunile ulterioare timp de 25 de ani. Au fost 
relativ puţini dar am întâlnit o frumoasă familie cu trei copii mici, cu vârste 
între 5 şi 10 ani, în piepturile cărora sau în fundiţe erau prinşi fluturaşi 
tricolori,iar părinţii lor aveau câte un tricolor de dimensiuni mari. Ce minunată 
lecţie de patriotism au dat aceşti părinţi copiilor lor. Primarul Ungheniului din 
partea dreaptă (unde era primarul Ungheniului nostru? Poate la frigărui!) a ţinut 
un scurt discurs, salutându-i pe participanţii la acest eveniment. Un mic avion a 
făcut câteva zboruri deasupra podului, salutând mulţimea. Era o stare 
sufletească de nedescris! La strigătul unuia dintre liderii „Tinerii Moldovei”, 
Anatol Ursu, de pe malul stâng al Prutului: „Ne aşteaptă mama acasă. Mamă 

 

Podul de flori. 6 mai 1990 [170]. 
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Românie, ne primeşti? Mamă Românie, ne auzi?”, de pe celălalt mal al Prutului 
se auzea un DA desluşit al mulţimii. Prutul se transformase într-o mare de flori.  
 

Mari artişti de pe malul stâng al Prutului, Eugen Doga, Anastasia 
Lazariuc, Cristi Aldea Teodorovici, Cătălin Josan şi de pe malul drept Nicu 
Covaci, Alexandru Arșinel și Grigore Leșe i-au chemat la Podul de Flori la Prut 
pe toți românii din dreapta și din 
stânga râului peste care s-a trasat 
graniță nedreaptă. ,,Podul acela 
nu se trece ușor, nu se trece doar 
cu picioare, fizic, ci este un pod 
spiritual, care se realizează prin 
cunoașterea valorilor, a 
trecutului, a strămoșilor. Nu este 
ușor, dar la etapa actuală 
trebuie să trecem un pod 
spiritual. Pentru că omul 
spiritual face lucruri spirituale”, 
a declarat compozitorul Eugen 
Doga. „Pentru mine granița e 

 
 

Marea Adunare Națională de la Chişinău, 5 Iulie 2015.  http://www.romaniacurata.ro/wp-
content/uploads/2015/07/GRI_6797.jpg 

 

 
 

Marșul Unirii: Chișinău-București; 5-12 iulie,  
2015http://www.romaniacurata.ro/wp-

content/uploads/2015/07/FCG9681-2.jpg 
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demult dispărută; suntem un singur popor; artiștii au fost printre primii care au 
spart acest zid care ne desparte, iar eu voi ajuta cât pot să reîntregim țara. 
Înainte de 1990, tinerii de pe ambele maluri ale Prutului nu aveau posibilitatea 
de a se cunoaște. Acum aveți aceasta posibilitate!”, a declarat Anastasia 
Lazariuc. Și artiști din România și-au arătat susținerea, se arată într-un 
comunicat de presă.  

În premiera pentru ultimii 25 de ani, românii de pe ambele maluri ale 
Prutului au refăcut podurile de flori. Frumoasa manifestaţie a fost organizată de 
Tinerii Moldovei. Însoţiţi de muzică patriotică şi flori, au fost întâmpinaţi la 
vama romanească cu paine, sare şi vin, dar şi de o mulţime de fraţi de cealaltă 
parte a Prutului, care scandau „Bine aţi venit acasă”, „Unire!” şi „Jos hotarul 
de la Prut!”, „Niciodată n-am avut graniţa la Prut”. Cei peste o mie de tineri, 
care au pornit pe jos din Chişinău spre Bucuresti, au jucat Hora Unirii la Iaşi, 
iar a doua zi au ajuns la Bucureşti cu trenul special „Unirea”, care a oprit în 
Vaslui, Bârlad, Tecuci, Focşani, Râmnicu Sărat, Buzău, Mizil, Ploieşti. Au 
mărşăluit alături de fraţii lor de la Bucureşti pe Piaţa Universităţii spre Palatul 
Cotroceni și i-au cerut preşedintelui Klaus Iohannis urgentarea procesului de 
reunificare. Acțiunea a fost organizată de Platforma Unionistă „Acțiunea 2012”.  

 
3.2. Declaraţia de Suveranitate 
 

 În februarie – martie 1990 în RSSM au 
avut loc primele alegeri democratice în 
condiţiile când Partidul Comunist din RSSM a 
fost nevoit să renunţe la monopolul asupra 
vieţii politice. Deşi PCM era singurul partid 
înregistrat pentru a participa în alegeri 
candidaţilor opoziţiei li s-a permis să candideze 
ca independenţi. Astfel susţinătorii Frontului 
Popular din Moldova au obţinut apr. 27%, iar 
împreună cu comuniştii moderaţi, în special, de 
la ţară, ei deţineau majoritatea. Noul parlament 
şi-a început activitatea la 17 aprilie 1990 cu 366 
de deputaţi aleşi în mod democratic pe 
circumscripţii. În perioada 1990 – 1994, 
Parlamentul a avut trei preşedinţi: Mircea 

Snegur (27.04.1990 – 30.09.1990), Alexandru Moşanu (4.09.1990 - 2.02.1993) 
şi Petru Lucinschi (4.02.1993 – 27.02.1994).  

Majoritatea locuitorilor din RSSM cerea insistent democratizarea 
societăţii, promovarea valorilor culturale şi spirituale româneşti, ruperea cu 
trecutul comunist şi distanţarea de imperiu, restabilirea adevărului istoric. 

Gheorghe Ghimpu a arborat 
primul tricolor moldovenesc [170]. 
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Printre primele acte legislative ale Parlamentului au fost cele referitoare la 
simbolurile statului. Mai întâi a fost adoptat Tricolorul (27 aprilie 1990), care 
ulterior şi-a găsit expresie în elaborarea stemei de stat (autori dr. Maria Dogaru 
şi Gheorghe Vrabie). La 23 iunie 1990 a fost adoptată Hotărârea nr. 147 cu  
 privire la declararea sărbătorii naţionale „Limba noastră”. Tot la 23 iunie 1990 
a fost adoptată Declaraţia de Suveranitate care, deşi, era mai mult simbolică, 
RSSM fiind încă în componenţa 
URSS, a fost deosebit de importantă 
pentru proclamarea cursului strategic 
spre independenţă. Declaraţia 
conţinea referinţe la „adevărul 
istoric”. În „Declaraţia de la 
Chişinău” din 28 iunie 1990 se 
menţiona că „Pactul Ribbentrop – 
Molotov şi Protocolul său adiţional 
secret sunt nule ab initio, iar 
consecinţele lor trebuie eliminate” 
[147, p.5].  

 
3.3. Declaraţia de Independenţă 
 

Declaraţia de nesusţinere a Referendumului de la 17 februarie 1991 
privind menţinerea URSS, adoptarea noii denumiri oficiale a statului –  

 
 

La Sărbătoarea Națională „Limba Noastră”: 31 
august 1990 [170]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ședința de constituire a primul Parlament al Republicii Moldova. 17 aprilie 1990 [170]. 
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intervenţiei trupelor sovietice în Republica Lituania din 12-13 ianuarie 1991, 
toate acestea demonstrau că Republica Moldova înainta rapid spre ieşirea din 
URSS. Piciul eşuat de la Moscova din  periioada 18-21 august 1991 a pecetluit 
definitiv soarta imperiului. Convocat de urgenţă, Parlamentul a adoptat la 21 
august 1991 o declaraţie, în care acţiunea puciştilor era calificată  drept „o 
lovitură de stat reacţionară şi anticonstituţională, tentativă de a restaura 
trecutul prin înşelăciune, presiune şi violenţă” [147, p. 5]. Tentativa loviturii 
destat a devenit argumentul de bază pentru cei sceptici de a urma calea 
independenţei hotărâtă deja şi de alte republici sovietice. La 24 august 1991 
prezidiul Legislativului a convocat pentru 27 august 1991, ora 12.00 şedinţa 
extraordinară a Parlamentului dedicată proclamării independenţei. 
 În contextul autoproclamării formaţiunilor ilegale din Transnistria şi 
Găgăuzia, a rezultatului puciului de la Moscova din 19 - 21 august 1991, 
interzicerii PCM la 23 august 1991 în urma eşuării „loviturii de stat”, declarării 
independenţei Ucrainei la 24 august 1991, a fost convocată la Chişinău o Mare 
Adunare Naţională, care a întrunit peste 600000 de reprezentanţi din toate 
raioanele şi oraşele Republicii. Aceştia au cerut parlamentului să proclame şi să 
voteze independenţa Republicii Moldova. Întrunit într-o şedinţă extraordinară la 
27 august 1991 Parlamentul adoptă Declaraţia de Independenţă [147, p.238-
239]: „parlamentul Republicii Modlova, constituit în urma unor alegeri libere 
şi democratice; 

având în vedere trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa 
neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale; 

considerând actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 
1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic 
al Țării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa 
liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi Bucovinei; 

subliniind dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte 
componentă a teritoriului istoric şi etnic al poporului nostru; 

luînd act de faptul că Parlamentele multor state în declaraţiile lor 
consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS şi 
Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-
juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţională „Pactul 
Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia” prin Declaraţia de 
la Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991; 
subliniind că fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi 
ţinutul Herţa, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, precum şi a celei din RASS 
Moldovenească (Transnistria),  formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem 
al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituţionale, a adoptat la 2 
august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldoveneşti unionale”, 
iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 
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„Decretul cu privire la stabilirea graniţei între RSS Ucraineană şi RSS 
Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absenţa oricărui 
temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii şi apartenenţa 
noii republici la URSS; 

reamintind că în ultimii ani mişcarea democratică de eliberare naţională 
a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate, 
independenţă şi unitate naţională, exprimate prin documentele finale ale 
Marilor Adunări Naţionale de la Chişinău din 27 august 1989, 16 decembrie 
1990 şi 27 august 1991, prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii 
Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea 
alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de 
stat, din 3 noiembrie 1990, şi schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 
mai 1991; 

pornind de la Declaraţia suveranităţii Republicii Moldova, adoptată de 
Parlament la 23 iunie 1990, şi de la faptul că populaţia Republicii Moldova, 
exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda 
presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra 
menţinerii URSS; 

ţinînd seama de procesele ireversibile ce au loc în Europa şi în lume de 
democratizare, de afirmare a libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale, de  
edificare a statelor de drept şi de trecere la economia de piaţă; 

reafirmând egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora la 
autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la Helsinki şi normelor 
de drept internaţional; 

apreciind, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrşirii 
unui act de justiţie, în concordanţă cu istoria poporului nostru, cu normele de 
morală şi de drept internaţional, 

proclamă solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în 
numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi: 
Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-
şi hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec din afară, în 
conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric 
şi etnic al devenirii sale naţionale. În calitatea sa de stat suveran şi 
independent, Republica Moldova:  

solicită tuturor statelor şi guvernelor lumii recunoaşterea independenţei 
sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, şi îşi 
exprimă dorinţa de interes comun cu ţările europene, cu toate statele lumii, 
fiind gata să procedeze la stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea, potrivit 
normelor de drept internaţional şi practicii existente în lume în această 
materie. 
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adresează Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisă ca 
membru cu drepturi depline în organizaţia mondială şi în agenţiile sale 
specializate; 

declară că este gata să adere la Actul final de la Helsinki şi la Carta de 
la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi 
egale la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi la mecanismele 
sale; 

cere Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă 
negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de 
ocupaţie a acesteia şi să retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al 
Republicii Moldova; 

hotărăşte ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituţia, 
legile şi celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale 
Republicii Moldova; 

garantează exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a 
libertăţii politice ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv ale 
persoanelor aparţinînd grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, în 
conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki şi ale documentelor 
adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!  
Adoptată la Chişinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991. 

Dintre toate documentele adoptate de parlamentul anilor 1990-1994 (din 
23 mai 1991 Sovietul Suprem este redenumit în Parlament al Republicii 
Moldova), Declaraţia de Independenţă a fost de cea mai mare importanţă. În 
continuare se vor prezenta doar unele din opiniile celor care au votat această 
Declaraţie. 

„Până a ajunge la acea zi nemaipomenită de 27 august au fost mai multe 
lucruri. Chiar această lupoaică a fost adusă aici cu toată împotrivirea politică 
de atunci. A fost adusă în 1990. Era adunată lume de peste lume. Iarăşi, noi 
parcă am fi făcut repetiţie generală pentru acea zi istorică din viaţa poporului 
nostru”, afirma Ion Ungureanu. Paralel cu şedinţa Parlamentului la care a fost 
votată Declaraţia de Independenţă, în centrul capitalei avea loc Marea Adunare 
Naţională. Ion Ungureanu îşi aminteşte că în acea zi, el fiind deja ministru al 
Culturii şi Cultelor, a fost rugat de primul preşedinte al Legislativului, 
Alexandru Moşanu, să modereze adunarea. „În piaţă era o mare de oameni. Ei, 
îndrăzneşte tu să nu votezi independenţa când în piaţă era deja declarată 
independenţa în suflet. Desigur, aveam un sentiment absolut înălţător şi de 
aşteptare a acestui act de trezire, de ieşire din acest imperiu al răului”, 
marturisea Ion Ungureanu. „Fiecare clipă de atunci cântăreşte nemaipomenit 
de mult la cântarul istoriei. Am fost atunci la înălţimea istoriei. Asta să o 
înţeleagă toţi”, continua maestrul.  
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„Eu sunt cel care, îndată după declaraţia de independenţă, am promovat 
în Parlament proiectul de lege despre imnul de stat al nou-declaratei republici 
suverane şi independente Republica Moldova, care nu avea imn. „Deşteaptă-te, 
române” se cânta chiar în acele clipe în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Imnul 
a fost votat cu majoritatea de voturi…La o judecată obiectivă a istoriei cred că 
avem cu ce ne îndreptăţi” mărturiseşte Ion Hadârcă, poet şi scriitor, prim 
vicepreşedinte al Sovietului Suprem.  

 „În perioada mişcării de eliberare naţională eram preşedintele 
Consiliului de Miniştri al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Şi în 
luna mai 1990, am modificat denumirea în Republica Sovietică Socialistă 
Moldova. Pe urmă eu am fost destituit cu implicarea masivă a preşedintelui 
Snegur şi a agrarienilor în mai 1991. Puciul a avut loc în perioada 19-21 
august 1991 şi în luna decembrie, de jure, a dispărut RSSM şi a apărut 
Republica Moldova ca stat independent…A dispărut URSS şi asta a fost 
menirea mişcărilor de eliberare naţională” a declarat Mircea Druc, ex-prim 
ministru. 

„Am vorbit şi în Parlamentul Republicii Moldova şi în Parlamentul URSS 
despre drepturile poporului român şi despre jafurile teritoriale săvârşite de 
imperiul sovietic împotriva României. De ce m-am implicat în mişcarea de 
eliberare naţională? Pentru că vreau ca nepoţii şi copiii noştri să aibă o ţară 
întregită, să aibă dreptul la limbă, la grafia latină şi la istoria română, să nu 
moară ţara aceasta, pentru că fără limbă poporul moare…M-am implicat în 
această mişcare pentru că nu-mi place moartea, mai ales moartea copiilor” 
spune Leonida Lari, poet, deputat în Parlamentul Independenţei. 

 În final merită de menţionat că acel parlament condus de profesorul 
Alexandru Moşanu, împreună cu primul preşedinte al Republicii Moldova 
Mircea Snegur, în condiţii de incertitudine, create de puciul antigorbaciovist de 
la Moscova, au declarat independenţa de URSS. Oricare ar fi opiniile celor 
aflaţi pe extrema dreaptă sau cea stângă clasa politică de atunci a dat dovadă de 
eroism, având în rândurile ei personalităţi de vază, care au returnat istoria (din 
păcate astăzi avem foarte puţini astfel de personalităţi). În condiţiile când la 
Chişinău se afla o unitate a Armatei Sovietice (alte două unităţi aflându-se la 
Bălţi şi Cahul, nemaivorbind de cea de la Tiraspol care se află acolo şi astăzi, 
după 25 de ani de „independenţă”!!!) acesta a fost un pas riscant pentru 
securitatea personală a acelora care au luat această decizie. Mult mai târziu 
academicianul Alexandru Moșanu avea să menționeze la una din întâlnirile sale 
cu grupul de inițiativă de formare a Asociațiie „Acțiunea 2012” că atunci s-a 
dorit, în primul rând, independența de URSS. Nici el nu dorea independența 
Republicii Moldova de România, dar atunci, în acele condiții, când nici 
Bucureștiul nu era gata pentru Unire (a se vedea cât de repede și unanim (doar 
cu un vot împotrivă în Parlament) a votat Bucureștiul recunoașterea Republicii 
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Moldova, fiind prima țară care a recunoscut-o. Regimul Iliescu nu avea acceptul 
Moscovei la Reunire. Majestatea sa Regele Mihai avea o altă opinie asupra 
viitorului României și Basarabiei, de aceea, a fost expulzat pentru a doua oara 
din țara sa – România în 1992. „Fără Basarabia, România nu este un lucru 
întreg. Cele mai multe suferinţe ale ei chiar de aici se trag. Românii au început 
să afle care e cauza principală a nemulţumirii lor. Ei vor Basarabia aşa cum 
un organism vătămat vrea să se vindece şi astfel să-şi recapete 
integritatea. Conducerea actuală a pierdut pentru totdeauna şansa de a se 
aşeza în fruntea românilor în cea mai importantă chestiune politică pe care ar 
fi avut-o de rezolvat”. Regele Mihai I s-ar fi pus „…în fruntea românilor în cea 
mai importantă chestiune politică pe care ar fi avut-o de rezolvat” (cea a 
Basarabiei – n.a.). 

Să vedem cum a apreciat acest gest patriotic şi plin de curaj al generației 
de aur a anilor 90’ cel, care s-a folosit plenar de această victorie a patrioţilor 
anilor ’90, – V. Voronin? Acaparând puterea totală pe o perioadă de 8 ani graţie 
acestei „independenţe” obţinute de alţii, a creat din Republica Moldova un  fel 
de SRL al familiei sale, care s-a îmbogăţit peste măsură. Această mare 
sărbătoare în perioada comunistă de guvernare a fost practic anihilată. 
Preşedintele Voronin în această zi sfântă pentru orice conducător de stat, de 
regulă lipsea din „ţară” (unde s-a mai văzut aşa ceva!), desfătându-se împreună 
cu tovarăşa la Karlovy Vary. De fapt nu e de mirare acest lucru fiindcă Voronin  
şi părtaşii lui la momentul declarării independenţei au fost împotrivă. A fost 
împotriva statului, pe care mai apoi l-a condus tocmai opt ani de zile, uzurpând 
puterea prin şantaj şi trădarea lui Iu. Roşca. A fost împotriva tricolorului, pe 
care l-a numit fascist, pe care însă ulterior nu i-a fost greaţă să-l sărute la 
investirea în postul de preşedinte şi la alte ceremonii. A fost şi este împotriva 
limbii române – limba statului, pe care l-a condus atâta timp, în familia sa (şi nu 
numai) drept limbă de comunicare fiind luată limba rusă. Ducându-se la 
întâlniri cu copii basarabeni Taisia Voronin (în calitate de mare amfitrioană) 
vorbea cu ei în ruseşte. Oricum, a fost un eveniment de importanţă majoră 
pentru această aşchie de popor român (păcat că nu a fost făcut pasul următor – 
Unirea cu Ţara. Poate astăzi eram împreună cu Ţara în Uniunea Europeană şi ne 
na mai bălăceam în această mizerie materială, morală şi spirituală, în care ne 
aflăm astăzi). A mai fost făcut un pas necugetat în această perioadă – intrarea în 
CSI pe 21 decembrie 1991. De iure sclavul sovietic de ieri, trecut prin deportări, 
gulaguri, foamete, închisori, colectivizare forţată şi deznaţionalizare acerbă, 
devenise liber. Nu însă şi de facto. Imperiul sovietic nu era dispus să cedeze atât 
de uşor ceea ce a acaparat tătuca Stalin. Pregătindu-se de acest sfârşit ruşinos 
regimul sovietic a creat pe teritoriul Republicii Moldova două enclave 
separatiste – cea din stânga Nistrului şi din sudul Republicii – Găgăuzia, care pe 
parcursul acestor 25 de ani au avut rolul calului troian al Rusiei în R. Moldova. 
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 CAPITOLUL IV 

 
 SEPARATISMUL TRANSNISTREAN ŞI GĂGĂUZ 

 
4.1. Pregătirea separatismului transnistrean 
 

Transnistria (ca şi găgăuzia, de altfel!) nu a apărut întâmplător la dorinţa 
lui Smirnov. Ea a fost planificată încă până la destrămarea URSS. Serviciile 
secrete sovietice au prevăzut din timp căderea URSS, de aceea ei au luat diverse 
contramăsuri în majoritatea republicilor unionale. Astfel în anii 90 între 
Armenia şi Azerbaijan izbucneşte aşa numitul conflict Karabahul de Munte. 
Croite arbitrar teritoriile republicilor Armenia şi Azerbaijan la momentul 
constituirii URSS (în a.1922) şi luându-se în consideraţie specificul popoarelor 
de munte serviciilor secrete sovietice nu le-a fost greu să organizeze acest 
conflict. Pentru a menţine Georgia în sfera de influenţă rusească ei i se 
declanşează aşa numitele conflicte gruzino-abhaz şi gruzino-osetin. 

În a. 1987 (la începuturile deşteptării naţionale la Chişinău) tocmai din 
Extremul Orient la Tiraspol este catapultat 
în funcţia de director al uzinei „Litmaş” 
Igor Smirnov. Deja în a. 1989 Igor Smirnov 
este unul din organizatorii acţiunilor de 
protest a aşa numitelor „colective de 
muncă” (OSTK) de la uzinele şi fabricile 
din Tiraspol (inclusiv de la uzina condusă 
de I. Smirnov) contra limbii române şi 
„românizării poporului moldovenesc” 
(varianta oficială). La congresul deputaţilor 
din întreaga URSS din a. 1990 tov. Anatoli 
Lukianov (pe atunci preşedintele sovietului 
suprem al URSS) îi avertiza pe delegaţii 
moldoveni, care împreună cu colegii lor din 
ţările baltice ridicau tot mai frecvent 
problema independenţei republicilor 
unionale: „Dacă ve-ţi insista asupra 
problemei independenţei, vă vom organiza 2 republici”.  

Prima confruntare serioasă dintre cele două tendinţe (radicală şi 
conservatoare) a politicii de restructurare în Moldova s-a manifestat prin aşa-
zisele greve lingvistice de la Tiraspol din anul 1989. Drept fundament al acestor 
greve a fost telefonograma CC al PCUS, trimisă pe 6 august 1989 pe adresa CC 

 
 

Basarabenii nu doreau intrarea 
Republicii Moldova într-un nou urss – 

CSI [170]. 
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al PC din Moldova, în care se spunea: „Nu trebuie lăsate fără pedeapsă 
acţiunile extremiştilor şi instigatorilor conflictelor apărute pe fundal 
interetnic... În fiece republică există oameni de nădejde. Trebuie să ne bazăm 
pe ei, să-i facem ajutoare active ale comitetelor de partid”. Şi aceşti „oameni 
de nădejde” au fost găsiţi. Pe data de 11 august 1989 aceşti „oameni de 
nădejde” au fondat Consiliul Unit al colectivelor muncitoreşti (OSTK), care 
urma să devină un fel de armă mobilizatoare în mâinile „directorilor roşii” 
pentru a-şi apăra poziţia lor privilegiată, pusă în pericol de extinderea Mişcării 
de Eliberare Naţională din Moldova. 

Deja la 14 august, cea de-a XI-a Sesiune a Sovietului orăşenesc Tiraspol 
adopta decizia prin care cerea anularea Sesiunii Sovietului Suprem al RSS 
Moldoveneşti, stabilită pentru 29 august 1989, în cadrul căreia urma să fie 
examinate şi aprobate proiectele de legi „Cu privire la statutul limbii de stat pe 
teritoriul RSSM” şi „Cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul RSSM”. 

La chemarea OSTK, în 16 august a fost organizată o grevă preventivă de 
2 ore, la care s-a cerut amânarea sesiunii SS al RSSM din 29 august 1989, iar la 
21 august a fost declanşat un val de greve instigate de directorii tiraspoleni. 
Printre primii a intrat în grevă uzina „Tochlitmash”, condusă de către unul din 
liderii Interfrontului, A.I. Bol’şakov. Drept replică la grevele orientate 
împotriva emancipării naţionale a fost Marea Adunare naţională de la 27 august 
1989 de la Chişinău – o manifestare de proporţii, inegalabilă după numărul 
participanţilor şi importanţa deciziilor adoptate.  

Pentru a satisface doleanţele alolingvilor din Republică, Sovietul Suprem 
al RSSM a acordat limbii ruse statutul de limbă de comunicare interetnică. A 
fost un compromis rezonabil (pentru alolingvi), dar liderii Interfrontului, 
instigatorii grevelor „lingvistice” au insistat asupra continuării grevelor. Astfel 
au demonstrat încă o dată că scopul adevărat al grevelor nu era cel de a apăra 
interesele rusofonilor din Republică ci de a păstra poziţiile privilegiate ale 
„guleraşelor albe”, dar care coincideau perfect cu interesele Moscovei de a-și 
păstra trupele în regiune, de a împiedica o eventuală unire a Republicii Moldova 
cu România și de a menține Republica Moldova în sfera de influență rusă. 
Acest lucru l-a confirmat şi Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Gh. Seleznev 
în timpul unei vizite oficiale la Chişinău în anul 1992: „Noi, ruşii, a trebuit să 
susţinem Transnistria în conflict. Dacă nu i-am fi susţinut pe transnistreni în 
conflict, Moldova ar fi fost acum integrată în Romania“ [148, p. 43]. 

Grevele „lingvistice” din Moldova au mai continuat şi în a doua jumătate 
a lunii septembrie 1989, cu toate că devenise clar că greviştii nu-şi vor putea 
atinge scopurile. Ceea ce au reuşit - să nu admită aderarea minorităților 
naționale la mișcarea democratică. Pentru a-și atinge scopul greviștii au folosit 
cele mai provocatoare procedee. La începutul lunii decembrie 1989, de 
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exemplu, directorul uzinei metalurgice de la Râbniţa, N. K. Belitcenko 
(declaraţia a fost prezentată la adunarea de partid a întregului colectiv) a 
răspândit zvonul precum că în oraşul Rezina, în rezultatul atestării lucrătorilor 
aparatului consiliului executiv raional, au fost eliberaţi din funcţie reprezentanţi 
ai populaţiei rusofone. Reluând zvonul, buletinul „Trudovou Tiraspol’”, scria în 
articolul intitulat „Pe ordinea de zi referendumul”: „Cetăţenii vorbitori de 
limbă rusă sunt supuşi represiunilor. După cum s-a anunţat la recenta plenară 
a Intermişcării „Edinstvo”, în oraşul Rezina s-au apucat cu prea mult zel de 
verificarea respectării legilor lingvistice, propunându-li-se să plece de la lucru 
adjunctului preşedintelui comitetului executiv, la 6 lucrători ai uniunii raionale 
de consum şi unui angajat al departamentului stării civile” [145]. Ulterior s-a 
demonstrat că a fost un fals, dar care a stârnit valuri de provocări, care au 
cuprins întreaga Republică, cu ameninţări că „vom răspunde la acţiunile 
naţionaliştilor prin contraacţiuni...”. Ei pregăteau terenul viitoarelor 
confruntări armate. 

Anul 1990 a devenit hotărâtor în transformarea raioanelor de est ale 
Republicii Moldova (Transnistria) şi UTA ”Gagauz Yeri” în enclave 
contrarevoluţionare ale Moldovei. În lunile februarie-martie 1990 în Moldova 
au avut loc primele alegeri parlamentare democratice. Un succes al 
Interfrontului a fost manipularea minorităților naționale din Republică, în 
special a celei găgăuze, și atragerea lor de partea forțelor conservatoare. În 
condiţiile regimului sovietic găgăuzii fuseseră supuşi unei profunde 
deznaţionalizări. Acest proces a fost început în RASSM până la 1940. Deosebit 
de semnificativă în acest sens este luarea de cuvânt a lui V. Zelenciuc, 
secretarul 3 al Comitetului regional al PC(b)U la a XI-ea conferinţă de partid 
„...Din altă parte duşmanii poporului implantau artificial aşa numitele şcoli 
naţionale – nemţeşti, poloneze, cehe, bulgare ş.a. Vizitând aceste şcoli am 
înţeles că copiii noştri, elevi ai şcolii sovietice, sunt absolut sălbatici. Nici un  
elev ai claselor 8 şi 9 nu citise lucrările „Aşa s-a călit oţelul”, „Eu sânt fiu al 
poporului muncitor”. Acum prin hotărârea partidului şi a guvernului toate 
aceste şcoli se trec la limba rusă”. Aşa au procedat şi în Basarabia după 1940 
în regiunile populate preponderent de alogeni (găgăuzi, bulgari, ucraineni ş.a.), 
formând astfel coloana a 5-a de astăzi. Cu regret Mişcarea de Eliberare 
Naţională din Moldova în anii 90 nu era pregătită să elaboreze un program 
inteligent de colaborare reciprocă cu minorităţile naţionale pentru a le putea 
atrage de partea sa. În consecinţă, minorităţile naţionale au devenit victime ale 
propagandei demagogice a Interfrontului, separatismului transnistrean şi a 
Kremlinului.  
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4.2. Provocarea separatismului găgăuz 
 
Astfel la 19 august 1990, cu ajutorul logistic al Tiraspolului şi militar al 

URSS găgăuzii şi-au proclamat „republica găgăuză independentă”, în 
componenţa URSS, fapt ce se înscria pe deplin în logica acţiunilor Kremlinului 
privind fragmentarea teritorială a Moldovei. Iar la 2 septembrie 1990, 
separatiştii tiraspoleni și-au proclamat și ei „republica sovetică socialistă 
moldovenească nistreană” în componenţa URSS. Prin aceste două acte 
anticonstituţionale separatiştii au trecut la un nou nivel al procesului divizării 
teritoriale a republicii. Din august 1990, tensiunile politice dintre autoritățile de 
la Chișinău și cele de la Tiraspol întră într-o nouă fază, care s-au soldat cu 
conflictul armat de la Nistru. După proclamarea republicii separatiste, liderii 
tiraspoleni au început să-i consolideze structurile anticonstituționale şi să 
pregătească separarea ei deplină de Moldova. Încă în iulie 1989, la Tiraspol a 
fost luată decizia de a forma, în baza mijloacelor întreprinderilor industriale 
conduse de „directorii roșii”, detaşamente militare de ajutor ale miliției. Aceste 
detaşamente au devenit mai târziu primele formaţiuni militare, în baza cărora s-
au dezvoltat viitoarele forţe armate ilegale ale separatiştilor. În toamna lui 1990 
separatiştii au început dotarea cu arme de foc a formaţiunilor militare. Pentru 
conducerea Republicii Moldova devenise clar că liderii de la Tiraspol doreau să 
transforme confruntarea cu Chișinăul într-un conflict armat, iar pentru a 
consolida divizarea teritorială aveau nevoie de confruntări sângeroase și 
victime. Evenimentele ulterioare au confirmat pe deplin justeţea acestei 
aprecieri. Toamna lui 1990 a devenit o perioadă de consolidare a enclavelor 
separatiste din Moldova. 

Situația din Republică s-a agravat și mai mult în luna octombrie când în 
urma unui apel al Frontului Popular mii de voluntari s-au îndreptat în raioanele 
de sud, pentru a nu permite alegerile ilegale din auto-proclamata „republică 
găgăuză”, cu toate că preşedintele Frontului Popular de atunci şi prim ministru 
Mircea Druc recunoaşte: „Eu nu am trimis pe nimeni ci, dimpotrivă, i-am adus 
înapoi. Nu ştiu cine i-a organizat, dar eu pentru nimic în lume n-aş fi trimis la 
moarte nişte copii”. Poate a fost o explozie spontană a sentimentului patriotic a 
mii de oameni, care încercau astfel să oprească extinderea separatismului în 
Moldova. Introducerea forţelor armate ale MAI al URSS, sub acoperirea cărora 
separatiştii și-au desfășurat totuşi alegerile nelegitime, şi retragerea voluntarilor 
neînarmaţi a exclus vărsările de sânge. În această perioadă s-a manifestat pentru 
prima oară în mod deschis coordonarea strânsă dintre liderii separatişti din 
Găgăuzia şi cei din Transnistria. La Cimişlia a fost reţinut de către poliţie 
Râleakov, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui I. Smirnov, trimis cu 
o misiune specială la Comrat, pentru a coordona acţiunile comune ale 
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separatiştilor contra puterii constituţionale a Moldovei. De menţionat că 
susţinerea s-a făcut nu numai prin vorbe dar şi prin fapte: un detaşament 
numeros de aşa-numiţi voluntari transnistreni a venit la Comrat unde 
intenţionau să lupte cu forţele de ordine republicane. Totodată, liderii găgăuzi 
acţionau în strânsă legătură şi cu autorităţile militare sovietice de la Bolgrad. La 
întrunirea din 30 octombrie a consilierilor şi deputaţilor găgăuzi de toate 
nivelele au fost adresate mulţumiri „muncitorilor din RSSNM, soldaţilor din 
garnizoana Bolgrad şi trupelor MAI unional pentru sprijinul, pe care l-au 
acordat populaţiei găgăuze împotriva detaşamentelor de voluntari de la 
Chişinău” [145]. 

La sfârşitul anului 1990 preşedintele Mircea Snegur a avut o întrevedere 
cu preşedintele URSS, Mihail Gorbaciov, şi cu preşedintele Sovietului Suprem 
Anatoli Lukianov, la care le-a comunicat că RSSM nu va semna noul Tratat 
unional. Gorbaciov i-a ripostat că, dacă nu va semna Tratatul, „va avea şi 
republică transnistreană, şi găgăuză”. Lukianov, care era de faţă, ar fi răspuns: 
„Semnaţi tratatul unional, renunţaţi la hotărârea din 27 iunie (adică Decretul 
despre suveranitate), reveniţi la varianta zero, altfel veţi avea două republici 
noi şi ca atare o federaţie” (dar parcă astăzi Putin nu tot aşa ne vorbeşte: 
denunţaţi Acordul de Asociere, astfel…) [149, p.8]. Preşedintele Consiliului de 
Miniştri Nicolai Rîjkov, cerând demiterea imediată a premierului M. Druc, a 
adăugat: „Ori găsiţi limbaj comun şi vă împăcaţi cu toţii, ori veţi avea pe multă 
vreme un Karabah de Munte”. Tot ce a urmat ulterior confirmă pe deplin 
implicarea Kremlinului în organizarea şi susţinerea separatismului în Moldova. 
Astăzi peste Nistru avem un Karabah de peste 25 de ani, iar în sud – un 
Kaliningrad al Rusiei. Totuși, conform legilor internaționale fiind teritorii ale 
Republicii Moldova, trebuie de luptat pentru ele. 

 
4.3. Declararea independenţei aşa numitei RSSMN 
 

La sfârşitul lui decembrie 1990 liderii separatişti organizează în 
Transnistria aşa-numitele alegeri în pretinsul Soviet Suprem al RSSMN. În 
cadrul campaniei preelectorale, propaganda separatistă s-a axat pe exagerarea 
pericolului unirii Moldovei cu România şi în consecinţă pe o românofobie 
crasă. În aceste condiţii, parlamentul Moldovei a fost obligat să adopte o 
declaraţie, în care dezminţea afirmaţiile provocatoare despre unirea Moldovei 
cu România şi sublinia că asemenea zvonuri sunt „născocite şi răspândite în 
mod intenţionat de anumite forţe ostile proceselor de democratizare” [150, 
p.361.] 

Pe parcursul anului 1991 forțele separatiste au continuat expulzarea 
organelor puterii constituţionale din Transnistria. „În ianuarie-martie, pretinsul 
Soviet Suprem al auto-proclamatei RSSMN a adoptat o serie de hotărâri 
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orientate spre demontarea sistemului monetar-bancar unic şi al celui fiscal al 
Republicii Moldova. În aceeaşi perioadă la Tiraspol, Dubăsari şi Râbniţa s-au 
creat detaşamente paramilitare, fiecare având câteva sute de oameni. Acestea, 
dotate cu arme din depozitele Armatei a 14-a, se supuneau OSTK și aveau 
drept scop declarat apărarea populaţiei [150, p.69]. 

În acest scop un rol important l-a avut „faimoasa” Galina Andreeva, care 
cu „comitetul de grevă al femeilor”, avea scopul de a provoca forţele de ordine 
„la reprimare brutală a civililor”. Vorbind despre evenimentele din septembrie 
1991, Galina Andreeva susţine: „Comitetul de Grevă, alături de Consiliul unit 
al colectivelor de muncitori s-a implicat imediat în mod activ în munca 
ideologică şi organizaţională privind consolidarea statalităţii transnistrene. 
Acestea au acţionat îndată în mai multe direcţii, inclusiv în cele mai 
importante. Procurorul tiraspolean Pascari a încercat să stea cu fundul în două 
luntre. Din 17 septembrie a fost fixat un pichet feminin în faţa procuraturii. 
Grupuri mobile de femei au început să apară în faţa judecătorilor, sediilor 
MGB, miliţiei, centrelor militare, cerând trecerea acestora în jurisdicţia 
Transnistriei” [151, p.27]. 

Puciul comunist din 19 august 1991 de la Moscova a adâncit şi mai mult 
criza dintre cele două maluri ale Nistrului. Chişinăul a condamnat vehement 
puciul. În Moldova zeci de mii de oameni s-au ridicat în apărarea democraţiei. 
La apelul conducerii Republicii, pe 20 august, la Chişinău a avut loc un miting, 
la care au participat câteva sute de mii de oameni, în cadrul căruia s-a protestat 
contra acţiunilor puciştilor [152, p.17]. Tiraspolul însă a susţinut puciul. Încă 
din a doua jumătate a zilei de 19 august, la adunarea liderilor întreprinderilor 
transnistrene în conformitate cu indicaţiile puciştilor a fost format un comitet 
extraordinar din 10 persoane, în frunte cu vicepreşedintele consiliului 
municipal, Rîleakov [153]. Preşedintele OSTK al Transnistriei, Emelianov, a 
expediat în adresa liderilor puciului o telegramă, în care exprima susţinerea şi 
adeziunea organizaţiei pe care o reprezentă la acţiunile puciştilor [154]. În 
aceeaşi zi, preşedintele aşa-numitului Soviet Suprem al RSSMN, Grigore 
Maracuţa a semnat, în numele organului legislativ separatist, o declaraţie 
privind susţinerea puciului [153] . Exemplul separatiştilor transnistreni l-au 
urmat şi liderii auto-proclamatei republici Găgăuzia. Însă puciul comunist din 
august a eșuat, fapt care a grăbit dezintegrarea URSS. Republicile unionale 
sovietice au început să-şi declare rând pe rând independenţa politică. În pofida 
faptului că liderii de la Tiraspol au susţinut puciul antigorbaciovist ulterior ei şi-
au găsit aliaţi în mediul cel mai şovin al societăţii ruse, în curentul panslavist de 
la Kiev. Moscova a început să sprijine din nou regimul separatist.  

Declararea, la 27 august 1991, a independenţei Republicii Moldova a 
marcat începutul etapei de trecere definitivă a conflictului transnistrean la faza 
de confruntare armată. În 6 septembrie 1991, pretinsul Soviet Suprem al aşa-
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numitei RMN a luat hotărârea privind trecerea tuturor organelor puterii 
constituţionale din Transnistria sub jurisdicţia pretinsei RSSMN. Tot atunci s-a 
adoptat hotărârea privind crearea „gărzii republicane”. Prin aceste decizii liderii 
separatişti au pășit deschis pe calea confruntărilor armate între forţele 
constituţionale şi detaşamentele paramilitare separatiste, ultimele fiind 
organizate în garda republicană din Transnistria. După adoptarea hotărârilor 
menționate gardiştii transnistreni au atacat pe tot frontul organele de stat din 
regiune rămase fidele Republicii Moldova. Acestea, având datoria să apere 
instituţiile statale din Transnistria, au fost nevoite să riposteze provocărilor 
militare ale separatiştilor, fiind astfel antrenate în confruntări armate contrar 
voinţei lor. 

Astăzi sunt suficiente dovezi despre întâlnirile din vara anului 1990 a 
grupului condus de I. Smirnov (un simplu!!! director de uzină trimis la 
Tiraspol cu puţin timp înainte tocmai de la Kamceatka) cu A. Lukianov şi M. 
Gorbaciov cu ministrul Apărării al URSS, D. Iazov, cu preşedintele KGB, V. 
Kryuchkov, cu comandantul trupelor Interne, Şatalin. Peste câteva luni, Şatalin 
a sosit la Comrat cu unităţi de trupe interne ale MAI din URSS, sub paza 
cărora s-au desfăşurat alegerile în aşa numita „Republică Găgăuză”. Astfel, la 
19 august 1990, la Comrat, a fost declarată Republica Sovietică Socialistă 
Găgăuză în componenţa URSS, iar la 2 septembrie 1990 la Tiraspol a fost 
anunţată crearea Republicii Sovietice Socialiste Transnistrene Moldoveneşti în 
componenta URSS. Acestea au devenit pârghii de presiune ale Sovietului 
Suprem al URSS asupra Chişinăului, folosite pentru forţarea conducerii RSS 
Moldoveneşti să semneze noul Tratat unional. O serie de documente confirmă 
adresările liderilor tiraspoleni către A. Lukianov, cu propuneri de a crea în 
Transnistria un minister de interne propriu şi alte organe statale, de a transmite 
armament de la depozitele Armatei a 14-a către Tiraspol, care sunt semnate cu 
indicaţii personale ale lui A. Lukianov (documente extrase în aprilie 1992 de 
anchetatorul din oficiul procurorului general al Republicii Moldova, Pavel 
Lutenco, din arhiva lui Lukianov, arestat după eşecul puciului din august 
1991).  

Materialele anchetei penale conţin mai multe probe despre implicarea 
directă a lui Lukianov, a unui şir de înalți demnitari din cadrul KGB a URSS, 
ai Ministerelor Apărării și de Interne al URSS, a unor deputaţi ai Sovietului 
Suprem al URSS din fracţiunea „Soyuz” în instigarea la separatism în 
Moldova. De ex. cererea liderilor din Transnistria de recunoaştere a ei drept 
subiect unional era însoţită de o rezoluţie cu semnătura lui Lukianov, care 
spunea: „Tov. Nisanov! E necesar de a studia chestiunea aceasta şi de a 
elabora o strategie de participare a Republicii Transnistrene la semnarea 
Tratatului unional” [155]. Acest fapt îl recunoaşte indirect şi însuşi liderul 
separatiştilor tiraspoleni I. Smirnov care, pomenind despre desele sale vizite 
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din acea perioadă la Moscova, mărturiseşte: „A trebuit să mă întâlnesc atunci 
cu Lukianov, Nişanov, cu conducătorii ministerelor de forţă Kryuchkov, Iazov, 
Şatalin, Gromov” [145]. 

Aşa a început secesiunea regiunii transnistrene. Pentru a apăra 
„interesele vorbitorilor de limbă rusă din RSSM” „Comitetele muncitoreşti”, 
OSTK, „în ajutorul miliţiei”, formaţiunile paramilitare, batalioanele şi 
detaşamentele de gardişti erau înarmaţi şi instruiţi de ofiţeri ai Armatei a 14-a. 
Acest lucru a fost recunoscut într-un interviu pentru „Moskovskie Novosti” din 
octombrie 1993 de Vadim Bakatin, fostul presedinte al KGB-ului din URSS că 
„fronturile internaţionale” în republicile unionale au avut drept scop 
dezbinarea societăţii din aceste republici în două tabere adverse, generând 
greve şi punând la îndoială legalitatea organelor puterii alese. Acest lucru îl 
confirmă şi surse de informaţie străine. De ex. ziarul german „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” scria: „În Moldova s-a creat o situaţie analogă celei din 
Estonia. La mai mult de 100 de întreprinderi au declarat grevă în principal 
ruşii, revoltându-se împotriva proiectului de lege ce presupune acordarea 
statutului de limbă de stat limbii moldoveneşti, variantă a limbii române, 
prezentat Consiliului Suprem al Republicii. Ruşii s-au unit într-o grupare 
numită „Inter-mişcarea”, identică cu „interfronturile”ce activează în 
Republicile Baltice şi în alte republici sovietice, în care locuiesc minorităţile 
naţionale” [156, p.32-33]. 

Moscova îşi dădea bine seama că nu mai putea opri procesele de 
deşteptare naţională din Republica Moldova, de aceea şi-a axat atenţia asupra 
propriei creaturi – Transnistria. În regim de urgenţă la Tiraspol sunt formate 
toate instituţiile caracteristice uni stat: armată, trupe de interne, servicii secrete 
(în fruntea cărora a fost numit Antiufeev-Şevţov, căutat de serviciile din ţările 
Baltice pentru crime efectuate contra populaţiei paşnice), guvern, preşedinţie 
etc. Pentru a-şi dezlega mâinile în problema ajutorării regimului de la Tiraspol 
şi a tempera tendinţele proeuropene ale Chişinăului Moscova înscenează 
conflictul de la Nistru (după modelul conflictelor Karabah, Abhaz ş.a.). Armata 
a 14-a participă în modul cel mai direct în conflict de partea transnistriei. 
Republica Moldova, care la începutul conflictului nu avea armată naţională, 
evident că a fost înjenunchiată. Conducerea de atunci a Republicii Moldova a 
comis una din cele mai grave greşeli, încercând să soluţioneze conflictul cu 
ajutorul Moscovei.  

Să mai analizăm încă o dată care au fost cauzele separatismului 
transnistrean şi găgăuz. Este absolut clar că aşa numită problemă lingvistică nu 
ţine. Şi astăzi, după mai mult de 25 de ani se simt sub aspect lingvistic bine şi 
alolingvii de la Chişinău. Legislaţia lingvistică adoptată de Chişinău în 1989, în 
comparaţie cu alte republici ex-sovietice, a fost cu mult mai liberală. De 
asemenea, şi legislaţia cu privire la cetăţenie. O misiune a Conferinţei pentru 
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Securitate şi Cooperare în Europa, compusă din experţi în conformitate cu aşa 
numitul „Mecanism OSCE de la Moscova“, vizitând Moldova în ianuarie-
februarie 1993, constata: „Luând în consideraţie compoziţia lingvistică a 
populaţiei, aceste prevederi [referitoare la legislaţia lingvistică – n.a.] satisfac 
cerinţele cu privire la respectul limbilor minoritare. În Parlamentul 
moldovenesc ambele limbi, româna şi rusa, sunt utilizate. Româna se traduce în 
rusă, în timp ce rusa nu se traduce în română, deoarece toţi membrii 
parlamentului înţeleg şi vorbesc rusa. Unica clauză controversată este articolul 
7, care prevede că anumite persoane, care datorită funcţiei ocupate intră în 
contact cu alţi cetăţeni, trebuie să cunoască limba cetăţenilor la un nivel 
suficient pentru sarcinile lor profesionale. Prin urmare, mulţi vorbitori de 
limbă rusă vor trebui să înveţe româna...“. Comentând legea cu privire la 
cetăţenie, aceiaşi experţi constatau că „Legea este foarte liberală în acordarea 
cetăţeniei moldoveneşti, extinzându-se practic asupra fiecărei persoane care a 
avut reşedinţă permanentă la data proclamării suveranităţii [23 iulie 1990]“ 
[157].  

Deci, pretextul nicidecum nu poate fi „aşa numita problema lingvistică”. 
Motivul de bază a fost păstrarea necondiţionată a Moldovei în componenţa 
Uniunii Sovietice. Această tendinţă era exprimată, pe plan politic, de Mişcarea 
internaţionalistă din Moldova, denumită „Interfront” (din decembrie 1991 - 
Mişcarea pentru egalitate în drepturi „Unitate-Edinstvo”), principala bază 
politică a căruia se afla în Transnistria (de menţionat că trei dintre cei şase co-
preşedinţi ai Interfrontului erau directori ai uzinelor din Transnistria - A.I. 
Bol’şakov, A.K.Belitcenko, G.F. Pologov). Păstrarea modelului sovietic de 
relaţii interetnice, în limitele căruia se ignorau în mare măsură valorile etno-
culturale ale naţiunii autohtone, făcând ca în viaţa cultural-spirituală să domine 
limba rusă, istoria ruşilor ş.a.m.d., era inacceptabil pentru românii moldoveni. 

În final în concluzie se poate menţiona că primul semnal oficial de 
manifestare a separatismului transnistrean a fost transmis la sesiunea a XIII-a a 
sovietului orăşenesc Tiraspol, desfăşurată la 13 septembrie 1989, când s-a 
lansat un apel către „toţi oamenii muncii” din raioanele Tiraspol, Tighina, 
Râbniţa, Slobozia, Camenca, Bălţi, Grigoriopol şi Dubăsari, cu propunerea de a 
crea o republică autonomă în cadrul RSSM. A urmat mai apoi aşa numitul 
„congres de constituire a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti 
Nistrene” (RSSMN) care s-a desfăşurat la 2 septembrie 1990 la Tiraspol, 
autoproclamându-se republică unională în cadrul URSS [158, p. 227]. 
Congresul s-a desfăşurat cu sprijinul masiv şi direct al mai multor structuri şi 
cercuri de putere de la Moscova, dovadă în plus fiind că Ministerul de Interne al 
URSS a deplasat la Tiraspol o unitate specială pentru a-i apăra pe participanţi, 
pe care de altfel nu-i ameninţase nimeni. Unul din „argumentele de bază” ale 
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creării acestei enclave era „împotriva ieşirii din cadrul URSS” şi „împotriva 
unirii cu România” [158, p. 232].     

Merită toată atenţia analiza făcută de autorii [158, p.76] referitor la rolul 
Transnistriei independente, aflată într-o formă „îngheţată”, pentru Rusia: 
„Existenţa Transnistriei independente de facto îi permite Rusiei, fără a se 
împovăra cu cheltuieli şi eforturi cât de cât serioase, să-şi păstreze anumite 
poziţii geopolitice într-o regiune destul de importantă a Europei de Sud-Est, 
care e pentru ea şi una dintre importantele „ferestre” spre Europa. Rusia nu 
este deocamdată în stare să-şi apere în măsura cuvenită interesele în această 
regiune de mare importanţă strategică. De aceea, se pare că nesoluţionarea 
problemei transnistrene va rămâne un fapt pozitiv pentru Rusia până în 
momentul în care ea va dobândi forţe noi şi va putea să-şi apere plenar aici 
interesele”. Adică până vor veni „timpuri mai bune” pentru Rusia. Acest lucru 
va fi mai evident în evoluţiile ulterioare în această regiune. 

 
4.4.  Războiul Rusiei împotriva independenţei Republicii Moldova  

 
 Pe parcursul multimilenarei noastre istorii ne-am convins că pentru totul 

trebuie de plătit. Însă cel mai mare preţ întotdeauna l-am plătit pentru libertate. 
Cu cât sânge a plătit oastea lui Ştefan cel Mare pentru libertatea Moldovei. Şi 

în  perioada modernă a Basarabiei mai 
plătim încă. Obţinerea Independenţei nu a 
plăcut Moscovei şi ea ne pregătea răspunsul. 
De fapt strategii regiumului comunist se 
aşteptau la un astfel de deznodământ al 
ultimului Imperiu al Răului şi s-au pregătit 
din timp: au plasat o serie de focare pe 
teritoriile fostelor republici unionale: 
Carabah, Osetia de Sud, Abhazia, raioanele 
de est ale RSSM (Transnistria) şi cele de sud 
(Găgăuzia) ş.a. Scenariul războiului de pe 
Nistru a fost elaborat de forţe influente de la 
Moscova pentru menţinerea Republicii 
Moldova, cu orice preţ, în sfera de influenţă 
a Rusiei cu încă vre-o trei ani înainte. Şi 
acest lucru a trecut de la forma relativ 
paşnică la atacuri armate directe. 

Astfel la 6 septembrie 1991, aşa-zisul 
soviet suprem al RSSMN adoptă o hotărâre, 
care prevedea trecerea necondiţionată a 
organelor statale ale Republicii Moldova din 

 
 

Iart-ne mama că nu l-am putut 
apăra [149]. 
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stânga Nistrului sub jurisdicţia Tiraspolului şi formarea „gărzii republicane”. 
În perioada 19 septembrie – 7 decembrie 1991 bande de gardişti comiteau acte 
teroriste şi provocări armate, ocupând secţiile de poliţie din Râbniţa, Camenca, 
Slobozia, Grigoriopol şi Tiraspol. Singurele care au rezistat provocărilor au 
fost secţiile de poliţie din Dubăsari şi Tighina. Drept răsplată pentru această 
neascultare din Dubăsari, satele Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, din alte 
localităţi, dispăreau fără urmă cetăţenii, care nu se conformau ordinelor ilegale 
ale bandiţilor, băştinaşii paşnici erau arestaţi, torturaţi şi ameninţaţi cu moartea, 
iar asupra acestor localităţi se organizau zilnic atacuri armate cu focuri de 
mitralieră, tunuri, aruncătoare de mine şi sisteme de rachete „Alazan”. Primele 
victime ale conflictului armat s-au înregistrat la 13 decembrie 1991, când 
gardiştii au deschis focul asupra forţelor de ordine trimise în ajutorul secţiei 
raionale de poliţie din Dubăsari. Sediul acesteia s-a aflat mai multe zile sub 
asediul separatiștilor. Atunci 4 polițiști au fost ucişi, iar altii 9 răniţi. Gardiştii 
tiraspoleni au pierdut 3 oameni, iar 8 au fost răniţi [150, p.73.] Confruntarea de 
la Dubăsari a marcat începutul conflictului armat de pe Nistru, conflict care a 
luat amploare în decurs de câteva luni cu operaţiuni militare majore , 
desfăşurate pe 3 direcţii principale: Cocieri, Coşniţa şi Tighina. Astfel, 
începând din toamna anului 1991, Republica Moldova a fost implicată într-un 
conflict armat. 

 Deci, explozibilul a fost plasat din timp, explozia cea mare având loc la 2 
martie 1992, chiar în momentul când preşedintele Mircea Snegur rostea în 
şedinţa plenară a Adunării Generale a ONU, discursul de mulţumire cu prilejul 
primirii Republicii Moldova în ONU. În 
noaptea de 2 martie bande înarmate cu 
pistoale mitraliere au atacat simultan 
secţiile de poliţie de la Dubăsari, 
Vulcăneşti, Tighina, Grigoriopol şi Cocieri. 
Au căzut primele victime nevinovate. „Sunt 
atacaţi oameni paşnici, sate întregi sunt 
ţinute sub tirul căzăcesc. O maşină, în care 
se afla mama cu copilul ei este mitraliată 
de gardişti, mama decedând pe loc. În s. 
Gâsca din raionul Căuşeni este incendiată 
de gardişti o maşină, aceasta arzând cu tot 
cu însoţitori” [149, p.9]. 

De unde aveau aceste bande arme? De la Armata a 14-a a Federaţiei 
Ruse. Conform colonelului de poliţie în rezervă, dr. în drept V. Ciorbă [159] 
„…la 14 martie 1992, Galina Andreeva, lidera organizaţiei separatiste 
„Asociaţia femeilor”, împreună cu alte 50 de persoane au ridicat din cazarma 

 
 

Discursul președintelui M. Snegur la 
tribuna ONU, 2 martie 1992 [170] 
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unităţii militare a Armatei a 14-a din Parcani 1307 automate Kalaşnikov, 255 
de pistoale Makarov, 1200 de grenade F-1, 15 aruncătoare de mine tip ROG 5 
şi ROG 7, precum şi 30 de lansatoare de rachete, 1,5 milioane de cartuşe 
pentru pistoale automate şi mitraliere”.  

De asemenea, conform datelor oferite de comandantul militar al Armatei 
a 14-a, colonelul Bergman „…în perioada noiembrie 1991 – august 1992, 
formaţiunilor militare separatiste le-au fost predate, cu întocmirea actelor de 
primire-predare (dispunem de copiile acestor acte), de la unităţile militare ale 
Armatei a 14-a, dislocate în Transnistria: 19 tancuri, 51 de maşini blindate, 
242 aruncătoare de mine, 14. 199 unităţi de armament şi 15.564.708 muniţii, 
50 de automobile, 31 unităţi de tehnică de geniu, 281 unităţi de tehnică de 
telecomunicaţie, 15 unităţi de tehnică pentru transportare şi alimentare cu 
petrol şi altă tehnică militară” [159]. 

 Dar ar fi necorect să credem că apărarea aşa numitei „republici 
moldoveneşti nistrene” se fă cea doar cu forţele aşa numitei gărzi republicane. 

Pe lângă înarmarea acestor bande, a 
diverselor bande sosite de pe întreg 
teritoriul URSS, Armata a 14-a a 
participat direct în acel război dus 
împotriva tânărului stat apărut pe 
harta lumii - Republicii Moldova, 
forţele militare ale căreia erau 
constituite din lucrători ai 
Ministerului de Interne,  voluntari, 
din ţărani care cumulau lucrările 
agricole cu apărarea satului natal de 
bandiţi. 

Aşadar, pe lângă suportul trupelor sovietice existente în Transnistria încă 
din 1990 (circa 3000 de ofiţeri şi peste 12000 de cadre militare în termen sau în 
bază de contract, dispunând de un uriaş arsenal de arme şi muniţii), în 
primăvara anului 1992 separatiştii mai contau pe următoarele forţe „auxiliare”, 
care fuseseră concentrate între timp: 8000 de ofiţeri activi, rezervişti şi militari 
în termen, care formau aşa numita „gardă transnistreană”; 5000 de angajaţi ai 
trupelor de interne; peste 3000 de cazaci şi mercenari sosiţi „în ajutor” din 
Rusia şi Ucraina; peste 300 de puşcăriaşi puşi în liberate din penitenciarele 
ruseşti, cu condiţia de a veni în sprijinul enclavelor separatiste; 200 de 
voluntari veniţi de la Comrat [160, p. 235-236]. Toate acestea formau o 
întreagă armată.                 

 
 

Jurnalistă rusă trimisă să susțină moral cazacii 
aduși la Tiraspol [149] 
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Conform ordinului ministrului 
Apărării al Federaţiei Ruse, P. Graciov, 
adresat, la 19 mai 1992, comandantului 
Armatei a 14-a, generalul I. Netkaciov, 
se menţiona: „Având în vedere că 
Transnistria este pământ rusesc şi 
situaţia 
de acolo s-a agravat, trebuie să-l 
apărăm cu toate mijloacele şi pe toate 
căile. Pentru aceasta vi se cere: să fie 
completate din rezervele pentru 
mobilizare toate unităţile militare ale 
Armatei a 14-a, dislocate pe teritoriul 
Transnistriei; să fie aduse în stare de 
pregătire deplină de luptă toate 
unităţile militare; să fie deblocate toate 
unităţile militare, făcând posibilă 
deplasarea tehnicii de luptă”. Astfel, la 
19 mai 1992, Armata a 14-a a 
Federaţiei Ruse, dislocată pe teritoriul 
Republicii Moldova, se implică direct 
în conflict, de partea separatiştilor. Preşedintele Mircea Snegur adresează un 
mesaj şefilor de state şi guverne, comunicând despre declanşarea acţiunilor 
militare deschise ale Armatei Ruse împotriva Republicii Moldova, solicitând 
ajutor.  

Mai târziu, preşedintele Dumei de Stat, Ghenadi Selezniov, aflându-se în 
vizită oficială la Chişinău (22 octombrie 2002), a recunoscut implicarea Rusiei 
în războiul de pe Nistru, motivând că Moscova a dorit prin aceste acţiuni să 
împiedice unirea Republicii Moldova cu România. 

 Preşedintele Snegur instituie la 28 martie starea excepţională pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova. La Chişinău se formează la 1 aprilie o comisie 
de conciliere formată din miniştrii de externe ai României, Ucrainei, Rusiei şi 
Republicii Moldova care, cât de cât prezenta o paritate. Odată cu excluderea  
reprezentantului României (din prostia Chişinăului!) Republica Moldova a 
rămas practic permanent de una singură cu susţinătorii regimului secesionist de 
la Tiraspol.  

Luna iunie este plină de evenimente. Procesul de pacificare este încălcat 
de Armata a 14-a, care-şi scoate tancurile din unităţi. O nouă comisie 
parlamentară mixtă (Chişinău-Tiraspol) stopează altercaţiile, însă la 19 iunie 
bandele separatiste provoacă un nou conflict de proporţii la Tighina. Generalul 

 
 

Țăran basarabean, apărându-și glia de bandele 
de la Tiraspol [149]. 
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Al. Ruţkoj, vicepreşedinte al Rusiei, sosit la Tiraspol face declaraţii incendiare, 
care compromit lucrările comisiei de conciliere. Între 2 şi 4 iunie 1992, Ilie 
Ilaşcu, Andrei Ivanţoc, Alexandru Leşco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac şi 
Valeriu Garbuz au fost arestaţi la domiciliile lor de la Tiraspol de persoane,  
 care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS. Aceştia au 
fost acuzaţi de autorităţile transnistrene de crime de război şi acţiuni de 
terorism. În urma pronunţării sentinţei, fără drept de apel, din 9 decembrie 

1993 Ilie Ilaşcu a fost 
condamnat la moarte prin 
împuşcare, iar ceilalţi 5 
membri - la privaţiune de 
libertate pe termene de la 2 la 
15 ani. Prin intimidări, simulări 
de execuţie, membrilor 
„grupului Ilaşcu” li se cerea 
să-şi „recunoască vina” şi să 
ceară graţiere la impostorul 
Smirnov. Doar V. Garbuz, 
considerat ulterior agent 
infiltrat în grup, şi-a recunoscut 

vina, fiind tot atunci eliberat. Restul patrioţilor grupului Ilaşcu au petrecut ani 
grei de detenţie în închisorile transnistrene. Era clar că această farsă a fost 
înscenată de serviciile secrete ruseşti. Şi în decizia CEDO pe cazul lui Ilie 
Ilaşcu şi ceilalţi versus Moldova şi Rusia, se spune că Rusia a fost găsită 
responsabilă de abuzarea drepturilor omului comisă de către autorităţile 
transnistrene, pentru că regiunea secesionistă, citez, „rămâne sub autoritatea 
efectivă, sau cel puţin sub influenţa decisivă a Federaţiei Ruse”. 

La 21 iulie 1992 preşedintele Snegur este forţat să semneze Convenţia cu 
privire la principiile „reglementării paşnice a conflictului armat din zona 
transnistreană” în condiţii umilitoare pentru noi. Astfel, în a. 1992 armata a 
14-a rusă atacă cu tancuri tânărul stat Republica Moldova (tocmai în ziua când 
era recunoscută ca stat de ONU), care încă nu avea armată, nu avea tancuri 
(tancurile fiind din timp duse de pe teritoriul Republicii Moldova pe cel al 
Ucrainei), nu avea tunuri (închizătoarele tunurilor fusese cu vre-o 6 luni înainte 
de invazie duse „spre reparaţie” în Rusia, toate tunurile fără ele rămânând doar 
nişte grămezi de metal, fapt ce demons trează că această agresiune a fost 
planificată din timp) şi în rezultat până astăzi agresor este considerată 
Republica Moldova. Oaia este vinovată că-i cere socoteală lupului pentru 
faptul că ia păpat mielul. Însă obraznicul de lup se postează în ipostaza de 
victimă şi cere ca oaia să fie trasă la răspundere. Curat murdar porcărie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrioții grupului Ilașcu în temința de la Tiraspol [149]. 
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rusească. Inscripţiile de pe 
maşina blindată rusească, 
care a blocat podul peste 
Nistru, fac parte din 
aceeaşi porcărie rusească 
„RMN – baza  
internaţionalismului” şi 
„…cine la noi cu sabia 
vine, acela…(de sabie va 
cădea – n.a.)”. Vă 
imaginaţi ce situaţie 
umilitoare. Noi, cu rădăcini milenare în  
acest pământ suntem consideraţi „invadatori”, iar ei, venetici aduşi din toate 
colţurile fostei necuprinse URSS -  stăpâni. Marele maestru Eugeniu Doga, 
originar de peste Nistru, spune cu durere în suflet că aceşti bandiţi „…i-au 
furat pământul, mormântul mamei sale”.  

 În realitate a fost un război sângeros al Rusiei contra Republicii 
Moldova atât cu implicarea directă a Armatei a 14-a ruseşti cât şi cu bandele 
locale şi a tuturor scursurilor de pe întreg teritoriul fostei URSS înarmate de ea. 
Există multe fapte documentate, care probează participarea militarilor ruşi la 
înarmarea separatiştilor transnistreni şi la acţiunile de luptă împotriva armatei 
moldoveneşti [161, p. 127-136]. Cele mai importante evenimente legate de 
confruntările militare ţin de prima jumătate a anului 1992. Această perioadă 
ocupă un loc aparte în cadrul studiilor ce abordează conflictul transnistrean. 

Totodată, aprecierile date 
evenimentelor sunt foarte 
contradictorii, în funcție de locul 
publicării studiilor. Situându-se pe 
poziţiile regimului separatist, 
autorii din enclava secesionistă și 
din Rusia, de regulă, caracterizează 
evenimentele din 1992 drept o 
„agresiune” a Republicii Moldova 
împotriva „Republicii Nistrene 
Moldoveneşti”. Acestor abordări se 
opun numeroase lucrări ale 

autorilor, care apreciază evenimentele din 1992, din Moldova, ca fiind un 
război dus de Rusia cu scopul de a-și păstra poziţiile geopolitice în această 
zonă a Europei [260].  

 
 

Tanchetă pe podul de la Vadul lui Vodă cu inscripții 
propagandistice - simbol al nesimțirii rusești! [149] 

 

 
 

Cinci în gaura neagră... Cocieri, 1991 [149]. 
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Din cauza ostilitățile militare pe capurile de pod Cocieri, Coşniţa şi 
Chiţcani o mulţime de locuitori paşnici au fost nevoiţi să-şi părăsească 
locuinţele şi să se evacueze în afara zonei de conflict militar. Forțele 
separatiste, sub acoperirea unităţilor militare ruseşti, au supus un şir de sate 
aflate în afara zonei de conflict, printre care Holercani, Criuleni, Cruglic, 
Măşcăuţi, Calfa ş. a., unui tir masiv de artilerie. În oraşul Tighina s-au 
remarcat prin acțiuni sângeroase, inclusiv împotriva populației civile, rebelii 
separatişti din batalionul așa numitei gărzi republicane conduşi de comandantul 
de tristă faimă Kostenko, numit și „comandantul sângeros”. Mai târziu, 
propaganda regimului separatist a pus pe seama soldaţilor armatei 
moldoveneşti numeroasele crime comise împotriva populaţiei civile de rebelii 
lui Kostenko. În realitate conducerea separatistă a Transnistriei împreună cu 
serviciul de contraspionaj al armatei ruse a fost nevoită să-l elimine fizic pe 
Kostenko, devenită deja figură odioasă, pentru ca să-i ascundă crimele şi să 

acuze în continuare forţele 
constituţionale ale Moldovei de acestea. 
În consecință, din cauza susţinerii milit 
are a separatiştilor transnistreni de către 
unităţile armatei a 14-a ruse, restabilirea 
ordinii constituţionale în raioanele 
estice ale Moldovei a devenit 
imposibilă. „Răspunsul forţelor 
imperialiste a fost unul extrem de dur, 
dându-ni-se clar de înţeles că, de la 
declararea independenţei, suveranităţii 
şi integrităţii teritoriale până la 
implementarea în practică a acestora 
este o cale lungă. Eu am trecut prin 
ororile acestui război şi ştiu nu din 
auzite care a fost preţul plătit pentru 
independenţă şi suveranitate” îşi 
aminteşte combatantul Veaceslav 
Untilă, decorat cu ordinul „Vulturul de 

aur”, general-maior, politician [162, p. 89]. 
În urma războiului de pe Nistru Republica Moldova a suferit pierderi 

însemnate. Conform unor calcule, pierderile materiale ale Republicii au 
constituit circa 12 mld ruble. Faptul că acordul cu privire la încheierea 
acţiunilor militare pe Nistru a fost semnat de preşedinţii Rusiei şi Moldovei și 
nu între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, cum era să fie firesc în cazul 
unui conflict intern, denotă fără echivoc implicarea Rusiei în conflictul 

 
 

Soții care-și deplâng soții căzuți pentru 
apărarea Patriei [149]. 
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transnistrean în faza armată a acestuia ca parte în conflict. Cu toate acestea, 
imediat după încheierea confruntărilor militare pe Nistru, Rusia a ocupat un loc 
de frunte în medierea internaţională a procesului de reglementare politică a 
conflictului transnistrean. Instituţionalizarea acestui rol a fost realizată prin 
mecanismul Comisiei Unificate de Control (CUC), care înfăptuia măsuri de 
respectare a regimului zonei de securitate în regiunea conflictului. 

Însă cele mai grele au fost vieţile omeneşti. În perioada luptelor în cadrul 
fazei armate a conflictului transnistrean şi-au pierdut viaţa circa 1000 de 
persoane, peste 2000 au fost rănite, iar numărul refugiaţilor a fost de 
aproximativ 110 mii de oameni. Războiul nu a cruţat taţi şi feciori, a adus atâta 
durere în casele oamenilor paşnici, a pus atâtea întrebări. Nu a cruţat nici civili, 
vina cărora era că   s-au născut pe pământul stră-strămoşilor, pe care şi-l doresc 
tot soiul de venetici. Câte mame şi-au deplâns feciorii căzuţi de mâinile unor 
bandiţi veniţi din toate colţurile Rusiei. Câte femei şi-au deplâns soţii căzuţi la 
datorie! Câţi copii nu     şi-au mai văzut taţii căzuţi în lupte. Câţi bravi apărători 
ai Patriei, schilodiţi în acel război sunt însă uitaţi de statul, pe care l-au apărat 
cu preţul propriei sănătăţi, fiind prost înarmaţi (comparativ cu armele de ultimă 
generaţie a Armatei ale 14-a şi a bandelor transnistrene), cea mai puternică 
armă, cu care deseori au câştigat în faţa cazacilor şi a tot soiul de scursuri de pe 
întreg teritoriul Rusiei, înarmaţi până în dinţi, fiind dragostea de neam.  

 Să ne închinăm în faţa ofițerului Armatei Naționale, rusului Leonid 
Karasiov care, rănit grav de câteva 
ori, cu un efectiv redus, a ţinut piept 
la capul de pod spre Tiraspol invaziei 
tancurilor ruseşti şi atacului mişelesc 
din spate al subunităţilor Armatei a 
14-a, dislocate în Cetatea Tighina 
„omorând într-o singură zi peste 100 
de soldaţi şi ofiţei ai Armatei 
Naţionale. A fost un adevărat 
carnagiu!” mărturisea radiojurnalista 
Valentina Ursu [163, p. 149].  

Să ne închinăm în faţa celor 
peste 500 de voluntari mobilizaţi de 
preşedintele executiv al raionului 
Căuşeni Eugen Pâslaru, care au venit 
în ajutorul apărătorilor secţiei 
orăşeneşti de poliţie din Tighina, 
atacată de separatiştii transnistreni 
[163, p. 149], a miilor de alţi 

 
 

Combtant de pe Nistru - aparător al Patriei pe 
străzile Chișinăului [149]. 



222                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
voluntari patrioţi, cares-au ridicat în apărarea independenţei şi integrităţii 
Republicii Moldova.  

Să ne plecăm fruntea în faţa combatantului Anatolie Caraman care, cu 
unitatea sa, a ţinut piept tancurilor ruseşti şi atacurilor bandelor transnistrene în 
Tighina, pe care însă, cu lacrimi în ochi, conform păcii umilitoare încheiate, a 
trebuit să cedeze poziţiile cucerite cu atâta sânge.  

Să ne închinăm în faţa domnişoarei Cristina Păpuşoi - de o vârstă cu acest 
război (care încă nu s-a terminat!), care în interesantele ei emisiuni de la postul 
de televiziune „Vocea Basarabiei” încearcă să-i scoată din anonimat pe bravii 
apărători ai Patriei, băgaţi în anonimat de majoritatea guvernărilor care s-au 
perindat. 

După încheierea confruntării militare de pe Nistru conflictul transnistrean 
a intrat, treptat, în faza îngheţării. Această fază se caracterizează prin stabilirea 
dialogului politic dintre Chişinău şi Tiraspol cu scopul de a realiza 
reglementarea politică cu medierea internaţională a Rusiei, iar cu începere din 
1993 şi a OSCE. În anul 1995, mecanismul internaţional de mediere a 
conflictului a fost completat cu participarea Ucrainei. Dar și după aderarea 
OSCE și a Ucrainei la procesul de reglementare Republica Moldova a 
considerat Rusia drept actorul internaţional principal capabil să influenţeze 
decisiv reglementarea politică din Transnistria. 

 
4.5. Federalizare sau transnistrizarea întregii Republici 
 

„Cine cedă degetul, va trebui să cedeze şi mâna” 
(M. Eminescu) 

 

Este cazul nostru. Cedând Transnistria riscăm să pierdem întreaga 
Basarabie. Multiplele încercări de reglementare a aşa numitului „conflict 
transnistrean”  toate s-au lovit de interesul Rusiei de a rămâne în regiune, de       
a-şi păstra enclava. Imperiul roşu în agonie aflat cu un picior în groapă a reuşit 
să lase în urma-i discordie, creând tot soiul de enclave. Războiul din 1992 dus 
de Rusia împotriva Republicii Moldova în raioanele de est s-a transformat într-
un război lent mocnind, care nu se mai termină. Sindromul transnistrean însoţit 
de cel găgăuz ne-a marcat prea adânc. Au ţintit bine, cu bătaie lungă, zbirii din 
Kremlin când au creat aceste enclave. 

Deja de peste 27 de ani Republica Moldova este bântuită de sindromul 
federalizării, care ba ia amploare, ba se mai potoleşte puţin în funcţie de 
conjunctura politică internaţională. De fiecare dată în spatele acestor tentative 
de federalizare s-a aflat Rusia, de la Moscova cresc rădăcinile federalizării. În 
acest scop Moscova a utilizat toate mijloacele posibile: şantajul politic şi 
economic, minciuna, chiar războiul deschis dus în 1992 (provocat tocmai pentru 
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a crea motivul menţinerii trupelor ruse la Nistru). De fapt ar trebui să ne 
întrebăm de ce până la 1991 în perioada sovietică nu a apărut problema 
federalizării RSSM? Oare nu vorbeşte acest lucru despre faptul că se recunoştea 
că naţiunea de bază erau românii (moldovenii, cum erau numiţi de către 
sovietici)? Atunci de ce a apărut această falsă problemă îndată după declararea 
independenţei Republicii Moldova? Oare au apărut peste noapte aceste 
probleme ale minorităţilor rusă, găgăuză, bulgară? Nu, problema este falsă, este 
una inventată. „Nu, nu acea federalizare a lui Kozak, pe care a respins-o         
V. Voronin. Nu, acea federalizare pe care o dorește Putin, Rogozin? Nu acea 
federalizare pe care o vrea V. Krasnoselski? Nu, acea federalizare pe care o 
dorește Comratul: Nu, acea federalizare (cu un pașalâk la Comrat, unul la 
Chișinău și altul la Tiraspol?). Nu! Nu, acea federalizare, când Republica 
Moldova este pusă la bătaie ca gubernie rusească în dictatura lui Putin – 
Basarabia? Nu! Nu!” își exprimă dezacordul total cu planul putinist de 
federalizare prof.univ. Virgil Mândâcanu [164].  

Factorii de decizie politică din Federaţia Rusă au adoptat în repetate 
rânduri decizii, care au subminat încrederea Chișinăului în Rusia ca actor 
imparțial în procesul de reglementare transnistreană. Deja la 17 noiembrie 1995 
(la doar trei ani după încetarea conflictului transnistrean) Duma de Stat a 
Federației Ruse a adoptat hotărârea „Cu privire la apelul Sovietului Suprem al 
Transnistriei”, în care, printre altele, a propus Preşedintelui Boris Elțin „să 
recunoască Transnistria drept zonă a intereselor strategice speciale ale 
Federaţiei Ruse” și ”să examineze chestiunea cu privire la o întâlnire 
trilaterală a reprezentanţilor organelor puterii legislative şi executive ale 
Rusiei, Moldovei şi Transnistriei pentru a discuta chestiunea referitoare la 
recunoaşterea Republicii Moldoveneşti Nistrene ca stat independent şi 
suveran” [165, p.457-460]. 

Raioanele de est ale Republicii Moldova sunt pentru Republica Moldova 
(şi nu numai) ca un butoi cu pulbere la direct şi la figurat. La direct, din cauza 
cantităţilor enorme de armament depozitate la Colbasna, pe care ruşii se fac a le 
retrage (în conformitate cu Acordul de la Istambul din 1999), mimând 
respectarea unor angajamente, luate la diferite  reuniuni înalte, iar clica de la 
Tiraspol se face a nu le permite. Din martie 2004 procesul de retragere a 
munițiilor a fost suspendat. Peste 20 de mii de tone de armament şi muniţii 
rămân în continuare în zona de conflict [165, p.26]. La figurat, acest butoi cu 
pulbere poate să explodeze oricând.  

Cu trecerea anilor, graţie apariţiei unor noi documente devine tot mai clar, 
în special pentru cei străini, că conflictul din Transnistria nu a fost un război 
interetnic. A fost un război deschis al fostelor elite sovietice prorusești pentru 
menținerea statutulului lor de privilegiați. De menționat că până la 1990 
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majoritatea funcţionarilor de stat erau din Transnistria. Pe timpuri circula o 
zicală: „Dacă vrei să fii ministru trebuie să fii de peste Nistru”). 

Şi atunci care ar trebui să fie acţiunile Chişinăului pentru a „soluţiona 
acest diferend?”. Pentru a răspunde la întrebarea formulată ar fi bine de făcut o 
analiză a tuturor acţinilor legate de această problemă în perioada de după 
încheierea confruntărilor militare la 21 iulie 1992 până în prezent. În primii ani 
după încheierea Convenţiei în inimile multora, în special ale combatanţilor, a 
rămas un iz amar de trădare, senzaţia că eforturile depuse în apărarea Patriei au 
fost zadarnice. Regimul secesionist de la Tiraspol, având un spate atât de sigur 
(Kremlinul), s-a comportat pe parcursul anilor foarte obraznic, încălcând de 
nenumărate ori acordurile încheiate anterior. Cu ajutoarele financiare de la 
Moscova regimul tiraspolean a ridicat radical pensiile (ţăranii, cetăţeni ai aşa 
numitei republici transnistrene, primesc o pensie de 2 - 3 ori mai mare decât a 
ţăranilor (din acelaşi sat!) cetăţeni ai Republicii Moldova) şi îndemnizaţiile, a 
redus substanţial preţurile la resursele energetice, creând în acest fel opinia că în 
regiunea secesionistă se trăişte mai bine.  

În aceste condiţii tot mai frecvent apare o nouă provocare pe nume 
federalizare. Să încercăm să facem o scurtă analiză a fazelor care au precedat-o. 
Aşa-numitele procese de federalizare a Republicii Moldova au deja o vechime. 
Republica Moldova încă nu exista, iar la Moscova era deja federalizată, adică 
împărţită. Să amintim fraza ultimului preşedinte al sovietului suprem al URSS 
Lukianov, rostită la unul din ultimele congrese, care s-a exprimat cam în felul 
următor „Doriţi suveranitate! Vă ve-ţi alege cu trei republici”.  Acum după 
trecerea anilor observăm că planul Moscovei în privinţa Republicii Moldova a 
fost realizat întocmai. Primul pas spre federalizare a început cu plămădirea la 
Moscova a primei aşa numite „Republici Găgăuze”, mai apoi şi aşa numitei 
„republici moldoveneşti nistrene (care numai moldovenească nu e). Motivul 
adevărat al separatiştilor de la Tiraspol şi Tighina era crearea unui cap de pod 
pentru Rusia, cu ajutorul căruia să pună în genunchi partea rămasă a Republicii 
Moldova. Problemele artificial create ale limbii, de strâmtorare a ruşilor, ale 
naţionalismului moldovenesc au fost doar pentru cei naivi, ca o acoperire a 
realizării scopurilor adevărate.  

Al doilea pas spre federalizarea Republicii a fost acordarea (deja din 
partea conducerii mărinimoase a Republicii Moldova!) autonomiei celor 
câtorva localităţi cu populaţie preponderent găgăuză. Naşul acestei autonomii a 
fost Nicolae Andronic, care a participat la elaborarea legii respective şi a făcut 
loby în parlament pentru adoptarea ei. Fiind prevăzută de Constituţie la început 
ca o autonomie culturală, ulterior parlamentul comunist de la Chişinău – această 
coloană a 5-a a Moscovei, a adoptat un proiect de revizuire a Constituţiei 
Republicii Moldova privind acordarea dreptului la autodeterminare autonomiei 
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găgăuze în cazul pierderii de către Republica Moldova a independenţei. Se 
întâmplă întocmai ca în proverbul „pofta vine mâncând”.  

Al treilea pas spre federalizare l-a făcut fostul preşedinte al Republicii 
Moldova P. Lucinschii, care a semnat cunoscutul „memorandum”, acordându-i 
clicii de la Tiraspol aceleaşi drepturi cu ale Republicii Moldova la mesele 
tratativelor. Tot graţie presiunii domniei sale a fost acordată o autonomie 
culturală unei părţi a judeţului Cahul (fostul raion Taraclia şi câteva sate din 
afara lui populate preponderent de bulgari).  

Să încercăm să divizăm perioada de timp 1992–2016 sub aspectul 
tendinţelor de federalizare a Republicii Moldova în câteva etape. 

 
4.5.1. Perioada de guvernare comunistă: 2001-2009 
 

Cunoscând poziţia Rusiei faţă de această regiune din imediata apropiere a 
gurilor Dunării, observând acţiunile regimului separatist de la Tiraspol care a 
transformat regiunea secesionistă într-o gaură neagră pentru economia 
Republicii Moldova, folosind în acest scop cu îngăduirea tacită a autorităţilor 
ucrainene portul maritim de la Odesa, s-a creat o opinie privind inutilitatea 
luptei pentru acest colţ de pământ românesc. De fapt tot atât de logică este şi 
opinia că Rusia cu potenţialul ei militar, politic, diplomatic, ideologic şi cu 
susţinerea masivă a locuitorilor regiunii ar fi putut lesne (cum au procedat în 
cazul Osetiei de sud şi mai apoi al Crimeei) să incorporeze de jure (de facto 
demult e încorporată) Transistria în componenţa Federaţiei Ruse ca un subiect 
autonom, având şi suportul juridic pentru aceasta (deciziile celor câteva 
referendumuri organizate în Transnistria). De ce n-a făcut-o până acum? Unul 
din răspunsuri ar fi că Rusia are nevoie nu doar de Transnistria ci de întreaga 
Republică, în special acum când relaţiile ei cu sora ei Ucraina sunt atât de 
deteriorate. 

 În acest sens în a. 1995 ilustrul poet şi patriot Grigore Vieru a spus 
aproximativ următoarele referitor la Transnistria „Dacă bolnavul are gangrenă 
la picior i se taie piciorul pentru a salva bolnavul. Transnistria trebuie 
abandonată până n-a transnistrizat întreaga Republică” [166, p. 223]. Aceeași 
opinie aveau și alte personalități de vază. Însă problema era, într-un fel, delicată 
(cei care optau pentru abandonarea Transnistriei erau priviţi drept trădători ai 
românilor de peste Nistru) şi Moscova miza pe tărăgănarea soluţionării 
problemei în timp. Desigur, abandonarea unui teritoriu care îți aparține nu e 
bine. Poate într-un viitor se va ajunge la un schim de teritorii între Ucraina și 
Republica Moldova. Însă abandonarea Transnistriei de către Republica 
Moldova nu era nici în interesul Moscovei. Moscova nu se mulţumea numai cu 
spaţiul transnistrean. Ea dorea întreg teritoriul Republicii Moldova.  
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Pe parcursul acestor ani Rusia a acţionat după principiul „biciului şi 
zăhărelului”. Folosind la maxim faptul că Republica Moldova din momentul 
declarării independenţei practic nu a avut hotare la est prin această gaură neagră 
cum este Transnistria practic a fost pusă în genunchi şi în plan economic. 
Contrabanda efectuată în volume extrem de mari (prin a. 1999 premierul de 
atunci Braghiş recunoştea că pierderile Republicii Moldova numai de la 
contrabanda cu produse petroliere constituie cca 840 mln lei (mai mult de 1/3 
din bugetul anual al Republicii)), boicoturile de tot soiul (a se vedea închiderea 
gazului, blocarea căilor ferate pentru circa 1 lună ş.a.), care au adus prejudicii 
enorme întreprinderilor care mai funcţionează. Chiar şi preşedintele Voronin  
declarase în a. 2002 că prin Transnistria se spală cca 2 mlrd dolari [166, p.225].  

În acea perioadă Moscova considera că era momentul potrivit de a pune 
Republica Moldova în dependenţă totală de ea prin aşa numita federalizare. 
Care erau argumentele? [166, p. 225]. În plan economic: cu datorii enorme 
pentru gaze faţă de Rusia şi alte datorii (de asemenea enorme) faţă de 
organismele financiare internaţionale, cu o industrie pusă la pământ (în mare 
parte tot de trimișii Moscovei – Nikulin, Cirkov ş.a.), fără investiţii serioase din 
exterior şi cedarea la preţuri derizorii a proprietăţilor în contul datoriilor, 
aflându-se în prag de „default” Republica Moldova nu va rezista presiunilor 
Moscovei. În plan politic: deja de peste un an la conducerea Republicii 
Moldova se aflau cei mai servili, cei mai devotați Moscovei de la 1990 încoace 
– comuniştii (pe ai săi V. Putin îi marginalizează, iar pe ai noştri îi corcoleşte); 
de asemenea, situaţia internaţională după atentatele de la 11 septembrie 2001 a 
devenit extrem de favorabilă Moscovei pentru a-şi pune în acţiune planurile 
diabolice referitor la această aşchie de popor extrem de defavorizată. 
Participând alături de aliaţii apuseni în acţiunile de combatere a terorismului, 
Moscova, se pare, culegea dividendele. Românii basarabeni, probabil, erau 
primii la rând cedaţi de comunitatea europeană şi, în primul rând, de garantul de 
până nu demult al democraţiei moldoveneşti - SUA (a se vedea cârdăşia OSCE 
cu Moscova şi Kievul, care are şi el interesele sale în regiune, sprijinirea de 
către SUA a proiectului OSCE (a se citi – Rusia) de federalizare a Republicii 
Moldova). De menționat că principiile federalizării SUA nu puteau fi 
transferate asupra Republica Moldova. Poporul american, constituind un 
amalgam de reprezentanţi ai diferitor popoare, a fost în mod arbitrar împărţit 
teritorial în mai multe state (circa 50 de state) pentru o mai bună administrare a 
ţării. În general federalizarea se face pe principii naţionale: unirea cu forţa (cum 
a fost Federaţia Rusă, Marea Britanie ş.a.) sau benevolă (fosta Jugoslavie) nu 
are viitor. 

Cum stăteau lucrurile în Republica Moldova în acest plan şi cât de 
legitimă era acea federalizare? Care erau naţiunile – elementele de bază ale 
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viitoarei federaţii în Republica Moldova. Naţiunea de bază, care constituia circa 
80% din populaţie era cea română (uni își zic „moldoveni”). Celelalte 20% erau 
reprezentanţi ai altor naţiuni, care îşi aveau formaţiunile lor statale: circa 5% de 
ruşi care îşi au naţiunea de bază, constituită în statul Federaţia Rusă; circa 12% 
de ucraineni care, de asemenea, îşi au naţiunea de bază, constituită în statul 
Ucraina; circa 1% de bulgari, care îşi au naţiunea de bază, constituită în statul 
Bulgaria şi găgăuzi, care de asemenea, nu pot fi consideraţi o etnie, fiindcă au 
venit (mai corect au fost aduşi de fratele mai mare – Rusia) din Bulgaria. Cei 
circa 140000 de găgăuzi, care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, nu 
constituie majoritatea găgăuzilor, cei mai mulţi fiind în Bulgaria şi teritoriile de 
sud ale Basarabiei, aflate la moment în componenţa Ucrainei. Ce reprezenta aşa 
numitul „popor moldovenesc transnistrean”. Era constituit aproximativ în 
proporţie de 45% din români (moldoveni), circa 25% ucraineni şi aproximativ 
20% de ruşi. Putea fi considerat acest pretins „popor moldovenesc 
transnistrean” drept element al viitoarei federaţii, cum dorea Moscova? Era 
foarte clar că nu fiindcă toate cele trei componente de bază se aflau şi în actuala 
Republică Moldova.  

În Republica Moldova se întâmpla exact ca în zicala „Dă-i voie lui Ivan, 
şi el se urcă pe divan”. Veneticii, veniţi de pe aiurea, având drepturi chiar mai 
mari ca ale băştinaşilor, ce mai doreu ei? Dar nu doreau ei, dorea Moscova. Au 
trăit reprezentanţii naţiunilor conlocuitoare în linişte cu populaţia băştinaşă fără 
a simţi necesitatea federalizării până nu a apărut interesul politic al Rusiei. Era 
clar chiar şi în plan economic federalizarea era inoportună Republicii Moldova. 
Moş Ion şi semenii săi de altă etnie ar fi trebuit să întreţină nu un aparat 
birocratic caracteristic oricărui stat, ci tocmai trei (dar poate 4 sau 5).  

Care era, însă, interesul direct al lui Voronin (mai târziu, al lui Dodon) în 
problema federalizării? Pe de o parte electoratul rusofon transnistrean (şi nu 
numai) l-ar fi susţinut în viitoarele alegeri parlamentare și prezidenţiale, 
mărindu-le şansele de câştig. Dar la o adică, de ce nu s-ar fi putut întâmpla şi 
altfel: dacă lucrurile în economie ar fi mers prost (dar premise de îmbunătăţire 
nu se întrevedeau) electoratul ar fi putut să-l voteze pe un Smirnov (la figurat) 
(devieri cu amplitudine mare a electoratului au mai avut loc). Iar acesta, instalat 
în fotoliu la Chişinău, „ne-ar fi arătat unde racii iernează”. Pe de altă parte, 
având o conducere relativ monolită şi ascultătoare ar mai fi avut-o în viitor cu 
veşnic răzvrătiţii Smirnov şi başcanul Găgăuziei? Să nu fi înţeles Voronin în ce 
capcană îl băga Kremlinul? 

Proiectul de federalizare propus de OSCE nu limita numărul 
componentelor federaţiei. La moment se subînţelegea că vor fi trei: Republica 
Moldova, Transnistria şi Găgăuzia. Instituirea parlamentului bicameral ar fi fost 
o bombă cu efect întârziat (în special, constituirea camerei reprezentanţilor din 
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număr egal de parlamentari din partea fiecărei componente). Transnistrenii şi 
găgăuzii oricând și-ar fi coordonat acţiunile (evenimentele ulterioare au 
confirmat această presupunere), lăsându-i pe cei ai Republicii Moldova în 
minoritate.  

Mai exista un pericol. La moment se vorbea despre 3 componente. În 
viitor puteu fi 4-5. Şi atunci situaţia Republicii Moldova ar fi fost şi mai 
dezastruoasă. De la ruşi te puteai aştepta la orice pacoste. Acest pericol trebuia 
să-i strângă pe toţi împreună. S-a demonstrat deja că doar nişte acţiuni de 
proporţii antifederalizare puteau tempera puţin elanul Moscovei şi acoliţilor săi 
şi sensibiliza opinia publică internaţională. Puşi pe jăratec se putea întâmpla ca 
parlamentul comunist să nu accepte proiectul propus de federalizare. Doar se 
ştie că „buturuga mică răstoarnă carul mare”. Şi aceasta s-a întâmplat în a. 
2003 în cazul aşa numitului plan Kozak de federalizare a Republicii Moldova. 
Președintele Republicii Moldova V. Voronin și președintele pretinsei RMN I. 
Smirnov au parafat documentul (propus de Kremlin), iar semnarea lui urma să 
se producă la 25 noiembrie 2003 în cadrul unei vizite la Chişinău a 
preşedintelui rus V. Putin. Vizita însă a fost anulată în ultimul moment la 
iniţiativa preşedintelui Voronin, după ce adepții unor partide de opoziție au ieșit 
în stradă, protestând împotriva semnării Memorandumului, iar unii lideri 
occidentali l-au atenționat pe președintele moldovean în legătură cu 
„consecințele nefaste ale semnării documentului pentru stabilitatea din țară și 
securitatea regională”.  

În urma respingerii de către Chişinău a memorandumului Kozak, relaţiile 
moldo-ruse au intrat în faza unei înrăutăţiri de lungă durată. Procesul de 
negocieri cu privire la reglementarea conflictului a fost îngheţat. Respingerea de 
către Chișinău a ”Memorandumului Kozak” a nemulțumit foarte mult Moscova, 
căci negocierea lui a scos la iveală, mai evident ca oricând, faptul că pretinsa 
RMN nu este decât o unealtă a Rusiei în regiune. Smirnov și clica sa, care până 
atunci declarau că nu vor decât independență pentru republica lor, au uitat 
imediat de aceasta când li s-a ordonat de la Moscova să semneze 
Memorandumul Kozak. Rusia, la rândul ei considera, că documentul menționat 
îi satisfăcea îndeajuns interesele imperiale în zonă, dat fiind că legaliza prezența 
militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 20 de ani. 
Începând cu luna iulie 2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o serie 
de acte legislative, care aveau drept scop determinarea cadrului juridic al 
reglementării conflictului. Parlamentului comunist şi preşedintelui Voronin îi 
rămânea doar să finalizeze procesul: să legifereze de jure această fărâmiţare a 
Republicii Moldova, care numai federalizare nu putea fi numită. În limbaj 
internaţional termenul de federalizare înseamnă unirea benevolă a două sau mai 
multe naţiuni într-un singur stat cu formarea unui guvern federal. Drept 
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exemplu poate servi Confederaţia Elveţiană. Statul federal rus este o 
reminiscenţă a fostului imperiu ţarist şi URSS şi reprezenta un stat 
multinaţional bazat pe constrângere, impunerea hegemonismului poporului rus 
(în perioada ţaristă erau mai sinceri – reprezentanţii ruşilor adevăraţi erau 
numiţi „velicoruşi”) popoarelor mici, care-şi aveau teritoriile lor de mai multe 
sute de ani. 

Avea populaţia Republicii Moldova (atât cea românească cât şi etniile 
conlocuitoare) de câştigat din această fărâmiţare? S-ar fi întronat pacea şi 
bunăstarea în acest colţ de ţară uitat de dumnezeu şi devenit pentru marile puteri 
o monedă de schimb? Ba bine că nu. Dimpotrivă, situaţia s-ar fi agravat şi mai 
mult atât în plan economic (s-ar fi produs ruperea puţinelor legături economice 
care au mai rămas) cât şi politic. Acea federalizare era necesară în primul rând 
clicii de la Tiraspol şi Moscovei pentru a legaliza în plan internaţional regimul 
său, iar conducerii comuniste de la Chişinău îi era necesară pentru viitoarele 
alegeri parlamentare. 

Dacă se admitea că acest lucru totuşi s-ar fi întâmplat (fapt ce era foarte 
aproape de a fi realizat) atunci problema federalizării ar fi fost rezolvată aşa 
cum dorea regimul separatist de la Tiraspol. Nu se punea la îndoială acest lucru, 
avându-i ca susţinători aprinşi şi avocaţi ţări ca Rusia, Ucraina, din păcate chiar 
şi OSCE şi unele ţări occidentale, iar Republica Moldova rămânea de una 
singură (a câta oară – 1812, 1940, 1992) în faţa lupilor. Numai că acel moment 
şi „baciul” se cam dădea cu lupii. În acest caz puteau fi  examinate două 
variante posibile, ambele favorabile regimului de la Tiraspol şi Moscovei [167].  

1. Transnistria cu o populaţie de apr. 700 000 de locuitori (dintre care 
circa 40% erau de origine română), Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuză 
cu circa 140 000 de locuitori şi restul Republicii Moldova cu circa 3,5 mln 
locuitori (dintre care circa 80% erau români) ar fi devenit elemente cu drepturi 
egale ale statului confederativ. Ele ar fi participat cu drepturi de paritate la 
formarea Camerei Superioare (era clar că „marea confederaţie moldovenească” 
s-ar fi ales cu un parlament bicameral central și cu câte un parlament al fiecărei 
componente). Dacă se admitea că numărul reprezentanţilor în Camera 
Superioară ar fi fost de 30 (se vehicula cu o astfel de cifră la unele etape ale 
tratativelor), atunci ar fi fost 10 reprezentanţi ai Transnistriei, 10 reprezentanţi 
ai Găgăuziei şi 10 reprezentanţi ai restului Republicii Moldova. S-ar fi 
întâmplat exact ca în balada „Mioriţa”„...iar cel ungurean şi cu cel vrâncean/ 
Mări se vorbiră şi se sfătuiră /Pe la apus de soare, ca să mi-l omoare / Pe cel 
moldovean, că-i m-ai ortoman...”. Cei 10 transnistreni şi cu cei 10 găgăuzi ar fi  
găsit limbă comună (o demonstraseră în repetate rânduri), iar cei din partea 
Republicii Moldova ar fi rămas în veşnică minoritate. După aceasta nu ar fi fost 
a mirării dacă preşedinte al statului confederativ ar fi fost confirmat un Smirnov 
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(deoarece Camera Superioară ar fi avut dreptul de validare a tuturor legilor 
adoptate de Camera Inferioară), capitală a statului confederativ putea să devină 
Tiraspolul, iar preşedinte al Camerei Superioare ar fi devenit un Mărăcuţă. 
Atunci românii moldoveni „cei mulţi, dar proşti” ar fi revenit la statutul de 
„muly – boi”, „moldovan baran – moldovan berbec”etc. Un apologet al „marii 
culturi ruse” cum era M. Zadornov și-ar fi permis deja nu în cadrul emisiunilor 
ORT, dar chiar în cadrul emisiunilor televizate ale „federaţiei moldoveneşti” 
declaraţii şovine velicoruse de tipul „Moldovenii nu sunt o naţiune, ci o 
diagnoză (a unei boli, probabil)”. Pentru ei moldovenii ar fi devenit un fel de 
ciuccea din perioada sovietică. Puterea economică era deja în mâinile lor 
(majoritatea agenţilor economici prosperi erau în proprietatea lor), mai rămânea 
să acapareze şi puterea politică. Deja unii tineri activişti komsomolişti chemau 
ca toţi cei care nu le împărtăşesc ideile aberante să fie trimişi la munci de 
corecţie. Dar se punea întrebarea: vor avea ei atâtea locuri pentru „munci de 
corecţie”ca să-i trimită pe toţi în Siberia (se putea să fie prea mulţi şi numărul 
lor creştea pe zi ce trecea)? Ăsta era respectul din partea lor, cu toate că după 
cum spunea marele nostru poet naţional şi patriot Mihai Eminescu „...nici un 
neam de pe faţa pământului nu are mai mult drept să ceară respectarea sa 
decât tocmai românul, pentru că nimeni nu este mai tolerant decât dânsul”.         

2. O altă variantă probabilă a acestei federalizări putea fi ca Transnistria 
să fie recunoscută ca subiect legitim al confederaţiei cu dreptul de a ieşi, în 
anumite condiţii, din componenţa ei. Nu se punea la îndoială faptul că aceste 
pretexte nu ar fi fost găsite şi regiunea transnistreană nu ar fi ieşit din acea 
confederaţie deja ca element statal recunoscut pe plan internaţional cu dreptul 
de a-şi forma statul său (ceea ce aveau deja, însă la moment nerecunoscut pe 
plan internaţional). Mai apoi prin „voinţa poporului transnistrean” ar fi 
devenit, la sigur, un fel de Kaliningrad al Rusiei la gurile Dunării.  

Terenul pentru această federalizare era pregătit în mod insistent de către  
parlamentul de atunci – acea coloană a 5-a a Rusiei (adoptarea în primă lectură 
a modificării Consituţiei privind lărgirea drepturilor găgăuzilor, proiectul de 
lege înaintat în parlament privind acordarea limbii ruse statut de limbă oficială 
ş.m.a.). Toate acţiunile guvernanţilor comunişti de când veniseră la putere erau 
îndreptate spre subminarea tuturor cuceririlor naţionale (în plan lingvistic, 
istoric, educaţional al tinerei generaţii). În acea campanie se încadra şi  
„Concepţia politicii naţionale de stat”  elaborată de guvernarea comunistă, în 
care se impunea „necesitatea învăţării limbii moldoveneşti şi a istoriei 
Moldovei ca elemente de bază ale identităţii naţionale moldoveneşti”. Oare nu 
în conformitate cu această Concepţie a fost scos de sub tipar una dintre cele mai 
mari neghiobii născute în mintea bolnavă a unor apologeţi ai moldovenismului 
primitiv – aşa numitul „Dicţionar moldo-român”, care conţine enormităţi greu 
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de imaginat? Oare acel dicţionar era recomandat pentru a învăţa mai bine limba 
moldovenească pentru a deveni cetăţeni onorabili ai viitorului stat moldovenesc 
confederativ? Ar fi fost oare de acord reprezentanţii altor etnii – doritori de a ne 
învăţa limba, să aibă ca dicţionar de buzunar acea creatură anacronică? Puțin 
probabil. Dar pentru satisfacerea necesităţilor tuturor „doritorilor” ar fi trebuit 
să fie găsiţi bani pentru al reedita. Poate se mai zăbovea puţin până când s-ar fi 
reuşit cu federalizarea Republicii şi atunci la cererea transnistrenilor şi 
găgăuzilor, bulgarilor şi ucrainenilor, ţiganilor (românii nu vor mai fi întrebaţi) 
ar fi fost nevoie de un nou manual de istorie a marii confederaţii moldoveano-
transnistreano-găgăuzo-bulgaro-ţigăneşti. Respectivul autor (V. Stati) ar fi 
trebuit să caute bine printre încreţiturile materiei sale cenuşii argumentele 
istorice, care să fie pe placul tuturor componentelor confederaţiei. Un lucru 
extrem de dificil de realizat. 

Ei bine. Până aici cu glumele. Problema anacronicei federalizări şi 
moldovenizări promovată de guvernarea voronistă, în special, în timpul 
primului mandat (2001-2005), era totuşi o provocare destul de serioasă şi 
necesita o atenţie sporită din partea tuturor. Ceea ce făcea regimul comunist era 
o bombă cu efect întârziat. Basarabeanul era greu de pornit, dar dacă se pornea, 
ar fi fost tot atât de greu de oprit. Moş Ion, care era la moment departe de 
problemele limbii şi istoriei inventate de ei (graţie conducerilor comuniste mai 
vechi şi mai noi care l-au sărăcit material şi spiritual), în viitor putea să se 
trezească şi atunci ar fi fost vai de capul lor – vorba maiestrului. 

 
 

4.5.1.1. Calvarul şcolilor cu predare în limba română din enclavă 
 

Cât de periculoase erau pentru „securitatea republicii moldoveneşti 
nistrene” cele câteva şcoli româneşti din Tiraspol, Tighina, Râbniţa, 
Grigoriopol – şcoli situate pe teritoriul Republicii Moldova, într-o zonă 
temporar ocupată de elemente separatiste? (Cu regret această stare de temporar 
durează prea mult. Aşa a fost dorinţa ştabilor de la Kremlin. A se aminti 
declaraţiile făcute la cel mai înalt nivel de către preşedintele Sovietului Suprem 
al defunctei URSS Luchianov, în perioada când acel monstru pe picioare de lut 
deja îşi dădea duhul, de vicepreşedintele Dumei de Stat, Jirinovschi, de mulţi 
alţi demnitari de stat şovini). Desigur, pentru ei acele şcoli erau nişte răsadniţe 
de naţionalişti. În fiecare copil, chiar din clasele primare, ei vedeau un potenţial 
terorist, care putea atenta la „securitatea tânărului stat transnistrean”,termeni 
care gâdilă urechea celor din Transnistria. Bieţii copii, ce soartă vitregă aveau 
din vina conducerilor de la Chişinău, din cauza şovăielilor şi laşităţii unor 
conducători, iar în unele cazuri, chiar şi a nedorinţei de a-i ajuta. În ziarul 
„Curierul nistrean” un oarecare V. Iuriev scria: „…timp de câţiva ani în or. 
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Grigoriopol a activat clandestin o şcoală cu predare în grafie latină (limba 
română), interzisă în Transnistria din 1992”. Ministerul Educaţiei al Republicii 
Moldova a hotărât să transfere temporar şcoala în Doroţcaia, un sat aflat la o 
depărtare de 13 km de la Grigoriopol. „În fiecare zi de 11 ani, 200 de elevi şi 
profesori, care merg la Doroţcaia sunt supuşi controalelor, umilinţelor, 
scuipaţi şi înjuraţi de miliţia locală” mărturisea directoarea şcolii Eleonora 
Cercavschi [163, p.208]. „Un copil, care a trecut prin liceul „Lucian Blaga” 
ştie, vorbeşte româna şi ar putea da lecţii de demnitate naţională chiar unor 
politicieni de la Chişinău şi Bucureşti” mărturisea Ion Iovcev (bulgar de 
naţionalitate, însă un mare român prin simţire!), directorul Liceului „Lucian 
Blaga” din Tiraspol, care a fost supus pe parcursul anilor atâtor umiliri [163, p. 
265]. 

De 15 ani generaţii de copii se aflau într-un permanent arest la domiciliu. 
Dar situaţia colectivelor didactice ale acestor şcoli? Dar cea a părinţilor acestor 
copii? Era a mirării că acei oameni mai rezistau, în timp ce de la Chişinău erau 
hrăniţi doar cu declaraţii. În acele clipe grele pentru acei copii preşedintele 
Voronin a găsit de cuviinţă că era mai bine să-şi întremeze puţin sănătatea la 
Karlovy Vary. Ei şi ce dacă miliţienii i-ar fi aruncat afară pe copii de la 
orfelinatul din Tighina. Ei erau mulţi, iar el era unul.  

Privind unele secvenţe filmate în şcolile din Tighina şi Râbniţa şi 
prezentate la televiziunea moldovenească îți puneai întrebarea: se va găsi oare 
ac de joc ursului de la Tiraspol? Culmea era că şcoala de la Tighina era o scoală 
- internat, şi acei derbedei, după care plângeau puşcăriile, erau gata să arunce 
copii în stradă pentru a amplasa o şcoală de miliţie în localul eliberat. Cu ce 
erau mai buni acei urmaşi ai celor, care au deportat şi exterminat sute de mii de 
români basarabeni în perioada 1940-1949 şi mai târziu? Cât oare ar mai fi putut 
rezista acei copii, profesori şi părinţi năpăstuiţi de soartă şi uitaţi de toată lumea, 
inclusiv de fraţii lor? Mimările conducerii de la Chişinău erau pentru ce-i 
creduli. O altă emisiune era despre evenimentele din Georgia, unde ruşii le-au 
creat o situaţie similară cu a celor din Republica Moldova (aveau şi Georgia 3 
stătuleţe „independente”: Abhazia, Adjaria şi Osetia de Sud, al căror separatism 
era alimentat pe diverse căi de către Rusia). Impresionantă a fost poziţia 
preşedintelui Georgiei, Mihail Saacaşvili, care a declarat că va scufunda orice 
navă care se va apropia de ţărmul Abhaziei fără consimţământul conducerii 
georgiene. Când oare va avea şi Republica Moldova lideri de talia celui 
georgian?  

Ce se întâmpla însă în Republica Moldova? Drept răspuns la acţiunile 
provocatoare ale clicii de la Tiraspol, conducerea de la Chişinău a retras 
ştampilele vamale, agenţii economici din zonă neavând posibilitatea de a-şi 
exporta  produsele (în special Uzina Metalurgică de la Râbniţa, care asigura 2/3 
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din exportul total al zonei transnistrene, dar din care Republica Moldova nu 
avea nici un sfanţ, avea numai probleme pe piaţa internaţională. A se vedea 
cazul cu exportul de oţel în SUA la preţuri de dumping, caz care a fost 
internaţionalizat şi conducerea Republicii Moldova a fost nevoită să dea 
explicaţii). Acel pas impus era considerat de către clica de la Tiraspol (şi nu 
numai) drept blocadă economică. În apărarea lor au sărit imediat avocaţii, care  
tăcuseră timp de mai mult de o lună, perioadă în care autorităţile de la Tiraspol  
inventaseră aşa-numita problemă a „şcolilor româneşti din rmn).  

Extrem de primejdioasă a fost declaraţia prim-ministrului Ucrainei 
Mikola Azarov, care spunea că blocada economică afectează populaţia din zona 
transnistreană (în special îl deranja situaţia etnicilor şi cetăţenilor ucraineni) şi 
recomanda Chişinăului să-şi revadă poziţia. Şi nici un cuvânt despre situaţia 
românilor din zonă, a acelor copii cărora nu li se permitea să-şi facă studiile în 
limba maternă – drept consfinţit de UNESCO. Nu era oare o susţinere făţişă a 
clicii transnistrene?  În fond, nu trebuia să mire acel lucru. De amintit cum cum 
ajungeau bandele de cazaci şi tot felul de lepădături din toate colţurile deşiratei 
Rusii, dar şi ale Ucrainei, în zona transnistreană în perioada războiului dus de 
Rusia contra „tânărului stat Republica Moldova”, folosind o expresie mai pe 
placul moldoveniştilor. Cine dacă nu Ucraina favoriza pe toate căile posibile 
economia subterană din zonă. Din declaraţia de atunci a preşedintelui Voronin 
sa aflat că volumul tranzacţiilor ilicite (inclusiv alimentarea cu armament a 
formaţiunilor teroriste şi separatiste) din raioanele de est, necontrolate de 
Chişinău, se estima la circa 2 miliarde de dolari. Oare cel mai apropiat port 
maritim, Odesa, prin care se făceau majoritatea acestor tranzacţii, nu era al 
Ucrainei? În pofida acţiunilor Chişinăului, guvernul Ucrainei a permis agenţilor 
economici din zona transnistreană să-şi exporte produsele în Ucraina şi alte ţări 
fără a avea certificatul de provenienţă din Republica Moldova. 

A se vedea care era poziţia Moscovei (cea care practic a ocupat raioanele 
de est) în problema situaţiei copiilor din raioanele de est ale Republicii 
Moldova? În afară de fraze standard de chemare a „părţilor implicate în 
conflict” la masa de tratative (care au loc deja de mai mulţi ani, dar fără nici un 
rezultat), nu s-a auzit altceva bun de la oficialităţile ruse. Oare cazul copiilor din 
şcolile româneşti, maltrataţi moral (nu era exclusă nici agresarea fizică), nu era 
un caz ieşit din comun de încălcare a drepturilor copiilor la studii? Oare Rusia, 
semnatară a mai multe convenţii internaționale privind drepturile fundamentale 
ale omului, nu putea struni ace copil obraznic pe nume „clica de la Tiraspol”? 
Nu era de crezut. Prin regimul de la Tiraspol Moscova îşi realiza interesele sale 
geopolitice – de a avea un cap de pod în Balcani, un fel de Kaliningrad 
basarabean.    
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Având consimţământul tacit al avocaţilor săi, clica de la Tiraspol a mers 
mai departe: a blochat calea ferată la Tighina (a câta oară: nu s-a găsit ac de 
cojoc pentru acele țațe de la Tiraspol-Tighina, care au cam încurcat bucătăria cu 
căile ferate?). Ulterior a a fost deblocată, după ce prim-ministrul Ucrainei le-a 
dat garanţii că vor permite exportul produselor transnistrene prin Ucraina (să nu 
fi fost acest lucru un joc politic coordonat?). Culmea era că un funcţionar de stat 
numit la Tighina de către conducerea comunistă a semnat în nume propriu 
cedarea către Tiraspol a căilor ferate ale Republicii Moldova de la Tighina şi el 
rămânea nepedepsit. Actul respectiv a adus prejudicii considerabile economiei 
naţionale a Republicii Moldova, care şi aşa cam scârţâia din toate încheieturile. 
Mii de pasageri treceau zilnic printr-un adevărat calvar. Sute de vagoane cu 
mărfuri pentru Republica Moldova, aflate în tranzit, erau blocate la Tighina şi 
în alte locuri [143, p. 144]. Oare agenţii economici din România, Bulgaria şi din 
alte ţări nu ar fi căutat alte căi de tranzitare a mărfurilor?  

Acea debandadă nu avea șanse de a se termina. Tiraspolul proceda astfel 
pentru a îngenunchea Chişinăul, ori de câte ori considera că îi erau pereclitate 
interesele. În rezervă mai avea şi alte pârghii de a îngenunchea Republica 
Moldova: sistarea gazului şi deconectarea liniilor de electricitate – reţele care 
treceau prin teritoriul raioanelor de est (o parte de localităţi deja fuseseră 
deconectate de la reţele electrice). În acel moment critic pentru Republica 
Moldova era deosebit de importantă declaraţia României de întrerupere a 
activităţilor tuturor firmelor din zona transnistreană, care activează pe teritoriul 
României, şi de a ne ajuta cu gaz şi electricitate, dacă ar fi fost nevoie. Iată cine  
erau adevăraţi fraţi!  

Oricât de straniu părea însă într-un fel acţiunile clicii tiraspolene în 
problema trecerii şcolilor româneşti din zonă la aşa-zisa „limbă 
moldovenească” se încadra de minune în politica de moldovenizare a lui 
Voronin. Dacă acest lucru i-ar fi reușit clicii de la Tiraspol (dar modul cum 
decurgeau evenimentele se părea că le va reuşi, cu mare regret pentru bieţii 
copii din zonă), apoi în cazul dacă moş Ion le-ar fi acordat comuniştilor la 
viitoarele alegeri încă un mandat, conducerea comunistă ar fi putut prelua 
experienţa tiraspolenilor (unii paşi deja fuseseră făcuţi, printre care: editarea 
unui aberant dicţionar moldovenesc-românesc, majoritatea cuvintelor 
moldoveneşti fiind ”culese” la Râbniţa); formarea unei comisii guvernamentale 
(condusă de un inginer - proaspăt doctor în sociologie), care lucra asupra unui 
manual de istorie integrată (unde într-o formă integrată la sigur îşi găsea locul şi 
rolul Rusiei în consolidarea „statalităţii moldoveneşti”, şi  legăturile istorice cu 
rmn). 

De unde apărea pesimismul privind posibilitatea soluţionării favorabile 
pentru Republica Moldova a acelui diferend artificial? În primul rând paşii 
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Chişinăului nu erau fermi (dimpotrivă se crea impresia că toate acţiunile de 
protest ale Chişinăului oficial erau doar nişte mimări pentru organismele 
internaţionale şi cetăţenii creduli). Pe de o parte, Chișinăul a retras ştampilele 
vamale, iar pe de altă parte unei firme de la Tiraspol i s-a acordat licenţă de 
telefonie mobilă în condiţii extrem de favorabile pentru ea, şi dezavantajoase în 
plan economic pentru Republica Moldova (în plan politic iarăşi nu se vedeau 
mari avantaje, fiindcă regimul de la Tiraspol nu-şi schimbase nici cu o iotă 
comportamentul). Atâta timp cât conducerea de la Chişinău nu a 
internaţionalizat acel aşa-numit diferend transnistrean nu putea să se întâmple 
nimic bun. Lucrul acesta trebuia să fie spus cu glas răspicat (cum proceda 
preşedintele georgian  Saacaşvili). Organismele internaţionale nu întreprindeau 
paşi hotărâţi dacă conducerea oficială de la Chișinău nu cerea acest lucru, 
argumentând în primul rând factorul destabilizator pentru sud-estul Europei a 
existenţei acelui focar de tensiune [168]. Era timpul de a termina cu suptul de la 
două vaci (vorba unui „mare” fost demnitar moldovean). În acest caz ar fi fost 
posibile două căi de soluţionare a problemei.  

Prima cale la prima vedere era mai favorabilă: trebuia să fie pusă tranşant 
condiţia evacuării tuturor trupelor ruseşti (inclusiv a celor aşa-zise 
pacificatoare, în ochii cărora criminalii de la Tiraspol îşi băteau joc de copiii 
români), excluderea tuturor aşa-numiţilor mediatori (Rusia, chiar și Ucraina, 
care numai mediatori nu puteau fi numiţi) şi înlocuirea lor cu căşti albastre sub 
egida organismelor internaţionale. Mai apoi, cu concursul organismelor 
internaţionale, să se efectueze instaurarea puterii constituţionale legitime în 
zona de est a Republicii Moldova. Nu se știe dacă acest lucru ar fi fost posibil, 
fiindcă în acest caz erau atinse interesele Rusiei, iar ea este foarte hotărâtă de    
a-şi apăra interesele în orice colţ al globului pământesc, cu atât mai mult în 
această poartă spre Balcani. De asemenea, nu trebuie neglijat nici numărul mare 
al avocaţilor ei chiar din rândurile europenilor sau americanilor. De dragul 
politicii globale americanii, chiar şi europenii, puteau să trădeze Basarabia (cum 
s-a mai întâmplat de atâtea ori), cedând în faţa ursului de la Kremlin.    

A doua cale, stipulată la Chișinău de mai mulți intelectuali, dar contestată 
de alții, era renunţarea la raioanele de est. Drept argument este faptul că pe 
parcursul a peste 25 de ani regimul de la Tiraspol a fost ca o gaură neagră 
pentru economia Republicii Moldova. Un contraargument serios ar fi că cedarea 
unei părți a propriului teritoriu recunoscut la nivel internațional nu ar fi fost 
înțeles de țările care se confruntă cu aceleași probleme.  

În situația creată după anexarea Crimeei de către Rusia, războiul dus de 
către de Rusia în estul Ucrainei, dar și pretențiile Rusiei tot mai pronunțate de 
recuperare a așa numitei Novorosii, ipotetic devine destul de oportun pentru 
ambele părți (Ucraina și Republica Moldova) un schimb de teritorii între 
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Ucraina și Republica Moldova: Ucraina ar prelua Transnistria în schimbul 
sudului Basarabiei. Ar fi fost un schimb neechivalent pentru Republica 
Moldova sub aspectul componenței populației și al dezvoltării infrastructurale. 
Totodată însă ar fi fost unul avantajos prin faptul că Republica Moldova și-ar fi 
redobândit ieșirea la mare. În viitor ar putea fi exploatată această situație 
internațională prielnică deoarece Rusiei, care se confruntă cu consecințele 
anexării Crimeii în relațiile cu comunitatea internațională, îi va fi mai greu să se 
implice direct și în această problemă. Atât problemele  românilor din stânga 
Nistrului, pe de o parte, cât şi ale ruşilor şi a altora din partea dreaptă a 
Nistrului, care doreau să rămână sub jurisdicţia Tiraspolului, puteau fi rezolvate 
(în istorie au mai fost astfel de cazuri).  

De fapt problema acestui spațiu este mult mai complicată. În pofida atâtor 
declarații de independență venite din partea regimului de la Tiraspol, 
„spriginite” de câteva referendumuri simulate (de fapt ca și cel din Crimeea!), 
și disponibilitatea Rusiei de a-i recunoaște această independență (cum s-a 
întâmplat în cazul Ucrainei (Crimeea) și al Georgiei (Osetia de sud și Abhazia 
Rusia nu se grăbește să facă acest lucru. De ce? Exista interesul, atât al clicii de 
la Tiraspol, cât şi al Moscovei, ca acest lucru să nu se întâmple. Grupările 
mafiote de la Tiraspol (dar ele includ practic întreaga aşa-numită conducere) se 
simt în apele lor în situaţia când pot face orice, organele oficiale ale statului (ale 
Republicii Moldova) neavând nici o pârghie de influenţă asupra lor. Moscova 
este, de asemenea, cointeresată ca situaţia incertă în această zonă să perpetue 
cât mai mult.  

În primul rând această situație îi permite Rusiei să rămână în imediata 
apropiere de zona Balcanilor – o zonă de interes pentru Rusia pe parcursul 
ultimilor 300 de ani. În rândul doi zona transnistreană este o pârghie ideală 
pentru Moscova de a nu-i permite Republicii Moldova aderarea la Uniunea 
Europeană. Acest balast a ruinat timp de peste 25 ani economia Republicii 
Moldova, a deteriorat grav imaginea Republicii Moldova în străinătate, creând 
impresia unei regiuni bântuite de conflicte şi separatism, fapt ce frânează foarte 
mult atragerea capitalului străin. Acest lucru va continua dacă nu vor fi luate 
unele măsuri concrete.  

 
 

4.5.1.2. Declaraţii incendiare ale oficialilor ruşi în problema  
transnistreană 

 

Într-o declaraţie făcută la o conferinţă de presă amiralul Iuri Zubacov 
(ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova în perioada 2003-2004) 
spunea că „...Rusia v-a deschide consulat la Tiraspol, chiar dacă Republica 
Moldova va fi împotrivă. Rusia trebuie să aibă grijă de cei peste 100 mii de 
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cetăţeni ai Rusiei (printre cei 100000 se află şi impostorul Igor Smirnov cu 
întreaga sa şaică - n.a.). De asemenea, peste 150 mii de oameni nu sunt cetăţeni 
ai nici unui stat recunoscut”. „Excelenţa sa” probabil îi avea în vedere pe cei 
care sunt cetăţeni ai aşa numitei RMN şi care trebuiesc neapărat ajutaţi să 
devină cetăţeni ai Rusiei, nu ai Republicii Moldova cum ar fi firesc. Vedeţi câtă 
grijă părintească. Peste câţiva ani ne vom trezi cu circa 50-70% de cetăţeni ai 
Rusiei în Transnistria şi atunci cine le va mai încurca în mod democratic (aşa 
cum era stipulat în memorandumul lui Kozak) să transforme Transnistria într-o 
„regiune Kaliningrad”. În acelaşi ton acelaş Zubacov în alegerile parlamentare 
în Duma de Stat în a. 2004 a făcut o declaraţie în presă despre deschiderea a 17 
puncte de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova (ei având dreptul doar 
la unul singur, deschis pe teritoriul ambasadei ruse) fără a informa cel puţin 
ministerul de externe al Republicii Moldova. Se comporta ca la el acasă. Şi de 
ce nu s-ar comporta, dacă i se permitea. Și alți ambasadori care l-au urmat s-au 
comportat nu mai breaz: Valeri Kizmin (2007-2012) și Farit Muhametshin 
(2012 – 2018).  

Acelaşi emisar (I. Zubakov) ieşise într-o altă conferinţă de presă cu 
„laude” în adresa noastră (precum o făceau moşierii ruşi din Basarabia de până 
la 1918 sau chiar puzderia de şefi mai mari sau mai mici veniţi din toate 
colțurile Rusiei în perioada sovietică), zicând că moldovenii, care lucrează în 
Rusia, sunt disciplinaţi, muncitori şi cer puţin pentru muncă (era cunoscut 
faptul că moldovenii pentru aceeaşi muncă primeau de câteva ori mai puţin 
decât cei de naţionalitate rusă, deseori fiind privaţi şi de aceea ce li se cuvinea. 
Iată cum înţeleg ei noţiunea de frate mai mare). Se creea impresia că parcă s-ar 
confirma etichetările de boi (muly), date nouă tot de ei. Se știe că boul este un 
animal de tracţiune blând, harnic şi foarte ascultător. 

Mai la toate „aniversările” zilei aşa numitei RMN erau nelipsiţi oficiali 
ruşi de rang înalt. De exemplu, la festivitatea de la Tiraspol din 2 septembrie 
2004 vicepreşedintele Dumei de Stat, Serghei Baburin a declarat: „Evaluînd 
situaţia de pe Nistru, trebuie să recunoaştem realitatea: Moldova constă din 
două state –  Republica Moldovenească Nistreană şi Republica Moldova. 
Transnistrenii au demonstrat deja că au dreptul să-şi hotărască singuri 
soarta… Nici blocada şi nici mişcările febrile de renunţare la Memorandumul 
(Kozak – n.a.), în care RMN figurează în calitate de stat nu vor putea schimba 
realitatea”. 

Un alt vicepreşedinte al Dumei de stat, V. Jirinovskii, î-i transmitea 
liderului separatist transnistrean, I. Smirnov, un mesaj de felicitare şi susţinere, 
în care îl asigura că „…cu eforturi comune vom putea obţine recunoaşterea 
Republicii Moldoveneşti Nistrene şi aderarea ulterioară a acesteia la Federaţia 
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Rusă”. Dar și declarații ale altor politicieni ruși de mai târziu cum ar fi S. 
Naryshkin, Dm. Rogozin, O. Paholkov ș.a.   

Este clar interesul Rusiei în această regiune. Astfel, preşedintele 
Institutului pentru Strategie Naţională, Serghei Belkovski, care îşi etalează 
apropierea de Kremlin, a ţinut să explice de ce Rusia are nevoie de regimurile 
separatiste din spaţiul CSI: „Anume statele nerecunoscute permit Rusiei să-şi 
menţină pârghiile de influenţă, rolul de arbitru şi tămăduitor al celor mai grave 
conflicte din spaţiul postsovietic, în definitiv, prezenţa militară directă în cele 
mai îndepărtate colţuri ale CSI, ceea ce asigură modelul unipolar al acestei 
comunităţi. Centura constituită din statele nerecunoscute reprezintă 
mecanismul de asigurare a prezenţei Rusiei în punctele nevralgice ale fostei 
URSS. Dispariţia acestei centuri ar însemna pierderea de către Rusia a rolului 
de moderator în spaţiul postsovietic. În atare situaţie, CSI se va destrăma, fiind 
înlocuită de un conglomerat de 12 ţări cu drepturi egale, fiecare din acestea 
soluţionîndu-şi problemele în mod direct cu actorii globali (SUA, UE, China) 
sau regionali (Turcia, Iran), Moscova nefiind centru de atracţie pentru nici una 
dintre ele” [169]. E absolut clar interesul Rusiei în regiunea transistreană. 

Iată ce a declarat în acelaşi context un alt şovin până în măduva oaselor 
(un „zăbălos”, vorba unui stimat profesor), M. Leontiev în scandaloasa sa 
emisiune „Odnako” de la postul ORT: „Nimeni nu poate impune Rusia să-şi 
retragă trupele din Transnistria, Abhazia şi Adjaria, unde populaţia se va culca 
sub tancuri pentru a nu fi scoase trupele ruseşti, unde ele îndeplinesc rolul de 
garant contra terorismului şi genocidului etnic”. Culmea! Un velicorus şovin 
din metropola rusească îi numeşte pe toţi românii basarabeni din partea dreaptă 
a Nistrului, terorişti, ultranaţionalişti, care numai atâta aşteaptă să fie scoase 
trupele ruseşti (de pe teritoriul Republicii Moldova!) ca să „inunde Transnistria 
cu terorişti şi să săvârşească acte de genocid etnic”. Nimeni din oficialitățile 
de la Chișinău nu a reacționat la delarațiile acelui individ.  

Oficialii ruși declarau că era opinia pur particulară a unui prezentator de 
la televiziune. Dar de câte ori s-a văzut că prin gura unui Jirinovskii, Leontiev şi 
altor șovini au fost declarate lucruri, care mai apoi au devenit parte componentă 
a politicii oficiale ruseşti. Şi în acel caz confirmarea (din partea oficialităţilor 
ruseşti) nu s-a lăsat multaşteptată. În una din declaraţiile sale, rostită la Bruxel, 
ministrul de externe rus Ivanov a menţionat că Rusia v-a cere anularea 
deciziilor OSCE de la Istambul (adoptată în a.1999) „...fiindcă de atunci a 
trecut ceva timp şi multe s-au schimbat”. Într-adevăr, tov. Ivanov are dreptate: 
de la 1999 încoace în Rusia s-au schimbat multe. La cârmă a venit un alt ţar 
(samoderjaveţ), care a trezit în ruşi instinctul de „naţiune aleasă”, de hegemon 
mondial (puţin ştirbit pe timpul domniei lui Elţin), care trebuia să domine 
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lumea (chiar dacă satele lor devin tot mai pustii, economia scârţâie din toate 
încheieturile, iar populaţie rusă e tot mai puţină).  

Nici la această „porcărie rusească” Chișinăul nu a luat o poziție fermă 
(iar răspunsul trebuia să vină promt de la cei, care se numeau apărători ai 
„statalităţii moldoveneşti”). Ministerul de externe a tăcut. Parlamentul (a se 
vedea majoritatea comunistă) a tăcut. Preşedintele Voronin a tăcut. 

 
 

4.5.1.3. Poziţia Ucrainei în reglementarea diferendului transnistrean 
 

Sfidătoare la cer a fost politica Ucrainei vis-a-vis de raioanele de est ale 
Republicii Moldova (Transnistria). Să ne amintim de invazia a tot soiul de 
lepădături (cazaci, puşcăriaşi, descreieraţi de tipul lui E. Limonov, Dm. 
Rogozin ş.a.) în Transnistria în a. 1992: oare nu prin teritoriul Ucrainei au 
trecut? Să ne aducem aminte de marşurile cazacilor organizate la Kiev care mai 
apoi se îndreptau în Transnistria. Dar participarea Ucrainei în formatul de 
negocieri 5 plus 2, care până în prezent nu s-a soldat cu nici un rezultat palpabil, 
nu vorbeşte de la sine. Dar existenţa de facto pe parcursul a peste 25 ani a 
regimului de la Tiraspol nu este şi meritul Kievului (evident alături de 
Moscova)? Într-un interviu pentru postul de radio BBC, dat la 1 septembrie 
2004 Preşedintele Voronin declara că „regimul transnistrean este unul de 
marionete, fiind condus din Rusia şi Ucraina”. Regimul de la Tiraspol n-ar fi 
putut exista cel puţin din punct de vedere economic fără ajutorul Kievului. Fără 
acceptul Ucrainei n-ar fi fost posibile nici una din tranzacţiile economice ale 
clicii de la Tiraspol, inclusiv cele ilicite. Preşedintele Voronin afirma că cei 460 
de km de hotar cu Ucraina erau deschişi pentru contrabandă, care „aduce 
dividende Tiraspolului, Ucrainei şi Rusiei, încât paralizează în mod efectiv şi 
acţiunea dreptului internaţional”. Aceste afaceri ale economiei tenebre, unde se 
intersectau interesele economice ale diferitor grupări mafiote nu numai din 
Transnistria dar şi din Rusia, Ucraina şi de ce nu, din Republica Moldova, se 
cifrau la circa 2 mlrd de dolari SUA anual. Prin această filieră mafiotă au fost 
alimentate cu armament unele grupări în războiul civil din Iugoslavia, grupări 
teroriste etc. [143, p.137-138].  Ar fi fost posibile aceste lucruri, dacă Ucraina 
nu ar fi susţinut regimul de la Tiraspol? 

Acţiunile Ucrainei sunt o continuare a politicii expansioniste în regiune. 
Aşa numita problemă a şcolilor cu predare în limba română din Transnistria, 
inventată de clica de la Tiraspol cu sprijinul tacit al Moscovei şi Kievului, este 
un argument în plus. Iarăşi (a câta oară) românii din raioanele de est ale 
Republicii Moldova sunt supuşi umilirii pe propriul lor pământ de către nişte 
venetici. Care este vina copiilor, care au o soartă atât de vitregă? Care a fost 
atitudinea Moscovei şi Kievului vis-a-vis de acţiunile nelegitime ale clicii de la 
Tiraspol în problema școlilor cu predare în limba română? Culmea, însă mai 
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mulţi demnitari de rang înalt de la Kiev au ieşit cu declaraţii şocante că în 
Transnistria trăiesc mulţi ucraineni şi ei nu-i vor lăsa de izbelişte (dar copiii 
moldoveni pot fi lăsaţi de izbelişte la cheremul unor descreeraţi?).  

Deosebit de arogantă a fost declaraţia preşedintelui Ucrainei Leonid 
Kucima, rostită la summitul CSI de la Astana din 20 septembrie 2004. Într-un 
mod batjocoritor, Preşedintele Ucrainei s-a arătat indispus de lipsa la summit a 
preşedintelui Republicii Moldova V. Voronin (probabil a înţeles şi el că 
diferendul transnistrean nu poate fi soluţionat de altcineva decât de Moscova), 
din care cauză „...nu va putea fi soluţionată problema transnistreană (de parcă 
12 ani de când Rusia şi Ucraina erau garanţi în diferendul transnistrean nu le-a 
fost de ajuns să soluţioneze acest aşa zis conflict)...Această situaţie nu mai 
poate fi tolerată fiindcă Transnistria este populată preponderent de ucraineni şi 
ruşi, şi ea nu poate fi lăsată de izbelişte (la cheremul unor terorişti! – n.a.)”. 
Prin ce se deosebea declarația acestui kneaz de Kiev de declaraţiile lui 
Molotov-Hruşciov de 70 de ani în urmă, care a fost „motivul argumentat” de 
invazie a Basarabiei de către trupele sovietice? Era strigător la cer ceea ce 
declarau aceşti promotori ai legilor junglei. Acest hatman al Kievului Kuchma  
învinuia Republica Moldova de genocid etnic atunci când protejaţii lor (ai 
Ucrainei şi Rusiei) se comportau cu copiii moldoveni de la şcolile cu predare în 
limba română din Transnistria ca nişte degeneraţi sălbatici sub privirile 
aprobatoare ale aşa numitelor forţe pacificatoare, care nu au fost în stare să ia 
sub aripa sa nişte bieţi copii bătuţi de soartă.  

Refuzul lui Kucima de a include pe ordinea de zi a summit–ului 
„problema transnistreana” – de altfel, ca şi opţiunea sa pro–Putin privind 
extinderea formatului de negocieri – dovedeşte că nici la nivel de CSI statele–
membre nu împărtăşeau poziţia Rusiei şi Ucrainei în „problema 
transnistreană”. De asemenea, tonalitatea „axei slave” la Astana a oferit un 
argument în plus că Ucraina, ca şi Rusia, nu au fost niciodată mediatori în 
reglementarea diferendului transnistrean, ci cei care au condiționat evoluţiile în 
conflictul de la Nistru.  

Câteva cuvinte despre acest summit. Modul cum au decurs lucrările la  
summit a fost o dovadă în plus că această efemeră uniune de state era o 
acoperire a intereselor unui grup restrâns de foste republici unionale (în primul 
rând al Rusiei şi Ucrainei). Celelalte foste republici (inclusiv Republica 
Moldova) erau un fel de împlutură. Statele Baltice au înţeles acest lucru la timp 
şi au avut numai de câştigat. Unde au ajuns ele și unde se află Republica 
Moldova? Rusia a fost cea care a generat conflictele în Caucaz (pentru a ţine în 
mâini noile state caucaziene), mimând mai apoi rolul de pacificator, de stingător 
al focarelor, aprinse tot de ea. Republica Moldova a fost „priponită”  prin aşa 
numitul „conflict transnistrean” (în realitate fiind o adevărată agresiune 
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rusească), creat de Rusia şi, de ce nu, şi de Ucraina. Acest lucru a fost observat 
la summitul de la Ialta, când un grup de state (Rusia, Ucraina, Bielarusi şi 
Kazahstan) au format o uniune economică (uniune în uniune – un lucru 
aberant!). Chiar şi conservatorul prorus V. Voronin, a fost şocat de acest lucru. 
Atunci când preşedintele Georgiei Mihail Saacaşvili a făcut câteva declaraţii 
dure în adresa Rusiei pentru amestecul în treburile ei interne (a se vedea 
susţinerea directă a regimurilor separatiste din Abhazia, Adjaria şi Osetia de 
Nord) liderii Rusiei şi Ucrainei au reacţionat extrem de bolnăvicios, iar 
preşedintele Uzbechistanului Karimov, în rolul de avocat al Rusiei, a ieşit cu o 
declaraţie dură în adresa preşedintelui Georgiei (folosind expresii 
nediplomatice), spunând că „summitul nu este un loc unde se poate de făcut 
reclamă pe gratis” [143, p. 140]. În acest context apărea întrebarea: care era 
rostul aflării unui stat într-o uniune dacă această uniune nu-i putea asigura 
securitatea, dimpotrivă unul din state (a se vedea Rusia) atenta la securitatea şi 
integritatea teritorială a altor membri ai uniunii. CSI este o uniune anacronică. 
Azerbaijanul, Armenia şi Georgia sunt legate de CSI prin conflictele generate 
de Rusia (a se vedea conflictele din Carabahul de Munte, Abhazia, Adjaria, 
Osetia de Nord); Republica Moldova - prin Transnistria; ţările Asiei Mijlocii – 
prin pericolul fundamentalismului islamic. În toate aceste cazuri Rusia apărea 
drept garant. În pofida unei atitudini evident proruse pe parcursul a opt ani 
guvernarea comunistă nu a înaintat nici cu un milimetru în problema 
transnistreana, dimpotrivă a dat înapoi. 
 

4.5.2. Perioada de guvernare democrată: 2009-2016 
 

În perioada guvernării democrate după revoluţia tinerilor din 7 aprilie 
2009 în problema transnistreană au apărut unele aspecte noi, legate de 
probleme, cu care s-au confruntat în activităţile lor diverse organe nelegitime de 
la Tiraspol. Mari succese nu au fost înregistrate însă cel puţin a fost promovată 
tot mai insistent necesitatea internaţionalizării diferendului transnistrean (de 
fapt a războiului Rusiei contra Republicii Moldova), schimbării formatului 5 
plus 2 cu implicarea forţelor pacificatoare ONU. 

Pe parcurs Rusia a încercat să mai spolieze puţin regimul de la Tiraspol, 
devenit prea evidentă concreşterea lui cu structurile mafiotizate din regiune. 
Astfel la aşa numitele alegeri prezidenţiale de la Tiraspol din a. 2011 Kremlinul 
a declarat că nu-l mai vrea pe Smirnov preşedinte în RMN-ul lor, îl vrea pe 
altul. Şi l-au găsit pe Şevciuc, un Smirnov 2. Nimeni din eşalonul de vârf al 
guvernării de la Chişinău nu a reacţionat la acest amestec bădărănesc al Rusiei 
în treburile interne ale Republicii Moldova? Nici o reacţie, nici un avertisment 
măcar de formă. „Nimeni în afară de noi n-are dreptul să vorbească şi să 
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hotărască ceva în numele poporului Basarabiei…Şi acuma când noi vroim să 
intrăm ca stăpâni în casa noastră, reprezentanţii minorităţilor naţionale n-au 
dreptul moral de a închide uşa în faţa noastră” spunea patriotul Constantin 
Stere. Să fi încercat cumva cineva dintre oficialii moldoveni să spună cine ar fi 
mai bine să guverneze, spre exemplu, Cecenia, ce tămbălău ar fi ridicat ruşii. 
Încercase într-o formă diplomatică vice preşedintele american J. Biden să atragă 
atenţia conducerii Rusiei că nu e bine ce face ea cu opoziţia şi câtă zarvă cu 
spumă la gură ridicase Putin. Cu cei resemnaţi, fricoşi, sclavii de ieri ai fostului 
imperiu se putea proceda astfel. Când oare românii basarabeni își vor ridica 
frunţile, își vor îndrepta spatele, care riscă să rămână gârbovit pe veci?  

Câtor proceduri umilitoare erau supuşi cei care treceau prin „ţara lor” 
prin Tighina, Tiraspol, fiind supuși unor controale umilitoare de tot soiul de 
mucoşi în haine paramilitare. Timp de peste 25 de ani în Transnistria a fost 
educată o generaţie în spiritul celui mai negru antiromânism. Dar nu numai cei 
din enclava separatistă Transnistria se comportă astfel. Nu stau mai bine la acest 
capitol nici cei din Găgăuzia, naşul căreia a fost acelaşi Lukianov, de altfel ca şi 
al Transnistriei. A se aminti cazul bacalaureatului cu pricina la limba română. 
Din „compasiune şi înţelegere”, oficialii Republicii Moldova le-au permis celor 
peste 40 de tineri găgăuzi (care au căzut la examenul de limbă română) să fie 
admişi la universităţi, creând de fapt un precedent. Până la urmă, vinovaţi au 
fost nu cei peste 40 de tineri, care nu au dorit să înveţe la un nivel elementar 
limba română, nu oficialii de la Comrat, care timp de peste 25 de ani au scos 
totalmente limba oficială a statului, limba română, din uz, înlocuind-o cu limba 
rusă, ci ministrul educaţiei dl Mihai Şleahtiţchi, care a încercat să facă puţină 
ordine. Atunci când başcanul Găgăuziei Mihail Formuzal i-a spus răspicat 
şefului său premierului Vlad Filat că nu-i va mai citi ordinele dacă nu vor fi 
scrise şi în limba rusă, acesta l-a bătut prieteneşte pe umăr ca în cunoscutul film 
cu desene animate pentru copii. „Înţelegător”, başcanul şi-a îndemnat 
„oficialii” găgăuzi să înveţe limba română. A făcut-o de formă. Există 
suficiente argumente că nu o vor învăța. Puțin timp în urmă în presă apăruse o 
informație că o tânără găgăuzcă, Nina Dimoglo, lidera mişcării tineretului din 
UTAG, a aderat la organizaţia „Rusia internaţională” (un fel de nou interfront) 
din „Frontul popular din întreaga Rusie” (FPR) condus de V. Putin, 
menţionând „…Găgăuzia rămâne pe parcursul mai multor ani o insuliţă 
rusească (chiar aşa este – n.a.) pe teritoriul Republicii Moldova (de ce nu şi pe 
cel al Ucrainei unde tot sunt găgăuzi – n.a?)… Autonomia este legată de Rusia 
prin credinţă comună (de parcă românii basarabeni ar fi de credinţă musulmană 
- n.a.), istorie (de la 1812 încoace!!!), colaborare economică şi culturală. 
Pentru noi este important să întărim poziţia limbii ruse în autonomie (cât face 
gestul împăciuitor al başcanului? Nimic). Cred că programul FPR va deveni o 
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locomotivă unificatoare pentru ţările ex-sovietice care pe parcursul ultimilor 
20 de ani au putut să tragă învăţăminte din acea catastrofă geopolitică care a 
destrămat o ţară şi popoarele ei unite cândva”. Cum Vă place Domnilor 
”confesiunile” acestei tinere cu caş la gură, care nici măcar nu a apucat să 
prindă ceva din „raiul sovietic”. Spune aceste lucruri nu cunoscuta de tristă 
faimă Nina (tot Nina) Andreeva, dar o tânără educată în cei peste 25 de ani de 
aşa numită independenţă a Republicii Moldova. Statul le-a fondat pe banii 
contribuabililor (în mare parte ai românilor basarabeni) la Comrat o universitate 
ca o instituţie de renaştere a limbii şi culturii găgăuze. Ce a făcut administraţia 
de la Comrat din această universitate sub ochii (şi cu îngăduinţa unora) 
oficialilor de la Chişinău ştie toată lumea – a „întărit poziţia limbii ruse” cum 
spunea tânăra interfrontistă găgăuză şi a educat generaţii de găgăuzi ostili 
românilor din Republica Moldova. 

Ce reprezenta acea organizaţie „Rusia internaţională”,acel nou interfront, 
se vede din declarațiile rostite la primul congres care a avut loc la Moscova 
(această Mecă a interfrontismului mondial!), la care a participat şi un 
reprezentant al minorităţii ruse din Republica Moldova E. Şolari, liderul 
organizaţiei de tineret „Moldova nouă”!!! În biroul politic a fost ales şi 
transnistreanul E. Şevciuk. Unul dintre liderii acestui Interfront 2 declara că 
„…Înlăturarea motivelor care au condus la destrămarea URSS poate fi făcută 
doar cu forţe militare adică de trecut cu Armata Roşie prin fostele republici 
unionale (cum au mai făcut-o anterior – n.a.)…Dacă Putin şi iniţiatorii Rusiei 
internaţionale nu sunt gata să treacă în marş militar prin fostele republici 
sovietice ca să forţeze să intre în noul Proiect, împuşcând sau arestând 
oponenţii unificării, ei pot să uite despre visurile lor de a reface fostul imperiu” 
a menţionat tovarăşul  [172, p. 115].  Observați, nici o diferenţă între putinism, 
stalinism, hitlerism şi alte isme. Se observă ce perspective deschid pentru 
Republica Moldova aceşti noi apostoli ai interfrontului gen N. Dimoglo, S. 
Şolari şi cei din spatele lor (psrm, pcrm, psd, partiduţe gen „Patri(h)oţii 
Moldovei” ş.a.), care o împing din nou în iadul sovietic, din care cu mare greu a 
ieşit. Oficialii de la Chișinău, resemnaţi, au procedat ca eroul filmului pentru 
copii nominalizat mai sus. Ambasadorul rus V. Kuzmin, cunoscut prin 
şovinismul său fără margini, atenta bădărăneşte la valorile naţionale, susţinea 
deschis astfel de acţiuni, iar Chișinău resemnat tăcea. Ministerul Afacerilor 
Externe lua apă în gură – nu cumva să deranjeze liniştea „metropolei”. Un alt 
şovin de talia lui Kuzmin patriarhul Kiril a venit la Chişinău să ne înveţe ce 
limbă vorbim şi ce popor suntem, ne îndemna să trăim în linişte şi înţelegere cu 
cei blagosloviţi tot de ei (aduceţi-vă aminte cum căzăcimea, întreaga scursură 
de pe necuprinsul spaţiu rusesc au fost blagoslovite de patriarhul Alexii al II-lea 
în războiul împotriva Republicii Moldova în 1992), care chema „Armata roşie” 
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să vină să refacă cu armele fostul imperiu. De fapt el a început lanţul 
festivităţilor legate de „200 de ani de la eliberarea Basarabiei de sub jugul 
turcesc”, iar oficialii moldoveni, în semn de pioşenie mioapă, îi pupau mână. 

După întrunirea de la Viena în problema raioanelor de est ale Republicii 
Moldova (2013) în presă s-a scris că diplomaţia Republicii Moldova iarăşi a 
cedat în faţa ursului (de menţionat totuşi că după venirea ministrului Iu. Leancă 
la timona externelor, au fost obţinute succese palpabile în ceea ce priveşte 
imaginea Republicii Moldova în exterior), recunoscând diplomele eliberate de 
instituţiile de învăţământ din autoproclamata RMN. Astfel vor circula prin lume 
atestate şi diplome cu stema aşa-numitei RMN, dar recunoscute ca ale 
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Dar nu numai acest lucru 
deranjează, ci lista disciplinelor studiate de posesorul atestatului sau diplomei 
de studii superioare. Străinii vor afla din această listă că elevii şi studenţii 
studiază istoria unui stat străin – Rusia, şi nu pe cea a Republicii Moldova. Că 
în 1992 Republica Moldova a atacat „tânărul stat RMN”.  

Analiza unui dosar depus de un tânăr „inginer” absolvent al Universităţii 
„T. Shevcenko” din Tiraspol (care după câte se știe era un institut de învăţători, 
iar acum produce şi ingineri!) la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru 
echivalarea diplomei a arătat că printre cursurile ascultate de tânăr câteva chiar 
sunt ieşite din comun: „Istoria patriei” (170 ore), în care nu era nici un cuvânt 
despre Republica Moldova, doar istoria Rusiei; „Istoria RMN” (60 ore), în care, 
pe lângă alte aberaţii se regăsesc şi astfel de teme precum: „Lupta poporului 
transnistrean împotriva naţionalismului moldovenesc”; „Atacul Moldovei 
asupra RMN în 1992”; „Limba oficială (ucraineană) (aşa era scris în 
document, preluat ca formă probabil de la vre-o instituţie din Odesa – n.a.) SA 
de acest soi. Cum vă place Domnilor rolul de agresor pe propriul pământ, pe 
vechia moşie a lui Ştefan cel Mare şi Vasile Lupu. Ştiind că timp de 25 de ani 
în această enclavă secesionistă au fost educate prin falsuri generaţii de tineri 
ostili, duşmănoşi moldovenilor, oficialii moldoveni în stilul eroului Leopold din 
cunoscutul film pentru copii „Tom şi Geri” îi îndeamnă „să trăim în prietenie”. 
În zadar. În cazul de mai sus legat de recunoaşterea diplomei nu este nicio 
siguranță că oficialii vor fi destul de principiali şi printre diferenţele legate de 
disciplinele de specialitate vor stabili drept restanţe la „Istoria românilor”, 
„Limba română”. Mai probabil vor da dovadă de „compasiune, înţelegere”. 

La aceleaşi tratative de la Viena s-a discutat şi problema retragerii trupelor 
şi armamentului Rusiei din raioanele de est ale Republicii Moldova (se discută 
la fiecare întrevedere din 1999, când Elţin a promis că Rusia îşi va retrage 
forţele armate şi muniţiile din regiune, promisiune care a rămas doar pe hârtie) 
şi înlocuirii lor cu un contingent ONU de pacificare. În acelaşi timp, în bătaie 
de joc, Kremlinul a început un proces de dotare a acestor trupe cu armament şi 
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tehnică nouă. Se creează impresia că relaţiile Chişinăului cu Tiraspolul sunt ca 
jocul pisicii cu şoarecele, pisica fiind, evident, Moscova. Desigur, tratativele 
sunt necesare. Acestea pot fi, poate, unicul mijloc de soluţionare a acestui 
diferend, care mocneşte deja de peste 25 de ani (cu ursul nu te iei la trântă!!!). 
Deranjant însă este modul cum se prezintă diplomaţia moldovenească şi 
rezultatele ei (mai de fiecare dată a tot cedat, dând înapoi ca racul sub presiunea 
ursului, scuzaţi, rusului). Este clar că Kremlinul va utiliza toate mijloacele, 
inclusiv şantajul economic şi politic (prin cele două enclave – rmn şi Găgăuzia, 
create tot de ei în acest scop), pentru a nu părăsi această ultimă fereastră a ei 
spre gurile Dunării şi Balcani, jinduită atât de mult de ruşi şi creată prin 
cotropiri timp de peste 300 de ani. De ce ar ceda-o acum atât de uşor, cu atât 
mai mult că oficialii moldoveni îşi revendică drepturile asupra ei cu jumătate de 
glas, iar cei europeni, din interese economice şi politice, doar mimează această 
susţinere. 

„Povara bunătăţii noastre”, cum ar spune maestrul Ion Druță. De peste 
25 de ani ruşii în Transnistria şi găgăuzii în Găgăuzia îşi fac de cap, iar noi ca 
nişte miei blânzi răbdăm nagâţurile lor (ba că nu le place limba română 
(nemaivorbind de Istoria românilor) (este cazul liceenilor găgăuzi care au picat 
la examenul la limba română, dar care, ulterior, au fost admişi în instituţii 
superioare din Turcia şi Transnistria din cauza unei gafe a Ministerului 
Educaţiei). Nu e vorba despre toţi găgăuzii. Cunosc găgăuzi care s-au integrat 
perfect în societate, cunosc şi vorbesc o frumoasă limbă română, ne respectă 
tradiţiile şi istoria (nu numai vinul şi bucatele naţionale). Un exemplu elocvent 
este profesorul Universităţii Tehnice a Moldovei Vladimir Caraganciu, inginer 
şi scriitor de limbă găgăuză (a scris un cutremurător roman despre foametea din 
1946-47 din Bugeac, în baza unor istorii adevărate, care însă nu este răspândit 
în Găgăuzia din cauză că nu corespunde politicii oficiale prosovietice, 
proruseşti a administraţiei autonomiei), excelent traducător al operei lui Mihai 
Eminescu şi Vasile Alecsandri în limba găgăuză. Din păcate, astfel de adevăraţi 
găgăuzi, care-şi cunosc excelent limba găgăuză şi o vorbesc tot atât de bine pe 
cea română, sunt puţini. 

 
 

4.5.3. Pericolul federalizării planează asupra Basarabiei 
 
Moldova rămâne oficial în frontierele fostei republici sovietice, dar nu 

controlează de facto o suprafaţă de circa 11% din propriul teritoriu. De reţinut 
că populaţia regiunii după criteriul etnic era, la momentul declarării secesiunii 
(1991), alcătuită din 42% români, 26% ucraineni, 22% ruşi (sursele sunt 
sovietice). Aşadar, ruşii în Transnistria sunt minoritari. Despre ce fel de 
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autonomie pe criterii etnice poate fi vorba atunci când îi desparţi pe cei 42% de 
români de restul românilor? E clar că Transnistria este creatura artificială a 
Rusiei pentru a-şi camufla prezenţa în regiune. „Dacă Transnistria ar fi un stat 
democratic şi demilitarizat, ba chiar liberal, nu ar mai exista deloc” – frază ce 
a apărut în ziarul oficial al aşa-numitului „guvern transnistrean”. No comment! 
În acelaşi context, publicaţia „Moskovskij Komsomoletz” scrie: „Pentru a nu 
admite apropierea Moldovei de România, aceasta trebuie să-şi păstreze statutul 
de neutralitate, să nu adere la NATO şi să se unească cu Transnistria în 
condiţii dure - să nu poată face niciun pas fără acordul Tiraspolului”. 

A se vedea declaraţia şocantă a lui V. Voronin, care într-un interviu 
pentru  Kommersant.md  mărturisea că „…regiunii transnistrene ar trebui să i 
se acorde statutul de republică în cadrul Republicii Moldova”. „Domnul 
Voronin a fost la guvernare timp de opt ani şi nu înţeleg de ce a ezitat atunci să 
ofere un astfel de statut regiunii transnistrene” i-a răspuns prim ministrul Iu. 
Leancă. „Autorităţile Republicii Moldova în 2005 (când V. Voronin  avea 
putere absolută – n.a.) în mod unilateral au adoptat Legea cu privire la 
autonomizarea Transnistriei, în care s-a stabilit statutul de autonomie a 
regiunii. Nimeni nu a fost întrebat, şi putem vedea că legea nu este pusă în 
aplicare” declara într-un mod obraznic autoproclamatul preşedinte al 
autoproclamatei „republici transnistrene” E. Şevciuk. „Dacă Moldova va fi în 
cadrul Federaţiei Ruse (în calitate de gubernie cum a mai fost pe timpuri??? 
Iată ce, în realitate, înseamnă această capcană „uniunea euroasiatică”), am 
putea  discuta ipotetic (!!!) despre posibilitatea ca Transnistria să se integreze 
în Republica Moldova” a mai adăugat Șevciuk. Iată adevărata esenţă a 
„drujbei” ruseşti [171].  

Drept o chemare la federalizare este răspunsul lui V. Putin dat la 
întrebarea formulată de un ins de la Tiraspol. „Dle V.V. (Vladimir 
Vladimirovici Putin – n.a.) pentru ce au luptat 20 de ani în urmă părinţii 
noştri? Poporul transnistrean şi-a expus poziţia sa la referendumul din 2006 
(declarat de Chişinău anticonstituţional, ilegal), la care 97% (!!!) au votat 
cursul pro-Rusia. Noi vrem să fim cu Rusia. Nu vrem să fim cu Moldova” 
întrebare dată lui Putin de către un baistruc cu caş la gură de la Tiraspol 
(probabil membru al „Ligii tineretului rus” din Moldova) la întâlnirea 
neformală cu „poporul”organizată de Putin în a. 2014. Fiţi atenţi la răspunsul 
lui Putin. „După căderea URSS au rămas multe „zone cu probleme”. Multe. 
Una din ele este, indiscutabil, Transnistria. Numai „poporul transnistrean” 
poate să-şi hotărască soarta (de ce însă în Rusia popoarele cecen, tatarstan, 
ciuvaş ş.a. 100 de popoare şi etnii nu-şi pot hotărî singure soarta? De ce poporul 
cecen a fost înecat în „WC-uri” la comanda directă a lui Putin?). Iar 
comunitatea internaţională, inclusiv Rusia, se vor atârna faţă de această 
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decizie cu respect” a răspuns şovinul Putin. Nu este aceasta o chemare directă la 
nesupunere, la separatism? Cu ajutorul armatei ruse la Tiraspol „poporul 
transnistrean” oricând îşi „poate hotărî soarta”, iar Rusia „va respecta cu 
sfinţenie dorinţa poporului transnistrean” aşa cum a procedat cu Abhazia şi 
Osetia de Sud din Georgia. Aşa vor proceda şi separatiştii de la Comrat. Vor 
utiliza în scopurile lor murdare „votul popular” al găgăuzilor simpli [171]. 
Regimurile secesioniste de la Tiraspol şi Comrat au colaborat intens în perioada 
anilor 90, colaborează intens şi astăzi.  

Dar pentru îndemnul recent al ambasadorului Rusiei Farit Muhametshin 
către celelalte regiuni ale Republicii Moldova (ce a mai rămas din ea: Bălţi, 
Soroca,  ş.a. de a urma exemplul găgăuzilor şi bulgarilor „Autonomia găgăuză 
şi raionul Taraclia sunt exemple demne de urmat pentru celelalte unităţi 
teritorial-administrative din ţară” acesta trebuie considerat persona non grata. 

În a. 2014 extremiştii de la Comrat au făcut o nouă provocare planificată 
de Rusia în acest an extrem de important pentru destinul european al acestei 
aşchii de popor, care a urmărit un singur scop. „Scopul este să destabilizeze sau 
să creeze impresia în exterior că lucrurile sunt într-adevăr deranjante în 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană să nu rişte cu apropierea Moldovei 
de Bruxel”, a declarat directorul Agenţiei Info-Prim Neo, V. Vasilică. Ambele 
plebiscite sunt anticonstituţionale. Procuratura generală a deschis deja un dosar 
penal provocatorilor. Bașkanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, s-a arătat indignat 
de faptul că „…autorităţile de la Chişinău îi urmăresc penal pe „apărători ai 
statalităţii” Republicii Moldova”. „Autorităţile centrale ar trebui să se calmeze, 
deoarece referendumul oricum va fi organizat pe 2 februarie…”, a declarat şi 
adjunctul său V. Ianioglo. Observaţi cu cât cinism 
se comportă aceste marionete. Încurajaţi de Rusia, 
ei dau „exemple demne de urmat pentru celelalte 
unităţi teritorial-administrative din ţară”. Mâine-
poimâne vor face referendum bulgarii din Taraclia, 
chemaţi în mod deschis la acest lucru de către 
ambasadorul Rusiei, ţiganii de la Soroca sau 
raioanele de nord în frunte cu „capitala de nord” 
Bălţi. „Este totuşi o imixiune directă a unui 
reprezentant al unui stat străin. Nu am alte 
explicaţii decât tentativa Moscovei de a utiliza 
aceste regiuni pentru a impune Republicii Moldova 
să renunţe la cursul proeuropean”, a menţionat 
fostul membru al Comisiei Unificate de Control 
Ion Leahu [172]. 

 Există un real pericol în sudul Basarabiei, el 

 
Găgăuzoa – un calul troian al 

Basarabiei.  
https://www.google.com/search?q
=Calul+troian,+foto&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ved
=0ahUKEwisqqjyhKDYAhWS-

aQKHQ0UAXMQsAQIJQ&biw
=1128&bih=1121 
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planează ca „sabia lui Damocles” de peste 25 de ani. Vă mai amintiţi de 
declaraţia şovinului Lukianov făcută la sfârşitul anilor ’90: „Vreţi independenţă 
(faţă de URSS – n.a.), vă vom crea două republici”. Şi le-au creat. Acestea sunt 
creaturile rebele din raioanele de est şi de sud ale Republicii. Acelaşi lucru îl 
spun şi neoşovinii ruşi de astăzi prin gura ambasadorului Muhametşin: „Vreţi 
integrarea în Uniunea Europeană, vă vom produce destabilizare în toate 
unităţile teritorial-administrative”. În anii ’90, când Republica Moldova se 
lupta pentru suveranitate şi independenţă, aceste creaturi i-au înfipt cuţitul în 
spate. Acum, când Republica Moldova îşi doreşte un destin mai bun pentru toţi, 
inclusiv pentru găgăuzi şi bulgari, în marea familie europeană, aceste creaturi 
fac acelaşi lucru. A nu fi înțeles greșit, nimeni nu este împotriva etniilor 
găgăuze, bulgare, ucrainene, ruse. Unii reprezentanți marcanți ai etniilor 
conlocuitoare au contribuit și mai contină să contribuie enorm la propășirea 
acestei așchii de popor român din Basarabia: directorul Liceului „Lucian 
Blaga” din or. Tiraspol, Ion Iovcev, bulgar de origine, care menţine aprinsă 
scânteia limbii române într-un ocean roşu slav la Tiraspol; regretatul profesor 
de matematică Procopie Raicev, „român de origine bulgară”, cum se prezenta 
acest „stegar al Mişcării de Eliberare Naţională” petrecut pe ultimul drum cu 
gardă de onoare şi fanfara militară; Ion Dumeniuk, ucrainean de origine, care a 
făcut atât de mult pentru revenirea limbii române în straiele sale fireşti la ea 
acasă; Victor Grebenşcicov, rus de origine, care, spre deosebire de mulţi 
conaţionali de-ai săi, a fost întotdeauna alături de românii basarabeni în lupta 
lor pentru emancipare naţională: profesorul şi scriitorul de limbă găgăuză Vlad 
Demir Caraganciu, mereu alături în lupta de emancipare naţională, care prin 
opera sa literară încearcă să-şi îndrepte pe făgaşul corect conaţionalii aflaţi în 
mreaja ideologiei şovine ruso-sovietice; profesorul Alexandru Hagioglu, care a 
făcut mult pentru educarea în limba română a cadrelor inginereşti [172]. Lista 
poate fi continuată. 

Conform opiniilor unor găgăuzi „…faptul că găgăuzii, până la 
descompunerea URSS, ocupau ultimul loc după numărul de persoane cu studii 
superioare nu era din vina Puterii Sovietice (!!!), ci a funcţionarilor naţiunii 
titulare (adică a românilor moldoveni, care şi ei erau pe locul doi de la coadă, 
chiar alături de găgăuzi – n.a.) care la distribuirea bunurilor dădeau prioritate 
fraţilor lor de sânge”. Fals. Cine nu ştie că în primul guvern sovietic de după 
1944 nu era niciun moldovean! Că majoritatea funcţiilor nu erau ocupate de 
băştinaşi. Că însuşi românii basarabeni erau supuşi unui proces diabolic de 
rusificare (până în 1959 în Chişinău nu exista nicio grădiniţă în limba română).  

Conform unor surse başcanul Găgăuziei M. Formuzal a făcut pe data de 
26.06.2012 o vizită liderului separatist E. Şevciuk la Tiraspol, unde au stabilit 
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coordonarea eforturilor şi etapele pe care urmează să le parcurgă în procesul de 
federalizare a Republicii Moldova. 

Cel mai dureros este faptul că pentru emanciparea găgăuzilor cel mai mult 
au făcut conducerile democrate ale Republicii Moldova, dar tot ele sunt cele 
mai blamate (nici Ucraina, unde trăiesc etnici găgăuzi, nici chiar Bulgaria nu au 
făcut nimic în acest sens). Acordarea autonomiei culturale în 1995 avea drept 
scop renaşterea naţională a etniei găgăuze, nu transformarea ei într-o enclavă 
rusificată. Deschiderea Universităţii de Stat din Comrat urma să contribuie la 
această emancipare, însă, cu regret, ea a devenit o anexă a universităţilor slave.  
În final, constatăm cu tristeţe că găgăuzii au căzut în mrejele întinse de Rusia 
prin actualii „fii rătăcitori” de la Comrat, devenind ostatici ai politicii ruseşti. 
Ce viitor creează ei tinerei generaţii? Şovinii ruşi vor pleca sau se vor linişti 
până la urmă, iar găgăuzii, bulgarii, alte etnii vor rămâne să convieţuiască cu 
autohtonii. Cum se vor uita ei peste ani de zile în ochii băştinaşilor, care sper 
mult să ajungă acolo unde s-au îndreptat în pofida tuturor provocărilor 
organizate de cercurile şovine ruseşti prin caii lor troieni. 

Pe diverse căi tot mai insistent se fac eforturi de formare a altui subiect de 
federalizare (de parcă cele două ar fi puţine!). „Federalizarea Republicii 
Moldova ar putea soluţiona conflictul transnistrean”, declara recent 
europarlamentarul bulgar Kristian Vigenin, co-preşedintele Adunării 
Parlamentare a Parteneriatului Estic Euronest pentru Svobodnaya Evropa, 
preluată de Romanian Global News [173, p.31]. Cine este acest nou născut 
avocat al bulgarilor din Republica Moldova? Absolvent al şcolii în limba 
germană, făcând parte din Comitetul de Cooperare Parlamentară UE-Rusia, 
europarlamentarul bulgar pare croit pentru a fi un bun lobbyst al intereselor 
ruso-germane de federalizare (citeşte rusificare) a „celui de-al doilea stat 
romanesc”.  

Deoarece agentul de influenţă este bulgar şi pentru că unii lideri bulgari 
din raionul Taraclia au avut de curând câteva întâlniri secrete cu M. Formuzal, 
başcanul Găgăuziei, este foarte posibil să asistăm la apariţia unui alt subiect al 
federalizării – Taraclia, locuită compact de aproximativ 65000 de bulgari, 
cărora Bulgaria, pe tăcute, le-a şi acordat cetăţenie bulgară fără ca cineva din 
UE să zică ceva (acelaşi lucru îl face Rusia în Transnistria, şi nimeni nu spune 
nimic, pe când acordarea cetăţeniei române românilor din Basarabia este privită 
cu atâta împotrivire). Se aşteaptă acţiuni similare şi din partea comunităţilor 
ucrainenilor, a romilor ş.a.? Dar întrebarea către acest avocat al federalizării 
Republicii Moldova ar fi: de ce în Bulgaria lui mult mai mulţilor etnici găgăuzi 
(doar o parte au venit în sudul Basarabiei după 1812) nu li se acordă autonomie. 
Nici minorităţilor românească (aromânilor) şi turcă nu li se acordă? Tot soiul de 
avocaţi vecini ai românilor (unguri, ucraineni, ruşi şi acum şi bulgari) se 
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pronunţă pentru federalizarea nu numai a Republicii Moldova ci şi a întregii 
Românii. De ce oare vecinii sunt atât de înrăiţi pe neamul românesc, peste care 
au venit şi de la care au preluat atâtea lucruri? Oare nu se explică prin faptul că 
neamul românesc este cel mai vechi în spaţiul carpato-balcanic-pontic, iar 
celelalte popoare – bulgarii, slavii, ungurii – au apărut aici mult mai târziu?  

Mulţi din Republica Moldova privesc federalizarea ca pe un joc. Dar 
acesta nu este un joc, este un plan bine chibzuit de strategii de la Kremlin (au 
strictă nevoie de un Kaliningrad la gurile Dunării). Nu l-au putut aplica în anii 
1991-92. Nu l-au putut aplica în 2003, preşedintele de atunci, Voronin, 
nesemnând planul de federalizare Kozak. Să fie aplicat tocmai acum, când în 
fruntea Republicii avem o conducere democrată? Să nu înţeleagă cei care vin cu 
astfel de sfaturi că prin această federalizare ne băgăm de bună voie capul în laţ? 
Rusia doreşte să aibă sub control întreaga Republică Moldova, dar dacă 
conjunctura internaţională nu-i va permite, atunci ea se va mulţumi doar cu 
Transnistria (a mai procedat similar şi în 1812, poftele ei fiind întregul principat 
moldovenesc, mulţumindu-se până la urmă din cauza iminentei invazii franceze 
doar cu Basarabia). Dar nu o va ocupa în mod samavolnic ca să nu-şi aprindă 
paie în cap, ci o va primi în mod democratic. Acest copil răsfăţat pe nume RMN 
va deveni (în urma insistenţei ruşilor şi prostiei conducerii Republicii Moldova 
– dacă se va lăsa înduplecată, fie şi de parteneri strategici străini) subiect cu 
drepturi largi al Federaţiei Moldoveneşti, inclusiv cu dreptul de a se separa de 
statul Moldova, în cazul în care conducerea acestuia nu-i va satisface 
ambâţurile. A se modela o situaţie destul de verosimilă. Când Republica 
Moldova va fi acceptată în Uniunea Europeană, moment atât de aşteptat de 
majoritatea celor din Basarabia (circa 87% în a. 2014), această RMN autonomă 
(dar poate şi cea găgăuză şi bulgară) nu va fi de acord, va ieşi din Federaţie 
conform drepturilor cu care vor fi investite şi vor adera benevol la Rusia (aşa 
cum cealaltă parte va adera la Uniunea Europeană). În acest caz acest pas nu va 
putea fi considerat drept ocupaţie rusească fiindcă a fost decizia „poporului” (ei 
pot organiza şi un plebiscit în această problemă). Mai mult ca atât, prin votul lor 
împreună cu opoziţia comunistă şi tot soiul de aşchii comuniste, Dodon, 
Greceanîi, Țîrdea ş.a., ar putea să ne priveze pe noi, naţiunea de bază, de 
dreptul de a ne integra în Uniunea Europeană. Drept confirmare este angajarea 
plenară a gangurului socialist Dodon în campania de federalizare a Republicii 
Moldova orchestrată de Rusia (nu au fost în zadar desele vizite ale lui Dodon la 
Moscova în ultimul timp). „Federalizarea Republicii Moldova este unica 
soluţie pentru soluţionarea conflictului transnistrean. Doar federalizarea ţării 
va favoriza retragerea armatei a 14-a de pe teritoriul Republicii Moldova 
(săraca minte a moldoveanului cea de pe urmă – n.a.)” a declarat în cadrul unei 
conferinţe de presă I. Dodon [174, p.33]. Ştim de ce şi ce tip de federalizare 
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doresc Dodon, Şelin, Voronin, 
Stepaniuc, fiind exponenţi fideli 
ai coloanei a       5-a în 
Republica Moldova. „M-am 
săturat de lichele. Daţi-mi o 
canalie”, cum ar spune Victor 
Eftimiu. 

Tot soiul de aşa-zişi 
analişti politici se dau cu 
părerea că federalizarea este 
benefică pentru Republica 
Moldova. Dar pentru oamenii 
treji la minte este clar că această 
federalizare nu trebuie 
acceptată sub nicio formă. De 
aceeaşi părere este şi analistul 
politic Vladimir Socor, care 
consideră că o eventuală 
federalizare ar însemna lichi-
darea statului Republica 
Moldova. „Avantajele ar fi 
nule, iar riscurile ar fi totale. Orice tip de federalizare înseamnă pur şi simplu 
dizolvarea statului, ar transforma Moldova într-un teritoriu practic neguvernat, 
împărţit în mici principate feudale”, a declarat expertul pentru Europa Liberă 
[173, p.33]. 
 Sub acest aspect prezintă un anumit interes studiul făcut de un grup de 
jurnalişti ucraineni de la editura „Novyj Region” din Kiev, care au elaborat o 
hartă probabilă a Europei din a. 2035. Părând la prima vedere un scenariu 
irealizabil, un triller futurologic cum îl numesc înşişi autorii, în care este foarte 
greu de pronosticat unele procese asupra cărora influenţează foarte mulţi 
factori, dar cu un anumit grad de aproximaţie informaţia nu este deloc de 
neglijat. Scenariul este cu mari şanse de realizare dacă până în a. 2035 imperiul 
rus nu va urma exemplul imperiului sovietic în planul dezintegrării, dacă 
factorul chinez va continua să-şi fortifice influenţa în lume, dacă UE va 
continua această politică sinucigaşă şi alţi mulţi „dacă”….Desigur, un rol 
hotărâtor va juca conjunctura politică, situaţia internaţională.  

Conform hărţii în partea de est a Europei Rusia, în cazul unei conjuncturi 
politice favorabile, va obţine maxim profit teritorial: raionul Narva din 
componenţa Estoniei (săraca, puţine teritorii are ca să mai rupă o bucată din 
minuscula Estonie!!!), Letonia de est cu centrul în Daugavpils, populate 

 
 

Harta probabilă a Europei de sud-est în 2035. [174] 
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predominant cu ruşi. Belorusia va dispare. Kievul ar putea pierde Donbasul, 
Ucraina de sud şi Crimeea, care vor trece la Rusia. Rusia, de asemenea, va 
înghiţi Transnistria (aici pronosticurile autorilor ucraineni coincid cu altele) şi 
regiuni din Caucazul de Nord. Astfel conform autorilor cele mai câştigate ţări 
către a. 2035 vor fi Germania şi Rusia. Va fi de facto o nouă reîmpărţire a 
Europei între cei doi „prieteni duşmani” [174, p.44]. Sub acest aspect nu sunt 
de neglijat opiniile omului lui Putin, Aleksandr Dughin: „Consider că 
integrarea României în spațiul eurasiatic ar putea avea loc sub semnul 
identității ortodoxe (da, alături de ”creştinii” musulmani kazahi, tătari etc.!!!) şi 
culturale. În componenţa Comunităţii Euroasiatice, România va fi capabilă nu 
numai să-şi rezolve problemele economice şi teritoriale, dar şi, ceea ce e foarte 
esenţial, pentru identitatea naţională, va fi primită cu bucurie, va tratată ca 
partener egal (cum a mai fost tratată prin anii 50!!!)”. Mesajul este însă clar. 
Aceasta este bombonica otrăvită a Kremlinului. Şovinii îi cred pe români ca 
oameni cu minte scurtă. Ei, ca şi polonezii, cehii, slovacii, chiar şi bulgarii, nu 
au uitat de „lagărul socialist” de odinioară – acea comunitate euroasiatică a lui 
Stalin, în care au fost băgaţi forţat cu hurta. Este un scenariu trist de tot. Să 
sperăm doar că nu se va realiza însă această „drujbă” a unor membri UE (dar şi 
SUA) cu ursul rus, care  nu va duce la nimic bun.  

 
4.5.4. De ce Uniunea Europeană stimulează separatismul? 
 

Din istoria mai recentă a separatismului european este cazul Kosovo. La 
început era înţeles acest pas al UE de a ţine în mâini regimul din Serbia care 
promova o politică pro Kremlin. Actualmente însă Serbia s-a conformat tuturor 
cerinţelor UE, extrădandu-l pe Slobodan Miloshevich pentru a fi judecat pentru 
crime de război. Conducerea Serbiei renovată a luat o direcţie clară 
proeuropeană şi este, probabil, unul dintre primii candidaţi la admiterea în UE 
în următoarea tranşă. Nu ştiu cât a câştigat din cazul Kosovo Uniunea 
Europeană dar este clar că acest pas a stimulat regimurile separatiste din 
Transnistria, Abhazia, Osetia de sud, Carabah ş.a. Georgia a fost susţinută într-
un mod mai serios doar de SUA. De menţionat şi faptul că Uniunea Europeană 
s-a limitat doar la declaraţii privind separatismul din Transnistria, Abhazia, 
Osetia de sud. Faptul că de douăzeci de ani problema separatismului 
transnistrean nu este rezolvată, dimpotrivă în ultimul timp este stimulată, 
vorbeşte despre slăbiciunea UE sau de prezenţa unor interese ale unor membri 
marcanţi ai ei (o variantă plauzibilă a acestui interes se va prezenta mai jos). Ar 
mai fi înţeles faptul când Uniunea Europeană militează pentru acordarea unei 
largi autonomii unor grupuri etnice care ar locui aceste teritorii de mii de ani. 
Dar în cazul Basarabiei ruşii au apărut în stânga Nistrului doar în a. 1792, când 
a fost ocupată de armata ţaristă. Ulterior (de fapt şi în spaţiul dintre Nistru şi 
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Prut) atât regimul ţarist cât şi cel sovietic au adus masiv colonişti ruşi, găgăuzi, 
bulgari ş.a. Deci este vorba de o istorie de aflare a acestor grupuri etnice (ruşi, 
găgăuzi, bulgari) în Basarabia de doar cca 200 de ani.  

Dar cea mai mare problemă a Uniunii Europene sunt tendinţele separatiste 
ale unor grupuri etnice şi regiuni. Se creează impresia că pe de o parte Uniunea 
Europeană se unifică, făcând să dispară hotarele între vechile ţări europene, iar 
pe de altă parte apar noi hotare în interiorul acestor ţări europene. Pe lângă 
vechile focare ale separatismului cum ar fi regiunile bască şi catalonă în Spania, 
Corsica în Franţa, Scoţia şi Irlanda de Nord în Marea Britanie, regiunile 
flamandă şi valonă în ţara Beneluxului (dar şi în relaţiile dintre regiunile din 
nordul şi sudul Italiei nu este totul bine), au apărut altele noi cum ar fi Cosovo, 
Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, Adjaria, Carabahul de Munte ş.a. Sunt 
focare ale separatismului în sau la hotarele Uniunii Europene care vor menţine 
o tensiune permanentă. 

Sub acest aspect este a mirării cum unii politicieni europeni îi sfătuiesc pe 
liderii din Republica Moldova să federalizeze acest colţ de pământ românesc 
rupt acum 200 de ani în urmă de Imperiul ţarist din trupul vechii Ţări a 
Moldovei. Adică să le acorde autonomie largă până la dreptul de a ieşi din 
componenţa Republicii Moldova raioanelor de est ale Republicii Moldova 
numită impropriu „republică moldovenească nistreană”, de parcă pe malul 
stâng al Nistrului nu tot republică moldovenească nistreană este. Deci principiul 
etnic, pus în prim plan în cazul multor autonomii, lipseşte cu desăvârşire, fiind 
o construcţie politică artificială creată de Moscova pentru a o înghiţi ulterior. 
Găgăuzilor aduşi din Bulgaria de Alexandru I după 1806 li s-a acordat o largă 
autonomie culturală pe care, în linii mari, nu o realizează, dar, instigaţi de 
Moscova, vor mai mult, vor federalizare. I-aşi întreba pe stimaţii noştri 
conlocuitori găgăuzi de câtă autonomie se bucură găgăuzii din Ucraina 
(Basarabia de sud), din Bulgaria, care este patria lor? Circa 60000 de bulgari 
din raionul Taraclia, aduşi şi ei din Bulgaria de ţarul Alexandru I după 1806, 
instigaţi de diverşi avocaţi europeni, vor şi ei autonomie.  

De menţionat că modelul german de federalizare este cu totul altceva şi nu 
poate fi transpus în Basarabia. Scopul federalizării Republicii Moldova nu este 
instalarea liniştii şi a toleranţei etnice cum o prezintă unii avocaţi ai 
federalizării, ci un prim pas spre dispariţia Republicii Moldova ca stat şi 
înghiţirea ei pe părţi de către hulpavul imperiu rus care nu se mai satură de 
atâtea teritorii ocupate dar prost gospodărite. Să nu înţeleagă acest lucru acei 
europeni „care ne vor binele”? „Încrederea, exagerată pe alocuri, în partenerii 
europeni este unul din momentele care trebuie monitorizate pentru a nu permite 
un Kozak de tip European şi pentru a fi siguri că înţelegerile la care se ajunge 
nu depăşesc liniile roşii ale Chişinăului. În acelaşi timp, se recomandă oferirea 
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unui mandat mai flexibil negociatorului-şef şi o încredere mai mare în această 
figură, având în vedere că Eugen Carpov este un diplomat care are abilităţile 
necesare pentru a instrumenta dosarul transnistrean”, continuă un alt expert 
politic, Leonid Litra, de la IDIS „Viitorul”, care priveşte treaz asupra lucrurilor 
[173, p.33]. Este un avertisment foarte important deoarece, într-adevăr, există 
implicaţii ale europenilor, în special ale Germaniei, în federalizarea Republicii 
Moldova. Iată doar câteva spicuiri din dialogul purtat de ambasadorul 
Republicii Moldova la Berlin Aurelian Ciocoi cu reprezentantul Ministerului de 
Externe German Patricia Flor (Notă de convorbire. Nr. 076/ 22.02.2011): 
„Patricia Flor a menţionat că înţelege reacţia „dureroasă” a reprezentanţilor 
Chişinăului la orice amintire a conceptului de „federalizare”, dar explică 
reacţia respectivă prin cunoaşterea slabă de către politicienii noştri a noţiunii 
menţionate, care, de altfel, şi-a demonstrat fiabilitatea în multe state europene, 
în special în Germania (este un caz cras de necunoaştere a realităţilor din zonă. 
Nu-mi pot imagina ca landul Bavaria, de ex., să voteze ieşirea din componenţa 
Germaniei sau să fi fost în stare să nu accepte Unificarea Germaniei în 1989, pe 

când la noi acest lucru e foarte posibil – 
n.a.). Prin urmare, este imperativ necesar 
ca Republica Moldova să „se debaraseze 
de fobia federalismului” şi să purceadă la 
examinarea posibilelor versiuni ale 
construcţiei federale a Moldovei 
reîntregite” [173, p.33]. Este clar că 
Germania pregăteşte un plan Kozak 
cosmetizat contra plecării trupelor ruse din 
regiunea transnistreană.  

Iată încă o confirmare a acestui fapt. 
Portalul Romanian Global News 
reaminteşte ca în decembrie 2011 hackerii 
au spart site-ul agenţiei de analiză 

geopolitică internaţională Stratfor, iar Wikileaks a publicat informaţiile sustrase 
de Anonymus. Documentele conţin e-mailuri confidenţiale despre ce planuri ar 
avea Rusia şi Germania în privinţa reglementării conflictului transnistrean. 
Lauren Goodrich, senior-analist pe Eurasia la Stratfor, autoarea mesajului, scrie 
că Angela Merkel şi premierul rus Vladimir Putin s-au întâlnit în 2011 la 
şedinţa ONU, la Geneva, unde au decis că trebuie să ajungă la o înţelegere în ce 
priveşte Republica Moldova şi Transnistria. În urma acesteia, Moscova şi-ar 
spori influenţa în zonă. „Propunerea a fost făcută de Germania, după ce a 
primit în scris solicitările Kremlinului. Propunerea constă în faptul că 
Transnistria va primi o reprezentare de 5-15% în Parlamentul R. Moldova. 
Asta ar însemna că la Chişinău se va învesti un guvern pro-rus”, se spune în e-

 
Susținerea planului de federalizare a 

Republicii Moldova de către Germania.. 
http://roncea.ro/wp-

content/uploads/2011/05
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mailurile Stratfor, publicate de Wikileaks. „Cei care duc negocierile la 
Chişinău privind problema transnistreană sunt Filat şi Leancă. Filat crede că 
dacă va ajunge la un compromis în problema transnistreană, va aduce investiţii 
germane, iar popularitatea lui va creşte considerabil, el fiind persoana 
conectată cu Germania. Coaliţia de la Chişinău este fragilă, nu este exclus ca 
fiecare să o apuce pe drumul său dacă va fi necesar. Asta îl va ţine pe Filat în 
joc indiferent de ce se va întâmpla. El se gândeşte la viitorul său politic. 
Germanii şi ruşii doresc să facă Moldova şi Transnistria să semneze între ele 
un acord conform planului elaborat de Moscova şi Berlin. Washingtonul şi 
Bruxelul vor face presiuni ca acordul să treacă prin ei, dar Berlinul şi Moscova 
se vor arăta indiferenţi, nu vor susţine această propunere. SUA le va cere 
Lituaniei, Poloniei, României şi Marii Britanii să facă presiuni asupra celor 3 
partide de la Chişinău, ca să nu accepte planul ruso-german”, se mai spune în 
e-mailurile Goodrich publicate de Wikileaks [173, p.35].  

O confirmare indirectă vine şi după negocierile confidenţiale în problema 
transnistreană din Bavaria (22 iunie 2012) a premierului Vlad Filat cu Angela 
Merkel. Potrivit sursei Romanian Global News la întâlnirea din Germania 
dintre premierul Vlad Filat şi liderul separatist Evgheni Şevciuk  a fost invocată 
inclusiv Găgăuzia, care ar putea fi parte a procesului de federalizare. La una din 
întrebările unui jurnalist de ce a zburat în acelaşi avion cu Şevciuk spre 
Germania Filat a răspuns: „Sunt gata să zbor şi pe lună pentru reîntregirea 
ţării”. De menționat însă că „reîntregirea ţării” nu poate fi făcută cu orice preţ, 
inclusiv cu preţul pierderii acestei ţări, pierderii perspectivei integrării 
europene. Totuşi ideea federalizării Republicii Moldova în vederea soluţionării 
problemei transnistrene nu era tocmai varianta optimă din punctul de vedere al 
prim-ministrului Vlad Filat. „Noi acum nu vorbim despre federalizare. 
Urmează ca în cadrul constituţional să identificăm un statut care să ofere 
garanţii suficiente regiunii transnistrene şi o autonomie largă la capitolul 
administrare”, a declarat Vlad Filat pentru Europa Liberă. De aceeaşi părere 
privind situaţia cu federalizarea era şi speakerul de atunci Marian Lupu, care 
menţiona că acest subiect trebuie tratat cu maximă responsabilitate, deoarece 
exista riscul ca Republica Moldova să-şi piardă statalitatea. „Trebuie să ţinem 
cont de specificul Republicii Moldova. O eventuală federalizare ar duce la o 
fragilizare a construcţiei statale, fiindcă suntem la început de asemenea 
proiect. Statutul regiunii transnistrene în componenţa statului Republica 
Moldova trebuie tratat cu multă prudenţă, astfel încât să fie asigurată 
statalitatea Republicii Moldova”, a explicat M. Lupu [173, p. 36]. După 
anexarea Crimeei de către Rusia lucrurile s-au schimbat spre bine. 

Până la urmă acest virus al federalizării va lovi ca bumerangul înseşi 
Uniunea Europeană, care deja se confruntă cu mari probleme cu entități etnice 
precum Catolonia în Spania, Scoția în Marea Britanie ș.a., cu diverse 
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comunităţi masive de imigranţi cum ar fi cei vre-o 5 mln de turci şi curzi în 
Germania, alte vre-o  5-6 milioane de afrofrancezi musulmani în Franţa, apr. 5 
mln de străini, dintre care circa 1,6 milioane de musulmani, în Marea Britanie 
ş.a. entităţi apărute pe continentul european în ultimii 50 de ani. Luând în 
considerare problemele demografice ale europenilor şi exploziile demografice 
în rândul imigranţilor acest lucru va periclita serios viitorul acestei construcţii 
europene bine gândite la început dar prost gestionată acum.  

 
4.5.5. Permanentizarea problemei federalizării Republicii  
          Moldova 
 

În final, se încearcă a se stabili dacă există şi alte soluţii care să înlăture 
calul troian al federalizării în spaţiul românesc. Poate că există, dar România 
trebuie să fie mult mai agresivă în apărarea intereselor româneşti la Bruxelles şi 
la Washington. Dar cine să facă acest lucru, cine să apere interesele românilor 
din Basarabia atunci când ei, acolo la Bucureşti, se devorează reciproc. De ce   
i-ar interesa pe ei federalizarea Republicii Moldova? Pentru că se legiferează 
prezenţa trupelor Federaţiei Ruse la mai puţin de 100 de kilometri de graniţa 
României şi pentru că fraţii lor de sânge sunt lăsaţi (a câta oară) de unii singuri 
în faţa lupilor. 

Regimul de la Tiraspol continuă provocările. Din momentul în care 
Moscova a ratat şansa de a-şi aduce la cârma acestui colţ de ţară marioneta sa 
PCRM în 2009 (atât de aproape au fost de a-şi atinge scopul geopolitic, dar în 
ultimul moment victima a reuşit să le scape din gheare), ea a revenit la 
obişnuita-i tactică practicată în bantustanul său de pe Nistru de peste 25 de ani: 
cea a provocărilor.  

Lărgirea caracatiţei ruso-tiraspolene peste câteva sate din dreapta 
Nistrului este una din ultimele provocări (luând în consideraţie stilul 
Kremlinului, cred că în viitorul apropiat vor urma şi altele), este prin esenţă 
sfidătoare la cer. Prin aceasta ei testează reacţia Chişinăului pentru a pune în 
aplicare şi alte provocări. De fapt, era explicabilă această grabă a Rusiei, până 
la summitul de la Vilnius. Rusia a folosit toate mijloacele posibile şi imposibile, 
legale şi ilegale de a zădărnici semnarea acordurilor la summitul de la Vilnius. 
Ei bine, cu ruşii totul e clar, e clar ce doresc. E foarte clar ce doresc şi 
marionetele lor, calul troian în parlament, pcrm, psrm. De fapt, ele doresc ce 
doreşte Moscova. Nu înţeleg însă ce doresc cei de la guvernare – liberalii, 
liberal-democraţii şi democraţii. Declarativ, toţi doresc integrarea europeană, în 
fapte însă lucrează împotriva ei, indirect toarnă apă la moara Moscovei. Drept 
dovadă este și declaraţia Parlamentului (ca şi multe altele anterioare) ca răspuns 
la obrăznicia Tiraspolului. Este o declaraţie prea tolerantă, neadecvată situaţiei. 
Propunerile Partidului Liberal de a cere excluderea Rusiei din rolul de 
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pacificator în zonă şi internaţionalizarea conflictului cu solicitarea insistentă de 
înlocuire a lor cu trupe ONU ar fi fost cele mai adecvate momentului. Ar fi fost 
sensibilizată opinia publică internaţională. S-a mers însă pe o cale împăciuitoare 
(cum a mai fost de atâtea ori anterior, dar care nu au condus la nici un rezultat), 
care nu va duce la nici un rezultat. 

După cele întâmplate la Varniţa, junta de la Tiraspol vine cu o nouă 
provocare. Aşa-numitul „Sovietul Suprem” din Transnistria îşi mută sediul la 
Tighina!!! (este, de fapt, începutul transnistrizării spaţiului dintre Nistru şi Prut, 
despre care se vorbeşte de mult timp). Consiliul pe lângă pretinsa preşedinţie 
transnistreană a aprobat pe data de 17 mai 2013, decizia Consiliului de 
Securitate al regiunii cu privire la crearea în Tighina a unui centru parlamentar 
al RMN, în care vor avea loc şedinţele „Sovietului Suprem” al Transnistriei. 
Decizia Consiliului a fost aprobată în unanimitate. De ce să nu fie creat acest 
„soviet suprem” direct la Chişinău fiindcă, aşa cum merg lucrurile în 
guvernarea de la Chişinău, scopul Moscovei de „transnistrizare” a teritoriului 
dintre Prut şi Nistru are şanse mari de a fi realizate. Iată la ce s-a ajuns. Potrivit 
pretinsului preşedinte al pretinsei RMN, E. Şevciuk, sediul actual al „Sovietului 
Suprem” „a devenit neîncăpător pentru demnitarii locali”. Ca să vezi argument 
serios. Ei bine, mâine-poimâne Transnistria va deveni neîncăpătoare pentru 
puzderia de venetici veniţi de pe întreg spaţiul necuprinsei Rusii, care a rămas 
practic nepopulat, ruşii migrând spre locurile unde este mai bine de trăit. Iar 
Transnistria este un fel de rai pentru ei: climă blândă, de haleală este, de băut şi 
mai mult, şi confort psihologic maxim, deoarece nu sunt puşi să înveţe limba 
ţării primitoare. Atunci strămutarea lor pe teritoriul dintre Nistru şi Prut va fi tot 
atât de bine argumentată? 

Care a fost reacţia Chişinăului? Una foarte timidă. „Dislocarea pe malul 
drept al Nistrului a unor „structuri centrale” ale regimului autoproclamat 
urmăreşte schimbarea unilaterală a realităţilor pe teren prin consolidarea 
prezenţei administrative în oraşul Bender. În conformitate cu Acordul privind 
principiile reglementării paşnice a conflictului armat din regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992, oraşul Bender a fost 
declarat drept zonă cu regim sporit de securitate. Orice decizie unilaterală ce 
afectează statutul şi situaţia politico-administrativă în or. Bender poate 
influenţa negativ aranjamentele stabilite prin Acordul din 1992. Astfel, toate 
activităţile administrative importante în oraş urmează a fi coordonate cu 
Comisia Unificată de Control”, se spune în declaraţie [175, p.53]. 

Toate acestea s-au întâmplat imediat după vizită „neoficială” a şovinului 
ultranaţionalist Dm. Rogozin. „Atâta timp cât Rusia îşi menţine statutul de 
pacificator pe ambele maluri ale Nistrului, se menţine pacea în lume. Da, 
aceasta este o ţară nerecunoscută, totuşi, este vorba de pace, 
securitate…Principiile dreptului internaţional prevăd respectarea integrităţii 
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teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor, dar şi dreptul naţiunilor la 
autodeterminare. De obicei, prioritate se acordă primului principiu, dar există 
şi situaţii când prevalează dreptul naţiunilor la autodeterminare”, a declarat 
Dm. Rogozin [175, p.54]. Să înţelegem că şovinul Rogozin a avut în vedere 
cazul raioanelor de est ale Republicii Moldova. Ei bine, Cecenia, Inguşetia, 
Tatarstan, Ciuvaşia, Mordovia şi celelalte peste 100 de etnii din Rusia, tot au 
dreptul la autodeterminare. De ce Rusia nu le respectă acest drept? Doar 
Cecenia a încercat să-şi ceară dreptul legitim la autodeterminare şi cu ce s-a 
terminat acest lucru, cunoaştem cu toţii: la ordinul lui V. Putin, de peste 15 ani 
populaţia Ceceniei este masacrată metodic.  

„Este inadmisibil ca un oficial rus, care a luptat cu arma în mână 
împotriva regimului constituţional al Republicii Moldova în războiul de pe 
Nistru în 1992, care a ofensat în repetate rânduri cetățenii Republicii Moldova 
şi conducerea statului, care a încercat să strângă și să transporte ilegal 
documente electorale, ce confirmă separatismul din stânga Nistrului, să-și facă 
apariția în cadrul unei vizite pseudo-oficiale la Chișinău, capitala de fapt 
servind drept escală pentru a merge la Tiraspol”, a declarat co-preşedintele 
PLR, Ana Guțu. 

O dragoste frăţească faţă de românii basarabeni demonstrează prea mulţi 
oficiali ruşi, vizitându-i şi dându-le sfaturi, precum Deleagin – ex.-consilier al 
lui Putin, şi Dughin politolog proputinist. Deosebit de binevenită a fost 
intervenţia în direct a dlui Oazu Nantoi acestui politolog şovin Dughin. „În 
calitatea mea de cetăţean al Republicii Moldova îi „mulţumesc” dlui Dughin, 
reprezentant al administraţiei lui Putin, că el, venind la mine acasă, mă 
ameninţă cu utilizarea forţei militare a Rusiei pe teritoriul ţării mele. Până a 
vorbi despre proiectele foarte frumoase euroasiatice luaţi-vă, vă rog, armata 
rusă de pe teritoriul Republicii Moldova. Numai atunci vom crede că Rusia ne 
consideră partener, nu un teritoriu ocupat. UE se bazează pe legi clare, un 
mecanism clar. Uniunea vamală însă este un balon de săpun. Este absolut 
necinstit dle Dughin să reduceţi UE doar la homosexualism. Vă spun ca un om 
care încearcă să se descurce  unde îmi va fi mai bine – în uniunea vamală sau 
Uniunea Europeană. Cât priveşte conflictul transnistrean acesta este conflict 
între Republica Moldova şi Federaţia Rusă – unicul stat care încalcă flagrant 
suveranitatea Republicii Moldova şi care susţine acest regim xenofob bancrot 
din raioanele de est ale Republicii”. Bun răspuns dat şovinului rus şi cozii de 
topor. Bravo! [175, p. 117]. 

O altă provocare sfidătoare la cer este cazul de la Vadul lui Vodă – 
împuşcarea de către un soldat rus din aşa numitele „forţe pacificatoare” a 
civilului Vadim Pisari la 1 ianuarie 2012. În decizia sa de la 21 aprilie 2015, 
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a considerat „că nu a existat o 
necesitate acută pentru a permite soldatului rus aplicarea forței letale”. 
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Totodată Curtea a constatat că ancheta desfășurată de către autoritățile ruse pe 
marginea decesului lui Vadim Pisari nu a fost adecvată. Iar guvernanţii 
democraţi, le arată timid din deget (să nu cumva să-i supere pe ruşi că pot 
închide robinetul de gaz în plină iarnă). Doar liderul PL M. Ghimpu a acuzat 
Rusia pentru omorul de la Vadul lui Vodă şi a cerut Rusiei să-l recheme pe 
ambasadorul Rusiei la Chişinău V. Kuz’min pentru declaraţiile „inacceptabile” 
(inclusiv în cazul omorului de la Vadul lui Vodă) făcute de acesta de-a lungul 
timpului. „Dânsul îşi permite să pună note de purtare liderilor politici şi 
conducătorilor statului, să indice ce monumente să fie înlăturate din Piaţa 
Marii Adunări Naţionale, ce istorie să se studieze în şcolile noastre şi ce limbă 
să se vorbească în instituţiile statului. Asemenea abordări au atins deja un prag 
critic de amestec inadmisibil şi inacceptabil în treburile interne are Republicii 
Moldova” consideră liderul PL [173, p.150].  Premierul Filat, în loc să susţină 
declaraţia lui M. Ghimpu, să bată în toate clopotele, să ceară implicarea cât mai 
largă a organizaţiilor internaţionale în elucidarea acestui caz ieşit din comun, 
când un cetăţean moldovean, la el acasă, este ucis în plină zi de un soldat al 
unei armate străine aflate nelegitim pe teritoriul Republicii Moldova, ocupant 
numit impropriu „pacificator”, îşi îndeamnă colegii de alianţă „să nu 
exploateze acest incident în scopuri personale”. Întâmplător sau nu dar acelaşi 
lucru îl cerea şi proaspăt plămăditul socialist I. Dodon, care „…invită toţi 
actorii politici din ţară să se abţină de la orice acţiune, care ar putea tensiona 
situaţia în zona de securitate şi regiune în general”. Să fi fost cazul împuşcării 
unui cetăţean rus de către ostaşii Armatei Naţionale ce tămbălău ar fi făcut ei. 
Este periculos când cetăţenii pierd încrederea că guvernanţii sunt în stare să le 
apere drepturilor lor constituţionale, inclusiv dreptul la viaţă.  
         Ruşii nu au apreciat gestul pacificator al premierului moldovean de atunci. 
Iată cum comentează cele întâmplate pe podul de la Vadul lui Vodă, redactorul 
agenţiei de presă ruseşti Regnum, un oarecare Modest Kolerov: „Autorităţile 
moldoveneşti, se pare că, fără nicio ezitare au folosit „tema de acasă”. Asta 
deoarece nu doar îi ţin apărarea unui agresor beat, dar şi-l victimizează… 
Ultimele acţiuni ale părţii moldoveneşti dau motivul să credem că atacul contra 
pacificatorilor ar putea fi unul planificat de autorităţile Republicii Moldova, 
având drept scop să deraieze propunerile noului lider de la Tiraspol cu privire 
la facilitarea regimului de trecere al aşa-zisei frontiere moldo-transnistrene. 
Pacificatorii ruşi au respins atacul (!!!-n.a) - motivul pentru care Republica 
Moldova se arată nemulţumită…Degradarea intelectuală a viceprim-
ministrului moldovean nu trebuie să ascundă acel fapt că autorităţile 
moldoveneşti şi-au asumat responsabilitatea pentru atacul provocator contra 
pacificatorilor ruşi. Astfel, Rusia şi Transnistria au dreptul (cât tembelism – 
n.a.) să ceară investigarea implicării directe a autorităţilor Republicii Moldova 
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în planificarea şi punerea în aplicare a acestui atac” conchide individul [173, 
p.151]. 

Iată şi declaraţiile ultraşovinului ambasador rus V. Kuz’min care, dacă 
guvernanților le-ar fi rămas puţintică demnitate, demult ar fi cerut să fie 
considerată „persona non grata”. „Nu ştiu de ce nu întrebaţi de ce a fost nevoit 
să tragă. Ca să fiţi mai obiectivi, atunci trebuie să ştiţi că era un automobil 
furat, cu un şofer beat, care trece şi dă jos bariere, ignoră solicitările... deci s-a 
format un pericol pentru militari, unul a fost cât pe ce să fie călcat (!!!). Sper 
că mass-media va reflecta obiectiv tragicul incident…Eu vreau să vă recomand 
să nu faceţi campanii isterice (!!!). Nu urmaţi logica lui Vinny Pooh care, 
venind în ospeţie la iepure şi fiind întrebat dacă vrea lapte sau miere, a 
răspuns: şi una şi alta şi se poate şi fără pâine” [173, p. 152]. Aţi înţeles ceva 
din bâiguielile demnitarului rus? Dacă Vinny Pooh sunt aceşti „amărâţi isterici 
de români moldoveni”, atunci de ce nu ar avea dreptul la ei acasă (fiindcă 
oaspete este individul Kuz’min şi ortacii săi „pacificatori”) să dorească „şi 
lapte şi miere şi fără pâine”. Vă puteţi imagina atacul tânărului doar de 18 ani 
neînarmat în „Lada” sa atacând soldaţii „pacificatori” ruşi înarmaţi cu 
„kalaşnikov” şi demolând blocurile de beton de peste trei tone fiecare (cine au 
trecut cei vre-o sută de metri de umilinţă prin posturile separatiştilor cunosc 
acest lucru). Iar nişte descreieraţi de la Moscova şi Kuz’min de la instituţia lor 
din Chişinău, care numai ambasadă nu poate fi numită, în batjocură (pentru ei 
românii basarabeni au rămas aceiaşi boi, berbeci, proşti, din păcate indiferenţa 
lor la aceste acte de batjocură confirmă că sunt așa cum sunt considerați de 
“fraţii mai mari”), îi învinuiesc, îi cheamă în judecată. „Este regretabil faptul 
că Ambasadorul Federaţiei Ruse, fiind convocat la MAEIE în legătură cu 
incidentul tragic produs în Zona de Securitate la 1 ianuarie 2012, şi-a permis 
comentarii sarcastice în faţa reprezentanţilor mass-media, inclusiv operând cu 
informaţii neverificate, precum ar fi lipsa permisului de conducere al victimei şi 
faptul că automobilul a fost furat….Constatăm că nu este pentru prima dată 
când ambasadorul Valeri Kuzmin face declaraţii care nu se încadrează în 
uzanţele diplomatice” a declarat spre onoarea lui ministrul de externe 
moldovean dl Iu. Leancă [173, p. 52]. Acest V. Kuz’min mai este şi mincinos.  

Reacţia societăţii civile la impotenţa guvernanţilor este foarte dură. Este o 
reacţie firească şi acest lucru este foarte periculos. „Plătim pentru 
incompetenţa, ignoranţa politicienilor. În loc să lase dracu’ ranchiuna şi să se 
consolideze, şi-au făcut un fel de arsenal cu unelte de şantaj, de dihonii şi 
suspiciuni inventate”, scrie X. „Nimeni dintre politicieni, ca să nu piardă din 
electorat, nu vrea să spună lucrurilor pe nume. Ruşii n-au s-o dea niciodată 
Transnistria. Trebuie anunţat teritoriul Transnistriei drept zonă ocupată de 
Rusia. Ruşii au să ne facă mari probleme, mult mai mari ca până acum. Ba 
scumpesc gazul, ba nu ne iau vinurile, ba îi provoacă pe găgăuzi, făcându-i 
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cazaci, ba îşi fac sediu la Tighina. Mâine au să-şi facă sediu în Ciocana”, scrie 
cu indignare Y. „Chişinăul doarme! Noapte bună! Unire, moldoveni, de altfel e 
rău de tot. Unire sub o mişcare naţională şi fragmentată, cum este actualmente, 
că ne papă ursul. Împinge rusul doua barăci la Varniţa, taie lumina şi apa la 
penitenciarul din Tighina, îl împuşcă pe tânărul Vadim Pisari, ocupă şcolile cu 
învăţătura în limba română, aduce elicoptere, camioane militare la Tiraspol, 
face consulat la Tiraspol, iar voi sunteţi doar îngrijoraţi. Altceva decât să fiţi 
îngrijoraţi nu ştiţi să faceţi??????”, scrie Z [175, p.55]. Asemenea opinii se 
numără cu sutele, plasate pe diferite site-uri, bloguri etc. Este o situaţie foarte 
alarmantă. Actualii lideri ai celor trei partide democrate ar trebui să 
conştientizeze pericolul major. 

„În genere, în ultima perioadă Republica Moldova a avut o politică 
greşită în raport cu diferendul transnistrean. Chişinăul a căutat doar să facă 
pe plac Moscovei şi Tiraspolului în speranţa că şi acestea, la un moment dat, 
vor face un pas în întâmpinare. Dar asemenea speranţe putea să aibă numai 
cel ce nu cunoaşte deloc administraţia de la Kremlin şi pe cea din stânga 
Nistrului, care au dovedit că sunt buni atât timp cât li se oferă anumite 
privilegii sau avantaje, iar când trebuie să ofere ceva în schimb, îţi întorc 
spatele” declară parlamentarul liberal V. Untilă [162, p.155]. Ce a făcut 
Chişinăul pentru Tiraspol în această perioadă? A stabilit facilităţi pentru 
agenţii economici din stânga Nistrului, contribuind indirect la completarea 
bugetului regiunii transnistrene. A extins proiectele sale de asistenţă socială şi 
medicală pe malul stâng al Nistrului. A creat premise reale pentru includerea 
Tiraspolului în programe de asistenţă ale donatorilor. A admis accesul liber al 
demnitarilor transnitreni atât pe malul drept al Nistrului, cât şi în Europa ş.a. 
Cum a răspuns Tiraspolul? S-a opus tuturor tentativelor de discutare a 
chestiunilor de ordin politic care ar viza viitorul Transnistriei. A continuat să 
pună piedici în calea liberei circulaţii a cetăţenilor şi oficialilor de la Chişinău 
în stânga Nistrului. A arestat abuziv cetăţeni moldoveni. A menţinut presiune 
asupra şcolilor cu predare în limba română din stânga Nistrului ş.a.  

Acum situaţia din regiune este mai favorabilă Chişinăului. Şi vecinii 
ucraineni parcă au coborât cu picioarele pe pământ în privinţa relaţiilor cu 
Rusia, dar şi cu Transnistria ca enclavă a Rusiei. Cam târziu. Cu regret, pe 
parcursul acestor peste 25 de ani Ucraina a fost de partea Rusiei în problema 
sângerândă a Basarabiei – Transnistria. În războiul Rusiei contra tânărului stat 
Republica Moldova din 1992 detaşamente de ultranaţionalişti ucraineni UNA-
UNSO luptau alături de ultranaţionaliştii ruşi (Rogozin, liderul partidului 
neobolşevic rus, Nevzorov, cazaci ş.a. adunătură slavă) contra românilor 
băştinaşi. Regimul din Transnistria n-ar fi existat nici un an dacă nu ar existat 
susţinerea tacită a Ucrainei în toţi aceşti peste 25 de ani.  
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Până aici a fost „frăţia multiseculară ruso- ucraineană”. „O astfel de 
intervenţie (în Crimeea – n.a.) ar însemna începutul războiului şi sfârşitul 
oricăror relaţii cu Federaţia Rusă…Dacă se va forma în Crimeea un fel de 
Transnistrie ucraineană, atunci soarta acestei regiuni va fi tristă. Probabil o va 
aştepta soarta Transnistriei, care lâncezește în suspans de un sfert de 
secol…Nu cred că meschinul Putin va îndrăzni să includă Crimeea în 
componenţa Rusiei. Rusia, asemenea unei găini de la gunoişte, se va înconjura 
din toate părţile de grămezi de gunoi, precum Abhazia, Osetia de Sud, Cecenia, 
Transnistria. Poate că nici aici nu e sfârşitul. Numărul acestor grămezi, fără 
nicio perspectivă istorică, se va mări” a declarat premierul ucrainean Arseni 
Iaţeniuk [174, p.181]. Iată că a îndrăznit şi astăzi Crimeea e parte a Rusiei. Este 
plata Ucrainei pentru politica mioapă în regiune. „Agresiunea Rusiei în 
Republica Moldova, Georgia şi acum în Ucraina demonstrează, repetat, 
dorinţa Federaţiei Ruse de a restabili dominaţia în vecinătate aşa cum a fost pe 
timpul Rusiei ţariste şi al URSS. PL considera că pretinsele „argumente” şi 
pretextele dubioase ale Rusiei de „protejare” a cetăţenilor ei nu sunt decât 
nişte invenţii şi poveşti pentru copii. Adevărul este că Rusia nicicum nu se 
poate debarasa de politica sa imperialistă”, se menționează în declarația 
Partidului Liberal din Republica Moldova [174, p. 182]. 

Cum ar trebuie făcut acum dialogul cu regimul separatist din 
Transnistria? „Să fie schimbat statutul Rusiei în formatul de negocieri care, 
fiind un stat agresor, parte în conflict, nu poate fi mediator şi garant; 
transformarea formatului de negocieri din 5  plus doi în 6 plus 1; impunerea 
Rusiei de a îndeplini decizia summit-ului OSCE de la Istambul din 1999 de 
retragere neîntârziată şi necondiţionată a trupelor şi armamentului rusesc din 
Transnistria; înlocuirea pacificatorilor ruşi cu forţe pacificatoare 
internaţionale ş.a.” [162, p.155]. 

Transnistria a pierdut un aliat în est – Ucraina, care a instalat o blocadă 
economică în est, beneficiază de mult mai puţină asistenţă financiară din partea 
Rusiei din cauza crizei economice profunde cu care se confruntă. În această 
situaţie pentru a-şi atinge scopul major – aducerea sub aripa ei a întregii 
Republici Moldova, nu doar a Transnistriei, Rusia caută febril soluţii.  

Vizita trimisului lui Putin Dm. Rogozin la Chişinău în perioada 6-7 iulie 
2016 se încadrează în această schemă. Unul din scopurile de bază ale lui 
Rogozin a fost să „convingă” Chişinăul să nu se opună „revendicărilor Tiraspo-
lului” la viitoarele negocieri în formatul „5+2”. De menţionat că în zilele de 2-3 
iunie 2016, la Berlin, după o întrerupere de doi ani, au fost reluate negocierile în 
formatul ”5+2”, pentru reglementarea diferendului transnistrean. A fost semnat 
şi un Protocol între Chişinău şi Tiraspol, care vizează o „agendă comună de 
acţiuni privind interesele populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului”. Presa şi 
o serie de analişti politici au scris că Protocolul comportă riscuri serioase pentru 
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Republica Moldova, mai ales în partea în care Tiraspolul cere Chişinăului, pe 
lângă mai multe revendicări de ordin economic, să recunoască „circulaţia, la 
nivel internaţional, a automobilelor cu numere de înmatriculare în partea 
stângă a Nistrului” şi „utilizarea actelor de învăţământ emise de Tiraspol pe 
teritoriul ţărilor străine”. Într-adevăr, deseori „obraznicul mănâncă praznicul” 
mai ales când stăpânul doarme. 

Astăzi când această enclavă rusească este izolată din partea Ucrainei, 
când comerţul ei cu Uniunea Europeană creşte (în a.c. 30% în UE contra 20% - 
UV), când Rusia a pierdut speranța de a returna cursul european al Republicii 
Moldova (în pofida declarațiilor iresponsabile antieuropene și federaliste ale lui 
Dodon), Rusia, ca şi în a. 1812 (când a dorit ocuparea ambelor principate 
româneşti), ar putea să se mulţumească doar cu Transnistria, acceptând 
generoasă „dorinţa poporului” de unire cu Rusia, ecouri venind atât de la 
Tiraspol, cât şi de la Moscova. Asta o poate face în orice moment când va 
înţelege că nu mai poate spera la întreaga Republica Moldobva. Sub aspect 
„juridic” (aşa cum îl înţelege Rusia!) în cazul Transnistriei Rusia are mai multe 
„argumente” decât a avut în cazul Crimeii: în primul rând prin rezultatul 
referendumului din 17 septembrie 2006 când conform rezultatelor 98,07% 
(rezultat ca de pe timpurile lui Brejnev!) s-au pronunţat pentru integrarea 
potenţială cu Rusia. Se observă acest lucru şi din discursurile oficialilor ruşi. 
„Chişinăul aproape că nu se gândeşte la Transnistria şi acţionează practic ca 
şi cum acest teritoriu nu i-ar mai aparţine. Bazându-ne pe această realitate, 
vom trage propriile concluzii” a declarat recent ultranaţionalistul rus Dmitri 
Rogozin.  

Să se înţeleagă corect că nimeni nu cere mobilizarea generală şi refacerea 
ordinii în regiunea care de jure aparţine Republicii Moldova, dar de facto de 
peste 25 de ani e stăpânită de Rusia. Este clar că acolo e Rusia cu armata ei 
înarmată până-n dinţi. Ea, de fapt, tocmai aceasta aşteaptă pentru a pune în 
aplicare scenariul georgian. Există însă multe alte posibilităţi de a-l pune pe urs 
cu botul pe labe. Au demonstrat la timpul lor Ţările Baltice – Estonia, Letonia 
şi Lituania, naţiuni mici dar demne care, în repetate rânduri i-au făcut pe ruşi să 
turbe. Una dintre cele mai eficiente căi ar fi internaţionalizarea „conflictului 
transnistrean”, atragerea aliaţilor europeni în soluţionarea diferendului. Trebuie 
de bătut în toate tobele ca această fărădelege a Rusiei să fie cunoscută întregii 
lumi [175]. Cu toată bravada ei ieftină, Rusia în situaţia ei economică precară 
nu va neglija cerinţele partenerilor europeni.  
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CAPITOLUL V 

 

CONSTITUIREA SISTEMULUI POLITIC DEMOCRATIC ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

 
5.1. Apariţia partidelor politice 

 
Pe parcursul ultimilor 25 de ani, coagularea forţelor democratice în 

Basarabia a fost o problemă pe cât de stringentă pe atât de subtilă. La începuturi 
Mișcarea de Eliberare Națională era o forţă de temut. Mitingurile de zeci de mii 
de oameni, care au culminat cu Marea Adunare Naţională de la 31 august 1989, 
cu cei peste 700 mii de manifestanţi, ulterior au tot scăzut ca număr. Fiind într-
un fel pionieri la acest capitol în spaţiul ex-sovietic, priviţi cu jind prin anii ’88-
’89 şi de fraţii noştri de peste Prut, am tot dat înapoi ca racul. Unificate aceste 
forţe doar la începuturile Mişcării de Eliberare Naţională, ulterior a avut loc 
dezbinarea lor, care continuă şi astăzi.  

În anii ’90 atât societatea cât şi întreg sistemul politic erau divizate în 
mare parte în trei părţi distincte: una pronaţională, alta rusofilă şi o a treia 
şovăitoare. Aceste mişcări neformale au început să se legifereze prin 
constituirea unor formaţiuni politice. O greşeală a partidei naţionale a fost 
faptul că nu a ştiut să-i atragă de partea sa pe unii şovăitori, poate mai puţin 
informaţi, şi etniile conlocuitoare. Toţi aceştia au căzut sub influenţa partidei 
proruse, ea având în acest scop mai multă experienţă moştenită din vechiul 
sistem sovietic.   

Până la sfârşitul anilor ’90 atotputernicul PCUS era protejat prin lege (în 
constituţia URSS era „consfinţit” rolul conducător al PCUS şi ale filialelor lui 
din republici). Restructurarea gorbaciovistă a dus la liberalizarea vieţii politice 
în URSS şi posibilitatea gândirii şi exprimării libere. Aceasta a declanşat la 
sfârşitul anilor ‘80 o adevărată revoluţie naţional-democratică, care s-a soldat cu 
dispariţia regimului totalitar-comunist. În aceste condiţii Sovietul Suprem al 
RSSM a modificat, la 10 mai 1990, articolele 6 şi 49 ale Constituţiei, garantând 
cetăţenilor dreptul „să se asocieze în partide politice şi organizaţii obşteşti”, să 
participe la elaborarea politicii şi la conducerea „treburilor de stat şi obşteşti”. 
Acelaşi Soviet Suprem a adoptat la 17 septembrie 1991 „Legea privind 
partidele şi alte organizaţii obşteşti”, care reglementa „condiţiile şi principiile 
constituirii, funcţionării şi dezvoltării partidelor şi altor organizaţii social-
politice” - o contribuţie importantă în crearea cadrului juridic necesar pentru 
afirmarea pluralismului politic în Republica Moldova. 
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În momentul când PCUS a fost învinuit de organizarea puciului de la 19-
21 august 1991 PCM a fost scos în afara legii la data de 23 august 1991. Cu 
concursul lui P. Lucinschi, pe atunci preşedinte al Parlamentului, la 7 
septembrie 1993 prin hotărârea nr. 1595-XII, în care se spunea că „cetăţenii 
Republicii Moldova au dreptul să se asocieze în organizaţii de partid comuniste 
în conformitate cu prevederile Legii privind partidele…”, partidul comunist a 
fost repus în legalitate (activează până în prezent sub denumirea de Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM)). Deja peste 46 de zile de la 
abrogarea hotărârii din 1991, adică la 22 octombrie 1993, are loc prima confe-
rinţă de constituire a PCRM. 

Începutul acestui sistem politic democratic a fost mişcarea social-politică 
„neformală”, care se afla în opoziţie faţă de Partidul Comunist din RSSM - 
Mişcarea Democratică pentru susţinerea Restructurării. Grupul de iniţiativă de 
constituire a acestei mişcări a fost format la 3 iunie 1988, iar Congresul 
Mişcării democratice a avut loc la 20 mai 1989, la care a fost adoptată decizia 
fondării Frontului Popular din Moldova (FPM). Autorităţile comuniste l-au 
recunoscut ca persoană juridică doar la 25 octombrie 1989. La etapa iniţială (a. 
1988-1991) FPM a avut o activitate deosebit de rodinică: a efectuat ample 
acţiuni politice de oficializare a limbii române şi revenire la grafia latină, de 
adoptare a simbolurilor naţionale (drapel şi stemă), de descentralizare şi 
demontare a sistemului administrativ de comandă etc., de proclamare a 
suveranităţii şi independenţei. La congresul III din 15-16 februarie 1992 FPM a 
adoptat orientarea creştin-democratică, schimbându-şi denumirea în Frontul 
Popular Creştin Democrat (FPCD), şi programul unionist (cu România). FPCD 
a fost plasat de către analiştii politici la dreapta eşichierului politic din 
Republica Moldova. La cererea Internaţionalei Democrat Creştine şi Populare, 
al cărei membru devenise FPCD, la congresul VI din 11 decembrie 1999 
denumirea de FPCD este înlocuită cu Partidul Popular Creştin Democrat 
(PPCD) şi declarat de analiştii politici drept partid de dreapta. 

Ca în orice sistem pentru echilibru aproximativ în aceeaşi perioadă se 
constituie o altă formaţiune - de stânga. Existând de facto şi activând de mai 
demult la 8 iulie 1989 este oficializată mişcarea „Interfront”, organizată  
preponderent din reprezentanţi ai unor minorităţi etnice. Această mişcare îşi 
punea scopul pentru refacerea imperiului sovietic şi a ideologiei comuniste, 
restabilirea valorilor culturale sovietice – „limba moldovenească”, „Istoria 
Moldovei” deşi scopul declarat era unul nobil - apărarea intereselor 
minorităţilor etnice.  La Congresul II din 22 decembrie 1991 „Interfrontul” s-a 
transformat în mişcarea „Unitate-Edinstvo” pentru a se detaşa de imaginea unei 
formaţiuni antimoldoveneşti. Însă în întreaga ei activitate parlamentară şi 
extraparlamentară, şi-a păstrat esenţa „Inerfrontului”, obiectivul ei real fiind 
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creşterea dependenţei economice faţă de Rusia, izolarea de Occident, 
dezmembrarea teritorială a Republicii Moldova. 

La primele alegeri parlamentare democratice din 17 aprilie 1990 pe lângă 
PCM au participat cele două formaţiuni neformale – Frontul Popular din 
Moldova şi „Interfrontul”. Printre cei 369 de deputaţi aleşi în mod democratic 
pe circumscripţii doar circa ¼ au fost din partea FPM. 

Unul dintre cele mai vechi partide politice din Republica Moldova (al 
treilea ca vechime) este şi Partidul Social Democrat din Moldova (PSDM), 
conferința de constituire a Partidului având loc la 13 mai 1990. Este un partid 
de centru-stânga însă niciodată nu a acces în parlament. 

Ulterior acest „pluripartidism” a decurs cu defect. Au apărut foarte multe 
partiduţe, în cele mai multe cazuri cu doctrine neclare, axate pe persoane. Nici 
până astăzi în Republica Moldova nu a fost creat un sistem pluripartidist stabil 
şi structurat conform unor principii şi doctrine moderne. În multe cazuri ideea 
sistemului pluripartidist a fost compromisă serios. „Cu cât îi cunosc mai bine 
pe reprezentanții poporului, cu atât îmi admir mai mult câinii” (Alphonse de 
Lamartine). 

În continuare se prezintă toate partidele politice din Republica Moldova, 
fiind divizate în trei grupe: 

Partide active: 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (data înregistrării: 6 august 

1997); Partidul Democrat din Moldova (data înregistrării: 25 martie 1997); 
Partidul Liberal (28 septembrie 1993); Partidul Liberal Democrat din Moldova 
(data înregistrării: 25 ianuarie 2008); Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova (data înregistrării: 27 aprilie 1994); Partidul Popular European din 
Moldova (data înregistrării: 14 august 2015); Partidul Social Democrat (data 
înregistrării: 13 mai 1990); Mişcarea “Ravnopravie” (data înregistrării: 27 
octombrie 1998); Partidul Verde Ecologist (data înregistrării: 9 aprilie 1992); 
Partidul Nostru (data înregistrării: 20 mai 1994 cu denumirea “Partidul 
Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova” (PŢCDM); Partidul Popular 
Republican (PPR) 28 mai 2005; Partidul Politic „Partidul Nostru” din 13 
aprilie 2014); Uniunea Centristă din Moldova (data înregistrării: 17 mai 2000); 
Partidul Naţional Liberal (data înregistrării: 2 februarie 2007); Partidul “Casa 
Noastră — Moldova” (data înregistrării: 16 septembrie 2010); Mişcarea 
Populară Antimafie (data înregistrării: 18 aprilie 2011); Partidul Popular din 
Republica Moldova (data înregistrării: 18 aprilie 2011); Partidul “Democraţia 
Acasă” (data înregistrării: 2 septembrie 2011); Platforma Demnitate şi Adevăr 
(data înregistrării: 18 iunie 2013); Partidul Liberal Reformator (data 
înregistrării: 31 decembrie 2013); Partidul Ruso-Slavean din Moldova (data 
înregistrării: 19 septembrie 2014); Partidul Societăţii Progresiste (data 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   267 
 
înregistrării: 24 septembrie 2014); Partidul “Dreapta” (data înregistrării: 28 
martie 2016); Partidul Acţiune şi Solidaritate (data înregistrării: 26 mai 2016). 

Partide inactive: 
Partidul Agrar din Moldova (data înregistrării: 21 noiembrie 1991); 

Partidul Socialist din Moldova (data înregistrării: 11 august 1992); Partidul 
Legii şi Dreptăţii (data înregistrării: 25 iulie 1997); Partidul Popular Creştin 
Democrat (data înregistrării: 20 mai 1989); Mişcarea Profesioniştilor 
“Speranţa-Надежда” (data înregistrării: 30 aprilie 1997); Partidul pentru 
Unirea Moldovei (data înregistrării: 13 mai 1998); Mişcarea “Forţa Nouă” 
(data înregistrării: 28 mai 1997); Partidul “Noua Opţiune Istorică” (data 
înregistrării: 19 februarie 1992); Partidul Republican din Moldova (data 
înregistrării: 5 octombrie 1999); Partidul Muncii (data înregistrării: 12 
noiembrie 1999); Partidul European (data înregistrării: 21 noiembrie 2005); 
Partidul Popular Democrat din Moldova (data înregistrării: 14 februarie 2006); 
Partidul „Moldova Unită – Единая Молдова” (data înregistrării: 28 februarie 
2006); Partidul Conservator (data înregistrării: 12 iulie 2006); Partidul “Pentru 
Neam şi Ţară” (data înregistrării: 17 iulie 2007); Mişcarea Romilor din 
Republica Moldova (data înregistrării: 31 martie 2010); Partidul “Patrioţii 
Moldovei” (data înregistrării: 30 iunie 2010); Partidul Regiunilor din Moldova 
(data înregistrării: 18 octombrie 2011); Partidul Popular Socialist din Moldova 
(data înregistrării: 16 ianuarie 2012); Partidul Acţiunea Democratică (data 
înregistrării: 16 ianuarie 2012); Partidul “Renaştere” (data înregistrării: 17 
octombrie 2012); Partidul “Patria” (data înregistrării: 12 septembrie 2014). 

Partide care şi-au încetat activitatea: 
Partidul Comunist Reformator din Moldova (2014 – 2015; Alianţa 

“Moldova Noastră” (1997 – 2011); Mişcarea “Acţiunea Europeană” (2007 – 
2011); Partidul Social-Liberal (2001 – 2008); Partidul Democraţiei Sociale din 
Moldova (2006 – 2007); Partidul Demnităţii Civice din Moldova (1999 – 
2003); Partidul Liberal (1995 – 2003); Partidul Democrat-Popular din Moldova 
(1997 – 2003); Alianţa Independenţilor din Republica Moldova (2001 – 2003); 
Partidul Forţelor Democratice (1993–2002); Partidul Forţelor Progresiste din 
Moldova (1995–2004); Uniunea Social-Liberală “Forţa Moldovei” (2001–
2002); Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova (1993–2002); 
Mişcarea “Plai Natal” (1999–2002); Liga Naţională a Tineretului din 
Moldova (1991–2001); Partidul Naţional Liberal (1993–2001); Liga Democrat-
Creştină a Femeilor din Moldova (1990–2001); Partidul Civic din 
Moldova (1997–1999); Uniunea Creştin-Democrată din Moldova (1997–1999); 
Uniunea Comuniştilor din Moldova (1997–1999); Partidul Unit al Muncii din 
Moldova (1997–1999); Partidul Social-Democrat Unit din Moldova (1997–
1999); Mişcarea “Unitatea Civică” (1996–1999); Partidul Popular 
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“Vatan” (1995–1999); Partidul Centrist Democrat al Renaşterii din Republica 
Moldova (1995–1999); Liga Pedagogilor din Moldova (1993–1999); Asociaţia 
Femeilor din Moldova (1992–1999); Uniunea Tineretului din Moldova (1991–
1999); Organizaţia Tineretului Creştin-Democrat (1990–1999); Mişcarea pentru 
Egalitate în Drepturi “Unitate-Единство” (1989–1999); Partidul Naţional 
Creştin din Moldova (1991–1998); Partidul Liberal din Moldova (1993–1998); 
Partidul Renaşterii Economice (1993–1997); Partidul Republican din 
Moldova (1993–1997); Mişcarea Voluntarilor din Republica Moldova (1992–
1996); Asociaţia Victimelor Regimului Totalitar Comunist din Moldova (1992–
1996); Partidul Democrat-Creştin din Moldova (1992–1994); Partidul 
Democrat din Moldova (1991–1994). 

Cu regret pluripartidismul a fost înţeles greşit în Republica Moldova. Sunt 
o serie de partiduţe, care se identifică doar cu liderul lor. Acestea, de regulă iau 
în alegeri mai puţine voturi decât membri declaraţi au. Este nonsens? Au 
transformat acest domeniu în bussines (politic sau economic). Această gaşcă de 
lideraşi de partiduţe se înrolează disciplinaţi la primul sunet al goarnei 
stăpânului (ca pionerii de ieri): Şelin cu partiduţul său social-democrat (anexă a 
Moscovei); Garbuz cu făcătura sa de patri(h)oţi ai Moldovei (un alt cal troian al 
Kremlinului), Pascaru cu făcătura sa „Voievod”, dar şi Stepaniuc, Pleșca ș.a. – 
toţi sunt „o apă şi un pământ” vorba lui Sergiu Mocanu. Toţi sunt marionete 
ale Kremlinului, care deja au avut mai multe acţiuni antistatale şi trebuie 
deferiți justiţiei. Cât despre marele „român” de altă dată Iu. Roşca, despre care 
se vorbeşte că ar încerca şi el, hoit politic, să revină în marea politică 
basarabeană (tot soiul de analişti politici îl mai consideră mare politician, iar  
Voronin – adevărat bărbat (ştie ce ştie!!!)), nici nu face să vorbim. El acum este 
cel mai mare apărător „al statalităţii moldoveneşti”, promotor al reorientării 
Republicii Moldova spre Siberia, mare adept al ”euroasianismului dughinist”.  

Timp de peste 25 de ani, Basarabia a fost locul unde s-au născut şi au 
murit o puzderie de partide şi partiduţe. Au apărut şi au dispărut o serie de 
partide cu un anumit impact politic asupra societăţii basarabene: PRCM-ul lui 
M. Snegur; PFD-ul lui Valeriu Matei; PNŢCD-ul lui Valeriu Muravschi; PL-ul 
lui Mircea Rusu; PSD-ul lui Oazu Nantoi (ceea ce avem astăzi sub denumirea 
de PSD este cu totul altceva: o făcătură antinaţională, şovină, prorusă a lui V. 
Şelin); PDAM-ul lui Anatoli Popuşoi şi, desigur, Frontul Popular (chiar dacă 
mai există de jure astăzi sub numele PPCD, este dat dispariţiei, nu mai există de 
facto. Ultima pupătură cu satana le-a fost mortală aşa-numiţilor creştin-de-
mocraţi). Au dispărut partiduţe, devenite cunoscute doar în timpul campaniilor 
electorale: Partidul Legii şi Dreptăţii (Nicolae Alexei); Noul Partid Naţional 
Ţărănesc (Ion Ţurcanu); Partidul Social-Liberal (Oleg Serebrian); Partidul 
Democraţiei Sociale (Dumitru Braghiş); Partidul Demnităţii Civice (Iulian 
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Lipciu, care în 2003 a aderat la PCRM); Alianţa Independenţilor din Moldova 
ş.a. Au rămas doar cu numele şi despre ele se aude doar în perioada alegerilor, 
partiduţe-marionete: Partidul Popular Republican (Nicolae Andronic); Partidul 
Republican din Moldova (Victor Pușcaș); Partidul „Pentru neam şi ţară” 
(Sergiu Mocanu); Partidul Naţional Liberal (Vitalia Pavlicenco); Partidul 
„Patrioţii Moldovei” (M. Garbuz); Partidul Naţional Român (C. Mitache); 
Uniunea Centristă din Moldova (Mihai Petrache); Partidul Conservator (N. 
Nirca); Partidul „Casa noastră Moldova” (O. Onişcenco) ş.m.a.  

Trebuie să pună pe gânduri o atare situaţie. De atâtea ori sa dat în gropi şi  
nu s-a prins la minte. De menţionat că electoratul a întrecut politicienii la 
capitolul deşteptăciune. În ultimele alegeri toate partiduţele-fantomă au 
acumulat sub 0,5% de voturi. Pentru politicienii treji la minte acesta ar trebui să 
fie un semnal de autodizolvare, nu însă şi pentru cei cu capul în nori sau care au 
alte scopuri. După astfel de pierderi îi vedem pe unii ascuţindu-şi pintenii 
pentru viitoarele alegeri.  

În continuare ne vom opri la o scurtă descriere a celor mai importante 
partide politice, în special, a celor parlamentare, care au activat sau activează în 
Republica Moldova. 

 
5.2. Frontul Popular din Moldova  

 
După cum s-a menţionat mai sus Frontul Popular a fost 

constituit la primul Congres din 20 mai 1989 în baza Mişcării 
Democratice constituită la 3 iunie 1988 şi înregistrat la 25 
octombrie 1989. FPM este unul din cele trei partide, membrii 
cărora au participat pe circumscripţii la primele alegeri 
parlamentare democrate din 17 aprilie 1990 şi au luat apr. 

25% din cele 369 de mandate. A fost cel mai bun rezultat obţinut. Ulterior a tot 
dat înapoi. În a. 1993 o parte din membri părăsesc FPM şi formează o nouă 
fracţiune politică / Congresul Intelectualității.  

În alegerile din 27 februarie 1994, conform noii Legi despre Partide au 
fost organizate primele alegeri democratice pe liste de partid. În noul Parlament  
format atunci au intrat 101 deputați reprezentanți ai patru concurenți electorali: 
Partidul Democrat Agrar din Moldova (43.18% voturi, 56 mandate), Blocul 
electoral „Partidul Socialist şi Mişcarea Unitate-Единство” (22%, 28 
mandate), Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor (9.21%, 11 mandate), Alianţa 
Frontului Popular Creştin Democrat format din FPCD, Mişcarea Voluntarilor 
din Republica Moldova şi Organizaţia Tineretului Creştin-Democrat a 
acumulat doar 7.53% din voturi, obţinând 9 mandate. 
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În alegerile parlamentare din 22 martie 1998 la scrutin au participat 82 de 
concurenţi electorali, inclusiv 6 blocuri electorale, 9 partide sau mişcări social-
politice şi 67 candidaţi independenţi (la finele campaniei au rămas 60). 
Mandatele au fost distribuite în felul următor: Partidul Comuniștilor din 
Republica Moldova - 40 mandate, Blocul electoral pentru o Moldovă 
Democratică și Prosperă – 24, Partidul Forțelor Democratice – 11 şi Blocul 
electoral „Convenția Democrată din Moldova”, care includea 5 partide - 
Partidul Renaşterii şi Concilierii din Moldova (PRCM), Frontul Popular 
Creştin Democrat (FPCD), Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova 
(astăzi PVE), Liga Democrat-Creştină a Femeilor din Moldova, Partidul 
Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova (PŢCDM), care a acumulat 26 de 
mandate. În această perioadă PPCD face pentru prima oară alianţă cu Partidul 
comuniştilor în demiterea primului ministru Ion Sturza, care urma să plece la 
Helsinki să depună cererea de aderare la Uniunea Europeană. 

În alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001 au participat 27 
de concurenţi electorali, inclusiv 5 blocuri electorale, 12 partide şi mişcări 
social-politice şi 10 candidaţi independenţi. 71 de mandate au revenit Partidului 
Comuniștilor din Republica Moldova, 19 mandate - Blocului electoral „Alianța 
Braghiș” și doar 11 mandate a avut Partidul Popular Creștin Democrat. 

În cel de-al patrulea scrutin electoral din 6 martie 2005 au participat 23 de 
concurenţi electorali, inclusiv 2 blocuri electorale, 9 partide sau mişcări social-
politice şi 12 candidaţi independenţi. Cele mai multe mandate le-a luat Partidul 
Comuniștilor din Republica Moldova - 56, Blocului electoral Moldova 
Democrată i-au revenit 34 de mandate și Partidului Popular Creștin Democrat - 
11. În acest mandat PPCD coalizează în direct cu PCRM, formând coaliţia 
„roş-oranj”, necesară pentru alegerea preşedintelui Voronin. De asemenea, 
spre sfârşitul mandatului Iu. Roşca obţine postul de prim viceprim ministru. 

Din cauza trădării cauzei naţionale PPCD în alegerile parlamentare din 5 
aprilie 2009 nu a mai trecut pragul de 6%, obţinând doar 3% de voturi. În 
aceste alegeri PPCD a fost unicul partid care a adoptat un jurământ: „Jur în 
faţa lui Dumnezeu şi a fraţilor mei de familie politică, să fiu un bun apărător şi 
promotor al intereselor naţionale ale Republicii Moldova, să îmi iubesc Patria 
pînă la jertfire de sine, să slujesc principiile democratice şi idealurile 
naţionale din toată inima mea şi din tot cugetul meu, să îmi dăruiesc toată 
priceperea şi străduinţa pentru realizarea obiectivelor programatice ale 
PPCD, să îmi iubesc şi să îmi ajut întotdeauna colegii de partid, să îmi asum 
toate riscurile, suferinţele, greutăţile şi limitările în calea afirmării idealurilor 
noastre. Jur în faţa Mîntuitorului nostru Iisus Hristos să respect acest legămînt 
cu onoare şi demnitate pînă la sfîrşitul vieţii mele. Aşa să mă ajute 
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Dumnezeu!”. Cât fariseism din partea unuia care procedează tocmai invers 
jurământului dat. 

În alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 PPCD a obţinut doar 0,53% 
din sufragiile alegătorilor. Ce sfârşit jalnic al primului şi celui mai puternic 
partid de orientare naţională. Între anii 2012–2014 PPCD dispare din viața 
politică activă. Relansarea pe scena politică a PPCD are loc în vara anului 
2014, înainte de alegerile parlamentare din noiembrie 2014. Partidul prezintă o 
siglă nouă (sabia pe fundal kaki, însoțită de textul „Planul Roșca”), și un 
program nou, bazat pe valorile creștin-ortodoxe și tradiționaliste: credința, 
unitate națională, patriotism economic și neutralitate permanentă. Cu toate 
acestea, la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 partidul nu a trecut 
pragul electoral, obținând tocmai 0,74% din sufragii. 

Care au fost cauzele acestei căderi? Partidul a avut şi mai are un program 
bun, pronaţional, dar numai scris pe hârtie. Statutul actual prevede că 
„Obiectivele strategice ale PPCD sunt integrarea într-o Europă a națiunilor și 
înfăptuirea unității naționale” (art. 8, Capitolul II al Statutului actual) „PPCD 
rămâne atașat ideii de unitate națională, care trebuie acceptată ca un dat și ca 
o condiție primordială a păcii în regiune. Ideea de unitate națională trebuie să 
fie luminată de morala creștină”, (Programul actual, art. 41. Unitate națională). 
„Aderarea Republicii Moldova într-un viitor previzibil la Uniunea Europeană 
constituie pentru noi un obiectiv strategic major....” (Program, art. 42. Integrare 
europeană). „Având în vedere situația geopolitică a Republicii Moldova, PPCD 
apreciază drept inadecvat principiul neutralității fixat în Constituție. Opțiunea 
strategică irevocabilă a PPCD de integrare a Republicii Moldova în Alianța 
Nord-Atlantică constituie singura soluție viabilă pentru apărarea 
independenței, suveranități și integrității statului” (art. 44. Securitatea noastră 
militară).  

Cum s-a întâmplat această turnură a ”marelui strateg” Iu. Roşca cu 180o, 
ca acum să declare absolut totul invers? Este foarte clar că a fost întotdeauna 
omul Moscovei. Acum se ştie că FPCD (ulterior PPCD) nu a urmărit niciodată 
scopul de a lua o majoritate parlamentară. Scopul lui Iurie Roşca a fost 
zădărnicirea prin orice mijloace a oricăror încercări de unificare a forţelor 
democratice. Unele au fost declaraţiile acestui sinistru personaj al Mişcării de 
Eliberare Naţională şi cu totul altele rezultatele. „Eu nu mă joc de-a politica. 
Ştiu exact ce vreau şi ce am de făcut. Şi fac (asta am simţit şi am văzut: 
distrugerea Mişcării de Eliberare Naţională). Nu aştept succese facile, dar 
pregătesc temeinic un succes durabil (da, a atins acest succes până la 5 aprilie 
2009)...Eu nu sunt un parvenit în meseria de politician (ca să vezi!!!)”, declara 
într-un interviu Iu. Roşca cu vreo zece ani în urmă. La întrebarea ce crede Iu. 
Roşca despre Iu. Roşca, răspunsul a fost cu o absolută lipsă de modestie. 
„Crede că e un băiat bun, care merită să fie susţinut de toată lumea (!!!). Ştie 
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bine ce vrea (aceasta au înţeles, în sfârşit, şi alţii), stabil în opţiuni (atât de 
stabil, încât a pendulat de la extrema dreaptă la extrema stângă) şi poate să-şi 
atingă ţinta, trecând (peste cadavre-n.a.) prin greutăţi de care alţii, cei care se 
consideră normali, fug. Că e un om care îşi iubeşte fără rezerve neamul (atât de 
tare, că l-a trădat în repetate rânduri). Pentru el a avea succes în politică 
înseamnă a-şi păstra neîntinate idealurile şi crezul. Unii ca mine nu se lasă 
bătuţi, nici morţi”, declară pompos Iu. Roşca [176, p. 10].  

Unde sunt acum idealurile şi crezul lui Iu. Roşca, ştiu cu toţii. Unde se 
află acest politicastru, Iu. Roşca, acum? La groapa de gunoi. După 18 ani de 
ducere la râpă a celui care a fost puternicul Front Popular, când a adus partidul 
la fundul gropii, i-a cedat generos timona unui tânăr măgulit de această „mare 
onoare”. „Maurul şi-a făcut datoria. Maurul poate să plece!”, spune un vechi 
dicton. Şi a plecat. Le-aş sugera tinerelor marionete ale lui Roşca să pună în 
discuţie nu numai modificarea Statutului şi a Programului, ci şi denumirea 
partidului (care nu mai are nimic comun cu creştin-democraţia), mai conformă 
noului curs, dar poate mai bine desfiinţarea lui, ca un hoit politic aflat într-o 
stare avansată de putrefacţie, care nu mai poate fi resuscitat. PPCD de mult a 
încetat să mai fie un partid de dreapta. Numai orbii aflaţi alături de Iu. Roşca nu 
observau acest lucru. Exclus din familia Partidului Popular European pentru 
deturnarea geopolitică spre o orbită răsăriteană, călcând în picioare stindardul 
luptei de eliberare naţională şi antisovietică, mânat către fundătura eurasiatică şi 
înrolat în frontul unic al partidelor promoscovite împotriva orientării 
proeuropene – acesta este PPCD-ul de astăzi care, de fapt, practic nu mai există. 
Partidul naţional antiimperialist de ieri s-a transformat într-un partid 
antieuropean, antiNATO, antiamerican şi antiromân, pe de o parte, şi 
promoscovit, eurasianist, proseparatist disimulat. „În schimbul acestei prezențe 
militare ruse neplăcute, indezirabile, dar inevitabile (ca să vezi, mai ieri cânta 
altfel!) pentru noi, un obstacol pe care  nu-l putem depăși și pe care îl putem 
transforma într-un avantaj”, declara Iu. Roșca în conferința de presă din 19 
martie 2014. După cum vedeţi, nu mai este pentru retragerea Armatei a 14-a din 
Transnistria.  

Iată ce declaraţii face astăzi prounionistul proeuropean de altădată şi mare 
prieten astăzi al Rusiei, „Cu Rusia avem o istorie comună (tocmai de 200 de 
ani!!! comparativ cu peste 5000 de ani de existenţă a stră-strămoşilor noştri!), 
cultură comună (ce ar putea fi comun între cultura multimilenară a poporului, 
aşchie a căruia suntem, şi cultura unui amalgam asiatic de popoare, care este în 
mare parte de împrumut), credinţă comună (cu România nu mai avem o cultură 
comună, o credinţă comună – n.a.) şi interese economice comune…Rusia 
trebuie să devină scopul Republicii Moldova în plan politic şi economic”. A 
cam luat-o razna acest sclav al gândirii putiniste şi dughiniste (eurasianiste). La 
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întrebarea moderatorului cu cine va coaliza pentru aşi îndeplini programul 
electoral grandios insul a declarat literalmente următoarele: „Scopul principal al 
nostru (dar nu numai al lor!) este neadmiterea la putere a nici unui partid din 
actuala guvernare coruptă şi mafiotă”. Dar şi Kremlinul are acelaşi scop. Ce 
coincidenţă!!! Vă mai amintiţi aceeaşi declaraţie făcută de Roşca acum 15 ani, 
când cu ajutorul „partenerilor săi strategici – comuniştii” (declaraţia îi 
aparţine!) a dat jos guvernul Sturza, care era „unul corupt şi mafiot”, 
îndepărtând momentul semnării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană 
(deja pregătit spre semnare de guvernarea de atunci!) cu 15 ani. Are băiatul 
acum o patimă către clasicii marxism-leninismului. „Noi vom veni la putere „în 
serios şi pe durată lungă (vrabia mălai visează!)”, cum spusese V. Lenin. 
„Vom declara război total mafioţilor (dar el cum s-a căpătuit cu averea de 
milioane, nu ne-ar spune şi nouă? – n.a.)” a declarat plin de sine creştin-
democratul Roşca îmbrăcat în hainele lui Iuda. Chiar aşa a şi fost. A luat tocmai 
0,74% la ultimele alegeri parlamentare PPCD-ul lui.  

S-a copt la minte băiatul de altădată, s-a maturizat. A devenit mare 
promotor al ideologiei eurasianiste a „filosofului” de la Moscova A. Dughin, 
supranumit şi cardinal din umbră, ideolog al Kremlinului, care reprezintă o 
colecție de falsuri şi speculații preluate din arsenalul țarismului, 
kominternismului, național-bolșevismului, panslavismului, misticismului politic 
sau panortodoxismului rus.  

Iar noi, cei dezbinaţi de el şi alţii ca el, pe parcursul a circa 25 de ani, am 
rămas cu buza umflată. Şi astăzi „fenomenul Roşca” mai persistă. El constă din 
mari „luptători” pentru binele „Neamului”, care ne dezbină în continuare. După 
25 de ani de rătăciri prin junglele democraţiei, constatăm cu mare regret că cea 
mai mare belea pe capul nostru a fost Iurie Roşca. Mai toate relele la noi se trag 
din neunirea noastră, iar Iu. Roşca a făcut tot posibil ca această unire să nu fie. 
Deosebit de inspirat despre acest fenomen scrie cunoscutul umorist Teodor 
Popovici: „Avut-au un partid aşa de mare / Dar membrii lui s-au dus în cele 
mici/. Cel mare s-a prostit aşa de tare /Că au rămas în el doar bolşevici”. 
 

5.3. Partidul Forţelor Democrate 
 

În legătură cu disensiunile apărute între liderii FPM, 
referitoare la tactica formaţiunii, diminuării ponderii şi 
influenţei politice a acesteia, o parte din membrii FPM 
convoacă, la 9 ianuarie 1993, un Congres al Intelectualităţii 
din Moldova (CI), care decide fondarea unui partid de centru-
dreapta cu acelaşi nume. De fapt, precizarea statutului CI s-a 

produs la Congresul II din aprilie 1993 când a fost adoptat programul CI. 
Partidul se pronunţa pentru „independenţa reală a Republicii Moldova” şi în 
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acelaşi timp pentru „realizarea idealurilor naţionale ale neamului nostru”. În 
fruntea partidului a fost ales acad. Alexandru Moşanu.  

La 27 februarie 1994 au avut loc primele alegeri parlamentare pe bază de 
pluripartidism, la care a luat parte pentru prima oară şi CI. În componenţa 
blocului electoral „Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor” constituit din Congresul 
Intelectualităţii din Republica Moldova (CI), Alianţa Ţăranilor Liberi 
(PNŢCDM), Liga Democrat-Creştină a Femeilor din Moldova, Partidul 
Democrat-Creştin din Moldova şi Partidul Naţional Liberal au acumulat 9,2% 
de voturi (11 mandate). 

În iunie 1994 CI, împreună cu Partidul Democrat şi Partidul Democrat 
Creştin, au creat, în baza statutului şi programului CI, Congresul Democrat Unit 
(CDU). În octombrie 1995 CDU şi-a schimbat denumirea în Partidul Forţelor 
democratice (PFD), introdusă în noua redacţie a programului din iulie 1996, şi 
prin „aderarea la formaţiune a reprezentanţilor diverselor categorii sociale”. 

În alegerile prezidenţiale din 17 noiembrie 1996 PFD participă cu 
propriul candidat Valeriu Matei, care a acumulat 8,9% de voturi. Se consideră 
că participarea în prezidenţiale cu candidat propriu a fost o eroare tactică a 
Partidului care, în final, a contribuit la victoria lui P. Lucinschi. 

În alegerile parlamentare din 22 martie 1998 Partidul Forțelor 
Democratice a participat de unul singur şi a obţinut 11 mandate. Participă la 
formarea „Alianţei pentru Democraţie şi Reforme” (ADR) la 21 aprilie 1998 şi 
crearea unei guvernări de centru - dreapta. Disensiunile din cadrul ADR-ului, 
dintre ADR şi preşedintele Lucinschi, interesele de grup, orgoliile liderilor, 
intrigile, incompetenţa, corupţia etc., au determinat fragilitatea şi ineficienţa 
guvernelor „Alianţei”, creşterea sărăciei şi a disperării în societate, conducând 
la destrămarea ADR-ului şi la compromiterea componentelor acesteia, la 
ascensiunea şi dominarea comuniştilor. O eroare a fost şi votarea în parlament a 
schimbării modului de alegere a preşedintelui – alegerea în parlament. 

La 25 februarie 2001, în Republica Moldova au fost organizate alegeri 
parlamentare anticipate din cauza incapacităţii Parlamentului de a alege şeful 
statului în decembrie 2000. În aceste alegeri forţele democrate au intrat foarte 
dispersate. Conducerea PFD nu a acceptat propunerile altor partide de orientare 
democratică de a forma bloc electoral şi a acumulat un scor ruşinos – doar 
1,22% de voturi. Din cauza neunirii în aceste alegeri forţele democrate au pus 
pe tipsie comuniştilor 28% de voturi, aducându-i la guvernare pentru opt ani de 
zile. În a. 2002 PFD şi-a încetat activitatea. Care au fost cauzele dispariţiei atât 
de rapide a acestui partid promiţător? Într-o măsură mai mică, însă aceleaşi ca şi 
în cazul PPCD – boala liderismului. Fiind adoptat la început un statut foarte 
democratic la capitolul „Alegerea preşedintelui Partidului” ulterior a fost 
încălcat în repetate rânduri, Valeriu Matei rămânând preşedintele PFD până la 
dispariţia lui în 2002.  



Istoria Republicii Moldova                                                                                   275 
 

5.4. Partidul Democrat Agrar din Moldova 
 

La 19 octombrie 1991 deputaţii agrarieni din Parlamentul 
Republicii Moldova, reprezentanţi ai fracţiunii „Viaţa Satului”, 
susţinuţi de nomenclaturişti şi funcţionarii agrarieni de diferite 
nivele din structurile de stat, inclusiv de preşedinţii de 
colhozuri şi sovhozuri, convoacă congresul de constituire a 
Partidului Democrat Agrar din Moldova (PDAM). Spre sfârşi-

tul mandatului acestui parlament, făcând bloc cu aripa de stânga rusofilă, toate 
acestea au condus la deturnarea cursului logic care abia se înfiripase pe acest 
meleag aflat în calea tuturor relelor. Această alianţă a zădărnicit funcţionarea 
normală a primului parlament care, în final, şi-a încetat activitatea înainte de 
termen. Alianţa anacronică între aceste două grupuri, care au avut scopuri 
absolut diferite, s-a păstrat şi în cel de-al doilea parlament, constituind 
cunoscuta coaliţie anacronică de guvernare – coaliţia agrarian-interfrontistă. 

În alegerile parlamentare anticipate din 27 februarie 1994 Partidul 
Democrat Agrar din Moldova (PDAM) ia un scor neaşteptat de mare - 43.18% 
voturi, obţinând 56 mandate. Împreună cu Blocul electoral „Partidul Socialist şi 
Mişcarea Unitate-Единство”, care a acumulat 22%, obţinând 28 mandate, a 
format coaliţia de guvernare. Alcătuind majoritatea parlamentară şi formând 
guvernul, doar au mimat reformele sau chiar s-au opus, determinând haosul, 
dezastrul economic şi pauperizarea extremă a populaţiei. În plus, ei au încercat 
mai mult ca alții să federalizeze Republica. O faţetă ruşinoasă a activităţii 
acestui parlament a fost introducerea în Legea Supremă – constituţie a 
sintagmei „limbă moldovenească” cu toate că în Declaratia de Independenţă 
figura limba română drept limbă de stat. De acest parlament se mai leagă un 
eveniment nu mai puţin important, cel puţin din punct de vedere patriotic: 
imnul „Deşteaptă-te, române”, imnul Republicii Moldova timp de patru ani, 
este înlocuit, la 22 iulie 1995, cu „Limba noastră”. 

În pofida declaraţiilor preşedintelui agrarian, făcute la Congresul al IV-lea 
din 14 iunie 1997, referitor la centrismul formaţiunii, PDAM a fost, bineînţeles,  
un partid de stânga , fapt demonstrat şi de fructuoasa colaborare în Parlament 
(1994-1998) cu fracţiunea parlamentară a forţelor de stânga „Unitatea 
Socialistă”. Acest partid a avut cea mai scurtă durată de viaţă dintre partidele 
parlamentare. În alegerile din 22 martie 1998 PDAM a acumulat doar 3,63% 
din sufragii, de 12 ori! mai puţin ca în alegerile precedente. Perioada 1994-1998 
de guvernare agrointerfrontistă a fost, în mare parte, o perioadă de stagnare în 
procesele de democratizare demarate de primul parlament. Pentru guvernarea 
extrem de proastă electoratul l-a taxat dur. 
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5.5. Partidului Renaşterii şi Concilierii din Moldova 
 
La 15 iulie 1995  a avut loc adunarea de constituire a 

Partidului Renaşterii şi Concilierii din Moldova (PRCM), iar 
la 26 august 1995 Congresul I al acestui partid a adoptat 
statutul şi programul. Noul partid a fost organizat de 
Preşedintele în exerciţiu al Republicii Moldova Mircea 
Snegur. Nemulţumit de statutul şi rolul jucat în cadrul 

Partidului Democrat Agrar, care se afla la guvernare, Mircea Snegur a părăsit 
Partidul Democrat Agrar şi a creat propria formaţiune politică pentru a fi 
susţinut în alegerile prezidenţiale din toamna anului 1996. Conform 
programului PRCM intenţiona să joace rolul unui partid de centru, considerând 
renaşterea şi concilierea civică şi etnică „o condiţie primordială în combaterea 
sărăciei şi subdezvoltării”. PRCM îşi propunea, printre altele, asigurarea 
independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, „cultivarea 
receptivităţii moldovenilor faţă de denumirea ştiinţifică corectă a limbii literare 
- limba română…”, „aderarea la sistemul de valori europene” şi intrarea în 
Uniunea Europeană etc. 

Primul botez partidul PRCM l-a avut în alegerile prezidenţiale din                   
1 noiembrie 1996 (primul tur) şi 1 decembrie 1996 (turul 2), unde a partcipat cu 
propriul candidat – preşedintele PRCM M. Snegur, susţinut de o largă alianţă a 
partidelor din opoziţie. M. Snegur a acumulat în primul tur 38,75% din sufragii, 
situându-se pe primul loc, iar în turul II – 45,98%, situându-se pe locul 2 după 
P. Lucinschi. 

În alegerile parlamentare din 22 martie 1998 PRCM participă în 
componenţa Blocului electoral „Convenţia Democrată din Moldova” (CDM) 
împreună cu Frontul Popular Creştin Democrat; Partidul Ecologist „Alianţa 
Verde” din Moldova; Liga Democrat-Creştină a Femeilor din Moldova şi 
Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova, luând 19,42%, ceea ce i-a 
permis să depăşească pragul electoral de 4% şi să intre în posesia a 26 mandate 
de deputaţi în Parlamentul de legislatura a XIV-a. 

La alegerile parlamentare de la 25 februarie 2001, PRCM a obținut 5,79% 
de voturi, ceea ce nu i-a permis să depășească pragul electoral de 6%. A fost o 
greşeală tactică a liderului Partidului că nu a răspuns la solicitările de unire a 
mai multor partide de centru-dreapta. Liderii unor partide democratice de atunci 
– Partidul Liberal (PL) (preşedinte Mircea Rusu), Partidul Naţional Ţărănesc 
Creştin Democrat (PNŢCD) (preşedinte Valeriu Muravschi), nou formatul 
Partidul Social Liberal (PSL) (preşedinte Oleg Serebrian, Ala Mândâcanu, Igor 
Clipii), Sergiu Mocanu, reprezentantul Partidului Renaşterii şi Concilierii din 
Moldova, Valentin Dolganiuc, liderul fracţiunii desprinse de la PPCD, Grupul 
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Nedelciuc, care a părăsit PFD ş.a. au dus o serie de discuţii privind coalizarea 
forţelor democratice în viitoarele alegeri parlamentare anticipate. După mai 
multe runde de tratative se prefigurase deja o construcţie virtuală a noului 
partid. Fusese chiar elaborat un statut (propus de O. Serebrian) de alegere a 
preşedintelui noului partid, conform căruia liderul viitorului partid nu trebuia să 
fi fost comunist. Cum se vorbeşte în Basarabia O. Serebrian şi-a făcut statutul 
„sub dânsul”. Şi ce credeţi că a fost mai departe? După atâtea întâlniri în sfârşit 
se ajunsese la ideea fuzionării mai multor partide în unul singur. Liderii 
partidelor au convenit ca în toamnă să fie convocate simultan congresele 
partidelor PL, PNŢCD, PSL (fără PRCM) şi să fie realizată fuzionarea pe 
trunchiul Partidului Social Liberal cu aderarea aripii Nedelciuc şi, poate a aripii 
lui V. Doganiuc, la care O. Serebrian a reacţionat în felul următor: „Noi am avut 
congresul nostru în primăvară (avusese loc Congresul de constituire a 
Partidului Social Liberal în baza Ligii Democrat Creştine a Femeilor din 
Moldova (Ala Mândîcanu) şi Mişcării Socio-Liberale (O. Serebrian) – n.a.) şi 
din această cauză nu putem organiza atât de des congrese (de parcă în istoria 
altor partide n-au fost cazuri de convocare chiar a trei congrese într-un an atunci 
când au fost dictate de situaţie). Noi putem rezerva 1/3 din locuri în Consiliul 
Republican şi un post de vice-preşedinte”. La acel moment această declaraţie 
părea cel puţin stranie, fiindcă PL, dar şi PNŢCD erau totuşi partide mai 
puternice cu structuri teritoriale, iar PSL tocmai se formase. Îmi mai amintesc 
de spusele unui alt pretins lider al unui partid democratic, care, de asemenea, se 
considera important, declarate la unul dintre congresele partidului ca răspuns la 
chemarea de unificare a forţelor democratice a dlui V. Muravschi „Să vină ele, 
căpuşele, la noi...”. „Enteresul şi iar enteresul”, cum ar spune I.L.Caragiale.   

În dorința de a crea o formațiune politică puternică, capabilă de a se 
opune cu succes Partidului Comuniștilor, Partidul Renașterii și Concilierii din 
Moldova (PCRM), Uniunea Social-Liberală „Forța Moldovei” (USLFM) și 
Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat (PNȚCD) au fuzionat la 24 martie 
2002, creând Partidul Liberal. La 2 noiembrie 2002 a avut loc Congresul al     
V-lea, extraordinar al Partidului Liberal. Din conducerea noului partid au făcut 
parte: Mircea Snegur - ca președinte de onoare; Veaceslav Untilă – preşedinte; 
 Valeriu Muravschi, Vlad Ciobanu, Mircea Rusu, Mihai Cimpoi și mai mult de 
30 de deputați, care în 1991 au votat Declarația de Independență a Republicii 
Moldova. La 19 iulie 2003 prin fuziunea Alianței Social-Democrate din 
Moldova, Partidului Liberal (PL) și a Alianței Independenților din Republica 
Moldova (AIRM), s-a format Partidul Alianța „Moldova Noastră”. Președinte 
al noului partid a fost ales S. Urechean, pe atunci primarul general al 
municipiului Chișinău.  
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5.6. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 
 

Unul dintre cele mai puternice partide parlamentare din 
această scurtă perioadă de independenţă a Republicii Moldova a 
fost fără îndoială Partidul Comuniştilor (PCRM). Cum a apărut 
acest partid pe arena politică atunci când cu câţiva ani înainte 
fusese interzis se părea „pe veci”? PCM a fost scos în afara legii 

la 23 august 1991 pentru susținerea puciului PCUS de la 19-21 august 1991 (ca 
filială a PCUS). Se părea că fusese scos pe vecie, în special, după apariţia mai 
multor informaţii despre genocidul stalinist. N-a fost să fie. Deja la 7 septem-
brie 1993 Prezidiul Parlamentului adoptă o hotărâre (nr. 1595-XII), semnată de 
Petru Lucinschi, care îl înlocuise pe Alexandru Moşanu la cârma Legislativului, 
în care se spune că „cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să se asocieze în 
organizaţii de partid comuniste în conformitate cu prevederile Legii privind 
partidele…”. Astfel a fost votată repunerea în legalitate a organizaţiei comu-
niste sub alt nume – Partidul Comuniştilor, succesor de drept al PCUS şi PCM. 
P. Lucinschi, fost prim secretar al PCM, a explicat că a făcut acest lucru la 
sugestia structurilor europene care vedeau în aceasta „îngrădirea dreptului la 
asociere”. La rândul său Victor Stepaniuc, unul din cofondatorii PCRM, spune 
că nu au fost adresări către instituţiile internaţionale, ci doar către cele locale.  

După repunerea în legalitate (comuniştii de astăzi ar trebui să-i fie 
mulţumitor lui P. Lucinschi, care este naşul noului partid comunist!) la doar 46 
de zile (observaţi cât de aşteptată era această decizie pentru armata de comunişti 
rămaşi fără treabă şi mulţimea de susţinători ai lor), adică la 22 octombrie 1993, 
are loc prima conferinţă de constituire a PCRM, în cadrul căreia a fost aprobat 
Statutul, pronunţată Declaraţia de principii şi ales Consiliul Republican al parti-
dului. La cea de-a doua conferinţă PCRM s-a declarat succesorul în drept al ide-
ologiei Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi a Partidului Comunist al 
Moldovei, fiind înregistrat oficial la 27 aprilie 1994. Spre sfârşitul aceluiaş an 
Vladimir Voronin  este desemnat în funcţia de prim-secretar al CC al PCRM, 
funcţie, pe care o deţine şi astăzi (aceeaşi boală a liderismului!). 

Primul botez (cu toate că acest cuvânt nu poate fi utilizat în cazul 
sataniştilor!) PCRM l-a primit în alegerile din 1998. Dar asta nu înseamnă că 
patru ani de zile partidul a fost inactiv. PCRM a participat în alegerile 
prezidenţiale din 1996 cu propriul candidat – V. Voronin, care conform ADEPT  
a obţinut 10,23% din voturile exprimate ale alegătorilor în primul tur, plasându-
se pe locul 3 (după P. Lucinschi şi M. Snegur). În al doilea tur, PCRM l-a susţi-
nut pe Petru Lucinschi, contracandidatul căruia a fost Mircea Snegur. 

Începutul celei de-a doua jumătăţi a anilor ‘90 a fost marcat de creşterea 
restanţelor la salarii şi pensii, ulterior crescând considerabil numărul şomerilor 
şi, respectiv, al gasterbaiterilor. Tot mai des încep să se facă auzite critici dure 
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la adresa autorităţilor, populaţia considerând, potrivit sondajelor din acea 
vreme, că independenţa a adus doar greutăţi şi înrăutăţirea condiţiilor de trai. 
Acest lucru a făcut că doar peste doi ani la alegerile parlamentare din 1998, 
PCRM obţine circa 30% din sufragii, obţinând 40 de mandate. A fost partidul 
care a luat cele mai multe voturi însă a rămas în opoziţie pentru următorii trei 
ani, forţele democrate de centru-dreapta şi dreapta creând Alianţa pentru Demo-
craţie şi Reforme (ADR). De menţionat că în alegerile parlamentare din 1998, 
Partidul Democrat Agrar din Moldova, „colosul cu 56 de mandate în 
parlamentul precedent” nici măcar nu a depăşit pragul electoral de 4%. Sunt un 
fenomen pur moldovenesc aceste devieri bruşte ale electoratului. 

Acest mandat al parlamentului a fost caracterizat de disensiuni 
interminabile în cadrul ADR, între ADR şi preşedintele Lucinschi, utilizate 
eficient de PCRM în modificarea procedurii de alegere a preşedintelui 
Republicii din alegeri directe (când Voronin a înţeles că nu are şanse) în 
alegerea preşedintelui de către parlament cu 2/3 de voturi. De asemenea, prin 
alianţa PPCD cu PCRM este demis guvernul Sturza, care urma să depună la 
summitul de la Helsinki cererea de aderare la Uniunea Europeană. O altă bombă 
cu efect întârziat a fost plasată de PPCD prin majorarea pragului de trecere a 
partidelor de la 4% la 6%, care a avut un efect extrem de negativ la următoarele 
alegeri. Interesele de grup, orgoliile liderilor, incompetenţa, corupţia etc. au 
condus la instabilitatea şi ineficienţa guvernelor „Alianţei”, compromiterea 
componentelor Alianţei fapt ce a condus inevitabil la ascensiunea comuniştilor. 
În final, din cauza nealegerii preşedintelui Republicii de către parlament, 
parlamentul este dizolvat şi sunt anunţate alegeri anticipate. 

Alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001 au fost organizate 
ca urmare a incapacităţii Parlamentului de a alege şeful statului în decembrie 
2000. Alegerile s-au desfăşurat pe fundalul manifestării efectelor a două crize 
— economică şi constituţională. Cauza primei a fost colapsul financiar din 
Rusia din august 1998, care a afectat extrem de puternic economia Republicii 
Moldova. În urma lansării iniţiativei preşedintelui P. Lucinschi de revizuire a 
Constituţiei în scopul extinderii prerogativelor prezidenţiale în 1999 s-a 
declanşat o criză constituţională acută, care s-a soldat cu limitarea anumitor 
atribuţii prezidenţiale şi alegerea Preşedintelui de către Parlament prin votul a 
3/5 din deputaţi.  

La alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001, în situaţia 
când partidele de centru-dreapta s-au prezentat separat, PCRM a acumulat 
50,2% din voturi. În urma redistribuirii voturilor luate de partidele perdante 
PCRM obține suplimentar încă 20 de mandate, acumulând în total 71 de 
mandate. Pragul electoral de 6% n-a putut fi depăşit nu numai de partidele mici, 
dar nici de cele considerate mari - Partidul Renaşterii şi Concilierii din 
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Moldova, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Forţelor Democratice. 14 
partide care n-au trecut pragul electoral au acumulat 28% din sufragii, ele fiind 
împărţite între formaţiunile câştigătoare proporţional cu procentele acumulate, 
cele mai multe revenind, desigur, comuniştilor. Aceasta s-a întâmplat din cauza 
miopiei liderilor partidelor politice, care nu au acceptat unirea în blocuri 
electorale sau fuzionarea partidelor. 

Scrutinul electoral din 6 martie 2005 a avut loc în condiţii dificile când în 
Ucraina, România şi Georgia au loc revoluţii orange. Cu toate acestea succesul 
PCRM a fost major:  PCRM a acumulat 49,48%, iar în urma redistribuirii i-au 
revenit 56 de mandate, cu unul mai puţin decât minimul necesar pentru alegerea 
Preşedintelui. De menţionat faptul că PCRM a fost susţinut de liderii 
„revoluţiilor oranj” din Georgia (Mihail Saakaşvili) şi din Ucraina (Victor 
Iuşcenko), iar spre sfârşitul campaniei electorale şi de preşedintele României, 
Traian Băsescu.  

Deoarece PCRM nu avea numărul minim de voturi (61) realegerea lui V. 
Voronin  era posibilă doar prin coalizarea cu o parte din opoziţia parlamentară. 
În final V. Voronin  a fost susţinut de cei opt deputaţi din PDM, care a ieşit din 
componenţa Blocului electoral „Moldova Democrată”, de cei trei deputaţi ai 
PSL, ieşit din acelaşi bloc electoral şi, marea surpriză (ulterior s-a stabilit o 
bună conlucrare a lui Iu. Roşca cu V. Voronin), de cei 11 deputaţi ai PPCD. 
Deputaţii AMN nu au participat la votare. În consecinţă, din cei 78 de deputaţi 
care au participat la alegerea şefului statului 75 au votat pentru Vladimir  
Voronin. Contracandidatul lui Voronin, Gheorghe Duca, a obţinut un singur 
vot, iar 2 buletine au fost declarate nevalabile. 

Guvernarea comunistă de opt ani a fost o perioadă, în care au fost mimate 
tot soiul de reforme economice şi programe de dezvoltare. Nefiind în stare să se 
rupă de mentalitatea sovietică de gospodărire la nivel statal (nu şi familial, aici 
însuşind şi promovând cu succes metodele de îmbogăţire personală a Familiei), 
încercând să reanimeze hoitul sovietic în industrie şi cel kolhoznic în 
agricultură, Voronin practi a nimicit-o. A se vedea acţiunile pur bolşevice de 
formare a staţiilor de maşini şi tractoare (SMT)! Unde sunt aceste SMT-uri? De 
lichidare a sărăciei! În rezultat am devenit cel mai sărac stat în Europa, 
întrecând-o chiar pe Albania. Sau lozinca din alegerile parlamentare: „să creăm 
40 de oraşe în Republică!!!”.Guvernarea comunistă nu a reuşit nici măcar să 
reanimeze hoitul kolhoznic, nici să promoveze reforme economice, aducând 
Republica Moldova într-o criză economică profundă. Toate programele de 
dezvoltare, declarate cu atâta plombă au eşuat. De fapt nici nu se putea întâmpla 
altfel într-un stat hipercentralizat unde totul hotăra V. Voronin, el fiind de facto 
preşedinte al Republicii, preşedinte al Parlamentului, prim ministru (Ostapciuc, 
Tarlev şi Greceanîi fiind nişte marionete), având sub el justiţia şi presa. A creat 
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un imperiu economic totalmente controlat de Familia Voronin. Câţi 
întreprinzători au fost înghiţiţi de acest imperiu al lui Oleg Voronin, fiul 
președintelui, care a devenit cu ajutorul babacului cel mai bogat om din 
Republica Moldova doar în 8 ani. 

Totuşi cum se explică faptul că Republica Moldova a ajuns să fie 
guvernată de comuniști două mandate consecutiv atunci când se detaşase de 
ideologia comunistă în ’89 „pentru totdeauna”? 

Anul electoral 2009 a devenit anul “schimbării”. După perioada de opt 
ani (2001-2009) de guvernare absolută PCRM a fost nevoit să cedeze puterea în 
pofida faptului că la alegerile din 5 aprilie a obţinut 60 de mandate din 101.  

Campania electorală pentru alegerile din 5 aprilie a fost una foarte dură. 
Guvernarea comunistă era învinuită (pe drept!) de intimidare a partidelor 
politice de opoziţie, de declanşarea unui război mediatic contra opoziţiei, 
suprimând anterior toate posturile TV şi radio ale opoziţiei, de utilizare a 
resurselor administrative şi de fraudare masivă a alegerilor. În rezultat, pe 6 
aprilie, după anunţarea rezultatelor preliminare ale alegerilor, s-au 
declanşat proteste de masă spontane contra acestor rezultate, fraudate de către 
PCRM. Protestele desfăşurate  de tineri pe 6 aprilie au fost paşnice. Însă pe 7 
aprilie, în rezultatul unor provocări (se consideră că ar fi fost organizate) ele au 
degenerat în acte de violenţă soldate cu vandalizarea clădirilor Preşedinţiei şi 
Parlamentului. Guvernarea comunistă a recurs la reprimare în forţă, arestări, 
intimidări, soldate cu numeroase cazuri de tortură şi maltratare a protestatarilor 
deţinuţi şi câteva omoruri. 

Ulterior, V. Filat, S. Urechean şi D. Chirtoacă au avut mai multe 
întrevederi cu preşedintele parlamentului Marian Lupu, prim-ministrul Zinaida 
Grecianîi şi preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin, la care s-a 
discutat unica problemă - contestarea rezultatelor alegerilor şi repetarea 
alegerilor, însă fără rezultate. Către sfârşitul zilei de 5 aprilie 2009, Preşedintele 
Republicii Moldova a venit cu o adresare către populaţie, în cuprinsul căreia 
acuza pe liderii opoziţiei V. Filat, M. Ghimpu şi S. Urechean că au ales „calea 
crimei grave îndreptate împotriva Moldovei”, afirmând că guvernarea nu va 
permite nimănui să „încalce drepturile omului, să ignore legislaţia şi să 
satisfacă poftele nesăbuite ale forţelor oculte, extremiste”. 

Coaliţia pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia-2009” a declarat 
alegerile din 5 aprilie 2009 drept incorecte şi doar parţial libere, deoarece 
alegătorii din Transnistria nu au putut vota, iar cetăţenii moldoveni de peste 
hotare nu au avut acces la secţii de votare.  

Toate partidele democrate, care au întrat în parlament (Partidul Liberal, 
Partidul Liberal Democrat din Moldova, Alianţa „Moldova Noastră”) nu au 
recunoscut rezultatele alegerilor. OSCE a constatat un şir de nereguli în alegeri. 
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Liderul AMN S. Urechean a declarat că observatorii formaţiunii au înregistrat 
numeroase încălcări de legislaţie. „Momentan facem o investigare a tuturor 
încălcărilor, vom face un dosar şi în baza acestuia vom acţiona. Toate acţiunile 
noastre vor fi coordonate cu celelalte două partide care acced în Parlament: 
Partidul Liberal Democrat din Moldova şi Partidul Liberal. La acţiunile 
masive de protest sigur că oamenii vor ieşi, căci s-au săturat de viaţa pe care o 
duc datorită Partidului Comuniştilor…Noi excludem cooperarea cu PCRM şi 
nu vom vota pentru preşedintele propus de aceştia. De altfel, credem că PCRM 
a cîştigat alegerile pe termen scurt, dar nu pe termen lung. Viitoarele alegeri, 
care nu vor avea loc peste 4 ani, ci mai devreme, acest partid le va pierde”. 

„Schimbarea” s-a produs ca urmare a unui conflict politic între PCRM şi 
opoziţia liberală care, după alegerile ordinare, a reuşit să blocheze alegerea de 
către Parlament a şefului statului, provocând alegeri anticipate. După mai multe 
tentative de căutare a „votului de aur” pentru alegerea Preşedintelui Republicii 
Moldova (preşedintele Voronin era sigur ca va avea mai multe voturi în 
susţinerea lui!) şi eşecul alegerii Preşedintelui Parlamentul a fost nevoit să se 
autodizolve şi să anunţe alegeri parlamentare anticipate, care au fost anunţate 
pentru 29 iulie 2009. 

În rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 PCRM a 
obţinut 48 de mandate, cu 12 mai puţin decât 4 luni în urmă! De fapt în aceste 
alegeri a început procesul căderii PCRM. O fracţiune importantă a PCRM în 
frunte cu ex-spicherul M. Lupu a părăsit PCRM. Transfugii din PCRM au 
fortificat Partidul Democrat din Moldova (PDM), aducând PDM aprroximativ 
10 mandate (în alegerile din aprilie PDM a acumulat 2,97%).   

Astfel practic a luat sfârşit hegemonia PCRM pe arena politică a 
Republicii Moldova. Ce a reuşit acest partid în cei 15 ani de existenţă? Şapte 
ani după repunerea în cadrul legal a PCRM cetăţenii au votat, în februarie 2001, 
promisiunea PCRM de a restaura socialismul, de a construi comunismul şi de a 
participa la „constituirea pe baze benevole şi reînnoite a unei federaţii a 
fostelor republici sovietice”. Cu toate acestea, „lunecarea” PCRM spre centrul 
spectrului politic a început peste aproximativ o jumătate de an de la preluarea 
puterii în februarie 2001. Pentru a se menţine la putere PCRM a renunţat la 
principiile de bază ale doctrinei marxist-leniniste, pe care afirma că o 
împărtăşeşte. Aceste lucruri au fost anunţate la conferinţa de partid din 
octombrie 2003, dedicată jubileului de zece ani de la reconstituirea formaţiunii.  

În domeniul ideologic.  În doar 8 ani de guvernare PCRM a evoluat de la 
doctrina marxist-leninistă la promovarea ideilor „postindustrialismului” care, 
conform tipologiei occidentale moderne partidele promotoare ale 
postindustrialismului sunt calificate de extremă dreapta. Şi mai interesant este 
că printre caracteristicile de bază ale partidelor postindustrialiste se numără: 
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existenţa unui lider a cărui directive nu pot fi supuse discuţiilor sau puse la 
îndoială; structurarea strictă, bazată pe tradiţii etc. În mod curios, aceste 
caracteristici se potrivesc perfect PCRM. În orice caz, în cei opt ani de 
guvernare, liderul PCRM a ştiut să impună formaţiunii un comportament 
departe de preceptele ideologice comuniste, preferând să răspundă pragmatic 
necesităţilor curente ale societăţii, dar şi propriilor interese. A creat un fel de 
ideologie tip „struţo-cămilă”. Astfel, în mod surprinzător, liderii PCRM au 
devenit principalii promotori ai creştinismului ortodox. Sub auspiciile liderului 
PCRM are loc reconstruirea şi ctitorirea lăcaşurilor sfinte, iar în fiecare an se 
organiza aducerea „Focului Sfânt” de la Ierusalim în ajunul sărbătorilor de Paşti 
etc. Cu toate acestea, PCRM nu renunţă la retorica şi riturile comuniste, care 
sunt practicate constant pentru a nu pierde suportul electoral a celor mai 
defavorizate pături sociale. Ultima inovaţie propagandistică (noiembrie 2008) a 
mass-mediei afiliată PCRM este legată de vehicularea tezei privind „integrarea 
Europeană prorusească a Republicii Moldova”, care ar fi promovată de 
formaţiune. 

Imposibilitatea alegerii Preşedintelui Republicii a generat noi alegeri 
anticipate, care au fost anunţate pentru 28 noiembrie 2010. În aceste alegeri 
PCRM obţine 42 de mandate, cu 6 mai puţin decât în alegerile precedente. 
Trendul de cădere a PCRM continuă. Acest parlament a fost primul parlament 
democratic, care şi-a dus mandatul până la sfârşit. 

 În alegerile parlamentare ordinare din 30 noiembrie 2014 PCRM obţine 
21 de mandate, de două ori mai puţine decât în alegerile precedente. Aceasta s-a 
întâmplat după părăsirea rândurilor PCRM de către Igor Dodon, Zinaida 
Greceanîi, Veronica Abramciuc, Victor Stepaniuc, Vadim Mişin, Ivan Ceban, 
Mark Tcaciuc, Sergiu Sârbu, Grigore Petrenco, Ion Muntean ş.a. În a. 2014 
fracţiunea parlamentară a PCRM este părăsită în grup de 14 deputaţi, care 
formează aşa numita Platformă Social Democrată – o făcătură a lui V. 
Plahotniuc. PCRM rămâne cu doar 7 deputaţi (tocmai atâţia câţi trebuie pentru 
constituirea fracţiunii 
parlamentare). Astfel 
acest cel mai mare 
partid din Republica 
Moldova după 1990 
este pe cale de 
dispariţie. Şi iarăşi, ca 

 şi în cazul altor 
partide, va dispărea 
împreună cu liderul 
lui. 

 
 

Plecări în lanț de la PCRM. 
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În domeniul economic. PCRM a adoptat o serie de megaprograme, care 
însă nu au fost realizate: programul de combatere a sărăciei SCERS; Satul 
Moldovenesc; Crearea a 40 de oraşe ş.a. În aprilie 2007 comunistul V. Voronin 
a declarat „revoluţia liberală”, iar deja peste un an Guvernul Republicii 
Moldova a făcut publică una din cele mai impresionante liste a obiectelor ce 
urmau a fi privatizate. Astfel, cei mai importanţi promotori ai privatizării 
proprietăţii publice din Republica Moldova au fost comuniştii şi aliaţii lor. 

Modernizarea şi „lunecarea” PCRM spre centru a făcut să apară câteva 
partide mici de stângă, care să facă concurenţă PCRM pe segmentul electoral de 
stânga. Formaţiunile în cauză au adus acuzaţii PCRM că nu mai este un partid 
comunist autentic şi că şi-a schimbat opţiunea politicii externe, iniţial 
prorusească, pe una prooccidentală. 

 
5.7. Partidul Liberal Democrat din Moldova 
 

La 8 octombrie 2007, un grup de iniţiativă în frunte cu 
ex-membrul Partidului Democrat (PDM), deputat în 
Parlament, Vlad Filat, a făcut publică lansarea unui nou 
proiect politic de orientare liberal-democrată. Noul partid 
urma să se poziţioneze în opoziţie faţă de partidul de 
guvernământ – PCRM şi faţă de aliaţii politici ai acestuia – 

PPCD şi PDM. Printre membrii grupului de iniţiativă se numărau Alexandru 
Tănase, Mihai Godea, Iulian Fruntaşu, Angela Braşoveanu, Andrei 
Malaşevschi, Valeriu Streleţ, Veaceslav Negruţă etc. 

La Congresul de Constituire a PLDM au participat 596 delegaţi din partea 
a 38 de organizaţii teritoriale ale PLDM, precum şi invitaţi reprezentând corpul 
diplomatic acreditat la Chişinău, mass media şi societatea civilă. Preşedinte al 
PLDM a fost ales deputatul Vlad Filat, iar prim-vicepreşedinţi – dl A. Tănase, 
avocat, şi M. Godea, director al Centrului ”Contact”. Congresul a mai ales 
componenţa Consiliului politic naţional în număr de 169 de membri, 
reprezentând toate organizaţiile teritoriale existente. 

Congresul a adoptat o serie de rezoluţii privind: situaţia sistemului de 
educaţie şi tineret al Republicii Moldova; asigurarea libertăţii mass-media; 
dezvoltarea rurală, autonomia locală şi funcţionarea justiţiei în Republica 
Moldova; crearea economiei competitive şi unui mediu de afaceri favorabil; 
integrarea europeană şi cooperarea euro-atlantică. De asemenea, au fost trasate 
principalele obiective strategice, pe care urmează să le realizeze partidul pentru 
a rezolva problemele existente şi a reforma statul şi societatea moldovenească. 
După Congresul de constituire, PLDM s-a manifestat foarte activ pe plan 
politic, prin lansarea a mai multor iniţiative (ex. iniţiativa de instituire a 
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Consiliului pentru Dialog şi Cooperare între AMN, PL şi PLDM, care urma să 
coordoneze deciziile partidelor privind modul de participare la alegerile 
parlamentare 2009, iniţiativa modificării Constituţiei privind modul de alegere a 
şefului statului şi de formare a Parlamentului) şi acţiuni de protest privind 
subiecte de importanţa publică (situaţia cadrelor didactice şi a agricultorilor, 
semnarea Acordului privind micul trafic de frontieră, libertatea mass-mediei 
etc.) 

Congresul al II-lea al PLDM şi-a ţinut lucrările la Bălţi la 27 septembrie 
2008. La Congres au participat 547 de delegaţi din partea organizaţilor 
teritoriale ale partidului şi 195 de invitaţi, în mare parte membri ai partidului, 
dar şi reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media. În cadrul congresului au 
fost aprobate modificări şi completări la Statutul PLDM şi a fost discutată 
activitatea partidului în perioada dintre congrese. De asemenea, a fost adoptată 
o declaraţie care constată situaţia social-economică şi politică a Republicii 
Moldova şi a trasat sarcinile imediate ale PLDM. Delegaţii la Congres au fost 
unanimi în faptul că dinamismul de care a dat dovadă PLDM după Congresul 
de constituire demonstrează că partidul deţine capacitatea şi forţa necesară 
pentru a accede în Parlament la alegerile parlamentare din 2009 şi a schimba 
spre bine situaţia social-economică şi politică din ţară. 

PLDM a trecut „botezul” în alegerile din 5 apilie 2009, în rezultatul 
cărora a obţinut 15 mandate. Alături de celelalte două partide democratice, care 
au intrat în parlament (Partidul Liberal, Alianţa „Moldova Noastră”), nu a 
recunoscut rezultatele alegerilor din cauza fraudelor masive. După eşuarea 
alegerii preşedintelui Republicii Moldova au fost anunţate alegeri parlamentare 
anticipate. 

În rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 Partidul 
Liberal Democrat din Moldova (PLDM) obţine 18 mandate, fiind  partidul cu 
cele mai multe mandate între partidele democrate. Cele patru partide democrate 
(PLDM, PL, PDM şi AMN) au obţinut împreună 53 de locuri din 101 în noul 
Parlament. Pe 8 august 2009, ele au constituit Alianţa pentru Integrare 
Europeană 1 (AIE-1), iar comuniştii au ajuns în opoziţie după opt ani de aflare 
la guvernare. Liderii partidelor, care au format AIE-1 – V. Filat, M. Ghimpu, S. 
Urechean şi M. Lupu s-au angajat atunci să restabilească statul de drept, să 
depăşească criza social-economică, să asigure creşterea economică, să 
descentralizeze puterea şi să asigure autonomia locală. 

Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE-1). Astfel regimul comunist a 
căzut, iar la putere a venit o coaliţie din patru partide democratice, care au 
format Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE-1). În documentul de 
constituire a AIE-1 erau prevăzute 5 obiective majore, pe care şi le propunea să 
le realizeze Coaliţia de Guvernare: restabilirea statului de drept; depăşirea crizei 
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social-economice şi asigurarea creşterii economice; descentralizarea puterii şi 
asigurarea autonomiei locale; reintegrarea teritorială a Republicii Moldova; 
integrarea europeană a Republicii Moldova şi promovarea unei politici externe 
echilibrate, consecvente şi responsabile. 

Congresul al III-lea Extraordinar al PLDM a luat în dezbatere situaţia 
social-politică şi economică din Republică, probleme ce ţin de activitatea 
PLDM în noua sa calitate de partid de guvernământ. Delegaţii la congres au 
redefinit doctrina partidului, PLDM devenind o formaţiune de esenţă  
conservatoare. Forul liberal democrat a adoptat Declaraţia politică a 
congresului, în care a fost salutată accederea la guvernare a Partidului Liberal 
Democrat din Moldova. La congres a luat cuvântul şi preşedintele Asociaţiei 
„Parlamentul 90”, Petru Sandulachi, care a prezentat Declaraţia de aderare la 
PLDM a unui grup de deputaţi din primul Parlament al Republicii Moldova 
(1990–1994). La eveniment au participat 1800 de delegaţi din partea 
organizaţiilor teritoriale ale partidului. 

Astfel tinerii şi alţi alegători democraţi le-au dat liderilor acestor partide 
democratice mandatul de guvernare, o şansă de a scoate Republica din mocirla, 
în care se bălăcește de ani de zile, o şansă de a termina acest război prea 
îndelungat şi istovitor. Primele acţiuni ale Alianţei au fost, într-un fel, 
încurajatoare. Premierul V. Filat a format un guvern funcţionabil, compus în 
linii mari din profesionişti. Preşedintele interimar al Republicii M. Ghimpu a 
întreprins câteva acţiuni importante sub aspect național (formarea Comisiei de 
condamnare a crimelor comunismului, Decretul privind declararea zilei de 28 
iunie drept ziuă de ocupaţie sovietică, neparticiparea la parada militară de la 9 
mai 2010 alături de cotropitori ş.a.).  

Din păcate din diverse motive PLDM este părăsit de o serie de membri. 
La 9 iunie 2010 printr-o declaraţie de presă, omul de cultură Traian Vasilcău a 
anunţat că părăseşte PLDM, acuzând conducerea de „imoralitate naţională”, 
susţinând că nu doreşte să slujească „în faţa foştilor comunişti travestiţi peste 
noapte în membri PLDM”. De asemenea, la 11 august 2010 avocatul Vitalie 
Nagacevschi a anunţat că părăseşte PLDM pe motiv că a acceptat să-l apere în 
instanţă pe omul de afaceri Vlad Plahotniuc şi nu dorea ca acest lucru să se 
răsfrângă negativ asupra imaginii PLDM. Un alt argument, nu mai puţin 
important, este faptul că a fost motivat de onorariul pe care îl va ridica de la 
clientul său. La 5 octombrie 2010 în cadrul unei conferinţe de presă Fiodor 
Ghelici a declarat că părăseşte PLDM deoarece este „dezamăgit de politicile” 
acestuia, iar în noiembrie un alt membru liberal-democrat, Călin Vieru îşi 
anunţa retragerea din partid pentru că ar fi „alcătuit din alte elemente care nu se 
regăsesc în tăbliţa lui Mendeleev”, iar stofa sa „provine de la un alt croitor” şi 
probabil din acest motiv nu se mai regăseşte în PLDM. Din păcate 
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imposibilitatea alegerii Preşedintelui Republicii a generat noi alegeri anticipate, 
care au fost anunţate pentru 28 noiembrie 2010. 

La 28 noiembrie 2010 în Republica Moldova au avut loc alegeri 
parlamentare anticipate, în cadrul cărora a fost aleasă noua componenţă a 
Parlamentului. La scrutin au participat 40 concurenţi electorali (la finele 
campaniei au rămas 39 concurenţi). Rata de participare a constituit 63,37%, iar 
mandatele de deputat au fost distribuite în felul următor:  PCRM — 42 
mandate, PLDM — 32, PDM — 15 şi PL — 12. Astfel PLDM devine al doilea 
partid ca pondere în Parlament şi primul în viitoarea coaliţie.  

Alianţa pentru Integrare Europeană II. În urma mai multor runde de 
negocieri privind formarea unei coaliţii postelectorale, la 30 decembrie 2010, 
Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat şi Partidul Liberal 
au semnat acordul de constituire a Alianţei pentru Integrare Europeană 2 (AIE-
2). Liderii AIE au promis că cele trei partide vor da dovadă de cultură politică şi 
capacitate organizatorică pentru a asigura administrarea de lungă durată a ţării. 
În noul Acord au fost prevăzute 7 priorităţi de guvernare ale AIE: integrare 
europeană; reîntregirea ţării; politică externă eficientă şi echilibrată; supremaţia 
legii; creştere economică sustenabilă, combaterea sărăciei; servicii publice de 
calitate; descentralizarea puterii. De asemenea, în baza Acordului a fost creat 
Consiliul Alianţei pentru Integrare Europeană (CAIE) format din 9 membri, 
câte 3 membri din fiecare partid, iar deciziile în cadrul CAIE urmau să fie luate 
în baza principiului consensualităţii. 

La 10 februarie 2011, Consiliul politic al Partidului Popular European a 
aprobat la Bruxel, cu unanimitate de voturi, candidatura Partidului Liberal 
Democrat din Moldova în calitate de membru cu statut de observator al PPE. 
“PLDM este un partener de nădejde şi întruneşte toate criteriile conform 
cărora un partid este acceptat în cea mai influentă familie politică europeană”, 
a subliniat preşedintele PPE, Wilfried Martens. PLDM a depus cererea de 
aderare la PPE la finele anului 2009. Partidul Popular European a fost fondat în 
1976 şi reprezintă familia politică a 74 de partide de centru-dreapta din 39 de 
ţări. 

Fuziunea dintre PLDM şi AMN. Pe 22 martie 2011, în cadrul unei 
conferinţe de presă, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, V. Filat şi 
liderul „Alianţei Moldova Noastră”, S. Urechean, au semnat Acordul privind 
fuziunea celor două formaţiuni politice. Potrivit Acordului, AMN va fuziona 
prin absorbţie, iar partidul unificat va păstra personalitatea juridică, denumirea, 
acronimul, semnul permanent şi semnul electoral ale Partidului Liberal 
Democrat din Moldova. Preşedintele PLDM, V. Filat, a declarat că fuziunea 
celor două partide politice contribuie la consolidarea forţelor democratice în 
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preajma alegerilor generale locale din iunie 2011 şi garantarea unui rezultat 
pozitiv în cursa electorală. 

La 10 aprilie 2011 are loc Congresul al IV-lea ordinar al Partidului 
Liberal Democrat din Moldova, la care s-a pus accentul pe etapa premergătoare 
alegerilor generale locale din iunie 2011. În acest context, liderul formaţiunii V. 
Filat a anunţat despre desemnarea lui Victor Bodiu, secretarul general al 
Guvernului, în calitate de candidat PLDM la funcţia de primar general al 
municipiului Chişinău. De asemenea, ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a 
anunţat că demisionează din funcţia de prim-vicepreşedinte al PLDM şi îşi 
retrage calitatea de membru de partid, în legătură cu numirea sa în calitate de 
judecător la Curtea Constituţională, iar Iurie Leancă a fost ales în unanimitate 
noul prim-vicepreşedinte al PLDM. Totodată, delegaţii la congres au adoptat 
modificări la Programul şi Statutul PLDM şi au aprobat Acordul de fuziune prin 
absorbţie a Partidului ”Alianţa Moldova Noastră”; a fost adoptată Declaraţia 
politică a Congresului al IV-lea al PLDM. La eveniment au participat peste 
2400 de delegaţi din toată Republica. 

În cadrul şedinţei activului PLDM din 4 mai 2011, prim-vicepreşedintele 
liberal-democrat, Mihai Godea şi-a anunţat retragerea din formaţiune pe motiv 
că PLDM-ul actual se deosebeşte de partidul format în 2007 şi el nu este 
satisfăcut de devierea formaţiunii de la valorile şi principiile, în baza cărora s-a 
format. În contextul alegerilor generale locale din iunie 2011, M. Godea s-a 
arătat sceptic vis a vis de candidatura PLDM pentru funcţia de primar general 
„nu este una dintre cele mai fericite”. „În partid erau multe persoane notorii 
care puteau fi înaintate. Decizia a fost însă luată de liderul partidului, Vladimir 
Filat”, a subliniat Godea cu referire la candidatul Victor Bodiu.  

La 11 decembrie 2011 are loc Congresul al V-lea ordinar al PLDM, la 
care au participat 2000 de delegaţi şi invitaţi din partea organizaţiilor teritoriale 
ale partidului, dar şi parlamentari europeni, diplomaţi, reprezentanţi ai societăţii 
civile şi mass-media. În cadrul congresului, V. Filat a fost reales peşedinte al 
Partidului Liberal Democrat din Moldova, pentru un mandat de 4 ani, decizie 
luată în unanimitate de participanţii cu drept de vot. Referindu-se la planurile de 
viitor ale PLDM, Vlad Filat a declarat că partidul pledează în continuare pentru 
o guvernare democratică şi menţinerea Alianţei pentru Integrare Europeană.  

La şedinţa Consiliului Politic Naţional (CPN) din 13 octombrie 2012 s-au 
făcut modificări la componenţa nominală a Consiliului Politic Naţional. Astfel, 
pentru acţiuni incompatibile cu normele statutare, Valeriu Cosarciuc şi Petru 
Sandulache şi-au pierdut calitatea de membri de partid. Consiliul a mai discutat 
şi aprobat structura şi denumirea celor 20 de departamente de specialitate din 
cadrul partidului. Totodată, la propunerea preşedintelui PLDM, Vlad Filat, CPN 
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l-a ales pe Grigore Belostecinic, rector al ASEM, în funcţia de vicepreşedinte al 
partidului, responsabil de domeniul educaţiei. 

Din cauza incidentului tragic petrecut în luna decembrie 2012 în Pădurea 
Domnească, care a contribuit ulterior la demiterea a mai multor demnitari dar şi 
la revizuirea unor funcţii înalte prevăzute în Acordul de constituire al AIE-2, a 
acuzaţiilor reciproce dintre partidele membre AIE-2 pe marginea nefericitului 
incident şi atacurile raider asupra unor instituţii financiare din Republica 
Moldova, Alianţa pentru Integrare Europeană 2 s-a destrămat. 

La 13 februarie 2013, liderul PLDM — Vlad Filat a anunţat că Partidul 
Liberal Democrat din Moldova se retrage din cadrul Acordului de 
constituire al Alianţei pentru Integrare Europeană II. El a spus că unele partide 
aflate formal la guvernare au încercat să instituie diferite piedici şi să 
obstrucţioneze actul guvernării, percepându-l ca pe un exerciţiu politic al unei 
singure formaţiuni. Totodată, a subliniat că acordul politic de constituire a AIE 
trebuie revizuit „pentru că în forma sa actuală a devenit o frână în exercitarea 
actului de guvernare şi duce la oligarhizarea şi criminalizarea ţării”. 

În urma mai multor tentative de demitere a prim-vicepreşedintelui 
Parlamentului – V. Plahotniuc, în cadrul şedinţei legislativului din 15 februarie 
2013 deputatul şi-a prezentat demisia, confirmată prin votul fracţiunilor PLDM 
şi PCRM. Vladimir Plahotniuc l-a îndemnat pe premierul Vlad Filat să-i urmeze 
exemplul. 

Mai târziu, pe 5 martie 2013, fracţiunile parlamentare ale PDM, PCRM, 
grupul socialiştilor şi deputaţii neafiliaţi M. Godea şi S. Sîrbu au acordat vot de 
neîncredere Guvernului Republicii Moldova în frunte cu primul-ministrul V. 
Filat. Moţiunea de cenzură a fost înaintată de PCRM în şedinţa Legislativului 
din 28 februarie 2013. Motivul invocat de comunişti a fost că Executivul a 
devenit centrul unor scandaluri de corupţie, iar mai mulţi membri ai Guvernului 
sunt implicaţi în scheme criminale şi coruptibile care prejudiciază bugetul 
statului. 

Formarea Coaliţiei pentru Guvernare Pro-Europeană. După demiterea 
Guvernului, Partidului Liberal Democrat din Moldova i-a revenit sarcina să 
desemneze un candidat la funcţia de prim-ministru. Pentru această funcţie a fost 
desemnat liderul partidului – V. Filat, candidat acceptat şi de şeful statului la 10 
aprilie 2013, dar neacceptat de PDM şi PL. Preşedintele liberal  M. Ghimpu a 
pledat categoric împotriva candidaturii lui V. Filat, preferând trecerea 
formaţiunii în opoziţie. La 12 aprilie 2013, un grup de deputaţi, miniştri, 
viceminiştri şi lideri ai structurilor teritoriale ale Partidului Liberal în frunte cu 
deputatul Ion Hadârcă au anunţat crearea Consiliul ad-hoc de Reformare a 
Partidului Liberal. Grupul reformator a anunţat că vor continua discuţiile 
pentru depăşirea crizei politice. În şedinţa Parlamentului din 30 mai 2013, a fost 
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votată noua componenţă a Guvernului Coaliţiei pentru Guvernare Pro-
Europeană în frunte cu prim-ministrul Iu. Leancă. 

După o profundă şi prea îndelungată criza politica, în care componentele 
AIE 2 s-au cotonogit reciproc în lupte fratricide, a apărut o speranţă. Este a 
mirării că după atâtea găinării politice comise de liderii partidelor componente 
ale Alianţei s-a reuşit crearea unei noi alianţe – Coaliţia de Guvernare Pro-
Europeană. Odată cu semnarea Acordului de formare a noii majorităţi 
parlamentare, alegerea Preşedintelui Parlamentului şi investirea Guvernului 
Leancă se pare că criza politică a fost depăşită. „Semnatarii Acordului se 
angajează să renunţe la atacurile reciproce, capabile să destabilizeze situaţia 
politică din Republica Moldova (să vă audă Domnul!!!)…Părţile se angajează 
să sprijine Guvernul Coaliţiei Pro-Europene, în condiţiile şi termenele 
Acordului, până la finalul mandatului deplin al Parlamentului din această 
legislatură…”, se menţionează în Acord. Ulterior s-a văzut că nu a fost 
respectat. Aceasta a permite continuarea politicii de integrare europeană, 
asigurând şanse reale pentru Republica Moldova la summitul de la Vilnius. 
Trebuie de-i dat Cezarului ce-i al Cezarului. Depăşirea crizei politice a fost 
posibilă în mare parte datorită maturizării politice a liderului PLDM V. Filat şi 
a liderului PD M. Lupu. Este lăudabil comportamentul lui V. Filat, care a putut 
să facă un pas înapoi atunci când a ajuns prea departe alături de V. Voronin, 
care se vedea deja intrând victorios pe cal alb în noi alegeri anticipate. Chiar 
daca a rămas fără nicio funcţie înaltă în stat V. Filat a preferat să facă o pace 
proeuropeană cu PD decât să arunce Republica Moldova în haos şi alegeri 
anticipate. A fost lăudabil şi comportamentul lui M. Lupu care a făcut şi el un 
pas înapoi pentru el, însă destul de rezonabil pentru continuarea cursului 
proeuropean al Republicii Moldova. Era clar că nu se putea cere prea mult de la 
Guvernul Leancă, care urma să fie unul de scurtă durata şi misiunea lui de bază 
era obţinerea unor rezultate pozitive la Vilnius, pentru ca cursul proeuropean să 
devină ireversibil, indiferent cine va veni la putere în alegerile din 2015. Astfel 
s-a mers la Vilnius cu un guvern proeuropean şi cu o majoritate politică în 
Parlament capabilă să efectueze reformele proeuropene. 

Pentru noul Guvern au votat fracţiunile PDM, PLDM, cei şapte deputaţi 
din grupul liberalilor reformatori, grupul Mişin şi deputaţii S. Sîrbu şi V. 
Abramciuc. Fracţiunea liberalilor în frunte cu M. Ghimpu (cinci deputaţi) s-a 
abţinut de la vot, iar grupul socialiştilor şi deputatul neafiliat, M. Godea au 
votat împotrivă. 

După ce şi-a dat demisia din funcţia de Ministru al Finanţelor în luna 
august 2013, V. Negruţă a anunţat că părăseşte PLDM. Fostul ministru a 
invocat o incompatibilitate cu viitoarea sa activitate profesională. 
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Congresul al VI-lea ordinar al PLDM din 8 decembrie 2013. 
Congresul a pus accentul pe etapa premergătoare alegerilor parlamentare din 
2014. În cadrul congresului, V. Filat a fost reales cu unanimitate de voturi în 
funcţia de preşedinte al PLDM şi au fost operate modificări în statutul 
formaţiunii. Preşedintele liberal-democraţilor a spus că alegerile parlamentare 
din 2014, vor fi decisive pentru viitorul european şi democratic al Republicii 
Moldova. Totodată, congresul al VI-lea al PLDM a adoptat un Manifest politic, 
care stabileşte priorităţile imediate şi pe termen mediu ale Partidului. A fost 
pusă în discuţie şi agenda de reforme în domeniul educaţiei, agriculturii, 
acţiunile PLDM pentru promovarea antreprenoriatului şi deschiderea mai 
multor locuri de muncă. La lucrările Congresului au participat 4500 de membri 
de partid din partea tuturor organizaţiilor teritoriale, inclusiv 31 de deputaţi, 320 
de primari, 15 preşedinţi de raioane, miniştri şi viceminiştri şi peste 300 de 
invitaţi din Republica Moldova şi de peste hotare. 

Semnarea Acordului privind consolidarea forţelor pro-europene la nivel 
local din 12 martie 2014. Prin semnarea acestui acord, Partidul Liberal 
Democrat din Moldova, Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Liberal 
Reformator  s-au angajat să reevalueze situaţia coaliţiilor raionale şi municipale, 
astfel încât să asigure o guvernare locală eficientă, bazată pe conlucrarea 
partidelor membre ale Coaliţiei Pro-Europene. Potrivit acordului semnat, 
PLDM, PDM şi PLR se angajau să promoveze solidar dezideratul naţional de 
integrare în UE, să demonteze orice iniţiativă de subminare a acestuia şi să 
implementeze la nivel local obiectivele Programului de guvernare al Coaliţiei 
Pro-Europene. De asemenea, cele trei partide au declarat că vor susţine cu 
mijloace şi resurse comune campania de informare a cetăţenilor despre 
beneficiile integrării europene pentru poporul Republicii Moldova. 

Noul guvern Leancă şi-a axat activitatea preponderent pe segmentul 
extern – pregătirea documentelor de aderare la Uniunea Europeană. Până la el 
mai mulţi au declarat drept prioritate cursul proeuropean: şi guvernul Sturza, şi 
guvernele comuniste, şi guvernul Filat. Însă doar guvernului Leancă i-a reuşit 
această apropiere. Fiind diplomat de carieră, un foarte bun diplomat, a făcut mai 
mulţi paşi pentru a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, pentru 
ca liderii Uniunii Europene să susțină Republica Moldova. În acest sens în 
perioada 2013-2014 Republica Moldova a fost vizitată de cei mai de vază lideri 
europeni. 

După ce a fost numit primii pași ai premierului Leancă au fost pregătirile 
către summitul de la Vilnius. Istoricul, mult aşteptatul eveniment a avut loc pe 
28 noiembrie 2013. La Vilnius Republica Moldova a parafat Acordul de 
Asociere la Uniunea Europeană şi Acordul de liber schimb. În prezenţa 
granzilor Europei, a conducătorilor celor 28 de state europene. A fost un succes 
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incontestabil al actualei Coaliţii şi a celor două Alianţe de Integrare Europeană 
atins în pofida presiunilor exercitate pe toate fronturile de către Rusia. Este 
succesul partenerilor europeni, în primul rând al bunilor noştri prieteni baltici, 
polonezi, scandinavi, care au iniţiat Parteneriatul Estic. Pentru ei însă este un 
succes parţial, puţin amărât. Cu regret din acest tren european, în care iniţial s-
au urcat 6 ţări foste republici unionale din fosta URSS (Bielarusi, Ucraina, 
Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova), rând pe rând cu mâna 
directă a Moscovei, care-şi vede interesele afectate (dar când în ultimii peste 
200 de ani acest imperiu al răului nu şi-a văzut interesele afectate!!!) şi atins 
amorul propriu, au fost debarcate.  

Războiul Rusiei contra Republicii Moldova a continuat şi după Vilnius. 
Câteva sute de patriotarzi comunişti de serviciu au pichetat timp de două zile 
(iniţial au declarat că vor sta acolo până UE nu-şi va rechema guvernarea pusă 
de ea în Republica Moldova, dar au rezistat doar două zile. Una e să declari şi 
alta e să faci!) reprezentanţa UE la Chişinău. Devenit deja campion la înaintarea 
diferitor proiecte şi soluţii sterile, fără nicio şansă de a fi realizate, Dodon a mai 
propus una gogonată – salvarea Republicii Moldova de la pieire (deoarece în 
opinia tovărăşiei sale socialiste Vilniusul este „Calul Troian al Republicii 
Moldova, care o va distruge din interior”) prin federalizarea ei. Adică salvarea 
Republicii Moldova prin distrugerea ei. Este curat în stilul lui Dodon. 

Al doilea succes al guvernului Leancă a fost, indiscutabil, regimul 
liberalizat de vize. În 28 aprilie 2014, în sfârşit o parte din visul basarabenilor s-
a împlinit: fiind chiar în centrul geografic al Europei, chiar în centrul ariei de 
răspândire a marii culturi cucuteniene, care s-a întins de la Carpaţi până la Kiev 
(Tripolie) şi care a dat naştere marelui popor european, li s-a permis să iasă din 
ţarcul încă rămas sovietic şi să intre acasă, în Europa, fără vize. Este primul 
mare succes, care l-a făcut pe fiecare cetăţean al Republicii Moldova mai liber, 
mai european. A fost doar un prim succes în spinoasa cale a aşchiei de popor 
român de la est de Prut spre marea familie europeană. Este un vis frumos, dar 
realizabil. Depinde în mare măsură de Republica Moldova, dar şi de susținerea 
partenerilor, ca să nu să se oprească la jumătate de cale, să nu renunţe la acest 
vis frumos, să nu rateze această poate unică şansă în istorie de a se rupe, în 
sfârşit, din îmbrăţişarea „frăţească” a ursului. 

Al treilea succes, şi cel mai mare al guvernului Leancă a fost, indiscutabil, 
semnarea Acordului de Asociere şi a celui de liber schimb. În condiţiile unei 
presiuni enorme din partea Rusiei, însă cu sprijinul masiv al partenerilor 
europeni, care nu au lăsat Republica Moldova singură în faţa agresorului, pe 27 
iunie 2014, la Bruxel, în prezenţa celor 28 de şefi de state europene, a avut loc 
un eveniment istoric pentru Basarabia. Republica Moldova a devenit țară 
asociată a Uniunii Europene. A fost un moment crucial, istoric, decisiv, o nouă 
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deschidere, un nou început pentru Republica Moldova, un început care va 
marca destinul ei pe decenii. Din acea zi am devenit mai aproape de marea 
familie europeană, mai aproape de Ţară. „Este o zi istorică pentru aceste ţări, 
pentru ţările UE şi pentru întreaga Europă. Cele trei ţări şi-au manifestat 
aspiraţiile europene, dorinţa de a trăi conform standardelor europene şi de a 
împărtăşi valorile europene. UE s-a angajat să ajute ţările din Parteneriatul 
Estic să implementeze reformele necesare pentru a se apropia de un nou nivel 
de viaţă. Semnarea Acordului de Asociere nu trebuie văzut ca un sfârşit de 
cale, dimpotrivă, ca un nou început în calea europeană”, a declarat Președintele 
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso [174, p.33]. Un proiect de lege în 
acest sens a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea 
nr. 487 din 28 iunie 2014, transmisă Preşedintelui Republicii Moldova, dl 
Nicolae Timofti, care l-a prezentat spre ratificare parlamentului. 

Republica Moldova urmează să-și continuie hotărâtă calea spre Uniunea 
Europeană în pofida lătratului buldogilor gen Voronin şi al căţeilor gen Dodon, 
Şelin, Formuzal, Petrenko, Muntean ş.a. Să se bucure de primele succese 
(călătorii fără vize), de regimul de comerţ liber, de asistenţă majoră prin diferite 
programe şi proiecte ş.a. Va trebui să facă tot posibilul pentru semnarea şi 
ratificarea Acordului de Asociere şi pentru reducerea la maxim a termenului de 
preaderare la UE.  

Nu-i va fi uşor. Reacţia Moscovei nu s-a lăsat mult aşteptată. Dovadă este 
şi ameninţarea directă a viceministrului rus de Externe Gr. Karasin: „Acordul de 
Asociere dintre Republica Moldova, Ucraina şi Uniunea Europeană va avea 
consecințe grave”. Ameninţarea nu a întârziat. Rusia a pus în aplicare planul 
său de rezervă: compromiterea cursului european al Republicii Moldova prin 
organizarea până în alegerile din toamnă a tot soiul de provocări şi a unei 
campanii electorale fără precedent a partiduţelor promoscovite. 

În plan economico-financiar deosebit de importantă a fost invitarea 
companiei americane Kroll pentru a investiga în prima fază cazul furtului 
miliardului de euro, de unde s-a aflat câte ceva despre acest megafurt, chiar 
dacă unii „deştepţi” spun că nu a adus nimic nou investigaţia Kroll. Desigur, cei 
de la compania Kroll, săpând adânc (sperăm!) s-ar putea să dea de multe nume 
din vârful puterii. 

Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014  
Rezultatele obţinute de PLDM au fost mai modeste decât cele precedente: 

23 de mandate comparativ cu 32 în scrutinul trecut. În parlament au mai intrat 4 
formaţiuni: PSRM – 25; PCRM – 21; PDM – 19; PL – 13. Scrâşnind din dinţi 
(deja se cunoştea câte ceva despre furtul Miliardului, de asemenea, despre mai 
multe găinării economice şi politice, comise de partidele democratice) 
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electoratul le-a dat pe tipsie democraţilor 55 de mandate (maximum ce se putea 
obţine în acea situaţie).  

Maratonul electoral a luat sfârşit. A fost unul relativ corect cu mai puține 
atacuri reciproce (comparativ cu cele precedente), dar şi cu mai puţini 
concurenţi electorali (24 comparativ cu 39 în a. 2010 – a fost un mic progres!). 
Pentru prima oară în istoria alegerilor pe ultima sută de metri a fost eliminat un 
partid - partidul pro-rus „Partidul Nostru” al lui Renato Usatîi (de fapt, nu al lui 
ci unul de împrumut), agent al serviciilor secrete rusești, bănuit de legături cu 
lumea interlopă.  

Rezultatul era, într-un fel, previzibil cu toate că victoria lui Dodon a fost 
ca un duş rece. Vorba unuia de pe rețelele de socializare: AIE =46.21%, Taejnii 
Saiuz = 38,45%. Într-un fel a avut dreptate talimbul Dodon în ziua alegerilor că 
„…luni dimineața mulți vor trebui să ia valeriancă”. Analiza la rece a acestor 
rezultate a arătat la următoarele cauze.  

Democrații ar trebui să le mulțumească pentru cele câteva mandate 
dăruite coaliţiei proeuropene lui Ruslan Popa, liderul partidului comunist 
reformator (4,92%), lui M. Formuzal, liderul Blocului electoral „Alegerea 
Moldovei - Uniunea Vamală” (3,45%), lui V. Mişin şi V. Tarlev, liderii 
Partidului „Renaştere” (0,26%, cu aşa locomotive puteau lua mai mult), lui M. 
Garbuz, liderul gălăgiosului partiduţ „Patri(h)oţii Moldovei” (0,09%, cu aşa 
bani şi susţinere putea să ia mai mult de la Dodon şi Voronin) ş.a.  

De asemenea, nu trebuie să fue trecuți cu vederea (fiindcă acest fenomen 
se repetă deja de peste 20 de ani) nici cei care, voluntar sau involuntar, au 
împins această coaliţie proeuropeană pe muchia de cuţit. Bravo celor 7 
reformatori liberali, care au salvat coaliţia proeuropeană şi cursul proeuropean 
în 2013. Însă în alegerile trecute trebuiau să dea dovadă de mai mult realism, să 
opereze cu raţiunea, nu cu inima. 1,56% de voturi liberale au fost donate parţial 
lui Dodon şi Voronin. De asemenea PNL (0,43%), Partidul “Democraţia 
Acasă” (PPDA) (0,15%), PAD (0,16%), Partidul Ecologist (0,09%), dar şi O. 
Cernei (0,17%) şi O. Brega (0,88%), voturile cărora au fost unele protestatare, 
nemaivorbind de cei bine intenţionaţi în actul de trădare, care au rupt din 
voturile dreptei: Iu. Roşca (0,74%), S. Mocanu (1,74%). Unii ar putea spune că 
influenţa unor partiduţe, care au rupt de la dreapta doar câteva mii de voturi este 
nesemnificativă. Însă algoritmul distribuirii mandatelor demonstrează că nu e 
chiar aşa. Cu doar diferenţa de 0,35% (5711 voturi) PSRM a câştigat cu două 
mandate mail mult decât PLDM. Două mandate ale Coaliţiei proeuropene 
pierdute din moftul cuiva. 

Marea problemă a noii guvernări va fi lupta cu corupţia. Măria sa 
electoratul, în pofida unei mari dezamăgiri şi apatii, le-a mai acordat o şansă 
partidelor proeuropene. „Nu este un rezultat care mă bucură, însă acest rezultat 
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îmi arată că forţele proeuropene și țara au o şansă. Concluzia, cel puțin acum, 
pe care o putem trage este că ori facem reforme, ori vom fi plecaţi la următorul 
scrutin și țara va pierde și această șansă care se numește integrarea 
europeană. O ultimă şansă ca să pornească lupta cu corupţia - la cel mai 
dureros şi cel mai înalt nivel! O ultimă şansă ca să reformeze justiţia! O ultimă 
şansă ca să demonstreze că instituţiile europene nu au mizat degeaba pe forţele 
care au declarat că integrarea europeană este singura cale de modernizare a 
Moldovei!”, a declarat premierul Iurie Leancă în debutul primei şedinţe a 
Guvernului de după alegeri. Este o apreciere a unui om de stat realist, aflat cu 
picioarele pe pământ. Marea speranţă e în premier care, dacă va fi sprijinit 
dezinteresat de toate cele trei componente ale Alianţei, ar putea fructifica 
această şansă acordată de electorat. Din cauza comportamentului nu tocmai 
adecvat al unor membri ai Alianţei în mandatul trecut, acum partidele europene 
sunt condamnate să aplice reforme, să lupte cu corupţia în modul cel mai serios. 
Trebuie, în sfârşit, să fie acceptat un nou comportament în planul luptei cu 
corupţia, o molimă care uneori zdruncină din temelii şi democraţii puse bine pe 
picioare, darmite şubreda democraţie basarabeană. În caz contrar, în funcţie de 
regim, oligarihii se vor înlocui unul pe altul: familia oligarhică Voronin i-a 
strivit pe toţi cei care s-au nimerit în calea ei. Oligarhul V. Plahotniuc a înlocuit 
familia oligarhică Voronin.  Nu ar trebui ca în faza următoare oligarhii Dodon, 
Usatîi sau Ţopa să-i înlocuiască pe oligarhul Plahotniuc ş.a.  

Partidul Liberal Democrat din Moldova, rămânând stâlpul Alianţei, avea 
dreptul de înaintare a candidaturii la funcţia de prim ministru. Sarcina se părea 
simplă pentru PLDM, cu atât mai mult că în alegeri a mers cu locomotiva „Iurie 
Leancă prim ministru”, pentru care au votat o parte de alegători (luând în 
consideraţie succesele guvernului Leancă 1 nu puţini). N-a fost să fie aşa din 
cauza rânzei moldoveneşti bat-o vina. Însuşi liderul PLDM V. Filat nu l-a dorit 
pe Iu. Leancă în funcţia de prim ministru în guvernul Leancă 2 (mai apoi s-a 
demonstrat că a plătit scump pentru această miopie politică!).  

În sfârşit, după aproape două luni de negocieri cu uşile închise s-a ajuns la 
un rezultat penibil: crearea unei alianţe minoritare doar din 2 partide – PLDM şi 
PD, PL rămânând şi de această dată în afara guvernării. Din păcate, s-a 
întâmplat ceea de ce se temeau mai mulți. Cum îşi imaginau Filat şi Lupu să 
lucreze patru ani înainte, fiind mereu în căutare de voturi? A fost o mare 
problemă. „Noi nu vom reforma coaliţia PLDM-PD”, a declarat belicos M. 
Lupu, iar Iu. Leancă era de părere că liberalii ar fi trebuit să fie atraşi la 
guvernare. „Toate cele trei partide trebuie să se țină de cuvânt, iar PD să 
înceteze atacarea Partidului Liberal. Singura garanție că Moldova va merge 
spre Europa, și nu spre Federația Rusă, este cooptarea Partidului Liberal (PL) 
în coaliția de guvernare. PLDM, PD și PL trebuie să ajungă în cele din urmă la 
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o înțelegere și să-și asume guvernarea împreună”, arăta Monica Macovei. De 
menționat că anterior şi preşedintele Alianţei Liberalilor și Democraților pentru 
Partidul European, Graham Watson, a criticat constituirea unei coaliţii 
minoritare în Republica Moldova, dezamăgindu-se de faptul că politicienii de la 
Chişinău nu au ţinut cont de recomandările oficialilor europeni, care au optat 
pentru o alianţă între cele trei partide proeuropene. 

Prin înțelegerea post alegeri dintre PLDM şi PDM a fost confiscat votul 
proeuropean din 30 noiembrie, unde electoratul a votat pentru o coaliţie între 
cele trei partide. A votat pentru un curs european fără comuniști. La ce s-a 
ajuns? Ghimpu a fost dus în opoziţie (alături de Dodon!!!), iar Filat şi Lupu au 
ajuns la cheremul lui Voronin. Un guvern minoritar a fost o jucărie în mâinile 
lui Voronin, care a ştiut ce să facă cu ea, cum să profite de norocul căzut ca 
mana din cer. Acest vulpoi bătrân a ştiut să profite din plin de situaţie, țesând 
mreje, în care au căzut ba unul, ba altul. Dacă guvernul majoritar al lui Filat a 
fost demis atât de uşor doi ani în urmă, ce să mai vorbești despre un guvern 
minoritar fie şi cu Iu. Leancă în frunte, care a declarat lupta cu corupţia la cel 
mai înalt nivel. Cum putea premierul Leancă să pornească lupta cu corupţia 
declarată fără o susţinere din partea partenerilor de coaliţie (dar chiar şi a 
propriului său şef de partid!)?  

Deosebit de importantă a fost susţinerea proiectului Leancă de către ex-
prim-ministrul Ion Sturza, cel care urma să semneze Acordul de Asociere încă 
în 1999, dar nu a reuşit din cauza trădării lui Roşca: „Dacă Moldova astăzi este 
deschisă și simpatizată de lumea civilizată, dacă avem Acordul de Asociere și 
pe cel de liber schimb cu UE, dacă moldovenii călătoresc liber în Europa, este, 
practic, meritul exclusiv al lui Iurie Leancă. Sunt mai multe realizări, dar 
anume acestea vor rămâne în memoria colectivă!...Realitatea este dură. Astăzi, 
fiind pe Olimp, ești venerat și apreciat, mâine - marginalizat și uitat...Dar mai e 
o șansă să construiești un Olimp, care să nu depindă de o funcție formală. 
Merită de încercat. Cu muncă, perseverență și curaj. Noi avem foarte puțini 
oameni de calitatea lui Iurie Leancă și ar fi un mare păcat să-l pierdem în 
istorie!” [177, p.97].  

Acelaşi lucru l-a spus şi exministrul de externe român Cristian 
Diaconescu: „La Chişinău aveţi puţini, foarte puţini oameni credibili în 
Occident, iar dl Iu. Leancă este unul din ei” [177, p.100]. Important este şi 
faptul că Iu. Leancă şi Dacian Cioloş se cunosc personal, ultimul fiind planificat 
în funcţia de „consilier pe dezvoltarea rurală şi dezvoltarea agriculturii” în 
guvernul Leancă 2, care urma să fie format după alegerile din 30 noiembrie 
2014. 

Importantă este şi declaraţia preşedintelui Parlamentului Republicii 
Moldova, Adrian Candu (nu se ştie cât de sinceră!): „Eu regret că dumnealui nu 
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s-a regăsit în calitate de prim-ministru. Am găsit în el înțelegerea și curajul 
necesar pentru a porni lucruri importante și majore, nemaivorbind de imaginea 
lui de persoană integră și profesionistă, percepută în afara țării. Voi propune 
candidatura lui pentru conducerea grupului parlamentar în dialogul cu UE pe 
agenda de asociere. Sper să nu pierdem o resursă atât de importantă pentru 
interesele statului. Dumnealui are experiență de prim-ministru, de ministru de 
externe” [177, p.97].  

Toată Republica (şi nu numai) a aşteptat cu sufletul la gură votarea 
guvernului Leancă 2. Luând în consideraţie mişcările politice de până în ziua 
votării, mulţi îşi dădeau seama că va fi greu ca o alianţă minoritară, cu PL scos 
de la guvernare, cu o fracţiune comunistă, care una spune şi alta face, să poată 
vota acest guvern. Totuşi, până la urmă, se spera că bravii lideri (e vorba de 
lideri, restul sunt, din păcate, o masă votantă) se vor pătrunde de gravitatea 
momentului şi vor vota acest guvern atât de necesar pentru continuarea a ceea 
ce atât de bine au început. Din păcate, parlamentul Republicii Moldova nu a 
votat candidatura premierului Leancă. S-a întâmplat lucrul cel mai puţin dorit 
de întreaga societate. Guvernul Leancă 2 nu a fost votat de PCRM şi PL, cu 
toate că Voronin îi promisese lui Leancă că îl va vota. A fost o farsă jucată de 
comunişti, iar liberalii au crezut în ea, fiind frustraţi de faptul că Leancă a 
obţinut promisiunea lui Voronin de a fi votat. Evenimentele ce au urmat au 
demonstrat acest lucru. Nu a fost votat probabil şi pentru faptul că a invitat 
compania Kroll pentru investigarea furtului Miliardului care, săpând prea 
adânc, ar fi putut da de nume precum Plahotniuc, Filat, Voronin, Dodon, 
Greceanîi, Ţopa ş.a. 

A fost un soi de masochism şi nu se ştia cât va dura această stare 
anormală în situaţia unui pericol iminent din Est. De o jumătate de an (din luna 
iulie 2014), Republica Moldova nu a avut o guvernare normală: parlamentul şi 
guvernul s-au aflat mai multe luni în campanie electorală, iar guvernul era în 
stare de interimat. Această situaţie putea fi foarte periculoasă atât sub aspect 
politic, cât şi economic. Dar cel mai grav era faptul că doar la o zi de la acest 
trist eveniment Filat (nu PLDM!!!) a propus o nouă candidatură – pe cea a lui 
Chiril Gaburici, pe atunci preşedinte al companiei de televiziune „Orange” în 
Azerbaijan. Un incognito, un om absolut necunoscut în politica basarabeană, 
cunoscut poate doar că era prieten cu V. Filat şi O. Voronin şi că ar fi cununat-o 
pe fiica acestuia, Katiuşa!!!  

Pentru foarte mulţi apariţia acestei candidaturi a fost un şoc. Nu se punea 
în discuţie abilităţile lui de manager. Altceva era la mijloc. Se pare că zvonurile 
legate de înroşirea (aluzie la alianţa dintre Filat şi ) harbuzului (pepene-verde) 
au devenit o realitate. Harbuzul s-a înroşit (nu s-a copt, fiindcă aceasta în limba 
română înseamnă altceva). Iu. Leancă a recunoscut într-o emisiune televizată (a 
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doua zi după nevotarea lui de către parlament) că şi el a fost şocat de apariţia 
acestui nume, că nici nu a fost consultat măcar în calitatea sa de prim-
vicepreşedinte al PLDM. Într-un partid normal decizia de propunere a unei 
candidaturi noi trebuia luată colegial, de biroul politic, al cărui membru era şi 
prim-vicepreşedintele Iu. Leancă.  

Se simţea de mai mult timp că Filat nu-l dorea pe Leancă în noua (vechea) 
funcţie de premier. Autoritatea crescândă a lui Leancă (era politicianul cu cea 
mai mare credibilitate în societate) îl deranja. Era o boală a liderismului 
specifică politicii basarabene. Desemnarea lui Leancă pentru funcţia de premier 
a fost una formală, un fel de mezalianță privind respectarea promisiunilor 
electorale. Însă făcând totul ca PL să nu fie inclus în Alianţa de guvernare (fapt 
cerut în nenumărate rânduri şi de Iu. Leancă) şi ştiind (sau mai degrabă având o 
înţelegere cu Voronin. Ultima declaraţie a lui A. Şalaru că unii liberali au fost 
îndemnaţi de Filat să nu-l voteze pe Iu. Leancă confirmă acest lucru!!!) că 
comuniştii nu-l vor vota, el a putut lesne să prevadă rezultatul din parlament. 
Analizând declaraţiile comuniştilor privind condiţiile formulate către prim-
ministru (să fie om de afaceri, economist, de parcă în această perioadă nu avem 
nevoie de un bun diplomat, să fie din afara partidului), de asemenea, graba cu 
care a fost propus, se vedea cu ochiul liber că Ch. Gaburici a fost candidatura 
discutată de Filat cu Voronin cu mult înainte de desemnarea lui Leancă. Au mai 
fost numite câteva candidaturi, precum cea a dnei Nataliei Gherman, ministru 
de Externe şi al Integrării Europene în exerciţiu, şi a rectorului ASEM, 
preşedintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Gr. Belostecinic. 
Ambele candidaturi ar fi fost mult mai bune decât cea a lui Gaburici, dar ele au 
fost enunţate doar pentru a sustrage atenţia de la apariţia „pe neprins de veste” 
(parcă) a candidaturii lui Gaburici.  

Este foarte clar că Leancă nu a fost dorit nici de Filat, nici de Voronin, dar 
nici de Lupu (Plahotniuc). Pe parcursul doar a unui an şi jumătate guvernul 
Leancă a demonstrat eficienţă la guvernare. Guvernul condus de Leancă a fost 
mult mai bine condus decât cel al lui Filat, care permanent era zguduit de 
conflicte interne cu unii miniştri. Fiind mult mai conciliabil, Iu. Leancă a 
amorsat diverse forţe centrifuge interne cauzate de numirea miniştrilor conform 
algoritmului între cele trei partide şi, ca rezultat, a obţinut acele rezultate pe 
care toată lumea le-a simţit: regimul de călătorie fără vize, regimul de comerţ 
liber, culminând cu semnarea Acordului de Asociere. În această perioadă de 
desemnare a prim-ministrului Iu. Leancă a demonstrat în repetate rânduri că nu 
a dorit să conducă un guvern cu susţinerea comuniştilor. Probabil era forţat 
(acum ştim de cine). Guvernarea eficientă proeuropeană o vedea doar în alianţa 
dintre PLDM, PD şi PL. Prin programul de guvernare elaborat, prin declaraţiile 
sale de luptă cu corupţia de la cel mai înalt nivel şi invitarea auditorilor străini 
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la cele două bănci cu probleme, probabil a deranjat serios roiul de viespi, i-a 
deranjat pe unii din vârful piramidei puterii [de stat]. 

Ceea ce s-a întâmplat fără consultarea poporului (care i-a votat!) a fost 
dezastruos pentru destinul de mai departe al Republicii Moldova. Și vina cea 
mai mare a fost a lui Filat (ulterior a plătit scump pentru miopia politică, de care 
a dat dovadă!). 

 Problemele lui Filat au început cu mult înainte. Conform mărturiilor lui 
Al. Tănase, unul dintre fondatorii de vază, alături de Filat, ai PLDM, care îl 
cunoștea foarte bine pe Filat încă de pe băncile Universităţii (ambii şi-au făcut 
studiile la Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi), a existat un Filat până la 29 iulie 
2009 şi un alt Filat după această dată. Primul Filat era preşedintele unui partid 
democratic promiţător, ieşit din opoziţie, capabil împreună cu alte forţe 
democratice să răstoarne tancul comunist. Era cooperant, avea o echipă de 
tineri, foarte buni specialişti, avea bine dezvoltat spiritul de lucru în echipă şi 
rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate. Filat de după 2009 a devenit altul. 
Puterea l-a ameţit, fapt ce a condus la îndepărtarea acelora care s-au aflat alături 
de el la fondarea partidului. A. Tănase, V. Nagacevschi, M. Godea au părăsit 
rând pe rând partidul. Mai apoi a fost cazul Ion Butmalai, venise rândul lui 
Leancă. Rezultatul acestor plecări s-a simţit foarte rapid. În 2010 PLDM ia 32 
de mandate din 101, iar în 2014 - doar 23, mare parte fiind aduse de locomotiva 
Leancă prin prestanţa sa foarte bună în funcţia de premier şi declaraţia lui Filat 
că Leancă va fi unica candidatură a PLDM la funcţia de premier. Filat l-a trădat 
şi pe Leancă, văzând în el un concurent în partid. Cât va lua PLDM în viitoarele 
alegeri (anticipate sau ordinare) fără locomotiva Leancă nu e greu de prognozat. 
Partidul se afla în cădere liberă, în mare parte din cauza prestaţiei liderului său 
şi a jocurilor făcute în culise cu comuniştii. Din mărturiile lui A. Tănase s-a 
aflat că regretatul jurnalist Constantin Tănase de la bun început a fost rezervat 
faţă de Filat. Nu l-a prea bătut fiindcă alături de el se afla fiul său, dar nici nu     
l-a lăudat.  

Dezumflarea balonului verde trebuia să-i deranjeze pe toţi. Dl Iu. Leancă 
declarase că va urmări evoluţia noului guvern din jilțul de parlamentar. Păcat, 
un potenţial atât de preţios a rămas fără utilizare. Şi aşa Republica Moldova 
avea puţini politicieni (foarte puţini, din păcate) capabili să facă faţă 
provocărilor de moment, în special, în acea perioadă deosebit de importantă de 
implementare a Acordului de Asociere şi pregătire a depunerii cererii de aderare 
la UE. Era strict necesară o continuitate a paşilor abia începuți, dar bine porniţi 
de Iu. Leancă. Era clar că acest proces va fi încetinit, dacă nu stopat, ceea ce s-a 
demonstrat ulterior. Nici chiar apelurile grupurilor de intelectuali, ale unor 
grupuri de tineret nu i-au oprit pe liderii partidelor să-şi facă mendrele. Simplii 
votanţi sunt întrebaţi doar în perioada electorală. A fost o adevărată risipă. De 
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menționat încă că ulterior și Iu. Leancă a alunecat pe panta politicii fiind 
implicat indirect în semnarea unor documente legate de furtul Miliardului.  

Cum era de aşteptat guvernul Gaburici nu a durat mult. La 12 iunie 2015 
fostul premier și-a dat demisia. Alianţa nefuncţională creată anterior s-a 
destrămat. Cele trei partide parlamentare pro-europene, PLDM, PDM și PL, au 
format Alianța pentru Integrare Europeană III și au convenit asupra formării 
unui nou guvern. În presă au apărut mai multe candidaturi, printre care şi a        
ex-ministrului Educaţiei Maia Sandu. Ar fi fost o candidatură bună, luând în 
consideraţie modul cum a activat în acea perioadă de tranziţie în sistemul 
educaţiei. Condiţiile (de altfel, foarte bune) înaintate de ea partenerilor de la 
guvernare au fost întâmpinate foarte bolnăvicios (în special de preşedintele PL 
M. Ghimpu,  care a demonstrat încă o dată că este un politician slab). 

O altă candidatură, de altfel, foarte bună a fost ex-premierul Iurie Leancă. 
Având o foarte bună imagine în rândul partenerilor europeni, atunci când 
aceştia aşteptau un premier serios (nu o păpuşă gen Gaburici) pentru a debloca 
relaţiile îngheţate, Iurie Leancă ar fi fost cel mai bun premier în acea situație. 
Partenerii europeni, dar şi organismele financiare internaţionale, nu ar fi avut 
nevoie de timp suplimentar pentru a-l cunoaşte. Dar şi pe interior într-un timp 
atât de scurt s-a impus ca un lider serios în alegerile locale anterioare. 
Propunând candidatura lui Iu. Leancă, V. Filat ar fi avut o mare şansă de a se 
reabilita parţial atât pe interior cât şi pe exterior faţă de partenerii europeni, 
cărora le-a trădat aşteptările, compromiţând unica poveste de succes a 
parteneriatului estic. Această aşchie de popor aştepta de la V. Filat în primul 
rând dovadă că gândea ca un om de stat cu grija faţă de popor. Luând în 
consideraţie cerinţa dlui D. Chirtoacă de a fi atras în negocieri şi Iu. Leancă mai 
exista o şansă pentru înaintarea lui la postul de premier – schimbarea 
algoritmului formării Alianţei între cele trei partide.  

Filat însă l-a înaintat pe prim vice preşedintele său Valeriu Streleţ votat la 
30 iulie 2015. V. Streleţ nu a fost candidatura cea mai proastă însă, cum au 
demonstrat următoarele luni, a fost cu mâinile şi gura legate. În toamnă la doar 
mai puţin de 3 luni de la investire guvernul Streleţ a fost demis după 
decapitarea PLDM. Pe 15 octombrie 2015, a avut loc un eveniment în premieră: 
una din tentaculele caracatiţei pe nume „corupţie” a fost puţin anihilată. Cu 
regret nu însă şi capul caracatiţei. După modelul României, chiar din sediul 
parlamentului ex-premierul şi preşedintele PLDM V. Filat a fost dus la CNA. 
Dorința majoră era ca luptă cu corupţia care a infectat mortal acest colţ de ţară 
pe nume Basarabia să nu se oprească doar la acest caz. Ar fi trebuit să un 
moment îmbucurător, însă ceva nu era bine, semăna mai mult cu o reglare de 
conturi între cei trei Vlazi (Plahotniuc,  și Filat). Dacă nu va continua o presiune 
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reală (nu numai mimarea ei) din partea societăţii civile, carul cu această 
cucoană „corupţia” va sta pe loc.  

La 29 octombrie 2015 Guvernul Streleț a fost demis prin moțiune de 
cenzură cu votul a 65 de deputați ai fracțiunilor PDM, PCRM și PSRM, 
împotrivă votând doar 18 deputați PLDM. Moțiunea de cenzură a Guvernului 
Streleț a fost depusă în parlament pe 22 octombrie (2015), fiind semnată de 42 
de deputați  PSRM și  PCRM, temeiul ei fiind „suspiciuni de corupție” și 
„detașarea premierului de la funcția sa, prin expunere în favoarea lui Vl. 
Filat (liderul PLDM, care a fost pus în arest preventiv - n.a.)”.  

Indiscutabil, ultimele evenimente (punerea sub arest a liderului PLDM V. 
Filat sub învinuirea de corupție) au provocat o lovitură – o lovitură mortală 
PLDM și, în general, centru-dreptei. Centru-dreapta practic nu mai exista ca 
forță de decizie, centru-dreapta murise. Pe segmentul de centru-dreapta a apărut 
un gol și exista pericolul real (conform legilor naturii) ca el să încline spre 
stânga unde există un centru puternic (PD), ceea ce s-a întâmplat ulterior. 

Problema liderilor partidelor continuă să fie o problemă serioasă în 
Basarabia. PPCD, după o activitate majoră de trezire a maselor, a fost îngropat 
de liderul său Iu. Roşca. PFD, cea mai mare speranţă a intelectualităţii, a fost şi 
el îngropat de liderul lui Valeriu Matei. Din păcate, şi cu PLDM s-a întâmplat 
acelaşi lucru. Implicarea PLDM în „Furtul Secolului”, punerea sub arest a lui 
V. Filat, au dat o lovitură de moarte partidului. Fiind, după îndelungul îngheţ 
comunist de opt ani, un partid promiţător, cel mai puternic partid de centru-
dreapta de orientare europeană, în ce se transformase acesta? Iar vina o purta în 
mare parte liderul partidului. În loc să devină un erou naţional, care a integrat 
acest colţ de ţară în marea familie europeană, el a ajuns unde a ajuns (la 
închisoare). Întrunind la începuturi o echipă tânără, profesionistă, puternică şi 
pragmatică (chiar dacă uneori nu era suficient de patriotică), rând pe rând din ea 
au plecat cei mai buni: V. Nagacevschi, un foarte bun jurist (din păcate, ulterior 
intrat în slujba lui Plahotniuc!); A. Tănase, prim-vicepreşedinte al partidului, un 
foarte bun specialist, ales ulterior preşedinte al Curţii Constituţionale, a plecat şi 
el; M. Godea, vicepreşedinte, a plecat, constituind un partid; Iu. Leancă, prim-
vicepreşedinte, un foarte bun diplomat şi prim ministru; M. Sandu, unul din cei 
mai bun miniștri ai educaţiei; A. Carpov ş.a. Fără ei partidul a slăbit 
considerabil. Și  liderul lui era judecat pentru trafic de influenţă şi implicare în 
furturi deosebit de mari. Căderea Partidului nu se terminase. Realizându-şi 
planul de acaparare a întregii puteri în stat V. Plahotniuc „a cumpărat”  o bună 
parte din deputaţii PLDM-işti, care au intrat la guvernare alături de PD, PL şi  
14 „transfugi” din PCRM. Adus la acea stare, mai putea oare să se ridice 
partidul la înălţimea de odinioară? Speranța era că noului lider PLDM Viorel 
Ciubotaru, ex-ministru al Apărării în guvernul Gaburici, ales în funcţia de 



302                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
preşedinte PLDM (după 9 ani de preşedinţie a lui V. Filat!), îi va reuşi cel puţin 
să stopeze căderea liberă a partidului. „Criza în PLDM s-a terminat. Cred că de 
acum încolo partidul va fi unul combativ, care ştie să elaboreze politici publice 
şi să le implementeze. Vom continua să reformăm şi să consolidăm partidul, să 
fim activi în plan politic. Priorităţile cetăţeanului rămân sarcina de bază a 
PLDM”, a menţionat liderul PLDM. Din păcate realitatea a fost alta. Criza 
PLDM a continuat. 

Căderea atât de rapidă a PLDM, stâlpul alianţelor proeuropene de după 
2009, devenise catastrofală pentru vectorul european al acestei aşchii de ţară 
atât de prost guvernată. Rezultatele sondajelor arătau că dacă atunci ar fi avut 
loc alegeri parlamentare exista riscul pentru PLDM de a nu accede în 
parlament, blocul partidelor de stânga (Dodon, Voronin, Usatâi) ar fi luat 36 la 
sută din voturi, iar cele proeuropene (împreună cu PD, care e cu fundul în două 
luntri) ar fi însumat doar 32%. De asemenea, era un număr foarte mare de 
indecişi, mai corect dezamăgiţi după marile trădări ale celor pe care i-au votat. 
Această dezamăgire profundă a electoratului ar putea avea consecinţe 
dezastruoase, în special, în situaţia când Rusia tot mai mult se implică în 
treburile interne ale Republicii Moldova.  

5.8. Partidul Liberal 

Partidul Liberal (PL) este succesorul de drept al 
Partidului Reformei (PR), conferinţa de constituire a căruia a 
avut loc la 5 septembrie 1993. PR s-a constituit iniţial drept o 
formaţiune politică de centru-dreapta, de esenţă creştin-
democrată, care şi-a propus elaborarea, susţinerea şi 
promovarea strategiei reformei pentru a include societatea 

moldovenească în familia popoarelor civilizate. 
Congresul I al PR a avut loc la 24 ianuarie 1999. Cel de-al II-lea Congres 

al PR şi-a ţinut lucrările la 24 aprilie 2005. Congresul în cauză a decis 
schimbarea denumirii formaţiunii din Partidul Reformei în Partidul Liberal, a 
adoptat Statutul şi Programul PL în redacţie nouă, a aprobat noua siglă a 
formaţiunii şi a ales principalele organe de conducere ale PL, menţinându-l pe 
Mihai Ghimpu în funcţia de preşedinte al partidului. Congresul al II-lea al PL a 
luat, de asemenea, atitudine faţă de un şir de probleme sociale, adoptând în 
acest sens 4 rezoluţii privind: funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii 
Moldova, reglementarea problemei transnistrene, situaţia politică şi cea social-
economică din Republica Moldova. 

După schimbarea denumirii PL s-a declarat drept o formaţiune politică 
liberală de dreapta, care militează preponderent pentru: susţinerea şi 
promovarea tinerei generaţii în viaţa social-politică; respectarea şi asigurarea 
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suveranităţii naţionale, independenţei, unităţii şi a integrităţii Republicii 
Moldova; soluţionarea diferendului transnistrean; retragerea armatei şi a 
arsenalului militar ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova; 
integrarea Republicii Moldova în structurile euroatlantice; respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; asigurarea libertăţii depline 
a presei prin eliminarea oricărui control din partea autorităţilor publice şi a 
reprezentanţilor acestora; promovarea şi asigurarea unei autentice autonomii 
locale; stimularea iniţiativei private cu respectarea regulilor concurenţei; 
combaterea corupţiei, crimei organizate şi a economiei subterane etc. 

PL (PR) a participat la alegeri parlamentare (fără a promova în 
Parlament), începând cu a. 1994, în care a acumulat 2,36%. În alegerile din 
1998 a obţinut un scor mai modest -  0,54%. În alegerile parlamentare anticipate 
din 2001 a participat în componenţa Blocului electoral „Credinţă şi Dreptate” 
împreună cu Partidul Naţional Român, acumulând 0,67%. 

Constituirea Organizaţiei de Femei a Partidului Liberal 
La 25 ianuarie 2009 a avut loc conferinţa de constituire a Organizaţiei de 

Femei a Partidului Liberal la nivel republican. La eveniment au participat peste 
500 de persoane, reprezentantele PL din cele 32 de raioane ale Republicii şi din 
municipiile Chişinău şi Bălţi. La finalul lucrărilor, a fost constituită Organizaţia 
de Femei a Partidului Liberal, în calitate de preşedinte fiind aleasă Corina Fusu. 
Conferinţa a adoptat o Rezoluţie în vederea realizării egalităţii de gen. 

Primul succes al noului Partid Liberal a avut loc în alegerile locale la 
funcţia de Primar General şi consiliu municipal. În primul tur de scrutin din 3 
iunie nici unul din cei 18 candidaţi nu a acumulat 50% din voturile alegătorilor, 
necesare pentru victoria în alegeri. Din această cauză, pe 17 iunie a fost 
organizat turul doi de scrutin, în care au participat Veaceslav Iordan (candidatul 
PCRM) şi Dorin Chirtoacă (candidatul PL). Prezenţa la vot a fost de 36,26%, 
iar D. Chirtoacă, candidatul Partidului Liberal, a fost ales în funcţia de primar 
general al municipiului Chişinău cu 61,17% din sufragii. 

În alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 PL a obţinut 15 mandate (ca 
şi PLDM). Acest parlament nu a reuşit să aleagă Preşedintele Republicii 
Moldova şi a fost dizolvat (la mijloc au fost şi grave fraude), alegerile 
parlamentare anticipate fiind stabilite pentru data de 29 iulie 2009. 

În scrutinul electoral din 29 iulie 2009 Partidul Liberal a obţinut tot 15 
mandate. Împreună cu PLDM, PDM şi AMN a format la 8 august 2009 Alianţa 
pentru Integrare Europeană (AIE) sprijinită cu 53 de mandate. 

Congresul III al Partidului Liberal  
Congresul din 26 septembrie 2010 a ales noua conducere şi Consiliul 

Central al Partidului Liberal. După ce Dorin Chirtoacă a renunţat să 
candideze, Mihai Ghimpu a fost reales în fruntea Partidului Liberal cu votul 
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majorităţii celor prezenţi. Totodată, delegaţii la congres au adoptat modificări 
la Statutul formaţiunii, potrivit cărora PL are trei prim-vicepreşedinţi – Dorin 
Chirtoacă, Anatol Şalaru, Ion Hadârcă şi patru vicepreşedinţi – deputaţii Corina 
Fusu, Boris Vieru, Valeriu Munteanu şi Vlad Lupan. De asemenea, congresul a 
adoptat un nou Program al partidului şi au fost adoptate patru rezoluţii privind: 
politicile economice, combaterea corupţiei, susţinerea şi promovarea tineretului 
şi condamnarea comunismului. La lucrările congresului au participat peste 2000 
de delegaţi. 

În scrutinul electoral din 28 noiembrie 2010 Partidul Liberal a obţinut 12 
mandate. Împreună cu PLDM şi PDM a format la 30 decembrie 2010 Alianţa 
pentru Integrare Europeană II (AIE-2) sprijinită cu 59 de mandate. Desfiinţarea 
Alianţei pentru Integrare Europeană II a fost provocată de dosirea incidentului 
tragic petrecut în luna decembrie 2012, în Pădurea Domnească. La 13 februarie 
2013, liderul PLDM, Vlad Filat a anunţat că Partidul Liberal Democrat din 
Moldova se retrage din cadrul acordului de constituire a Alianței. 

Actul de fuziune dintre PL şi MAE 
Pe 9 martie 2011 preşedintele Partidului Liberal, M. Ghimpu şi 

preşedintele Mişcării Acţiunea Europeană, V. Untilă, au semnat Acordul de 
fuziune dintre cele două formaţiuni politice. Liderului PL, M. Ghimpu, a 
declarat că ideea fuzionării vine din partea liderului MAE, iar aderarea 
membrilor acestei formaţiuni la PL va întări partidul, accentuând că la viitoarele 
alegeri locale candidaţii formaţiunii vor fi selectaţi, reieşind din capacităţile lor 
profesionale şi nu de timpul aderării la partid. În opinia liderului MAE, V. 
Untilă, fuzionarea cu PL va contribui la întărirea dreptei naţionale şi va permite 
Partidului Liberal să obţină un scor foarte bun în cadrul alegerilor locale din 
vara 2011. 

Consiliul de Reformare a Partidului Liberal 
În cadrul unei conferinţe de presă din 12 aprilie 2013, un grup de deputaţi, 

miniştri, viceminiştri şi lideri ai structurilor teritoriale ale Partidului Liberal a 
anunţat crearea Consiliului ad-hoc de Reformare a Partidului Liberal. Membrii 
grupului au solicitat organizarea Congresului extraordinar al partidului pentru 
alegerea prim-vicepreşedintelui Dorin Chirtoacă în funcţia de preşedinte al 
acestei formaţiuni. 

Trecerea în opoziţie a Partidului Liberal 
După demiterea Guvernului, noul candidat pentru funcţia de prim-

ministru desemnat de PLDM a fost Vlad Filat, decizie acceptată de Preşedintele 
Republicii dar neacceptată de către PDM şi PL. Preşedintele Partidului Liberal, 
Mihai Ghimpu, a pledat categoric împotriva candidaturii lui Vlad Filat, 
preferând trecerea formaţiunii în opoziţie. Astfel, în şedinţa Parlamentului din 
30 mai 2013, a fost votată noua componenţă a Guvernului Coaliţiei pentru 
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Guvernare Pro-Europeană, în frunte cu prim-ministrul Iurie Leancă. Noul 
Guvern a fost votat de către fracţiunile PDM, PLDM, cei şapte deputaţi din 
grupul liberalilor reformatori, grupul Mişin şi deputaţii Serghei Sîrbu şi 
Veronica Abramciuc. Fracţiunea liberalilor în frunte cu M. Ghimpu (cinci 
deputaţi) s-a abţinut de la vot, iar grupul socialiştilor şi deputatul neafiliat Mihai 
Godea au votat împotrivă. 

Congresul IV al Partidului Liberal  
Sarcina principală a congresului PL din 14 septembrie 2014 a fost 

alegerea conducerii partidului şi pregătirea formaţiunii pentru alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014. Pentru funcţia de preşedinte al PL au fost 
propuşi patru candidaţi: Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă, Corina Fusu şi 
Valeriu Munteanu. Iltimii trei au renunţat să candideze, iar Mihai Ghimpu a fost 
reales în funcţia de preşedinte al PL cu 1694 de voturi din 1740 de delegaţi 
înregistraţi, 14 voturi au fost împotrivă şi 23 s-au abţinut de la vot. În calitate de 
prim-vicepreşedinţi ai PL au fost aleşi Dorin Chirtoacă, Anatol Şalaru şi Corina 
Fusu, iar vicepreşedinţi au fost aleşi Veaceslav Untilă, Valeriu Munteanu, 
Veronica Herţa, Mihail Moldovanu şi Lilian Carp, Ion Apostol fiind numit 
Secretar general. Totodată, Congresul a ales şi 153 de membri ai Consiliului 
Republican al PL. De asemenea, delegaţii la Congres au aprobat modificările la 
Statutul şi Programul politic al Partidului, adoptând şi cinci rezoluţii: cu privire 
la dezvoltarea economiei şi eradicarea sărăciei; cu privire la tineret; cu privire 
la aderarea Republicii Moldova la NATO; cu privire la diasporă şi cu privire 
la combaterea corupţiei. 

În scrutinul parlamentar din 30 noiembrie 2014 PL a obţinut 13 mandate 
– un rezultat bun dacă luăm în considerare ieşirea din partid a unei fracţiuni, 
care a fondat Partidul Liberal Reformator. Cerinţa electoratului era ca 3 partide 
(PLDM, PDM, PD), care au acumulat 55 de mandat, să formeze coaliţia de 
guvernare. După aproape două luni de negocieri cu uşile închise s-a ajuns la un 
rezultat penibil: crearea unei alianţe minoritare doar din 2 partide – PLDM şi 
PD, PL rămânând şi de această dată în afara guvernării.  

În această situaţie PL a comis o eroare tactică. Susţinând guvernul Leancă 
2 PL ar fi dejucat jocul dintre PLDM, PDM şi PCRM. Această alianţă 
minoritară nu avea nicio şansă s-o ducă mult. La 12 iunie 2015 premierul 
Gaburici și-a dat demisia. Alianţa nefuncţională creată anterior s-a destrămat. În 
rezultatul negocierilor cele trei partide parlamentare pro-europene, PLDM, 
PDM și PL au format Alianța pentru Integrare Europeană III și au convenit 
asupra formării unui nou guvern. În presă au apărut mai multe candidaturi, 
printre care şi a ex- ministrului Educaţiei Maia Sandu. Condiţiile (de altfel, 
foarte bune) înaintate de ea partenerilor de la guvernare au fost întâmpinate 
foarte bolnăvicios (în special de preşedintele PL M. Ghimpu). În final la 30 
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iulie 2015 a fost votat guvernul Streleţ, în care PL a obţinut 4 posturi 
ministeriale. 

După demiterea guvernului Streleţ Republica a intrat într-o nouă criza 
politică. Candidatul la funcţia de premier înaintat de Preşedinte – Ion Sturza a 
fost boicotat în parlament: la şedinţă au participat doar 47 de deputaţi, lipsă 
fiind şi trei deputaţi liberali. După căderea guvernului Sturza (de fapt nici nu a 
ajuns la faza de vot) la postul de premier pretindea V. Plahotniuc (cu 93% de 
rating negativ!), pe care însă atât preşedintele N. Timofti cât şi societatea nu-l 
acceptau. Cu regret, PL s-a lăsat antrenat în jocul lui Plahotniuc pentru funcţia 
de prim ministru, participând chiar în acţiunile de intimidare a Preşedintelui. În 
final preşedintele l-a nominalizat pe Pavel Filip, ex-ministrul Informatizării, un 
apropiat al oligarhului V. Plahotniuc. 

O analiză la rece a arătat  că prestaţia Partidului Liberal, a lui M. Ghimpu 
în acţiunile din ultimii trei ani, a fost una penibilă. Preşedintele M. Ghimpu a 
demonstrat că este un politician slab. Da, este un bun patriot şi, la sigur, sincer. 
Nu a fost implicat în găinării economice, însă ca politician este slab. A 
demonstrat acest lucru în repetate rânduri. Nu a ştiut să păstreze unitatea 
Partidului în a. 2013, cu toate că cererea de bază a reformatorilor era 
democratizarea internă a Partidului şi aducerea la cârma Partidului a tânărului 
Dorin Chirtoacă (care este nepotul lsău!). Şi în cazul candidaturii premierului 
Iu. Leancă, M. Ghimpu nu a intuit până unde putea fi întinsă coarda ca să nu se 
rupă. Votând guvernul Leancă, el ar fi dejucat planurile lui Filat, Lupu şi, ţesute 
în culise, pierzând o şansă, poate unică, de a ridica ratingul Partidului Liberal pe 
fondul prestaţiei sub orice nivel a PLDM, aflat în cârdășie cu PCRM. Putea face 
acest lucru chiar neobţinând acele câteva posturi de miniştri. Devenise clar de 
ce Filat nu a cedat în faţa lui Ghimpu, avea de realizat un plan (de a nu fi ales 
Iu. Leancă premier), iar Ghimpu i-ar fi încurcat. Aceeaşi boală a liderismului a 
jucat festa. În cazul unei discuţii într-un cerc mai larg (biroul politic şi, poate, 
Consiliul Naţional, prea important a fost momentul!) decizia PL putea fi alta. 
Cunoscând foarte bine reacţia bolnăvicioasă a lui M. Ghimpu la apropierea 
PLDM de PCRM,  a jucat bine acest teatru, făcându-i pe Iu. Leancă şi M. 
Ghimpu să creadă că va vota guvernul Leancă 2. Acest joc l-a orbit pe liderul 
PL, care a luat decizia de a nu participa la votare. Astfel cu mâinile lui Filat (cu 
care a fost în înţelegere) şi ale lui Ghimpu, Voronin  a obţinut ceea ce a dorit: 
un prim-ministru al său.  

Astfel viitorul Partidul Liberal era unul sumbru. O soluţie ar fi fost 
alegerea lui Dorin Chirtoacă în funcţia de preşedinte al Partidului. Fiind tânăr, 
foarte bine pregătit, călit în cele trei mandate de primar, mult mai flexibil, D. 
Chirtoacă ar fi putut să-i unească pe toţi liberalii în jurul PL-ului. La sigur şi 
reformatorii liberali, care au simţit pe pielea lor în ultimele alegeri 
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inoportunitatea avântării în lupte electorale dispersaţi, ar fi apreciat această 
reformatare a PL-ului (de fapt, ei au fost primii care au cerut acest lucru). 
Slăbiciunea PL favorizează dispersarea atât de mare a liberalilor în diferite 
partiduţe (pe acest segment electoral destul de îngust, din păcate, există tocmai 
4 partiduțe liberale).  

O prestație foarte proastă PL a avut în alegerile prezidențiale din 2016. În 
loc să susțină candidatura unică a centru-dreptei M. Sandu, M. Ghimpu s-a 
aventurat în alegeri cu toate că sondajele îi dădeau sub 2%. M. Ghimpu declara 
că sondajele nu sunt reale, însă rezultatele de 1,8% au confirmat acest lucru. 
Participând cu sloganul Reunirii prin acest rezultat a adus cel mai mare 
deserviciu unionismului. Adversarii Reunirii jonglau cu orice ocazie cu acest 
rezultat.     
 Pe termen lung, în special în perspectiva alegerilor parlamentare din 
2018, era strict necesară reformatarea sectorului de centru-dreapta, pe care un 
loc aparte îi revenea PL-ului. Însă pe parcurs el a tot pierdut din popularite. 
Chiar dacă era privit drept salvatorul Capitalei, chiar dacă nu participase la 
Furtul Secolului, pentru unele acţiuni incorecte (de ex. sprijinirea până în 
ultimul moment a lui Dorin Drăguţanu și a lui V. Plahotniuc la postul de prim 
ministru!), deseori numele lui M. Ghimpu apărea alături de altele, fapt ce a 
compromis serios imaginea Partidului. Pentru salvarea acestuia, în alegerile din 
2018 ar fi strict necesară reformarea partidului şi aducerea la cârma fracţiunii a 
tânărului, mai echilibratului Dorin Chirtoacă. Acest pas va fi înţeles corect de 
electoratul de dreapta şi de unii de centru-dreapta (în special, pe fundalul 
degradării PLDM).  

 
5.9. Partidul Democrat din Moldova 

 
Mişcarea social-politică „Pentru o Moldovă Democratică şi 
Prosperă” 

La baza fondării Partidului Democrat din Moldova s-a 
aflat mişcarea social-politică „Pentru o Moldovă Democratică 
şi Prosperă” (PpMDP), fondată din iniţiativa membrilor 
blocului „Pro Lucinschi”. Conferinţa de constituire a Mişcării 
a avut loc la 8 februarie 1997, la care au participat 860 de 

delegaţi din toate oraşele şi raioanele Republicii Moldova. Mişcarea constituită 
urma să-l sprijine pe preşedintele P. Lucinschi, ales în 1996, în realizarea 
programului său. Preşedinte al MpMDP a fost ales D. Diacov. 

La primele alegeri parlamentare care au avut loc la 22 martie 1998, 
Mişcarea a participat în componenţa Blocului electoral „Pentru o Moldovă 
Democratică şi Prosperă”, alături de Partidul Civic din Moldova, Mişcarea 



308                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
“Forţa Nouă” şi Partidul Democrat-Popular din Moldova, acumulând 18,16% 
din voturi, ceea ce i-a permis să depăşească pragul electoral de 4% şi să intre în 
posesia a 24 mandate de deputaţi. 

Împreună cu Partidul Forţelor Democratice şi Blocul electoral „Convenţia 
Democrată din Moldova” a creat Alianţa pentru Democraţie şi Reforme (ADR). 
Preşedintele PpMDP Dumitru Diacov a fost ales în funcţia de Preşedinte al 
Parlamentului. Creat în rezultatul unor tratative dificile, Guvernul ADR – 
primul guvern de coaliţie în istoria Republicii – s-a bazat pe programul de 
guvernare al ADR (1998–2001) şi a inclus reprezentanţi ai tuturor partidelor 
constituante. Coaliţia ADR s-a destrămat în decembrie 1999 prin retragerea 
Frontului Popular Creştin Democrat (FPCD), iar guvernul ADR în frunte cu Ion 
Sturza a fost demis prin votul deputaţilor PCRM şi FPCD. 

Primul Congres al MpMDP 
La 17 octombrie 1998 a fost convocat primul Congres al PpMDP, la care 

au participat 993 delegaţi din 39 de raioane, oraşe şi municipii. Preşedinte al 
MpMDP a fost reales D. Diacov. Congresul I al MpMDP a ales organele de 
conducere, a adoptat Statutul şi Programul MpMDP. De asemenea, Congresul I 
al MpMDP a lansat un apel către partidele şi mişcările de orientare centristă de 
a se uni într-o organizaţie politică, care ar fi putut avea o influenţă decisivă 
asupra dezvoltării ţării. 

Partidul Democrat din Moldova  
La Congresul al II-lea din 15 aprilie 2000, MpMDP a fost reorganizată în 

Partidul Democrat din Moldova (PDM). Congresul a ales organele de 
conducere, a adoptat modificări la Statutul partidului şi a votat Programul 
politic şi economic al PDM. Preşedinte al PDM a fost reales dl Dumitru 
Diacov.  

La alegerile parlamentare de la 25 februarie 2001, PDM a obținut 5,02% 
de voturi, ceea ce nu i-a permis să depășească pragul electoral de 6%. A fost o 
greşeală tactică a liderului Partidului că nu a făcut bloc electoral cu alte partide 
de pe centru-stânga. 

Congresul al III-lea al PDM 
La 22 noiembrie 2003 a fost convocat Congresul III care a formulat ca 

sarcină primordială a Partidului pregătirea pentru alegerile parlamentare din 
2005. De asemenea, Congresul a adoptat modificări în Statutul PDM. 

Crearea Blocului „Moldova Democrată” 
În mai 2004, trei partide politice de orientare democrată – Partidul 

Democrat din Moldova, Alianţa “Moldova Noastră” (AMN) şi Partidul Social-
Liberal (PSL) – au creat Blocul electoral „Moldova Democrată” (BMD). La 
baza acestui bloc a stat ideea unificării tuturor forţelor democrate şi oferirea 
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unei alternative guvernării comuniste. La 21 octombrie 2004, la BMD a aderat 
și Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova (PEMAVE).  

În urma alegerilor din 6 martie 2005, trei concurenţi electorali — Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova (45.98% din voturi), Blocul electoral 
„Moldova Democrată” (28,53%) şi Partidul Popular Creştin Democrat (9,07%) 
– au depăşit pragul electoral. La scurt timp după accederea în parlament BMD    
s-a destrămat, Partidul Democrat din Moldova constituindu-şi propria fracţiune 
formată iniţial din 8 deputaţi, iar după fuziunea PSL cu PDM în februarie 2008, 
ajungând la 11 membri. Cei 8 deputaţi ai fracţiunii PDM, 11 deputaţi ai 
fracţiunii PPCD, precum şi 3 deputaţi ai PSL au participat alături de 56 deputaţi 
PCRM la alegerea preşedintelui Republicii V. Voronin.  

Congresul al IV-lea al PDM 
La 3 iulie 2005 a fost convocat Congresul al IV-lea al Partidului, care a 

discutat despre principalele probleme ale ţării, rolul şi locul PDM în viaţa 
societăţii moldoveneşti şi a trasat noi sarcini pentru următorii doi ani de 
activitate. Participanţii la Congres au confirmat componenţa conducerii 
partidului, în funcţia de Preşedinte fiind reales D. Diacov. 

La Consiliul al XXII-lea al Internaţionalei Socialiste desfăşurat la Geneva 
pe 27–30 iunie 2007, Partidul Democrat din Moldova a fost acceptat drept 
membru cu statut de observator al Internaţionalei Socialiste, ca la următorul 
congres al IS din iulie 2008 să devină membru cu drept de vot consultativ. 

În martie 2007, la PDM a aderat un grup de membri ai Partidului Social 
Democrat din Moldova în frunte cu Oazu Nantoi, fondatorul PSDM şi 
Preşedintele acestei formaţiuni în anii 1990–1995 şi 1998–2004. În septembrie 
2007, din PDM se retrage Vladimir Filat, membru al Consiliului Executiv 
Politic şi Vicepreşedinte al Fracţiunii PDM, pentru a constitui o formaţiune de 
orientare liberală. Exemplul lui Vladimir Filat este urmat de un grup de 
consilieri municipali (mun. Chişinău) aleşi pe listele PDM şi unii membri ai 
Consiliului raional Nisporeni al PDM, care părăsesc PDM pentru a participa la 
proiectul politic iniţiat de V. Filat. 

Congresul al V-lea al PDM  
La 10 februarie 2008 la Congresul al V-lea al PDM a avut loc 

fuzionarea Partidului Social-Liberal cu Partidul Democrat din Moldova sub 
denumirea Partidului Democrat din Moldova. Fuziunea celor două formaţiuni 
politice a avut ca scop consolidarea centrului politic din Republica Moldova în 
contextul pregătirii pentru alegerile parlamentare din anul 2009. La Congres au 
fost efectuate modificări la Statutul PDM, adoptată o nouă strategie de lucru a 
PDM şi un nou Program politic. De asemenea, a fost aleasă o nouă conducere. 
În funcţia de Preşedinte al partidului unit a fost ales D. Diacov, iar O. Serebrian 
– în funcţia de prim-vicepreşedinte al PDM. Oazu Nantoi, Valentina Buliga, 
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Igor Klipii, Valentina Stratan şi Dumitru Ivanov au fost aleşi vicepreşedinţi ai 
PDM. Oleg Ţulea, liderul Organizaţiei de Tineret a Partidului Democrat, a fost 
desemnat în calitate de Secretar General al partidului. În urma alegerilor din 5 
aprilie 2009 PDM a acumulat doar 2,97% din sufragii, nedepăşind pragul 
electoral. Acest eşec a pus problema reformării Partidului.  

Congresul al VI-lea Extraordinar  
La 19 iulie 2009 a avut loc Congresul al VI-lea Extraordinar al Partidului 

Democrat din Moldova, care a marcat începutul unei etape de renovare a PDM 
şi a oficializat schimbarea conducerii Partidului, după venirea în partid a 
fostului şef al Parlamentului, Marian Lupu, împreună cu echipa sa (Valeriu 
Lazăr, Igor Corman, Andrei Popov, Stela Jantuan etc.). Anterior, M. Lupu 
plecase din PCRM după ce a denunţat autoritarismul şi metodele nedemocratice 
aplicate de către acest partid. La Congres au fost prezenţi peste 600 de 
participanţi – 505 delegaţi ai PDM din toate raioanele Republicii şi invitaţi 
speciali străini. Congresul a introdus modificări la Statutul Partidului şi l-a ales 
unanim pe M. Lupu în funcţia de Preşedinte al Partidului Democrat din 
Moldova. D. Diacov a fost ales Preşedinte de onoare al Partidului. O. Serebrean 
şi-a păstrat funcţia de Prim-vicepreşedinte, iar Secretar General a fost numit V. 
Lazăr (ex-ministru al economiei şi comerţului). În calitate de vicepreşedinţi au 
fost numiţi I. Corman, O. Ţulea, O. Nantoi, V. Stratan, I. Klipii şi V. Buliga. 

După venirea lui M. Lupu la PDM au aderat mai mulţi membri  PCRM 
şi PSDM (din organizaţiile raionale PSDM — Glodeni, Bălţi, Anenii Noi). 
Totodată, şi liderul Mişcării social-politice „Forţa Noua”, Valeriu Pleşca, a 
anunţat că Mişcarea „Forţa Nouă” va susţine PDM în alegerile anticipate din 29 
iulie 2009, iar ulterior chiar va adera la PDM. Nou-investitul preşedinte al 
PDM, M. Lupu, declara după investirea lui în funcţia de preşedinte: „Oamenii 
de afaceri Ignatenco şi Plahotniuc fac parte din anturajul familiei Voronin şi, 
împreună cu fiul lui Voronin, formează o „curte domnească”...Vremea când 
parlamentarii, miniştrii nu se tem de nimic a trecut. Acesta e abia începutul. 
Dacă oamenii vin în partid ca să se îmbogăţească, atunci PDM nu este pentru 
ei, nu este locul lor la noi”. Se întâmplase o metamorfoză cu el că doar cu 
câteva zile până la alegerile din 29 iulie 2009 în listă pe poziţia 2 apare numele 
controversatului V. Plahotniuc, criticat de el puţin înainte. De menţionat că în 
lista candidaţilor la funcţia de deputat în parlamentul Republicii Moldova 
pentru alegerile din 29 iulie 2009, care există pe situl CEC (v. 
http://www.cec.md/files/5913_electorala_29_iulie_2009.pdf) numele lui V. 
Plahotniuc lipseşte. De fapt atunci V. Plahotniuc a pus începutul acaparării 
PDM, transformându-l ulterior într-un fel de SRL. Astfel la alegerile 
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 PDM a acumulat 12,54% din sufragii, 
obţinând 13 mandate de deputați, printre ei numărându-se şi V. Plahotniuc.  
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Constituirea Alianţei pentru Integrare Europeană  
Patru din cele cinci partide, care au depăşit pragul electoral la alegerile 

parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 – PLDM, PL, PDM şi AMN au 
semnat la 8 august 2009 declaraţia de constituire a Coaliţiei de Guvernare 
„Alianţa pentru Integrarea Europeană” (AIE), angajându-se în realizarea 
obiectivelor majore ale AIE. Ulterior şi alte persoane influente din PCRM au 
trecut la PDM. Din cauza imposibilităţii alegerii preşedintelui Republicii 
Moldova parlamentul a fost dizolvat şi au fost anunţate noi alegeri parlamentare 
pentru 28 noiembrie 2010. 

În rezultatul participării la scrutinul de vot Partidul Democrat din 
Moldova a acumulat 12,7% din voturi valabil exprimate, ceea ce i-a permis să 
depăşească pragul electoral de 4% şi să intre în posesia a 15 mandate de 
deputaţi în Parlament. 

Crearea Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE 2)  
Deoarece niciun partid politic care a depăşit pragul electoral nu întrunea 

numărul de mandate suficiente (51 de mandate) pentru formarea coaliţiei 
majoritare în Parlament, negocierile pentru constituirea unei alianţe 
postelectorale au perpetuat mai multe săptămîni de zile atât cu partidele de 
centru-dreapta, care au depăşit pragul electoral (PLDM, PL), cât şi cu PCRM. 
În pofida faptului că au fost presiuni din partea susţinătorilor din ambele 
tabere, PDM a decis în şedinţa Consilului Naţional din 30 decembrie 2010, ca 
formaţiunea să meargă la o coaliţie de guvernare cu Partidul Liberal Democrat 
şi cu Partidul Liberal. Pentru o coaliţie de centru-dreapta au votat 201 membri 
din 228, cinci au fost împotrivă, iar alţi 22 s-au abţinut. Tot în aceeaşi zi, 
Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat şi Partidul Liberal au 
semnat acordul de constituire a Alianţei pentru Integrare Europeană II.  

În alegerile locale ministrul Muncii V. Buliga a candidat la funcţia de 
primar general, acumulând însă un număr redus de voturi. În general pe 
Republică PDM cu 20,18% de mandate a ajuns pe locul trei după PCRM şi 
PLDM. 

Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 
După eşuarea referendumului privind simplificarea procedurii de alegere 

a şefului statului partidele componente ale Alianţei au revenit la vechea lege – 
alegerea Preşedintelui de către parlament. După mai multe discuţii cu „grupul 
Dodon” pe marginea identificării unui candidat de compromis la funcţia de şef 
al statului, liderii AIE au anunţat că îl vor susţine pe Nicolae Timofti, 
preşedintele CSM, candidat neafiliat politic la funcţia de şef al statului.  

Congresul al VII-lea al PDM 
La 16 iunie 2012 a avut loc Congresul al  VII-lea al Partidului. Sarcina 

principală a fost adoptarea măsurilor de modernizare a Partidului Democrat în 
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contextul politic şi alegerea noilor organe de conducere ale formaţiunii. Cei 
1200 de delegaţi la Congres l-au ales unanim pe M. Lupu în calitate de 
preşedinte al Partidului Democrat, iar V. Plahotniuc a fost ales în funcţia de 
prim-vicepreşedinte al PD. „Vom marca printr-o nouă faţă – nou slogan şi o 
nouă siglă. „PDM priveşte în viitor”, este sloganul Partidului Democrat, iar 
viitorul începe acum, la acest Congres”. S-a ţinut de cuvânt, doar referitor la 
partidul său. Ulterior PDM a preluat controlul asupra întregii puteri în stat.   

Desfiinţarea Alianţei pentru Integrare Europeană II 
Dosirea incidentului tragic petrecut în luna decembrie 2012 în Pădurea 

Domnească, la care au participat mai mulţi judecători, procurori şi funcţionari 
publici, a contribuit ulterior la demiterea a mai multor demnitari dar şi la 
revizuirea unor funcţii înalte prevăzute în Acordul de constituire al AIE-2. 
Acuzaţiile reciproce dintre partidele membre AIE-2 pe marginea nefericitului 
incident şi atacurile raider asupra unor instituţii financiare din Republica 
Moldova, au contribuit la dezmembrarea Alianţei pentru Integrare Europeană 2. 

La 13 februarie 2013, liderul PLDM – V. Filat a anunţat că Partidul 
Liberal Democrat din Moldova se retrage din cadrul Acordului de constituire a 
Alianţei pentru Integrare Europeană II. În urma mai multor tentative de 
demitere a prim-vicepreşedintelui Parlamentului – V. Plahotniuc, în cadrul 
şedinţei legislativului din 15 februarie 2013 deputatul şi-a prezentat demisia, 
confirmată prin votul fracţiunilor PLDM şi PCRM. V. Plahotniuc l-a îndemnat 
pe premierul V. Filat să-i urmeze exemplul. 

Pe 5 martie 2013, fracţiunile parlamentare ale PDM, PCRM, grupul 
socialiştilor şi deputaţii neafiliaţi M. Godea şi S. Sîrbu au acordat vot de 
neîncredere Guvernului Republicii Moldova în frunte cu primul-ministrul V. 
Filat. Moţiunea de cenzură a fost înaintată de Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova în şedinţa Legislativului din 28 februarie 2013. Motivul 
invocat de comunişti a fost că Executivul a devenit centrul unor scandaluri de 
corupţie, iar mai mulţi membri ai Guvernului sunt implicaţi în scheme criminale 
şi coruptibile care prejudiciază bugetul statului. 

Formarea Coaliţiei pentru Guvernare Pro-Europeană 
După demiterea Guvernului, în şedinţa Parlamentului din 30 mai 2013 a 

fost votată noua componenţă a Guvernului al Coaliţiei pentru Guvernare Pro-
Europeană în frunte cu prim-ministrul Iu. Leancă. Pentru noul Guvern au votat 
fracţiunile PDM, PLDM, şapte deputaţi din grupul liberalilor reformatori, 
grupul Mişin şi deputaţii S. Sîrbu şi V. Abramciuc. Fracţiunea liberalilor în 
frunte cu M. Ghimpu (cinci deputaţi) s-a abţinut de la vot, iar grupul 
socialiştilor şi deputatul neafiliat, M. Godea au votat împotrivă. 

În scrutinul electoral din 30 noiembrie 2014 PDM a acumulat 15,9% din 
sufragii, obţinând 19 mandate. După mai multe săptămâni de discuţii între 
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liderii celor trei partide, care au acces în parlament (PLDM, PDM şi PL) pe 23 
ianuarie 2015, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) şi Partidul 
Democrat din Moldova (PDM) au semnat Acordul de constituire a Alianţei de 
guvernare, numită Alianţa Politică pentru Moldova Europeană (APME), care a 
fost o alianţă minoritară susţinută doar de 42 de parlamentari. De la bun început 
era clar că va fi o alianţă nefuncţională, de scurtă durată. După eşecul votării 
guvernului Leancă 2 a fost votat guvernul Gaburici, care a avut o viaţă scurtă, 
demisionând pe 12 iunie 2015.  

Alianţa nefuncţională creată anterior s-a destrămat. În rezultatul 
negocierilor dintre cele trei partide parlamentare pro-europene (PLDM, PDM și 
PL) s-a format Alianța pentru Integrare Europeană III și s-a convenit asupra 
formării unui nou guvern. În presă au apărut mai multe candidaturi, în final la 
30 iulie 2015 fiind votat guvernul Streleţ. 

La 29 octombrie 2015 la iniţiativa fracţiunii PDM în parlament guvernul 
Streleţ este demis. Republica a întrat într-o nouă criza politică. Candidatul la 
funcţia de premier înaintat de Preşedinte – Ion Sturza a fost boicotat în 
parlament: la şedinţă au participat doar 47 de deputaţi, lipsă fiind şi trei deputaţi 
liberali. După căderea guvernului Sturza la postul de premier pretindea prim 
vice-preşedintele PDM V. Plahotniuc. Pentru a-şi asigura susţinere în Parlament 
V. Plahotniuc crează aşa numita Platformă social-democrată, care includea 20 
de deputaţi PDM şi 14 transfugi din PCRM.  

Membrii Platformei Social-Democrate, PL și opt deputați, care au părăsit 
PLDM, au format o nouă majoritate parlamentară. Anunțul a fost făcut de către 
liderul PD, M. Lupu și președintele liberalilor, M. Ghimpu, după întîlnirea cu 
șeful statului Nicolae Timofti. Acumulând semnăturile a 56 de parlamentari 
candidatura lui V. Plahotniuc a fost înaintată preşedintelui N. Timofte. În pofida 
presiunilor exercitate asupra sa, preşedintele a refuzat nominalizarea 
candidaturii lui V. Plahotniuc pe motiv de „suspiciune de corupţie”, numind în 
această funcţie pe consilierul său Ion Păduraru.  

După ce pe data de 15 ianuarie, I. Păduraru a renunțat la mandat șeful 
statului l-a desemnat pe P. Filip (un apropiat al lui V. Plahotniuc) drept 
candidatul majorității parlamentare, pentru care și-au pus semnătura 56 de 
deputați: 20 democrați, 13 liberali, 14 ex-comuniști, Nicolae Juravschi (membru 
al PPEM), fostul liberal-democrat Petru Știrbate, și 7 deputați din PLDM.  

În condiţiile blocării clădirii parlamentului de câteva mii de protestatari şi 
pentru că situația a degenerat mult, majoritatea parlamentară a decis că 
prezentarea programului de Guvernare a noului Cabinet de Miniștri nu este 
necesară. Astfel, la 20 ianuarie 2015 Guvernul Filip a fost votat în mai puțin de 
jumătate de oră. Pentru Guvernul Filip și-au dat votul 57 de deputați. Cei 56 de 
aleși ai poporului, care au semnat pentru declarația de formare a majorității 
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parlamentare, și liberal-democratul Valeriu Ghilețchi. Guvernul Filip va rămâne 
probabil în istorie drept „Executivul de noapte”, dar și cel mai „nedorit guvern”. 
Și asta, deoarece toate deciziile în privința acestui Cabinet de Miniștri au fost 
luate pe furiș, la miez de noapte. 

Noul cabinet a intrat la guvernare în condiţii politice şi economice extrem 
de dificile: ample proteste de stradă legate în mare parte de „furtul 
Miliardului”, de blocajul economic dur din partea partenerilor externi din cauza 
nesemnării unui nou acord cu Fondul Monetar Internaţional.  

Concluzii finale. Partidul Democrat din Moldova în varianta 2016 avea 
mari carenţe la capitolul democraţiei în partid. El a devenit ostatecul oligarhului 
V. Plahotniuc care, încălcând orice norme statutare, l-a transformat într-un 
propriu SRL. 

Prin tot ce a făcut oligarhul a dorit să demonstreze că el este stăpân pe tot 
ce mişcă în acest colţ de ţară atât de prost guvernat. În timpul guvernării lui 
Voronin a fost naşul de business al lui Olejka Voronin, asigurându-i 
prosperitate în afaceri sub tutela părintească a tatălui său. Mai apoi a fost 
catapultat în vechiul-noul partid democrat reformat al lui M. Lupu. În scurt 
timp a devenit stăpân absolut în PDM, făcând totul ce a dorit. După debarcarea 
guvernului Streleț a dorit să fie prim ministru. Cu toate că părăsise funcţia de 
prim-vicepreşedinte al PDM, dar şi pe cea de parlamentar, astfel nedeținând 
nicio funcție în stat și în partid, îi impuse pe preşedintele parlamentului Adrian 
Candu (care, din întâmplare, este şi funul lui de cununie!), pe preşedintele 
partidului, M. Lupu, pe preşedintele de onoare al PDM-ului, D. Diacov, să-l 
forțeze pe Președintele Republicii Nicolae Timofti să-l desemneze drept 
candidat la funcţia de prim-ministru. Ce conta că peste 92% din această aşchie 
de popor nu-l dorea! Important era că el dorea.  

Obişnuiţi că preşedintele le tolera toate nagâţurile (liderilor de partide de 
la guvernare), iată că preşedintele a pus piciorul în prag, refuzând să-l 
desemneze drept candidat la funcţia de prim-ministru pe oligarhul V. 
Plahotniuc, chiar sub ameninţările aduse la adresa membrilor familiei lui (în 
adevărat stil mafiot). A fost un gest de mare curaj că a rezistat acestui şantaj.  

După ce preşedintele N. Timofti î-l desemnase pe I. Sturza în funcția de 
premier susținătorii lui V. Plahotniuc (nu se limita doar la membrii îngustului 
partid democrat!) s-a agitat. Au avut loc o serie de consultări secrete. În 
noaptea de duminică spre luni după miezul nopţii (pe la orele 3!), M. Tkaciuk, 
cel care a fost mult timp eminența cenuşie a lui Voronin, ştia deja ce se va 
întâmpla a doua zi în tabăra comuniştilor. Întâmplător, cam pe la aceeaşi oră, 
Plahotniuc a apărut pe Facebock cu o declaraţie-bombă, ca un „salvator al 
naţiunii”, care spunea că „...luând în consideraţie situaţia extrem de dificilă, în 
care se află ţara, el hotărăşte să revină în funcţia de prim-vicepreşedinte al 
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PDM” (a se observa, nu Consiliul Naţional al Partidului hotăra, aşa se 
procedează într-un partid adevărat!, ci Plahotniuc personal). A doua zi V. 
Plahotniuc, care nici măcar nu trecuse prin procedura formală de aprobare cel 
puţin de către Biroul politic al Partidului, se autointitulează fondator al 
Platformei Social-Democrate în baza fracţiunii PD şi a celor 14 transfugi din 
PCRM-ul lui Voronin, el nefiind nici măcar deputat. Cât de jalnic se priveau 
cei 14 „transfugi”, care-şi citeau ”argumentele părăsirii” PCRM din fiţuicile 
scrise se ştie de cine, pe încă rămasul în mintea copiilor A. Reşetnikov, nepotul 
lui Voronin, care îl blama pe Voronin! pentru „nedorinţa lui de a salva ţara în 
acest moment crucial”.  

Văzându-şi planurile puse în primejdie prin desemnarea de către 
preşedintele N. Timofti a lui I. Sturza drept candidat la prim ministru M. Lupu 
a declarat că nu va fi susţinut în parlament. Dar tocmai M. Lupu declara sus și 
tare că Republica Moldova avea nevoie de un premier tehnocrat. Prin ce I. 
Sturza nu era un tehnocrat cu experienţa lui de ex-prim-ministru şi de om de 
afaceri? 

Pentru mulţi era clar acest joc murdar al lui V. Plahotniuc. Îl bagă la dubă 
pe concurentul său V. Filat, demite absolut nejustificat guvernul Streleţ care, de 
bine de rău, îşi făcea treaba, gândind că PLDM de două ori decapitat, va fi 
debusolat de-a binelea, devenind pradă uşoară a lupului, iertare, a PD-ului (de 
fapt a devenit!). Liderii PD se bat cu pumnii în piept că ei au dreptul să propună 
candidatura prim-ministrului, procedând în cel mai primitiv mod. Conform 
Constituţiei premierul este desemnat de formaţiunea care a luat cele mai multe 
voturi în alegeri. În scrutinul din 30 noiembrie 2014 cele mai multe voturi 
(dintre componentele coaliţiei de guvernare) a acumulat PLDM (23 mandate), 
iar PD – 19 mandate. Legea trebuia pusă în capul mesei nu găinăriile 
postelectorale cu cumpărarea parlamentarilor. De menţionat că istoria s-a 
repetat. În alegerile parlamentare din 22 martie 1998 din coaliţia de guvernare 
cele mai multe voturi a luat Blocul Electoral „Convenţia Democrată din 
Moldova” (BeCDM) condus de Mircea Snegur (26 mandate), pe locul doi fiind 
Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” (BepMDP) 
sprijinit de P. Lucinschi, care includea şi componenta „Partidul Democrat” – 
24 mandate. Însă din motive neînţelese funcţiile de preşedinte al parlamentului 
şi de prim ministru i-au aparţinut BepMDP, de asemenea, şi funcţia de 
preşedinte al Republicii era tot a lor. Astfel întreaga putere în stat aparţinea 
formaţiunii care a luat în alegeri doar 24 de mandate. Și de această dată 
formaţiunea care avea doar 19 mandate obţinute conform rezultatelor alegerilor 
deţinea toată puterea în stat. 

În alegerile prezidențiae din a. 2016 V. Plahotniuc l-a lansat pe M. Lupu 
în alegeri în pofida faptul că sondajele nu-i dădeau nicio șansa. De fapt 
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Plahotniuc urmărea doar scopul de a nu permite candidatului centru-dreptei de 
a acede în turul doi. Atunci când liderul Platformei DA Andrei Năstase a cedat 
în favoarea candidatului unic Maia Sandu planurile lui Plahotniuc fuseseră 
compromise. M. Lupu nu avea nicio șansă de a trece în turul doi. Atunci 
Plahotniuc îl retrage pe M. Lupu din cursa într-un mod rușinos ca pe un pion. 
La conferința de presă M. Lupu își anunță retragerea din cursă, chemând de 
formă alegătorii să o susțină pe M. Sandu. Era un circ prost jucat. În realitatea 
Plahotniuc a dat ordin structurilor din teritoriu să organizeze susținerea lui 
Dodon, folosind diverse pârghii de constrângere (au fost depistate multe astfel 
de cazuri). În final, această susținere a avut un rol hotărâtor în promovarea lui 
Dodon în funcția de președinte al Republicii, inclusiv prin fraude majore. 

Congresul al VIII-lea al PDM 
Gradul de umilire a președintelui PDM M. Lupu nu se terminase. Pe data 

de 24 decembrie 2016 a fost organizat Congresul al VIII-lea al PDM, la care V. 
Plahotniuc a fost ales președinte al PDM, M. Lupu fiind constrâns să nu-și 
înainteze candidatura. Prin alegerea prietenului său Pavel Filip (prim ministru) 
în funcția de prim vicepreședinte și a lui Adrian Candu (președinte al 
Parlamentului) – vicepreședinte, PDM s-a transformat de jure (de facto 
devenise de mult timp) în SRL-ul lui V. Plahotniuc. Prin așa numita campanie 
de „restructurare a guvernului” V. Plahotniuc va prelua conducerea 
guvernului, iar următorul pas – câștigarea alegerilor parlamentare din a. 2018 
prin promovarea insistentă a votului mixt, atât de criticat de partenerii europeni 
pentru riscul major de corupere (cumpărare) a deputaților independenți. 

 
5.10. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 

 

PSRM a fost creat de foști membri ai Partidului Socialist 
din Moldova (PSM). Congresul de constituire a Partidului 
Socialiștilor din Moldova (PSRM) a avut loc la 29 iunie 1997, 
la Chișinău. Copreședinți ai partidului au fost aleși Veronica 
Abramciuc (în momentul alegerii deținea funcția de Director 
General al Departamentului Relațiilor Naționale de pe lângă 

Guvernul Republicii Moldova) și Eduard Smirnov (în momentul alegerii era 
viceprimar al municipiului Chișinău).  

La mai puţin de un an de la fondare a participat în scrutinul electoral din 
22 martie 1998, în care a acumulat un număr modest de voturi - 0,59 % din 
sufragii.  
 La alegerile parlamentare de la 25 februarie 2001 PSM a obținut 0,46% 
din sufragii. Doar în scrutinul electoral din 6 martie 2005 a obţinut ceva mai 
mult -  4,97% în componenţa Blocului electoral „Patria-Rodina” (BEP-R), 
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alături de Partidul Socialist din Moldova (PSM). În alegerile parlamentare 
din aprilie 2009, iulie 2009 și 2010 nu a luat parte. 

La 18 noiembrie 2011 în Parlamentul Republicii Moldova a fost creat 
grupul parlamentar al socialiștilor, din care au facut parte ex-deputații-
comuniști: Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și Veronica Abramciuc, care au 
părăsit fracţiunea PCRM. La sfârșitul lunii noiembrie 2011 deputatul neafiliat, 
fost membru al PCRM, I. Dodon a devenit membru al Partidului Socialiștilor 
din Republica Moldova. La 18 decembrie 2011 s-a desfășurat Congresul al     
X-lea al Partidului Socialiștilor, la care au participat circa 700 de delegați. 
Congresul a ales noua conducere a partidului și a aprobat programul de 
activitate a formațiunii pentru următorii ani. În funcția de președinte al PSRM a 
fost ales deputatul neafiliat I. Dodon, în funcția de președinte de onoare al 
partidului – deputatul neafiliat V. Abramciuc. 

La 12 octombrie 2012, Igor Dodon împreună cu deputații Zinaida 
Greceanîi și Vadim Mișin au anunțat că formează „Fracțiunea deputaților 
neafiliați”, care urma să întrunească 7 deputați neafiliați: Igor Dodon,Vadim 
Mișin, Zinaida Greceanîi, Ivan Ceban, Veronica Abramciuc, Tatiana 
Botnariuc și Oleg Babenco. Președintele fracțiunii urma să devină Z. Greceanîi. 
Totuși, pe 26 octombrie 2012, Parlamentul a adoptat un proiect de lege potrivit 
căruia fracțiunile parlamentare se constituie doar în termen de 10 zile după 
constituirea legală a Parlamentului ceea ce a suspendat intenția de creare a 
„Fracțiunii deputaților neafiliați”. 

Pe data de 4 iunie 2013 secretarul executiv al PSRM Valentin Crîlov și 
secretarul pe activitatea ideologică V. Abramciuc au fost excluși din organele 
de conducere ale Partidului. Motivul de excludere a fost susținerea candidaturii  
lui Iu. Leancă la funcția de prim-ministru de către V. Abramciuc. 

Pe 3 august 2013, la Chișinău, a avut loc Congresul al XI-lea extraordinar 
al PSRM. În cadrul Congresului a fost examinată situația social-politică din 
Republică, a fost aprobată redacția nouă a statutului partidului și a fost aleasă 
noua componență a Consiliului Republican al PSRM. La lucrările Congresului 
au participat 250 de delegați din toată Republica. 

Punctul culminant a fost atins de PSRM în alegerile din 30 noiembrie 
2014, când acumulează 20,51% din sufragii, obţinând 25 de mandate, devenind 
fracţiunea cea mai numeroasă din Parlament. Explicaţia a fost că pe ultima sută 
de metri a fost scos din cursa electorală „Partidul Nostru” al lui Renato Usatîi, 
iar susţinătorii lui au votat masiv PSRM, fiind de pe acelaşi segment. În 
campania electorală a făcut diferite declaraţii incendiare referior la Crimeea şi 
Maidan. „Puţini au fost împuşcaţi pe Maidan. Trebuiau să fie împuşcaţi mai 
mulţi terorişti”, declara „marele statalist moldovean” de pe Bâc I. Dodon cu 
referire la evenimentele din Ucraina. Până unde ajunsese acest Pavlik Morozov 
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în susţinerea oarbă a stăpânilor. În această campanie electorală ex-preşedintele 
PSRM V. Crîlov l-a acuzat pe I. Dodon că ar fi un „…instrument al unor 
scenarii, care pot provoca vărsare de sânge în Republica Moldova și în 
regiune...”. El a mai accentuat: „Vreau să fiu înțeles corect: eu sunt etnic rus, 
dar țara mea natală este Republica Moldova, de aceea nu vreau ca țara mea să 
fie atrasă în jocuri atât de periculoase, cum o face etnicul moldovean I. 
Dodon”. 

 Această retrospectivă arată că PSRM a culminat doar în alegerile din 
2014 după accederea la timona Partidului a lui I. Dodon, proaspăt transfug de la 
PCRM. Succesul fulminant în aceste alegeri se explică, pe lângă votarea masivă 
de către susţinătorii partidului lui 
R. Usatîi, scos din cursa 
electorală, de asemenea, prin 
susţinerea masivă de către 
Kremlin. Lucrul acesta nu l-au 
ascuns, dimpotrivă l-au etalat pe 
larg înşişi liderii PSRM I. Dodon 
şi Z. Greceanîi. „Partidul 
socialiştilor este partidul, în care 
avem încredere totală. Este 
unicul partid care cere 
denunţarea Acordului de 
Asociere (iată pentru ce era atât 
de iubit! Prea pompos, s-au mai 
găsit și alți trădători de neam care cereau acelaşi lucru). Vedem că autoritatea 
acestui partid creşte” (cu banii voştri – n.a.), declara seară de seară într-un mod 
maimuţăresc preşedintele Dumei de stat, S. Naryshkin, în clipul lui Dodon. 
Această apreciere făcută de omul nr. 2 din Rusia (după Putin!) nu era dată 
oricui, ci doar celui în care investeşti. PSRM era copilul din flori al Rusiei, iar 
Dodon – baistrucul ei. Ei nici nu mai ascundeau faptul finanţării Partidului 
Socialiştilor de către Rusia. 

Despre susţinerea masivă a lui Dodon de către Rusia deosebit de 
concludent vorbea unul dintre fondatorii PSRM V. Crîlov excluşi din PSRM: 
„Igor Dodon a uzurpat partidul nostru, Partidul Socialiştilor pe care l-am 
fondat mulţi ani în urmă. „Partidul Socialiştilor” accentuez, „din Republica 
Moldova”, este pus nu în relaţii de parteneriat, ci în serviciul altei ţări (Rusiei 
– n.a.), transformându-se într-un instrument al acesteia, şi atentează la 
stabilitatea, pacea şi însăşi existenţă Republicii Moldova şi o face în baza 
resurselor financiare extraordinar de mari, provenienţa cărora naşte îndoieli 

 
Pe frunte e scris: fabricat în 
URSS.https://natiadinurma.wordpress.com/2012/07
/19/disperatul-neinspiratul-dodon/ 
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rezonabile. De aceea el reprezintă o ameninţare reală şi mare pentru Republica 
Moldova”. 

Acoperindu-și goliciunea spirituală cu un moldovenism deşănţat, Dodon 
era poate cel mai duplicitar actor în alegerile parlamentare din 2014. Era 
deranjantă duplicitatea preşedintelui PSRM I. Dodon, gol pe interior dar care 
făcea multă gălăgie (exact ca în fabula lui A. Donici „Două poloboace”) pe 
banii Moscovei. Declarând pentru proşti ideile socialiste pentru sine însă şi 
familia sa a construit un adevărat capitalism (cu cele vreo şapte maşini de lux, 
hoteluri de lux, un palat în câteva nivele, alte afaceri dubioase). Dodon face 
parte din categoria milionarilor. Pericolul mare era că unii mai puţin informaţi – 
vulnerabili moldovenismului primitiv de făcătură rusească (cum ar fi mulţi 
gasterbaiteri moldoveni aflaţi la lucru în Rusia) cădeau în mrejele acestui 
aventurier politic. 

„Partidul socialiştilor este unicul partid din parlament care militează 
hotărât pentru denunţarea Acordului de Asociere” declara cu emfază 
socialistul capitalist Dodon (exact în stilul idolilor săi comunişti-socialişti, care 
au luptat permanent pentru distrugerea a ceea ce au construit alţii). Fals. Nu 
exista la moment un asemenea partid parlamentar.  Dar cu ce îl va înclocui? 

Duplicitară este şi „dragostea lui Dodon pentru creştinism”. În una din 
imaginile prezentate la o emisiune televizată Dodon a fost surprins mărşăluind 
alături de „icoana sfântului Serghie din Radonej”. El, care la manifestările sale 
de 1 mai, la alte manifestaţii dodoniste, mărșăluia sub însemne sataniste (steaua 
roșie cu 5 colţuri) şi declara fidelitate pe veci învăţăturii „marelui Lenin” (care a 
fost şi cel mai înverşunat satanist!), apărea în ipostază de mare creştin, mare 
promotor al credinţei ortodoxe. „Socialist creştin” – o aberaţie, un amalgam 
anacronic de cuvinte. E ca şi cum ai spune „satana creştin”. Cum poţi fi 
socialist şi în acelaşi timp creştin? Numai Dodon putea fi în dublă ipostază, 
întotdeauna duplicitar, fără convingeri. Prin definiţie cele două însuşiri sunt 
incompatibile, dar în acest colţ de ţară, bântuit de tot soiul de profeţi, totul e 
posibil, chiar şi imposibilul. Lipsa oricăror elementare convingeri ideologice 
este alarmantă.  

Într-un discurs electoral ţinut de I. Dodon în faţa unui auditoriu cu o 
prezenţă masivă a clericilor moldoveni (anacronic, nu-i aşa?) cu titlul 
„Apărarea valorilor naţionale – una din sarcinile socialismului moldovenesc” 
Dodon a declarat literalmente următoarele: „Să ne opunem în mod paşnic şi 
eficient alunecării ţării noastre în abisul liberalismului şi necredinţei” [174, 
p.161]. Ca să vezi, mare creştin acest Dodon cu teamă de Dumnezeu, iar cei din 
coaliţie, în viziunea lui dodonistă, fiind adevăraţi antihrişti. Adevărat curat-
murdar în stilul lui Dodon. Dar oare nu tocmai din cauza acestui socialism 
deşănţat de tip rusesc, promovat pe parcursul a peste 70 de ani, mai nu s-au 
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pierdut şi cele mai elementare valori naţionale, în primul rând, valorile creştine. 
Iar acest fals „salvator al naţiunii” vine să salveze valorile naţionale! Toată 
lumea să fie atât de mioapă şi scurtă la minte ca să uite că sub flamura 
socialismului au fost distruse lăcaşurile sfinte, au fost exterminaţi sau izolaţi 
sute de mii de clerici, au fost exterminate sute de milioane de fiinţe umane. 

Ar putea fi stimate, respectate, la urma urmei, convingerile sincere de 
stânga ale unui individ, nu poate fi însă respectată lipsa oricăror convingeri şi 
înlocuirea lor cu un soi de duplicitate. Acesta este Dodon în esenţă, copie fidelă 
a mentorului său V. Voronin – comunistul nr. 1, tot el, împreună cu fecioraşul, 
capitalistul nr. 1 în Republica Moldova. Duplicitatea acestor „luptători pentru 
valorile naţionale” este strigătoare la cer: dimineaţa se închină în faţa 
Domnului, aprinzând o lumânare în biserică, iar după asta (lucru recunoscut de 
el însuşi), depune flori la monumentul satanistului Lenin de la Valea Morilor. 
Ăştia sunt comuniştii şi socialiştii (tot o poamă!) moldoveni moderni, pe care, 
din păcate, îi mai urmează încă o parte însemnată! Marele filozof român Petre 
Ţuţea spunea în cunoştinţă de cauză că „…românii nu dau o para chioară pe 
socialism şi că nu tot ce mişcă se mănâncă”. Pe cât de frumoase unele lozinci 
socialiste, pe atât de irealizabile practic atunci când vin în contact cu specificul 
uman.  

 „Dodon este un trădător profesionist (ştie ce ştie tovărăşelul - n.a.). Dacă 
ar exista o academie a trădării, el ar obţine titlul de DHC.”, a declarat M. 
Tkaciuk după plecarea lui Dodon în 2012 din PCRM [292, p.163]. Acelaşi 
lucru se poate spune despre Tkaciuk după plecarea lui din PCRM. Toţi sunt la 
fel, aceşti mercenari ai stângii plătite de Moscova. „Nu mai e convingeri. Nu 
mai e ideologie…Enteresul şi iar enteresul”, ar declara în stilul său 
inconfundabil marele Caragiale. Nimic mai mult. 
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CAPITOLUL VI 
 

EVOLUŢIA VIEŢII POLITICE ÎN PERIOADA 1990 - 2016 
 

                    „Cea mai mare pedeapsă pentru toţi cei care nu se interesează de 
politică este că ei vor fi guvernaţi de cei care se interesează de politică” 

(A.Toynbee) 
 

6.1. Specificul parlamentarismului basarabean 
 

Un indice important al gradului de democratizare a oricărei societăţi este 
sistemul parlamentar. Acest lucru se evidenţiază, în special, în statele cu regim 
parlamentar. Republica Moldova face parte din rândul lor, dar şi în acest plan se 
evidenţiază specificul parlamentarismului basarabean. De iure conform 
Constituţiei Republica este parlamentară. De facto, însă, pe timpul guvernării 
comuniste Republica Moldova era mai mult decât prezidenţială. Preşedintele  
Voronin, ales de fracţiunea parlamentară a comuniştilor, avea mai multe pârghii 
de conducere, decât foştii preşedinţi Snegur şi Lucinschi, aleşi de întreg 
„poporul”. Nu se făcea practic nimic în „ţara asta” fără acceptul preşedintelui 
Voronin. Subalternii practic nu luau nicio decizie de sinestătător, aşteptând 
„indicaţii preţioase” de sus. Acest fapt l-au recunoscut şi unii dintre foştii 
consilieri ai preşedintelui , care cunoșteau lucrurile din interior.  

O scurtă analiză arată cum s-a cristalizat sistemul parlamentar în 
Republica Moldova. Primul parlament ales direct în primele alegeri 
democratice din a. 1990 a fost expresia unui electorat, care tocmai scăpase de 
totalitarismul comunist şi gustase deja puţin din fructul democraţiei. Tot primul 
parlament a ales regimul prezidenţial de guvernare ca cel mai adecvat 
specificului basarabean. Electoratul a făcut o alegere sinceră (pe atunci nu 
existau nici un fel de partide (cu excepţia celui comunist, care era în umbră) cu 
tehnologiile lor electorale mai mult de buimăcire a electoratului decât de 
informare a lui. Cu toate că parlamentul ales (de altfel prea numeros pentru o 
populaţie relativ mică) era extrem de eterogen, deciziile adoptate în primul an 
de activitate erau conforme spiritului, generat de avântul mişcării naţionale. În 
general electoratul a optat pentru o opţiune de dreapta, naţională. Mai târziu, 
datorită faptului că pe valul mişcării de eliberare naţională în parlament au 
nimerit mulţi aventurieri politici (unii nici până astăzi nu se pot împăca cu 
gândul că nu mai sunt aleşii poporului), mulţi foşti comunişti, iar 
temperamentul celor din stradă mai scăzuse puţin, în parlament au început nişte 
mişcări haotice (browniene), care mai apoi  s-au cristalizat în diferite grupări pe 
interese (ulterior constituindu-se în partide). Discordia dintre ele, în final, a dus 
la dizolvarea parlamentului şi anunţarea alegerilor anticipate. Astfel primul 
parlament, ales în mod democratic, s-a autodizolvat înainte de termen. 
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Cel de-al doilea parlament a fost format (în mare parte) şi condus de 
monstruoasa majoritate agrariano-interfrontistă. Aceasta a fost opţiunea de 
extremă stânga a electoratului. Acest parlament a adoptat mai multe hotărâri 
antinaţionale cum ar fi: au adoptat Constituţia Republicii Moldova, în care 
limba română a fost înlocuită cu termenul impropriu „limbă moldovernească”; 
au schimbat imnul „Deşteaptă-te române” cu „Limba noastră”. Cum s-a 
întâmplat ca electoratul să dea preferinţă acestui mastodont pe picioare de lut? 
Factorul principal a fost sterilitatea primului parlament sub aspect economic 
(generată, de altfel de diverşi factori atât subiectivi, cât şi obiectivi), dar şi 
faptul că, din păcate, forţele de dreapta nu au ştiut cum să atragă în procesele de 
emancipare şi democratizare etniile conlocuitoare şi şovăielnicii (cum erau o 
parte din agrarieni). Acest fapt ce le-a permis agrarienilor şi interfrontiştilor să-i 
atragă prin declaraţii populiste de partea lor şi să buimăcească electoratul cu 
promisiuni demagogice de tot felul. Şi astăzi etniile conlocuitoare sunt 
prizonierii forţelor revanşarde prosovietice, proruse. Aceasta este latura proastă 
a democraţiei că nu întotdeauna sunt aleşi cei care merită să fie aleşi. Dar 
electoratul basarabean atunci dorea schimbări mai rapide spre bine, în special în 
sectorul economic, şi a ales schimbarea (nu cea mai bună). Aceasta vorbeşte 
despre faptul că electoratul încă nu era pregătit pentru alegeri democratice. 
Acest parlament a bătut recordul (probabil nu numai în spaţiul acesta mioritic) 
la numărul de legi proaste aprobate, la gradul de analfabetism la direct şi la 
figurat, în special al spicherului de atunci Dumitru Moţpan.  

Cel de-al treilea parlament a fost o opţiune de centru dreapta a 
electoratului. Partidele de centru-dreapta au format o alianţă postelectorală 
(Alianţa pentru Dezvoltare şi Reforme) în fond cam eterogenă, care constituia, 
iniţial, o majoritate relativă. Această alianţă a avut o perioadă scurtă de 
guvernare (în special sub guvernul Sturza), când s-a simţit un progres atât pe 
plan internaţional (a avut şansa de integrare reală în Europa), cât şi pe plan 
intern (se atinsese o stabilitate relativă politică şi economică). Dar asemenea 
altor coaliţii postelectorale ADR nu a fost viabilă. Jocurile politice ale unor 
componente (în special a fracţiunii PPCD, care împreună cu PCRM, a dat jos 
guvernul Sturza), în final au condus la dizolvarea parlamentului şi anunţarea 
alegerilor anticipate.  

Cel de-al patrulea şi al cincilea parlamente au fost iarăşi de extremă 
stânga, la guvernare fiind aduşi pentru două mandate consecutiv comuniştii, 
care în a. 1991 au fost scoşi în afara legii. Vina a fost nu doar a electoratului. În 
primul rând, dacă nu ar fi avut loc exodul masiv în străinătate în căutare de 
lucru, în special al electoratului de centru-dreapta, dacă nu ar fi fost prostia 
liderilor partiduţelor de dreapta, care au mers separat în alegeri şi au pus pe 
tipsie comuniştilor circa 27 de mandate de parlamentar, dacă nu ar fi avut loc 
absenteismul masiv (iarăşi preponderent electoratul de centru-dreapta, pe când 
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adepţii comuniştilor (în special alogenii) au fost prezenţi masiv la votare, chiar 
şi cei cu dificultăţi locomotorii erau aduşi la urnele de votare) parlamentul ar fi 
avut o opţiune cel puţin de centru stânga (luând în consideraţie pendulările 
electoratului). Aceste guvernări comuniste (2001-2005 şi 2005-2009) au fost, în 
mare parte anaţionale, cu un potenţial intelectual redus, conduse de un lider 
autoritar. Priorităţile declarate ale guvernării comuniste au fost: soluționarea 
conflictului transnistrean, reducerea sărăciei şi combaterea corupţiei. Care ar fi 
rezultatele de bază ale activităţii lui sub diferite aspecte? 

În plan politic. Activitatea guvernării comuniste a fost în mare parte 
antinaţională. Au avut loc mai multe tentative de federalizare a Republicii. Doar 
printr-o minune Republica Moldova a scăpat de planul Putin (Kozak) de 
federalizare. A fost creat un sistem autoritar al puterii. Puterea în stat o deţinea 
preşedintele ales de parlament (adică V. Voronin), care şi-a supus toate cele 3 
ramuri ale puterii – preşedinţia, parlamentul şi guvernul, controlând în mare 
parte şi puterea judiciară. Să ne amintim de cazul cum preşedintele Snegur cu 
toată puterea sa prezidenţială n-a putut să-l demită pe ministrul apărării 
Creangă, pe când preşedintele Voronin cu împuterniciri cu mult mai limitate 
(conform Constituţiei) schimba miniştrii (au fost demişi circa 14 miniştri şi alţi 
funcţionari de stat de prim rang în cel mai „stabil” guvern de după perioada 
democratică) ca doamnele mănuşile. Un aspect negativ al activităţii politice a 
guvernării comuniste au fost: pierderea tot mai mult a credibilităţii pe plan 
extern; pendulările haotice între cei doi poli atractivi – Europa şi Rusia; relaţii 
proaste cu ambii vecini – România şi Ucraina, dar şi cu Rusia; suprimarea 
presei şi a drepturilor cetăţeneşti. Toate acestea au finalizat cu revoluţia tinerilor 
din 7 aprilie. 

În plan economic. Criza economică s-a adâncit în pofida rapoartelor 
guvernelor Tarlev şi Greceanîi de creştere economică anuală de 7%. Conform 
experţilor ONU indicele dezvoltării umane, care se calculează în baza a trei 
criterii fundamentale: durata vieţii, nivelul de instruire a cetăţenilor şi 
standardele de viaţă, s-a prăbuşit tocmai cu 23 de puncte – până pe poziţia 108. 
Tot mai mulţi experţi arată că Republica Moldova la un sfert de veac de 
tranziţie se află între un comunism ratat şi un capitalism neînceput.  

Printr-o decizie arbitrară şi păguboasă sub aspect economic s-a revenit la 
împărţirea administrativ-teritorială pe raioane, care a generat cheltuieli enorme. 
A avut loc un proces de terorizare a investitorilor străini (să ne aducem aminte 
de atacurile asupra Aeroportului, firmei „Farmaco”, hotelului „Dacia”, erau cu 
capital străin (german) ş.m.a.), fapt ce a dus la reducerea drastică a investiţiilor 
străine. Promovarea unor programe cu iz sovietic cum ar fi: iradicarea sărăciei 
(ea a fost adâncită); crearea a 40 de oraşe (o idee populistă – n-au fost create); 
revenirea la colhozurile de altă dată cu crearea aşa numitelor staţii de maşini şi 
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tractoare (SMT) – n-au fost create ş.m.a. La momentul preluării puterii de către 
guvernul democrat în 2009 în bugetul statului se formase o gaură enormă.  

Lupta cu corupţia. În această perioadă lupta cu corupţia s-a redus la 
demonstrarea periodică, în fiecare săptămână, la televiziunea publică de stat a 
secvenţelor despre prinderea în flagrant a unor funcţionari amărâţi care erau 
mituiţi cu câteva zeci sau sute de dolari, sau a unor comercianţi mărunţi, 
implicaţi în acte de contrabandă cu bunuri, a căror valoare nu depăşea câteva 
mii de dolari. Atunci când corupţia la cel mai înalt nivel înflorea. Conform 
mărturiilor lui Reidman, membru de vază al guvernării comuniste, furtul 
Miliardului a început în a. 2004 (pe timpul guvernării comuniste!). Ce i-a reuşit 
preşedintelui Voronin – reducerea influenţei structurilor criminale prin crearea 
mafiei organizate cu implicarea funcţionarilor de rang înalt. Guvernarea 
comunistă vorbea ani la rând despre: necesitatea combaterii contrabandei cu 
carburanţi, a cărei proporţii era exorbitantă şi care nu ar fi putut exista fără 
implicarea înalţilor funcţionari publici; despre contrabanda cu zahăr, proporţiile 
căreia submina ramura respectivă a industriei naţionale. Tot mai des se vorbea, 
inclusiv la nivel înalt, despre „mafia zahărului”, „mafia cărnii”, „mafia 
grânelor”, „mafia pădurarilor” ş.a. mafii. La aceste nivele rezultatele 
combaterii corupţiei lipseau cu desăvârşire.  

Parlamentele 6 – 9 alese în perioada 2009 - 2014 
Cel de-al şaselea parlament a fost unul al „schimbării”. După iarna 

comunistă de opt ani a venit primăvara democrat-liberală provocată de revoluţia 
tinerilor din 7 aprile 2009. Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 au fost 
masiv fraudate, drept motiv fiind protestele tinerilor. Incapacitatea 
parlamentului format (în care comuniştii deţineau 60 de mandate) de a alege 
preşedintele Republicii, neajungându-le votul de aur, au condus la alegeri 
anticipate, fixate pentru 29 iulie 2009. Aceste alegeri au fost câştigate de forţele 
democratice, care au format în cel de-al şaptelea parlament „Alianţa pentru 
Integrare Europeană” (AIE), formată din 4 componente cu 53 de mandate. 
Unul din obiectivele de bază ale guvernării a fost integrarea europeană. Din 
cauza imposibilităţii alegerii preşedintelui parlamentul a fost dizolvat şi  
anunţate alegeri parlamentare anticipate. În rezultatul alegerilor parlamentare 
din 28 noiembrie 2010 la guvernare au acces partidele PLDM, PD şi PL, care 
au format „Alianţa pentru Integrare Europeană 2” (AIE-2), sprijinită în 
parlament de 59 de voturi. După o criză politică legată, iarăşi, de imposibilitatea 
alegerii preşedintelui Republicii, ea în sfârşit este depăşită prin alegerea 
preşedintelui N. Timofte.   

Guvernele AIE-1 şi AIE-2 au guvernat într-o perioadă de profundă criză 
economică, pe care guvernele comuniste au lăsat-o drept moştenire. Gaura 
financiară s-a format prin majorarea nejustificată a bugetului pentru cheltuieli 
publice [178, p.132-133]. Guvernările democratice au promovat o serie de 
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reforme economice, susţinute de instituţiile financiare internaţionale, de 
investiţii străine şi de remiteri. Condiţiile de bază formulate de instituţiile 
financiare internaţionale erau privatizarea Băncii de Economii, a serviciilor 
aeriene (inclusiv aeroportul) şi a Căii Ferate din Republica Moldova şi 
Moldtelecom-ul. Graţie atenţiei sporite a organismelor europene guvernele V. 
Filat 1 şi 2 (septembrie 2009 – mai 2013) şi Iu. Leancă (mai 2013 – decembrie 
2014) au reuşit să convingă Uniunea Europeană că Republica Moldova este 
capabilă de a continua reformele în plan politic şi economic. La 27 iunie 2014, 
la Bruxel, liderii Republicii Moldova şi Uniunii Europene au semnat Acordul 
de Asociere. În acelaşi context, începând cu 28 aprilie 2014, a fost liberalizat 
regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în spaţiul Schengen. 

Însă aceste succese au fost umbrite de o serie de crize politice, care au 
zguduit Alianţa: cazul „Pădurea Domnească”, care a dus la căderea guvernului 
Filat 2; diverse conflicte între cei doi Vlazi – V. Filat (PLDM) şi V. Plahotniuc 
(PDM), care până la urmă s-au soldat cu privarea de libertate a primului;  
delapidările de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank cu aproximativ 
un miliard de dolari SUA, în care este presupusă implicarea unor cercuri de vârf 
din guvernările democrate. Toate acestea au demonstrat limitele statului de 
drept şi posibilităţile „capturării” lui de către grupuri de interese private în 
Republica Moldova. Aceste „găinării politice şi economice” au produs o 
dezamăgire şi neîncredere masivă în rândurile populaţiei de rând. Un sondaj de 
opinie efectuat în a. 2016 arăta că 85% din populaţie se considera săracă, 92% 
nu aveau încredere în guvernare, o creştere cu aproape 20% a preferinţelor 
respondenţilor pentru o apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Vamală 
(58%) faţă de cei care îşi doreau eurointegrarea (40%). Expertul politic Igor 
Boţan estima, în contextul difuzării datelor acestui sondaj, că „…Cei care au 
guvernat ţara şi s-au numit partide pro-europene au făcut un mare deserviciu 
Republicii Moldova, de fapt au subminat vectorul european” [179]. Pentru a 
susţine procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană era 
nevoie ca instituţiile europene şi internaţionale să condiţioneze mai ferm 
suportul lor financiar cu reforme efective realizate de conducerea Republicii 
Moldova, nu doar mimând reformele. 

O analiză succintă a celor spuse mai sus demonstrează că în Republica 
Moldova încă nu este format un electorat stabil, care nu-şi schimbă opţiunile în 
funcţie din ce direcţie bate vântul. În general totuşi se observă o apropiere de 
centru, fapt ce inspiră unele speranţe. Pendularea electoratului ca orice sistem 
real se va reduce în amplitudine cu timpul până va veni în echilibru, aşa cum se 
întâmplă în societăţile cu democraţie veritabilă. Dar când se va întâmpla acest 
lucru? Care va fi colacul de salvare pentru tânăra democraţie basarabeană, care 
este în căutarea identităţii sale?  
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6.2. Viaţa politică în Republica Moldova   
 

6.2.1. Perioada 1990-1994 
 

Războiul de eliberare naţională, început în anii 90 continuă. Zecile de mii 
de oameni de la diverse mitinguri, culminând cu cei peste 700 000 de oameni de 
la Marea Adunare Naţională din a. 1989, când au fost adoptate limba română şi 
alfabetul latin, au trezit demnitatea naţională aflată în stare de hibernare în acest 
colţ de ţară pe nume Basarabia timp de aproape 50 de ani.  Fiind uniţi, fiind 
într-un singur gând, Basarabia a obţinut rând pe rând limba română şi tricolorul, 
imnul, schimbarea la faţă a Chişinăului (transformându-se graţie eforturilor 
primului primar al Chişinăului în epoca modernă Nicolae Costin dintr-un oraş 
gubernial rusificat într-o capitală a noului stat independent), scoaterea în afara 
legii a partidului comunist criminal, care a adus atâtea nevoi pe capul acestei 
aşchii de popor român din Basarabia, suveranitatea şi, în sfârşit, independenţa 
de fostul imperiu sovietic.  

Alegerile parlamentare din 25 februarie 1990 au fost cele mai libere şi 
corecte alegeri, neinfluenţate de dihonia partiinică (alegerile au fost directe pe 
circumscripţii). Parlamentarii din partea FPM nu erau în majoritate (doar 94 din 
369 de deputaţi aleşi), dar fiind reprezentaţi de o pleiadă întreagă de intelectuali 
de forţă cu simţire românească au ştiut cum să încline balanţa în direcţia 
interesului naţional. Acest Soviet Suprem, care a devenit mai târziu primul 
parlament al Moldovei independente, a adoptat hotărârile revoluţionare ale 
anului 1990, hotărâri care au pregătit terenul pentru proclamarea suveranităţii, 
apoi a independenţei politice a Republicii. În favoarea acestor hotărâri au votat 
nu doar deputaţii Frontului Popular al Moldovei, ci şi majoritatea celorlalţi 
deputaţi din parlament, cu excepția reprezentanţilor Interfrontului, nucleul 
cărora îl constituiau reprezentanţii Transnistriei [145]. Orice s-ar spune, a fost o 
generație de parlamentari de talia Generației Unirii de la 1918. Ca și cei de la 
1918 cu forțe mici au făcut lucruri mari. 

Au fost mulţi şi uniţi în jurul unui ideal – descătuşarea de jugul colonial 
economic şi, în primul rând, spiritual sovietic. Au fost poate prea idealişti la 
începuturi, atrăgând prea multă atenţie laturii spirituale şi neglijând completa-
mente pregătirile pentru preluarea puterii prin cultivarea şi selectarea cadrelor, 
inclusiv, şi pentru conducerile viitoarelor partide. Din fostul imperiu sovietic, 
dar poate din întregul lagăr socialist, basarabenii au fost primii care, fiind încă 
în genunchi, au ridicat la început capul, apoi s-au ridicat în picioare, și-au 
îndreptat şira spinării şi i-au înfruntat (la început doar cu privirile, iar mai apoi 
şi prin acţiuni) pe cei care se considerau stăpâni pe veci. 
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Au fost constituite toate structurile statale, reformat sistemul de 
învăţământ axat pe valori naţionale, demarate reformele economice care, 
pornite stângaci, ulterior s-au împotmolit. 

Dar până aici s-a ajuns. Mulţi dintre cei de pe baricadele anilor ’90 au 
crezut că războiul s-a terminat şi s-au liniştit. Au urmat însă cedări după cedări, 
care mai continuă şi astăzi. S-a întâmplat aceasta atunci când a intrat dihonia 
între ei. „Fraţii mai mari” nu s-au resemnat nici pe o clipă cu înfrângerea. Ei   
s-au retras puţin şi au acţionat prin metode indirecte atât din interior prin 
coloana a cincea cât şi din exterior prin armata a 14-a de ocupaţie, aflată în 
stânga Nistrului, care a început un război direct la Nistru. Folosind cunoscuta 
strategie a imperiilor – divide et impera, i-au tot divizat. Monolitul beton de la 
începuturi – Frontul Popular a început să se divizeze în diverse fracţiuni.  

A avut loc demisia celor patru (Alexandru Moşanu, Ion Hadârcă, Valeriu 
Matei şi Vasile Nedelciuc) din fruntea parlamentului, care a pus capăt 
transformărilor democratice. Noua conducere a parlamentului în frunte cu P. 
Lucinschi au pregătit venirea la putere a hidoasei guvernări agrariano-
interfrontiste (de fapt majoritatea agrariană autohtonă era condusă subtil de o 
minoritate străină şovină şi antinaţională). 

 
6.2.2. Perioada 1994-1998 
 

Fracţiunea „Viaţa satului” formată în primul parlament, în special, din 
foşti preşedinţi de colhoz, care boicota majoritatea propunerilor venite din 
partea fracţiunii Frontului Popular, în special, cele cu caracter economic, pe 
parcurs s-a transformat în Partidul Democrat Agrar din Moldova la congresul de 
constituire din 19 octombrie 1991. Observaţi, la două luni după puciul de la 
Moscova şi de scoatere în afara legii a PCM. În Ţările Baltice mulţi dintre foşii 
comunişti de prim rang au susţinut mişcările de eliberare naţională din ţările lor, 
de exemplu, liderul comuniştilor lituanieni Algirdas Brazauskas, care s-a 
declarat „în primul rând lituanian şi apoi comunist”.  Probabil a fost o greşeală 
tactică a Frontului Popular de atunci: nu a ştiut cum să-i facă aliaţi pe 
consângenii noştri mai puţin informaţi de la sate – agrarienii, aruncându-i în 
braţele străinilor neamului nostru – interfrontişti. Aceştia ar fi putut fonda un 
partid ţărănist pronaţional.  

Spre sfârşitul mandatului acelui parlament, făcând bloc cu aripa de stânga 
rusofilă, toate acestea au condus la deturnarea cursului logic care abia se 
înfiripase pe acest meleag aflat în calea tuturor relelor. Această alianţă a 
zădărnicit funcţionarea normală a primului parlament care, în final, şi-a încetat 
activitatea înainte de termen. Alianţa anacronică între aceste două grupuri, care 
au avut scopuri absolut diferite, s-a păstrat şi în cel de-al doilea parlament, 
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constituind cunoscuta coaliţie anacronică de guvernare – coaliţia agrarian-
interfrontistă. 

Rezultatul acestei „înfrăţiri” a fost unul catastrofal. În urma primelor 
alegeri pe liste de partid din 27 februarie 1994 o victorie zdrobitoare au câştigat 
forţele revanşarde, care au format monstruoasa coaliţie agrariano-interfrontistă. 
Această formaţiune efemeră Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM), 
care peste câţiva ani a dispărut, acumulează 43,18% voturi, obţinând 56 
mandate, iar Blocul electoral „Partidul Socialist şi Mişcarea Unitate-
Единство” a acumulat 22%, obţinând 28 mandate, formând coaliţia de 
guvernare. Acest parlament agrariano– interfrontist a bătut recorduri negative 
mai la toate capitolele. La capitolul politic: a adoptat Constituţia Republicii 
Moldova, în care limba română, scrisă în Declarația de Independență,  a fost 
înlocuită cu termenul impropriu de „limbă moldovenească”, plasând o bombă 
cu efect întârziat; a schimbat imnul Republicii Moldova „Deşteaptă-te, 
române!” cu imnul „Limba noastră”; a marginalizat la maxim opoziţia. Pe 
parcurs acest regim a fost zguduit de proteste de amploare în apărarea Limbii şi 
disciplinei de Istoria românilor. A urmat legalizarea partidului comunist graţie 
„bunăvoinţei” mioape a lui P. Lucinschi.  

La capitolul Ideologie nici nu ai ce spune. Această creatură struţo-cămilă 
nu avea o ideologie comună, chiar interesele celor două componente erau 
diferite. 

Cele mai mari „realizări” acest regim agrariano-interfrontist le-a avut la 
capitolul „economic”. Alcătuind majoritatea parlamentară şi formând guvernul, 
doar au mimat reformele sau chiar s-au opus reformelor, determinând haosul, 
dezastrul economic şi pauperizarea extremă a populaţiei. A fost implementat 
procesul defect de privatizare numit în popor „prihvatizare”, care în multe 
cazuri corespundea adevărului. Guvernele Sangheli au făcut totul pentru a frâna 
reformele economice, în primul rând la sate, pentru el însă îşi crează cele mai 
bune condiţii de prosperitate. Una din ele a fost afacerea cu sondele de petrol 
moldoveneşti din RASS Mari, care au fost pri(h)vatizate de şmecherul premier 
Andrei Sangheli.  

Un alt efect negativ, care s-a transformat într-o problemă gravă, a fost 
exodul populaţiei peste hotare în căutare de surse de existenţă, care a început în 
această perioadă (a fost şi aceasta o mină cu efect întârziat!). Cea mai 
importantă cetate a Neamului, care a asigurat supravieţuirea lui în timp în 
pofida tuturor intemperiilor, a fost famila de la ţară. Astăzi în multe cazuri nu 
mai există acea familie „patriarhală”. Soţi sau soţii plecate la lucru peste 
hotare, copii lăsaţi în seama bunicilor sau a rudelor, iar în ultimul timp luaţi cu 
ei peste hotare, fapt ce îi determină pe mulţi dintre ei să nu se mai întoarcă.  
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Pentru a crea o imagine integră a situaţiei economice de atunci în 
continuare se vor prezenta unele date din rapoartele Curţii de Conturi referitor 
la domeniul, care a creat cele mai mari datorii de stat faţă de Rusia - domeniul 
livrării gazelor. Răsfoind „Monitorul oficial” nr. 87-89 din 24.09.1998 în 
Hotărârea nr.35 a Curţii de Conturi a Republicii Moldova, privind rezultatele 
controlului asupra unor aspecte ale activităţii economico-financiare a Societăţii 
pe Acţiuni „Completgaz" din or. Chişinău ţi se ridică părul măciucă la aflarea 
sumelor trecute la pierderi. Principalul indice al activităţii SA „Completgaz" era 
volumul de mărfuri livrate în contul achitărilor cu SAR „Gazprom" pentru 
gazele importate în Republica Moldova. Astfel pe parcursul a trei ani (1995-
1997) SA„Completgaz" a achitat datorii în sumă de 1,902 mil. dolari SUA 
(mijloace băneşti) şi 85,026 mil dolari SUA (mărfuri şi producţie), care 
reprezintă 76% din exportul total de mărfuri în contul achitărilor pentru gazele 
naturale livrate Republicii Moldova în această perioadă. În acelaşi timp pe 
parcursul anilor 1995-1997 s-a stabilit creşterea continuă a datoriilor: la 
01.01.96 - 83,6 mln lei, sau 99,6% din volumul achitărilor cu SAR „Gazprom" 
pentru gazele livrate în anul 1995; la 01.01.97 - 94 mln lei sau 94,5% din 
volumul achitărilor pentru a. 1996; la 01.01.98 - 23,3 mln lei, sau 56,9% din 
volumul achitărilor cu SAR „Gazprom" pentru a. 1997. Apărea o întrebare 
firească: oare într-adevăr în a. 1995 au plătit pentru gazele consumate doar 
0,4%, iar în a. 1996 - doar 5,5% dintre consumatori? Chiar cu o mică întârziere 
de câteva luni, dar banii au fost plătiţi. Unde erau atunci banii consumatorilor? 
De ce pentru furturile comise de diverse „familii” şi neonorarea obligaţiunilor 
de către unii răuplatnici privilegiaţi trebuia să pătimească consumatorul onest? 

În raportul vizat este nominalizat un sistem întreg de firme off-shore 
intermediare din Federaţia Rusă şi Republica Moldova (vor fi nominalizate doar 
câteva din ele: SRL „Taifi” or. Moscova; „SA Alter-Ego” or. Moscova; SRL 
„Zolotaia Niva” or. Moscova; SA „Voland” or. Moscova; „Diana-Casov” or. 
Ocniţa; întreprinderea mixtă moldo-canadiană „Arţar”; SRL ,,Statas” or. 
Chişinău. ş.a.) cu care SA „Completgaz” a încheiat diverse contracte. 
Majoritatea erau semnate de către V. Ghercavi, specialist principal la SA 
„Completgaz”, V. Miron, şeful Direcţiei de aprovizionare tehnico-materială şi 
gospodărire a concernului „Moldova-gaz”, T. Muntean, director adjunct al 
Centrului de completare al Departamentului pentru gazificare. Au fost aduse 
doar cele mai semnificative mostre dintre aceste contracte. De exemplu, 
datoriile debitoare ale firmelor: „Voland" de 5105,7 mii lei formată pe 
parcursul anului 1994 a rămas fără mişcare până la 01.01.1998 (contract semnat 
de dl V. Ghercavi); Centrul programelor internaţionale, or. Moscova - 1302 mii 
lei (contractul semnat de dl. V. Miron); SRL „Lida" -3459,6 mii lei la 01.01.98 
(contract semnat de dl V.Ghercavi). Un caz aparte reprezintă Î.M. „Arţar". 
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Firmei respective iau fost acordate mai multe ajutoare financiare şi livrată 
producţie (în perioada 1995-1997) în sumă totală de 43780,3 mii lei (inclusiv: 
în a. 1995 - producţie în sumă de 13136,0 mii lei, în contul datoriilor faţă de 
„Gazprom” fiind trecute doar 21% din sumele obţinute; 1996 - 15420 mii lei, 
respectiv 70%; în 1997 - 15224,37mii lei). La data de 01.04.98 datoria firmei la 
achitarea producţiei livrate constituia 22810,59 mii lei. De menţionat că firma 
respectivă şi-a început activitatea în anul 1995 cu un ajutor financiar de 98 mii 
lei, iar la finele anului 1997 a avut posibilitate să efectueze plata prealabilă în 
sumă de 6 mlnl dolari SUA (28,3 mil. lei). Un calcul elementar arată că dacă 
firma respectivă a achitat conştiincios numai impozitele sumare de circa 50 la 
sută beneficiul firmei creştea până la 42,45 mii lei, o sumă astronomică pentru o 
firmă cu un trecut de numai 2 ani. De asemenea, nu era explicabil faptul că 
firma, având datorii mari pentru anii precedenţi, continua să primească de la SA 
„Completgaz” ajutoare financiare şi producţie spre livrare în contul datoriilor 
faţă de SAR „Gazprom”. 

Primele alegeri prezidenţiale 
Toamna anului 1996 a fost plină de dramatism politic. Drept 

contracandidaţi preşedintelui în exerciţiu M. Snegur apar P. Lucinschi, 
preşedinte al Parlamentului (după alegerile parlamentare din 1994), şi A. 
Sangheli, prim ministru. P. Lucinschi și-a făcut cariera, parcurgând toate 
etapele maşinăriei partidului comunist,  începând cu exercitarea unor funcţii 
komsomoliste la nivel republican, secretar pe probleme de ideologie şi cadre al 
PC al Moldovei, secretarul doi în Tadjikistan, prim-secretar al PC al Moldovei, 
şi terminând cariera de partid în funcţia de secretar pe probleme de ideologie al 
PCUS. Este semnificativ faptul că P. Lucinschi a participat activ la finele anilor 
70 şi începutul anilor '80 la lupta cu aşa-numiţii „naţionalişti”, care s-a încheiat 
cu mari epurări de cadre din Instituţiile de învăţământ superior, inclusiv de la 
Institutul Politehnic din Chişinău. Este, de asemenea, semnificativ şi faptul că 
P. Lucinschi a fost practic unicul activist de partid trimis de centru într-o 
republică unională în calitate de secretar doi (care se ştia ce funcţii îndeplinea), 
nefiind rus de naţionalitate. P. Lucinschi, ca un adevărat slujitor al Partidului 
Comunist, a părăsit nava naufragiată printre ultimii. Conform unor informaţii 
(afirmaţia publicistului rus Igor Bunici), dl P. Lucinschi era una din persoanele 
care deţinea secretul avuarelor PCUS.  

La aprecierea personalităţii lui P. Lucinschi ar trebui să fie pusă 
întrebarea: unde s-a aflat domnia sa în timpul puciului din august 1991? A 
semnat domnia sa declaraţia de independenţă a Republicii Moldova? Avea 
domnia sa dreptul moral să se declare mare apărător al independenţei Republicii 
Moldova, să pretindă, în general, la funcţia supremă din stat, necontribuind cu 
nimic la obţinerea şi consolidarea ei? Dimpotrivă, unele declaraţii ale sale 
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demonstrează contrariul. De exemplu, în luarea sa de cuvânt la conferinţa PCM 
din 26 ianuarie 1991, P. Lucinschi declara: „...trebuie de atârnat cu atenţie faţă 
de găgăuzi, care s-au simţit drept popor şi în această calitate doresc să-şi 
rezolve problemele”. Se vede cine e naşul autonomiei găgăuze. Ulterior cu 
ajutorul nemijlocit al lui P. Lucinschi, aflat în funcţia de preşedinte al 
Parlamentului, aceste probleme au fost rezolvate aşa cum a dorit partea 
extremistă a găgăuzilor. Ce probleme culturale și-au rezolvat găgăuzii? În 
continuare în educație, administrație, mediul social se folosește doar limba rusă. 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre Transnistria, creatură a Moscovei, pentru 
a ţine Republica Moldova încorsetată în zona de influenţă a Imperiului Rus. 
Aflându-se la Moscova într-un post atât de înalt, P. Lucinschi ar fi putut 
contribui la soluţionarea diferendului transnistrian, dacă ar fi dorit. 

O completare a portretului candidatului Lucinschi la preşedinţie o 
reprezintă analiza punct cu punct a platformei sale electorale, bazate, după 
părerea sa, pe trei piloni: stabilitate, ordine, bunăstare. La prima vedere pare să 
fie o platformă bine chibzuită, care corespunde doleanţelor majorităţii 
populaţiei, însă o analiză mai atentă demonstra caracterul declarativ, demagogic 
al platformei. De exemplu, P. Lucinschi declara că fără soluţionarea 
diferendului transnistrean e imposibilă dezvoltarea stabilă, uniformă a 
Republicii. Atunci când a putut să contribuie la soluţionarea problemei, n-a 
făcut nimic. În aceste alegeri domnia sa pleda pentru semnarea cât mai grabnică 
a memorandumului. Avea însă Republica Moldova nevoie de soluţionarea 
acestei probleme cu orice preţ? 

Atunci când P. Lucinschi deplângea soarta păturilor vulnerabile din 
societate oare îşi punea întrebarea ce a făcut domnia sa pentru ele, aflându-se în 
una din funcţiile-cheie din stat? De câte ori a cerut el personal o dare de seamă 
a Guvernului în această problemă? A cerut domnia sa sau a susţinut cererea 
grupului parlamentar de democraţi privind demisia Guvernului, văzând că 
acesta nu-şi onorează obligaţiunile? În preajma alegerilor, şi-a adus aminte de 
ele fiindcă avea nevoie de voturile lor. 

Cu totul alogic era punctul din platformă referitor la lupta cu corupţia, 
cumătrismul. Având aranjate în diferite posturi importante în stat rude foarte 
apropiate (Maxim Ganaciuc - şeful secţiei generale a Parlamentului, căsătorit cu 
nepoata ; fratele Gheorghe Lucinschi - şef de departament la Curtea de Conturi; 
cumnatul Nicolae Morgun - ministru adjunct de stat), cum va realiza oare P. 
Lucinschi acest punct? Despre faptul că acestea sunt doar declaraţii goale, că P. 
Lucinschi nu dorea cu adevărat curmarea corupţiei vorbeşte şi faptul că 
Parlamentul, condus de domnia sa, n-a dorit să-1 demită la cererea preşedintelui 
Republicii Mircea Snegur pe ministrul apărării Pavel Creangă, corupt până în 
măduva oaselor. De asemenea, era interesant fenomenul businessmenilor 
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moldoveni. Trebuiea să fii neapărat fiul spicherului (cum era S. Lucinschi) sau 
al primului-ministru (cum era O. Sangheli) ca să-ţi meargă afacerile bine. 

Referitor la stabilitate, poate P. Lucinschi avea în vedere tot aceea ce avea 
în vedere şi A. Sangheli, când declara în interviul acordat ziarului 
,,Economiceskoe obozrenie” că „... actualul guvern este cel mai stabil din 
CSI”. Continuând gândul lui A. Sangheli, s-ar putea adăuga că acel guvern era 
şi cel mai neprofesionist, cel mai corupt, cel mai analfabet. 

Despre lipsa oricăror principii vorbeşte şi faptul că P. Lucinschi încerca 
să-i adune la un loc pe toţi simpatizanţii săi, de la extrema stângă până la 
extrema dreaptă. Acest fapt vorbea despre dorinţa nestăvilită a lui P. Lucinschi 
de a ocupa cu orice preţ fotoliul prezidenţial. Cum însă s-ar fi simţit acei 
intelectuali români, care-1 susţin pe P. Lucinschi, alături de Solonari, Şornikov, 
Senic ş. a. din tagma lor? 

De menționat, de asemenea, promisiunile lui Lucinschi făcute cu 
nemiluita. Domnia sa le promitea celor peşte un milion de vorbitori ai limbii 
ruse universitate slavă. În opinia sa, dreptul la învăţătură într-o universitate 
slavă îl au şi sugacii care completează numărul de peste un milion de vorbitori 
ai limbi ruse), anularea atestării cadrelor privind cunoaşterea limbii române, 
limbii ruse - statut de limbă de stat alături de cea română ş.a. Aceste promisiuni 
dl P. Lucinschi le va onora neapărat. Susţinătorii lui P. Lucinschi din rândul 
intelectualilor români vor deveni copărtaşi la aceste acţiuni, luându-şi un păcat 
pe suflet pe care nu-1 vor putea spăla nici urmaşii lor.  

Celelalte promisiuni, în special cele de ordin economic, nu vor fi 
îndeplinite la sigur, deoarece P. Lucinschi cu orientarea sa prorusească, cu 
studiile sale filozofice, cu imensa sa experienţă de lucru în organele de 
conducere ale partidului comunist, care în condiţiile noi nu fac nici o para 
chioară, pur şi simplu nu va fi în stare să le respecte. Pe parcursul activităţii sale 
P. Lucinschi n-a realizat absolut nimic pentru acest popor, în afară de 
demagogie partinică şi epurări de cadre.  

Candidatul la preşedinţie A. Sangheli declara că avea nevoie de fotoliul 
prezidenţial „pentru faptul că el oferă posibilitatea unui nou nivel de muncă 
conceptuală”. În realitate însă, A. Sangheli avea nevoie de preşedinţie pentru a 
arunca Republica Moldova într-o groapă fără fund, din care nu se ştie dacă ar 
mai fi fost în stare să iasă de sine stătător, fără ajutorul „fratelui mai mare”, pe 
care îl slujea cu atâta fidelitate, pentru a şterge urmele unor afaceri dubioase, 
care miroseau a puşcărie. Hăituiala aparentă dintre P. Lucinschi şi A. Sangheli 
este pentru cei naivi. Până la urmă, ei vor găsi limbaj comun benevol sau cu 
ajutorul Moscovei.  
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6.2.3. Perioada 1998 - 2001 
 

După guvernarea agrariano-interfrontistă extrem de proastă, „colosul cu 
56 de mandate în parlamentul precedent” (PDAM) nici măcar nu a depăşit pra-
gul electoral de 4%, luând doar 3,63% comparativ cu 43,18% acumulate la 
scrutinul electoral precedent, adică de 12 ori mai puţin. Să cazi atât de brusc în 
faţa alegătorilor doar în 4 ani vorbeşte despre ceva. Trei dintre formaţiunile 
politice şi blocurile electorale, care au trecut pragul electoral (BeCDM – 
19,42% (26 de mandate), BepMDP - 18,16% (24 mandate), PFD - 8,84% (11 
mandate)), au format Alianţa pentru Democraţie şi Reforme (ADR), care a 
constituit guvernul Sturza, aducând o anumită speranţă în inimile celor cu 
aspiraţii democratice. Având o susţinere confortabilă în parlament, Alianţa ar fi 
putut face mai mult, dar nu a făcut. 

În această perioadă a avut loc marea criză economică din Rusia din 1998, 
care a afectat grav economia Republicii Moldova, şi aşa aflată într-o stare gravă 
după guvernarea defectuoasă agrariano-interfrontistă. Pe perioada doar a unui 
an guvernul Sturza a reuşit să stabilizeze economia Republicii Moldova, spre 
sfârşitul ei asigurând o mică creştere economică de 1% stabilită de guvernul 
Braghiş care l-a urmat. 

Marea problemă a acelei guvernări au fost neînţelegerile între diverse 
componente ale puterii. Acest mandat al parlamentului a fost caracterizat de 
disensiuni interminabile în cadrul ADR-ului, între ADR şi preşedintele 
Lucinschi, utilizate eficient de PCRM în modificarea procedurii de alegere a 
preşedintelui Republicii din alegeri directe (când Voronin a înţeles că nu are 
şanse) în alegerea preşedintelui de către parlament cu 2/3 de voturi. O altă 
bombă cu efect întârziat a fost plasată de PPCD prin majorarea pragului de 
trecere a partidelor de la 4% la 6%, care a avut un efect extrem de negativ la 
următoarele alegeri. Interesele de grup, orgoliile liderilor, incompetenţa, 
corupţia etc. au condus la instabilitatea şi ineficienţa guvernelor „Alianţei”, 
compromiterea componentelor Alianţei. Acestea au condus inevitabil la 
ascensiunea comuniştilor. În final, din cauza nealegerii preşedintelui Republicii 
de către parlament, a fost dizolvat parlamentul şi anunţate alegeri anticipate. 

Însă cea mai mare crimă a monstruoasei coaliţii PCRM+PPCD a fost 
demiterea guvernului Sturza într-un moment extrem de important. În 1998 
Republica Moldova în persoana prim-ministrului Ion Sturza urma să depună 
împreună cu România la reuniunea de la Helsinki cererea de aderare la Uniunea 
Europeană. Republica Moldova poate ar fi fost alături de România şi alte state 
estice în marea familie europeană. N-a fost să fie. Moscova a ştiut cum să 
folosească coloana a cincea şi cozile de topor autohtone în interesele ei. 
Controversatul Iu. Roşca împreună cu opoziţia comunistă din parlament au 
iniţiat o procedură stupidă de demitere a premierului Ion Sturza cu două 
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săptămâni înainte de reuniunea de la Helsinki. Se vorbea că preşedintele 
României Emil Constantinescu l-ar fi sunat pe Iu. Roşca, încercând să-l 
înduplece să nu facă acest lucru, să amâne problema demiterii premierului după 
reuniunea de la Helsinki. Însă angajamentele lui Roşca faţă de Moscova au fost 
mult mai puternice decât falsa comunitate de sânge. Pentru mulţi devenise clară 
adevărata faţă a lui Roşca, poziţia de cal troian în mişcarea naţională. Pentru 
alţii, din păcate, a trebuit să aibă loc multe alte trădări (printre care cele din 
2005, 2009), a trebuit să aducă la groapa de gunoi politic cea mai promiţătoare 
formaţiune politică – Frontul Popular, creat cu sângele multor oameni de bună-
credinţă, ca să-şi dea seama pe cine au susţinut atâta timp. 

Cine a stat în spatele acestei demiteri? „Protagonistul acestei demisii a 
fost P. Lucinschi, preşedintele de atunci al Republicii Moldova, care se 
pregătea intens de un nou mandat sau de alegeri şi vedea că între timp în jurul 
lui cresc alte personalităţi politice care au rezultate, care au pondere în 
sondaje. Şi o parte mică, dar suficientă, din partea comuniştilor. Voronin în 
prima etapă nu era implicat în această lucrare”, declara într-un interviu ex-
premierul I. Sturza. Iar Iu. Roşca declara că formaţiunea sa va vota pentru 
demiterea guvernului Sturza deoarece „nu există o altă cale de a debarca 
elementele compromise din cadrul executivului, odată ce acestea controlează 
partidele politice ce le-au delegat în guvern”. Şi l-au debarcat, ratând şansa 
integrării europene împreună cu România şi alte ţări est europene. Această luptă 
fratricidă a deschis calea spre o guvernare comunistă de peste opt ani. 

 
6.2.4. Perioada 2001-2009: guvernarea comunistă  

 

„Comunismul dăunează grav sănătăţii” 
(Nicolae Dabija) 

 

Mai mulţi istorici şi analişti politici se întrebau: 
cum a fost posibil ca la numai zece ani de la scoaterea în 
afara legii „pe veci” a Partidului Comunist al Moldovei 
acest partid să preia pe cale democratică puterea 
absolută în stat (71 mandate de parlamentar). 

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 683 din 23.08.1991, semnată de Alexandru Moşanu, 
preşedintele Parlamentului, exact în ziua când cu 62 de 
ani în urmă fusese semnat odiosul pact Ribbentrop-

Molotov, care a avut un impact fatal pentru aşchia de popor român din 
Basarabia, era interzisă activitatea Partidului Comunist din Moldova pe întreg 
teritoriul Republicii. În urma intervenţiilor unui comitet de iniţiativă în frunte 
cu V. Voronin şi cu concursul lui P. Lucinschi, preşedinte al Parlamentului, 
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partidul comunist era repus în legalitate. Astfel, la 27 aprilie 1994, PCRM a fost 
înregistrat oficial, declarându-se „succesorul de drept al ideologiei Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice şi al Partidului Comunist al Moldovei” (deci şi 
moştenitor al crimelor comise de ele. Faptul că  şi tovarăşii săi nu regretau 
aceste crime – a se vedea declaraţia lui Voronin: „Comuniştii nu au de ce să-şi 
presoare cenuşă pe cap” – şi acceptau rolul de succesori direcţi ai partidului 
bolşevic îi face responsabili de toate crimele comise de regimul bolşevic-
stalinist). A se vedea o simplă aritmetică: ziua de naştere a PCRM (naşul fiind 
P. Lucinschi) era 27 aprilie 1994. Până în 1998 s-a aflat în opoziţie 
extraparlamentară. În urma scrutinului din 1998, fracţiunea PCRM (cu 40 de 
mandate de deputat) s-a aflat în opoziţie parlamentară faţă de Alianţa pentru 
Democraţie şi Reforme (ADR), iar în noiembrie 1999, a acordat împreună cu 
FPCD vot de neîncredere Guvernului Sturza. Din cauza trădării lui Roşca şi a 
rânzei moldoveneşti a unor lideri de partiduţe la 25 februarie 2001 PCRM-ul, 
condus de obtuzul V. Voronin, a câştigat alegerile parlamentare.  Prin eforturile 
„naţionalistului” Roşca şi miopia unor politicieni democraţi în alegerile 
parlamentare din 25 februarie 2001 la putere a fost adus Voronin cu anacronica 
sa făcătură PCRM. Lupta a intrat într-o nouă fază mult mai crâncenă. Care au  
fost principalele acţiuni ale guvernării comuniste? 

 Sub aspect politic: Atentatele guvernării comuniste asupra cuceririlor 
democratice erau mai dure, mult mai mârşave. Erau din nou atacate limba, 
promovându-se limba moldovenească, istoria naţională prin introducerea unui 
surogat de istorie integrată, bazată pe un moldovenism primitiv. Perioada de 
guvernare comunistă 2001-2005 a fost zguduită de o serie de proteste în 
apărarea limbii române, a Istoriei Românilor. Cel mai impunător protest a fost 
împotriva federalizării Republicii prin realizarea planului Kozak. În acest scop a 
fost creat „Orăşelul libertăţii” amplasat pe bul. Ştefan cel Mare pe segmentul 
între Clădirea parlamentului şi Palatul Preşedintelui. Cu rolul activ al Rusiei, 

Transnistria și Găgăuzia 
urmau să obțină statut 
special, ce le-ar fi permis să 
blocheze proiectele de legi 
pe care le-ar fi considerat 
dezavantajoase, iar trupele 
rusești ar fi staționat în 
stânga Nistrului încă 20 de 
ani. Memorandumul Kozak 
prevedea: federalizarea 
Republicii din trei 
componente: Republica 

 
Variantă a senatului bicameral care urma să fie ales 

conform planului Kozak.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Memorandumul_Kozak
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Moldova, Transnistria (care urma să aibă aceleaşi drepturi cu Republica 
Moldova!) şi Găgăuzia; crearea unui parlament bicameral, format din camera 
inferioară, aleasă prin reprezentare proporţională şi senatul, constituită din 26 
de senatori: 13 din partea Republicii Moldova, 9 din partea Transnistriei şi 4 din 
partea Găgăuziei; staţionarea trupelor ruse până în a. 2023. Toate legile trebuiau 
aprobate de senat. Conform recensământului din a. 2004 în Transnistria locuia 
14% din populaţie, în Găgăuzia – 4% şi restul 82% în Republica Moldova. Se 
observă cu ochiul liber ce ”echitate” prevedea acest memorandum. 

Sub presiunea protestelor de stradă, la solicitarea partenerilor europeni şi 
SUA în ultimul moment semnarea Memorandumului a fost stopată. Vizita 
preşedintelui Putin la Chişinău a fost anulată. Republica Moldova şi 
memorandumul Kozak au constituit problemele-cheie la reuniunea ministerială 
de la Maastricht a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, în 
decembrie 2003, creând un dezacord între Rusia, pe de o parte, și UE și SUA pe 
de altă parte cu privire la Republica Moldova. „Moldova și Memorandumul 
Kozak au fost problemele cheie discutate la întrunire ministerială de la 
Maastricht pe 1-2 decembrie 2003, și dezacordul între Rusia pe de o parte, și 
UE și SUA pe de altă parte în privința Moldovei a fost cauza principală că nu a 
fost adoptată o declarație finală la sfârșitul întrunirii”1. Comportamentul lui V. 
Voronin din acea perioadă a rămas o enigmă. În 2005 președintele V. Voronin a 
făcut o declarație cu privire la respingerea „Memorandumului din 2003” ca 
fiind în contradicție cu Constituția Republicii Moldova, care definește 
Republica Moldova ca un stat neutru ce nu putea permite accesul trupelor 
străine pe teritoriul său. Adevărata atitudine faţă de memorandumul Kozak V.  
Voronin şi-a expus-o mult mai târziu, în noiembrie 2013: „Eu regret că nu am 
semnat acel document. Nu vreau să ofer multe detalii, dar regret că acel plan 
nu a prins contur. La fel cum regret că nici după zece ani de la acele 
evenimente nu ne-am reintegrat țara”. 

Sub aspect economic: 
În campania electorală PCRM promitea o creştere economică, care să 

asigure salarii de 300 $, pensii şi îndemnizaţii majorate. În realitate rapoartele 
guvernului Tarlev privind creşterea economică de 7% erau un bluf. Programele 
lansate de iradicare a sărăciei SCERS şi „Satul moldovenesc” au rămas doar pe 
hârtie. Programul de creare a 40 de oraşe a fost din domeniu fantasticului. 
Reanimarea colhozurilor nu a mai avut loc, dimpotrivă agricultura a fost pusă la 

                                           
1https://books.google.md/books?id=bjGsbtg6PowC&pg=PA174&lpg=PA174&dq=Memorandu
mul+de+la+Maastricht+al+OSCE,+2003&source=bl&ots=YxuPUWoz37&sig=lzb-0md62el-
mDG3SJQ1QEuLNZI&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjsq7GKh6_YAhWI46QKHVGwCH0Q6
AEIKTAA#v=onepage&q=Memorandumul%20de%20la%20Maastricht%20al%20OSCE%2C
%202003&f=false 
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pământ. Recrearea Staţiilor de Maşini şi Tractoare (SMT) a rămas şi ea la 
nivelul dorinţelor lui V. Voronin. 

Raiul comunist promis de Voronin nu s-a realizat. A se analiza doar unele 
cifre  calculate de un for european (spicuite dintr-un program european, „Joint 
Operational Programme Romania-Ukraine-Moldova 2007-2013”. Produsul 
intern brut pe cap de locuitor în a. 2004 a fost: în Republica Moldova - 569,5 
Euro; în cel mai sărac judeţ din România - Vaslui, de 1411 Euro, adică 
aproximativ de 2,5 ori mai mare; în judeţul Iaşi – 2086 Euro, adică de circa 3,7 
ori mai mare. În ţările UE în 2004 acest indiciu a figurat între 4725 şi 13103 
Euro, adică de la 8,3 până la 23 de ori mai mare decât în Republica Moldova. 

Pregătirile pentru următorul scrutin electoral, când PCRM dorea să-şi 
prelungească mandatul, au început din timp cu vizite oficiale la Moscova, cu 
implicarea bisericii în campania sa electorală (scopul scuză mijloacele!), cu 
„declaraţii proeuropene”, cu care ia cumpărat pe preşedinţii Georgiei M. 
Saakaşvili şi al României T. Băsescu, care l-au susţinut în alegeri. Alţi gogoşi 
electorali, precum: „În 4 ani a crescut de 2 ori salariul şi pensiile...” (atunci 
când preţurile au crescut de 2-3 şi mai multe ori). „În 4 ani a crescut PIB-ul în 
mediu cu 7% pe an...” (deci în 4 ani de guvernare comunistă PIB-ul a crescut 
cu aproape 30%. A simţit moş Ion acest lucru?). „S-a început indexarea 
depunerilor băneşti, pierdute de populaţie în timpul reformei băneşti...” (dar 
cum au făcut-o comuniştii: au ridicat limita de vârstă într-atât că bătrânii n-au 
mai ajuns să-şi primească banii furaţi de stat (sau de alţii)). „Volumul finanţării 
în învăţământ s-a dublat...” (nu se știe cine a simţit acest lucru, dimpotrivă din 
an în an numărul locurilor bugetare în universităţi se micşora, finanţarea altor 
articole decât salariile (şi acelea mizere) practic nu se făcea). „Sărăcia a bătut 
în retragere cu 20%...” (atunci când conform unui studiu al PNUD Republica 
Moldova a devenit cel mai sărac stat din Europa, întrecând-o şi pe Albania) 
[143, p.201].  

„Vom asigura realizarea bilingvismului armonios. În scurt timp (a se 
înţelege un an-doi)  toţi alogenii vor vorbi moldoveneşte...” (o declaraţie mai 
nefondată nici că se putea face. A se vedea câte eforturi au făcut în acest plan 
primele guverne democratice: manuale speciale editate, organizarea de cursuri 
de limbă română la întreprinderi în timpul programului de lucru etc. Care a fost 
rezultatul este cunoscut) [143, p. 202].  

„Scopul de bază al nostru este integrarea europeană...” [143, p.202] 
(atunci când în toţi aceşti 4 ani de guvernare ei au făcut tot posibilul să nu se 
integreze (au luptat acerb contra investitorilor străini, s-au opus pe toate căile în  
problema implicării organizaţiilor europene în soluţionarea diferendului 
transnistrean ş.a.). Iată unele declaraţii post electorale ale lui V. Voronin la 
acest subiect: „Republica Moldova va intra în UE numai cu Transnistria după 
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reglementarea definitivă a problemei transnistrene” (adică nici o dată, cât va 
exista Transnistria, că de fapt acesta este rolul existenţei Transnistriei); 
„...Republica Moldova nu poate renunţa la nici un pic de suveranitate, nici 
chiar în schimbul unei aderări mai rapide la UE”; „...statutul UE nu presupune 
aşa formă de tovărăşie – de a intra cu hurta. În istorie nu au fost precedente” 
(se referea la propunerea preşedintelui T. Băsescu de integrare a Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană împreună cu România) [180, p.55-56]. 

„Unul din scopurile noastre de bază este crearea relaţiilor de bună 
vecinătate cu Ucraina şi România...” [143, p.202] (a se vedea însă câte 
murdării a turnat guvernarea comunistă pe parcursul a peste 3 ani asupra 
României, iar cu Ucraina relaţiile au fost cele mai deteriorate de la 
independenţă). „Armata rusă este armată de ocupaţie şi ea trebuie retrasă de 
pe teritoriul Republicii Moldova...” [143, p.202] (au înţeles şi comuniştii acest 
lucru în preajma alegerilor sau este un truc electoral. Cu asentimentul Moscovei 
comuniştii erau liberi să facă aceste declaraţii, iar după ce ar fi fost votați ar fi  
arătat unde iernează racii). „Către anul 2009 salariile bugetarilor vor creşte 
până la 300$; bursele studenţilor – de 3 ori; vor fi create circa 300000 locuri 
de muncă...” [143, p.202] (cine ar fi împotriva acestor măsuri (dacă nu ar fi 
nişte promisiuni goale), dar fiţi atenţi: în primul rând ei promit acest lucru în 
ultimul an al celui de-al doilea mandat; în rândul doi nu sunt fundamentate 
economic prin nimic (în afară de unele cifre supte din deget). Dacă s-ar simţi o 
creştere economică, dacă ar fi favorizate investiţiile capitale străine (a se vedea 
prin ce calvar au trecut investitorii străini în Republica Moldova, cum ar fi 
compania Union Fenosa, fabricile de zahăr cu capital german Sudzuker, 
Farmaco, Compania Air Moldova International ş.a.) atunci ar mai fi reală 
crearea celor circa 300000 de locuri de muncă nominalizate) [143, p. 202-203]. 

„Voronin i-a minţit pe comunişti (construind cu fiul său acest capitalism 
sălbatic – n.a.). Voronin a minţit Constituţia. Voronin a minţit Rusia, pe Putin, 
Medvedev, Transnistria şi pe cetăţenii rusofili ai Moldovei. Voronin i-a minţit 
pe toţi cei care au crezut că se va lupta cu corupţia. Voronin a minţit biserica 
ortodoxă.  minte Europa”, menţionează cunoscutul jurnalist şi redactor-şef 
Dumitru Ciubaşenco într-un articol din ziarul de limbă rusă „Moldavskie 
vedomosti”. Autorul menţionează că  i-a minţit pe toţi, implicând şi biserica în 
jocul său politic murdar.  

Alegerile parlamentare din 6 martie au prelungit era guvernării comuniste, 
în special, prin trădarea repetată a lui Iu. Roşca, dar şi a lui D. Diacov şi O. 
Serebrian, care au susţinut candidatura lui V. Voronin la preşedinţie.  

Când totul părea pierdut la doar o lună după alegerile parlamentare din a. 
2005, când forţele democratice au pierdut alegerile şi opoziţia parlamentară era 
foarte divizată, când PPCD-ul lui Iu. Roşca a coalizat deschis cu PCRM, 
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formând anacronica alianţă „roş-oranj”, cunoscutul poet şi patriot Nicolae 
Dabija vine cu formidabila idee de formare a Forului Democrat al Românilor 
din Republica Moldova. „Apărut în vremuri de restrişte pentru românii din 
Basarabia, Forul Democrat al Românilor din Moldova (FDRM) a reunit în 
rândurile sale intelectuali de marcă de peste Prut, oameni a căror conştiinţă 
naţională nu a încetat să existe şi cărora nu le-a fost niciodată ruşine să afirme 
că sunt români” scria presa de peste Prut.  

Apariţia ideii de formare a Forului Democrat al Românilor din Republica 
Moldova a fost foarte binevenită şi la timp, luând în consideraţie mulţimea 
declaraţiilor de aderare. Mai multă lume, în special din rândul intelectualităţii, 
au pus mari speranţe în realizarea practică a acestei idei. Creat la 17 aprilie 
2005, însă oficial recunoscut de ministerul de justiţie doar la 26.10.2005 FDRM 
a avut un rol crucial în menţinerea aprinsă a torţei Mişcării de Eliberare 
Naţională, în special, prin stindardul ei „Literatura şi Arta”. A se menţiona doar 
două puncte programatice ale Forului, care au fost realizate. FDRM a fost 
primul care a depus din partea Societăţii Civile cererea de aderare a Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană în noiembrie 2006. De asemenea, FDRM prin 
cele peste 200000 de semnături colectate, a depus în parlamentul României 
Legea privind redobândirea cetăţeniei româneşti. Chiar dacă această lege nu a 
fost adoptată în varianta propusă de For ea a impulsionat masiv acordarea într-
un regim mult mai lejer a cetăţeniei. Dacă FDRM s-ar fi înregistrat ca 
formaţiune politică atunci la momentul fondării lui la sigur ar fi avut un anumit 
succes. Calea aleasă de conducerea FDRM a fost alta şi timpul a demonstrat 
justeţea acestei căi. Este indiscutabil rolul FDRM în succesele Partidului 
Liberal din a. 2007 (ziarul „Literatura şi Arta” şi postul de televiziune ProTV 
Chişinău, care avea o arie de emisie limitată, erau practic unicele surse de 
informare naţionale, restul se aflau „sub Voronin”) şi formarea PLDM, chiar 
dacă aceste formaţiuni nu au apreciat acest lucru [175]. 

Care au fost realizările guvernării comuniste pe durata celui de-al doilea 
mandat? În stilul său inconfundabil V. Voronin a aruncat praf în ochi când a 
fost vorba de „marile realizări”.  

Comunismul, în general, este sinonimul sărăciei. Oriunde în lume s-a 
încercat să se construiască comunismul – societatea fericirii absolute – până la 
urmă, acele popoare au ajuns la un grad de sărăcie absolut: Coreea de Nord, 
Cuba, China (până când conducerea comunistă nu a îmbrăţişat legile economiei 
de piaţă), ţările Europei de Est ş.a. Una dintre cele mai bogate ţări în petrol – 
Venezuela, în care preşedintele Hugo Chavez împărtăşea idealurile comuniste şi 
încerca să construiască comunismul în ţara sa, se află într-o profundă criză 
energetică (?). Pentru a o rezolva, liderul comunist le-a cerut concetăţenilor să 
economisească drastic, „făcând duş nu mai mult de 3 minute (am mai auzit şi 
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alte idei aiurite ale trăsniţilor comunişti: comunizarea femeii, promovată la 
începuturile construirii comunismului rusesc; revoluţia culturală a lui Mao 
Zedong şi promovarea ei în viaţă de cel mai bun ucenic al său, Pol Pot, în 
Campucia, în urma căreia şi-a exterminat mai mult de o treime din propriul 
popor; epopeea „porumbului” lui Hruşciov; economia economicoasă a lui 
Brejnev, lupta cu alcoolismul a lui Gorbaciov ş.a.). Dacă te întinzi în cadă şi 
dai drumul la...cum se cheamă...jacuzi, atunci, într-adevăr, ce fel de comunism 
este acesta?” s-a întrebat Hugo Chaves [181]. A-l întreba în stilul lui Hugo 
Ceaves pe comunistul nr. 1 de pe malul Bâcului, V. Voronin. „Dar luxul în care 
se lăfăieşte Voronin cu familia sa nu numai în jacuzi, dar în adevărate conace 
cu zone personale de agrement cu lacuri cu păsări rare, cu havuzuri, cu sute de 
hectare de pădure îngrădite (precum erau pe timpuri pădurile boiereşti, în care 
ţăranii nu aveau voie nici să intre, nu să şi vâneze) pline cu diferite animale 
sălbatice, alte sute de hectare de pădure neîngrădite cu animale sălbatice (care 
le fac mari stricăciuni ţăranilor, ale căror loturi au nenorocul să se învecineze cu 
pădurile „boierului”) pe întreg teritoriul Republicii, asigurate de pădurarul nr. 
1 al Republicii, lacheul lui Voronin, Anatol Popuşoi, unde „şeful” îşi potolea 
patima arzătoare de vânător inveterat, diferite maşini de lux, fecioraş miliardar 
în euro, ce fel de comunism este acesta, tov. comunist nr. 1 V. Voronin ?” 
[181].  

Problema e că acest comportament desfrânat al „elitei comuniste” este 
preluat şi de alţii cu bani mari. Într-o emisiune televizată se prezenta cazul unei 
„matroane” rusoaice care a serbat cu mare pompă şi lux ziua de naştere a... 
câinelui ei, care împlinise cinci ani (ca să vezi ce eveniment de importanţă 
majoră). „Festivitatea” a avut loc în localul unui restaurant de lux cu mese 
pline cu bucate. Respectiva matroană se mai destăinuia că a beneficiat de mai 
multe sponsorizări din partea celor bănoşi (tot ruşi în mare parte). Culmea însă, 
chemările la compasiune şi ajutor venite din partea unor suferinzi (în mare parte 
copii), care au nevoie de mulţi bani pentru operaţii costisitoare, de care depinde 
viaţa lor, de regulă, rămân fără răspuns. În ce limite ale bunului-simţ şi ale 
moralei se încadrează aceste tâmpenii ieşite din comun? Iată ce monstruozităţi a 
născut regimul comunist anacronic. Partidul, care are în titulatura sa noţiunea de 
comunist, trebuie ori să-şi schimbe titulatura, ori să-şi schimbe liderii deveniţi 
capitalişti (mari capitalişti). Din toată această făcătură comunistă 
moldovenească (PCRM) a rămas doar denumirea, simbolul satanic – steaua 
roşie cu cinci colţuri, secera şi ciocanul şi culoarea sângelui (a celor peste 100 
de milioane de victime ale comunismului) a drapelului lor. Nimic mai mult. 

Unele cercetări sociologice efectuate de specialişti în domeniu arată că 
„Comunismul este cel mai înălţător sistem politic, dar numai pe hârtie. Este 
singurul sistem politic creat, inventat, abstract, singurul sistem care se opune 
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firii naturale a mersului lumii. Comunismul originar (strict teoretic) nu 
reuşeşte implantarea în viaţa cotidiană, aşa cum poruncile lui Dumnezeu nu 
pot fi pe deplin respectate. Nu din cauză că unii nu ar vrea să le respecte, ci 
pur şi simplu există o incompatibilitate profundă între voinţa lui Dumnezeu şi 
natura umană, crucea lui Hristos fiind puntea de legătură între cer şi pământ. 
Comunismul rămâne cea mai frumoasă societate utopică inventată de om şi 
trebuie să rămână pură teorie”.  Aceasta ar fi esenţa acestei ideologii 
anacronice comuniste, pe cât de frumoasă în varianta sa idealizată, pe atât de 
înspăimântătoare în varianta realizată de mentorul actualilor comunişti – 
V.I.Lenin.  

Imoralitatea comuniştilor moldoveni. Ce poate fi mai imoral decât aşa-
zisul comunist nr. 1, V. Voronin, care dimineaţa îşi face cruce în biserică în faţa 
icoanei, iar la amiază se închină antihristului – liderului comunismului de tip 
rusesc V. Lenin? Ce poate fi mai amoral pentru un comunist adevărat decât să 
te declari verbal propovăduitor al ideologiei comuniste, în realitate însă, pentru 
sine, pentru Familia ta, să promovezi cea mai murdară ideologie a 
capitalismului sălbatic, eliminându-i din cale pe toţi potenţialii concurenţi, 
aplicând legile draconice ale junglei (cu referire la V. Voronin şi la fiul său, O. 
Voronin). Ce poate fi mai imoral decât luxul, pe care şi-l permit aceşti aşa-zişi 
promotori ai ideologiei comuniste (după cum ştiu cei care pe timpuri au fost 
obligaţi să studieze câte ceva din această anacronică ideologie marxist-leninistă, 
ea promova, cel puţin declarativ, egalitatea tuturor păturilor sociale, lipsa clasei 
bogate, desconsiderarea luxului, împărţirea egală a bogăţiei (ce e drept, au 
terminat cu împărţirea egală a sărăciei între majoritate, excluzându-se evident 
pe ei)? Într-un colţ de ţară, unde bătrânii abia supravieţuiesc cu pensii mizere, 
unde unii copii rămân orfani cu părinţi în viaţă, plecaţi în lumea mare, să 
muncească la negru, unde speranţa de viaţă a majorităţii populaţiei este la limita 
de jos, unde intelectualitatea a fost marginalizată, umilită, adusă la starea de 
subzistenţă (unde s-a mai văzut ca un profesor să aibă salariul mai mic decât 
salariul minim, salariul lui fiind echivalent cu costul unei mese la restaurant a 
unui grangur aşa-zis comunist), această „elită comunistă” îşi permite un lux 
ieşit din comun. S-au mai strecurat prin presă unele informaţii despre luxul în 
care s-a lăfăit (pe spinarea noastră) comunistul nr. 1, ex-preşedintele , la vila 
prezidenţială de la Condriţa, unde pe banii contribuabililor a reconstruit, a 
remodelat după gustul propriu vila, construindu-şi lacuri cu păsări rare, 
havuzuri, estacade amenajate, podeţe în stil retro, îngrădindu-şi un sector de 
pădure de peste 500 ha, aducând în el tot felul de animale. Se vorbeşte că după 
ce a eşuat planul său de a rămâne în vila îndrăgită (o împingea cu insistenţă la 
postul de preşedinte al Republicii pe Z. Greceanâi, devenită tovarăşă – probabil, 
se întoarce în mormânt tatăl ei, care a fost deportat cu toată familia sa, împreună 
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cu părinţii, de către mentorii spirituali ai celora pe care îi slujeşte) apucăturile 
burgheze ale comunistului nr. 1, V. Voronin, nu s-au temperat, ducând acelaşi 
stil de viaţă, cu acelaşi lux, deja la una din vilele sale private din Ţiganca. 
Căpătuindu-se cu o avere de miliarde de euro, „agonisită” în mai puţin de 10 
ani, el şi familia sa de ce nu s-ar lăfăi în lux? Îi va cere oare cineva un răspuns 
la întrebarea cum au putut ei într-un timp atât de scurt, în cel mai sărac stat din 
Europa, să strângă o avere uriaşă? Dar unde este comunistul nr. 1, V. Voronin, 
care-i cheamă pe comuniştii de rând creduli să respecte şi să promoveze 
idealurile comuniste?  

Manifestările de 1 mai erau organizate de comunişti cu mult fast sovietic. 
În unul din multiplele interviuri (se mai bucură de atenţia presei această fosilă 
neocomunistă declarată şi capitalistă în esenţă) V. Voronin a declarat 
literalmente următoarele: „Suntem în piaţă cu toţii: şi fiica, şi feciorul. Ei sunt 
cu tăticu. Cum altfel”. Îmi pun întrebarea (dar, probabil, nu numai eu): ce 
semnificaţie a sărbătorii a avut participarea lui V. Voronin  cu întreaga familie, 
inclusiv cu fecioraşul său drag capitalist O. Voronin, la manifestaţia din 1 mai? 
Multimiliardarul O. Voronin este un om al muncii? Şi-a câştigat miliardele în 
sudoarea frunţii? 

În toată lumea partidele de stânga se prezintă drept partide care apără 
interesele clasei muncitoare. Privind în urmă se poate observa ce politică a 
promovat guvernarea comunistă, aşa-zisă de stânga, pe parcursul celor 8 ani de 
guvernare. A promovat politica celui mai sălbatic tip de capitalism, în urma 
căreia a fost posibilă apariţia „comuniştilor” (!!!) milionari Voronin, Mişin, 
Iovv, Reidman ş.a. Dar şi „curăţelul ca lacrima” Dodon, mare luptător pentru 
drepturile „celor ce muncesc”, pentru drepturile moldovenilor, este cu mult pu-
fuşor pe botişor. A se vedea coţcăriile lui financiare pe când era ministru al 
Economiei în guvernul lui Tarlev, care au ieşit la iveală. „Din 2006, ministrul 
Economiei, I. Dodon, a secătuit bugetul statului cu cel puţin 3,5 mln. lei prin 
intermediul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică şi Ministerului 
Economiei. Deşi n-a prestat nicio zi activitate ştiinţifică la Institut, ministrul a 
beneficiat de un salariu de 6000-7000 de lei/lunar, plus suplimente consistente. 
Pe lângă ministru, mulţi alţi adjuncţi de la Ministerul Economiei şi Comerţului, 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (bună protecţie!) au avut 
şansa unui al doilea job la stat bine plătit. De asemenea, potrivit unor surse, 
prin intermediari, Dodon a acumulat alte câteva milioane de lei din „suflete 
moarte” şi din concursuri de achiziţii publice fictive. Recunoscându-şi vina 
pentru însuşire ilicită de bani, Dodon a restituit statului 72.657 de lei. În total, 
au fost restituiţi doar 345 mii de lei din cei peste 3,5 mln. lei duşi pe apa 
sâmbetei”, scria C. Tănase în cotidianul „Timpul” din 30 iulie 2009. 
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Acelaşi comportament amoral î-l au toţi aşa-zişii lideri comunişti. La una 
din întâlnirile boşilor din PCRM cu tineretul komsomolist deputatul comunist 
cu numele, dar capitalist prin esenţă, Iuri Eriomin, îi chema pe tineri să fie fideli 
ideologiei comuniste şi să nu uite de învăţătura marxist-leninistă (dar tocmai el 
a uitat-o, lansându-se, ca şi majoritatea confraţilor săi de idei „comuniste”, în 
business).  

De asemenea, şocantă a fost cuvântarea liderului PCRM V. Voronin la 
una din manifestaţiile din 7 noiembrie organizată de PCRM şi aripa sa tânără - 
komsomolul: „Chiar până astăzi au rămas vii ideile lui V. I. Lenin despre 
egalitatea socială...” [181]. El, avându-l pe fiul său – cel mai bogat om din 
acest colţ de ţară sărăcit de-a binelea, să vorbească de egalitate socială? Este 
culmea absurdului. Cei care-l mai ascultă oare sunt într-atât de limitaţi 
intelectual ca să nu-şi dea seama de acest lucru? Timp de opt ani de guvernare 
comunistă, prin comportamentul lor amoral aceşti aşa-zişi comunişti au 
compromis serios noţiunea de bun-simţ, de morală, de compătimire a celor 
socialmente vulnerabili, chiar de comunist adevărat, în sensul utopic al lui 
Owen.  

În marea dorinţă de a rămâne la guvernare şi pentru al treilea mandat 
consecutiv i-a făcut pe comuniști să folosească toate metodele pentru atingerea 
scopului. Campania electorală în a. 2009 (a avut două runde de alegeri 
parlamentare) a fost cea mai de lungă durată (a fost de circa 7 luni) şi cea mai 
murdară, cea mai compromisă sub diferite aspecte. A fost o campanie electorală 
foarte dură. Regimul comunist a folosit toate mijloacele disponibile, chiar şi 
cele mai murdare, scopul lui fiind câştigarea cu orice preţ a alegerilor (scopul 
scuză mijloacele). La prima etapă (până la 5 aprilie), fraudând masiv alegerile 
prin includerea unor persoane decedate în listele (care au şi votat!!!), votarea 
multiplă a aceloraşi persoane cu mai multe fişe de buletine eliberate de 
Departamentul „Tehnologii Informaţionale”, votarea unor persoane pentru 
altele ş.m.a., promovând în mod obraznic o lipsă totală de cooperare cu 
partidele câştigătoare, mizând pe coruperea unor parlamentari aparte, 
conducerea comunistă a provocat protestele tinerei generaţii după alegerile din 
5 aprilie 2009, căreia i-a fost furat viitorul, speranţa în ziua de mâine.  

Prin utilizarea unor metode criminale (implantarea în primele rânduri ale 
protestatarilor a unor provocatori din serviciile secrete, din elemente criminale), 
mizând, de asemenea, pe efectul gloatei, aceste proteste paşnice ale tinerilor au 
fost deturnate pe o cale extrem de periculoasă – cea a devastărilor celor două 
clădiri - Preşedinţia şi Parlamentul. Oricare ar fi astăzi explicaţiile guvernării 
comuniste, ea poartă vina totală pentru ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie şi după: 
devastarea celor două clădiri, care a sărăcit bugetul, şi aşa extrem de găurit, cu 
cca 110 mln de lei (evaluarea stricăciunilor de către guvernarea comunistă la 
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cca 1 mlrd de lei s-a făcut cu scopul ca diferenţa – circa 900 mln lei, luaţi de la 
gura copiilor, a pensionarilor, a păturilor populaţiei extrem de sărăcite – să 
ajungă în buzunarele Familiei şi ale acoliţilor ei). Învestiţi cu puterea absolută 
în stat, întreţinuţi pe banii contribuabililor, ei erau obligaţi să protejeze cele 
două clădiri ca parte a patrimoniului naţional, nu să le cedeze atât de uşor (cum 
a declarat V. Voronin) aşa-numiţilor protestatari;. Reţinerea abuzivă cu 
încălcarea drepturilor elementare ale omului – în stilul celor mai dictatoriale 
regimuri și tratarea inumană (sadică) a celor reţinuţi fără nici o vină este un 
mare păcat al conducerii comuniste. Aruncarea Republicii Moldova într-o 
profundă criză politică, însoţită de cea mai adâncă criză economică este un alt 
păcat al dictaturii comuniste. Guvernul, în loc să elaboreze programe anticriză, 
care să reducă efectele crizei economice mondiale pentru Republica Moldova, 
s-a axat totalmente, folosind toate resursele statale, pe promovarea campaniei 
electorale a PCRM.  

Atacurile asupra opoziţiei liberale au făcut-o să se unească în faţa 
dictaturii comuniste, să reziste tuturor presiunilor economice şi psihologice şi să 
promoveze insistent ideea alegerilor anticipate. Tactica aleasă a fost corectă. 
Voronin, dictatorul absolut până mai ieri, a fost pus cu botul pe labe. Pe data de 
29 iulie a avut loc marea victorie a democraţiei în acest colţ de ţară numit 
Basarabia, ultimul cuib al comunismului în Europa. După opt ani de guvernare 
continuă (prea lungă, de altfel), comuniştii au fost înfrânţi. În pofida tuturor 
fraudelor electorale (directe şi indirecte) comise şi de această dată, comuniştii 
nu au fost în stare să ia nici măcar majoritatea simplă (aduceţi-vă aminte cum 
preşedintele PCRM şi, prin cumul, preşedinte al Republicii Moldova, V. 
Voronin, declara cu o încredere simulată că opoziţia liberală prin alegerile 
anticipate a recurs la un act de sinucidere, că comuniştii vor obţine 80 de 
mandate în Parlament (ce proşti consilieri a avut Voronin că au greşit cu apr. 
90%!). 

Sfârşitul legal al guvernării comuniste a avut loc la 29 iulie 2009, când 
comuniştii au obţinut doar 48 de mandate în Parlament, iar partidele 
democratice – în total 53 de mandate. A fost o victorie a democraţiei în 
Republica Moldova după opt ani de întunecime comunistă, chiar dacă ulterior 
nu totul a mers bine. 

Într-un mod fariseic V. Voronin declara cu diverse ocazii la întrunirile sale 
comuniste, de pe ecranele azurii, că numai el şi partidul său se află în apărarea 
păturilor sociale de năpăstuiţi sărăciţi peste noapte de „guvernanţii liberali 
hrăpăreţi”, nu de guvernarea lui proastă timp de peste opt ani. Să te cruceşti nu 
alta. Ce l-a încurcat pe V. Voronin să procedeze ca şi mentorul său ideologic V. 
Lenin: să-i exproprieze pe cei bogaţi (adică pe O. Voronin, V. Mişin, M. 
Tkaciuk, I. Dodon, Iovv ş.a.) şi să-i fericeşti pe cei năpăstuiţi: pensionari cu 
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pensii mizere, copii orfani, familii aflate la nivel de subzistenţă etc. Ah, da, 
propria cămaşă e mai aproape decât nevoile mulţimii. 

Culmea obrăzniciei, însă cei cu pufuşor pe botişor, cei după care, cum 
spune vorba românească, „plânge puşcăria”, încă mai au obrazul să tot apară la 
televizor cu tot felul de învinuiri în adresa proaspetei guvernări, care, pur şi 
simplu, încă nu a reuşit să comită nici un fel de fraude economice. Îi auzi la 
diferite emisiuni televizate discursurile „marelui economist” I. Dodon despre 
greşelile comise de noua guvernare (în doar trei luni) în sectorul termoenergetic 
(un sector cu mari probleme create de vechea guvernare comunistă, inclusiv şi 
de el, dar care trebuie să le rezolve noua guvernare prin luarea unor măsuri 
nepopulare), în domeniul financiar-bancar (mi-a plăcut cum într-o emisiune la 
postul de televiziune NIT tânărul ministru al finanţelor W. Negruţă l-a înfruntat 
destoinic pe acest „rechin” I. Dodon, care mai avea avantajul că se afla la el 
acasă).  

Un alt grangur comunist plângăreţ cu caş la gură, Gr. Petrenco, declara 
sus şi tare că sunt hărţuiţi cu dosare, că li se lezează drepturile la liberă 
exprimare etc. atunci când îi auzi, practic seară de seară, spunând aceste nerozii 
la postul foarte imparţial de la un timp Moldova 1 (uneori se creează impresia 
că au mai mult acces la acest post grangurii comunişti – V. Voronin, M. 
Tcaciuc, acest haiduc G. Petrenco, atotştiutorul în ale economiei I. Dodon ş.a.), 
în programele de ştiri Cotidian, TVC 21, ProTV, nemaivorbind de postul NIT, 
care era, în linii mari, doar pentru comunişti. Aceasta reprezenta în viziunea lui 
Petrenco limitarea dreptului lui la liberă exprimare? Câţi reprezentanţi ai 
opoziţiei aveau acces pe parcursul celor peste opt ani de guvernare comunistă la 
posturi de televiziune, la acelaşi post public Moldova 1? Referitor la hărţuiala 
cu dosare. Încă nu a fost deschis, practic, nici un dosar (dar ar trebui!), iar 
Petrenco deja declară că e hărţuit cu dosare. Probabil, acest veşnic komsomolist 
n-are de ce să se teamă de dosariadă. Lui, probabil, nu i se vor deschide dosare 
fiindcă e doar o slugă la stăpâni, însă una foarte credincioasă. Asmuţat de 
stăpânii rămaşi în umbră, apucă prăjina, avertizându-i pe guvernanţi să nu 
cumva să deschidă dosare pe stăpânii săi, fiindcă aceasta va fi hărţuială politică 
cu dosare.  

Infracţiunile comise de  Voronin  pot fi divizate în trei categorii: infracţiuni 
morale, infracţiuni politice şi infracţiuni economice. Vor fi scoase în prim plan 
doar doar câteva dintre aceste infracţiuni.  

Infracţiuni morale. Introducerea forţată a aşa-zisei istorii integrate (pentru 
editarea manualelor de această istorie pentru clasele V-X, XII au fost irosite 
milioane de lei. Cine va purta răspundere pentru această crimă economică? Aşa-
zişii autori gen Nazaria, Stati, Dubrovschi ş.a. sau mentorii lor Voronin, 
Tkaciuk?) în programele şcolare a condus la schilodirea morală a firavei 
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generaţii tinere, la presiunea morală asupra profesorilor de şcoală, impuşi să 
predea adevărate nerozii conform curriculei. Aceste nerozii au fost impuse prin 
Hotărârea nr. 217 a Guvernului Republicii Moldova din 22 februarie 2002 [141, 
p.32]. De menționat că Ministrul Educației de atunci Ilie Vancea nu a semnat 
Hotărârea respectivă, fiind împotriva introducerii în școli a pseudoistoriei 
Moldovei. Promovarea pe toate căile cu o insistenţă diabolică a 
moldovenismului primitiv nu reprezintă oare o crimă morală faţă de acelaşi moş 
Ion, debusolat de-a binelea de propaganda comunistă în perioada de opt ani de 
guvernare comunistă, când au fost suprimați şi acei firavi lăstari ai redeşteptării 
naţionale apăruţi după anii ‘90? Dar schilodirea în continuare a tinerelor suflete, 
în special ale alogenilor, trecuţi prin celulele pioniereşti şi komsomoliste, nu 
reprezintă oare o crimă morală faţă de aceşti tineri otrăviţi de morbul aşa-zisei 
ideologii neocomuniste şi ale urii împotriva românismului (a se vedea actele 
teroriste de Ziua Oraşului, profanarea drapelelor partidelor liberal şi liberal-de-
mocrat, inscripţiile insultătoare la adresa băștinașilor de pe garduri şi pereţii 
caselor ş.a.), viaţa cărora este înainte şi care trebuie să găsească o modalitate 
normală de încadrare în societate? Anihilarea tuturor încercărilor timide din anii 
‘90 de a crea condiţii ca alogenii, învăţând limba naţiunii de bază – limba 
română, să se încadreze mai uşor în societate, continuarea instruirii studenţilor 
alogeni (chiar şi a celor ucraineni, găgăuzi, bulgari) doar în limba rusă nu este 
un deserviciu adus aceloraşi tineri alogeni? Cum se vor încadra ei în societate 
atunci când se va reveni la normal – la implementarea limbii române în toate 
sferele sociale şi de producere? Nu este oare o crimă morală a regimului 
comunist faţă de aceşti tineri? 

A întrecut orice măsură a bunului simț antiromânismul promovat cu exces 
de zel de către guvernarea comunistă. De menționat că în perioada 2004-2007 
consilier pe problemele cu România a fost Sergiu Mocanu, cel care reușise să 
treacă prin mai toate partidele politice.  

Care ar fi crimele politice comise de regimul comunist Voronin? În primul 
rând, sunt şansele ratate de Republica Moldova de integrare în Uniunea 
Europeană în perioada de peste 8 ani de guvernare comunistă prin politica 
extrem de duplicitară dusă de guvernarea comunistă. V. Voronin  a compromis 
serios ideea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pe tot 
parcursul guvernării doar a mimat anumite acţiuni de integrare, în realitate nu a 
făcut nici cel mai elementar lucru – nu a depus barem o simplă cerere de 
aderare la UE, lucru pe care l-ar fi făcut încă în 1998 guvernul Sturza, dacă nu 
ar fi fost demis de el în coaliţie cu Roşca.  

Dar cea mai mare crimă politică comisă de regimul  a fost atentatul 
permanent la identitatea naţională, la valorile naţionale, la fraţii de sânge. Cu 
fiecare ocazie, într-un mod bădărănesc, îşi manifesta ura patologică faţă de fraţii 
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români, el fiind urmaşul unei onorate familii de români Sârbu. De nenumărate 
ori pe parcursul celor peste opt ani de guvernare a promovat un antiromânism 
feroce: „România a organizat tentativa de lovitură de stat din 7 aprilie 2009”; 
„Prin nesemnarea tratatului de frontieră România atentează la independenţa 
Republicii Moldova”; „România este ultimul imperiu în Europa” şi multe alte 
aberaţii ale acestui mare cunoscător în ale istoriei. Nu Rusia, care se mai întinde 
încă pe a 6-7-a parte a globului pământesc, care a suprimat şi a făcut să dispară 
sute de naţiuni înghiţite de imperiu. Ci România, care în lunga sa istorie de 
câteva milenii nu a cotropit pe nimeni, dimpotrivă, ea fiind permanent atacată 
de vecini, fiecare din ei nărăvind să rupă din ea (cu referire la pământurile 
istorice locuite de stră-strămoşii traci şi geto-daci).  

Însă infracţiunile economice comise de regimul comunist al lui Voronin 
şi, în primul rând, de familia Voronin sunt cele mai grave. Miliardele de Euro 
înjghebate de Familie în doar circa 8 ani, întâmplător au coincis cu perioada de 
domnie absolută a aşa-zisului comunist nr. 1 V. Voronin. Iată aici organele de 
drept au ce găsi dacă vor săpa mai adânc. Câte fraude economice au fost comise 
de Familie pentru a înjgheba această enormă avere într-un timp atât de scurt în 
cel mai sărac stat de pe bătrânul continent? Câţi reprezentanţi ai micului 
business au fost înghiţiţi de fecioraşul Olejka (Voronin), au pătimit, fiind 
constrânşi să cedeze afacerile. Oare nu este acesta un subiect de investigare 
pentru organele de drept? Oare sutele de pătimiţi nu ar veni cu argumente forte 
sub acest aspect? Dar dacă nu vor veni, înseamnă că au meritat să fie călcaţi în 
picioare de un intrus. 

Ulterior, după realizarea primelor reforme economice şi politice, coaliţia 
democrată va face posibilă declanşarea unui proces de condamnare a crimelor 
comunismului în Basarabia după exemplul altor democraţii din Europa de Est. 
Însă un prim pas spre acest lucru ar fi fost declanşarea de urgenţă a unui proces, 
fie deocamdată numai moral, privind crimele PCRM săvârşite pe parcursul 
celor 8 ani de guvernare şi, în mod special, în această perioadă electorală:  

- coruperea şi dezinformarea electoratului prin utilizarea celor mai murdare 
metode de denigrare (difuzarea filmului de tristă amintire, plin de minciuni şi 
insinuări în adresa opoziţiei liberale „Atac asupra Moldovei” încropit de 
Constantin Starâş, un personaj sinistru, aflat de multă vreme cu prea mare 
sârguinţă în slujba regimului comunist, pentru care fapt va trebui să răspundă, 
cel puţin, în faţa Comisiei de etică jurnalistică); 

- distrugerea premeditată a clădirilor Parlamentului şi a Preşedinţiei (V. 
Voronin a recunoscut că a cedat pentru o zi cele două clădiri) în scopul com-
promiterii opoziţiei liberale şi spălării de bani în proporţii foarte mari; 

- încălcarea drepturilor elementare cetăţeneşti ale tinerilor reţinuţi abuziv în 
perioada de după 7 aprilie; 
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- tratarea inumană (în stilul celor mai dictatoriale regimuri din Asia şi 
America Latină) a tinerilor şi tinerelor arestaţi prin călcarea în picioare a 
demnităţii umane; 

- promovarea vrajbei interetnice la întâlnirile cu alegătorii (a se vedea 
întâlnirea organizată la Teatrul de Operă şi Balet a lui Voronin cu reprezentanţii 
minorităţilor naţionale şi contrapunerea acestora naţiunii majoritare româneşti; 
întâlnirile de la Basarabeasca şi Comrat ş.a.); 

- supunerea tuturor puterilor în stat intereselor unui singur partid (PCRM), 
acapararea (contrar Constituţiei) puterii absolute în stat de către o singură 
persoană (o perioadă V. Voronin suplinea posturile de preşedinte în exerciţiu al 
Republicii Moldova, preşedinte al Parlamentului, preşedinte al PCRM şi, 
neoficial, prim-ministru), încălcându-se grav Constituţia;  

- stimularea şovinismului rusesc (dăunător pentru înseşi etniile 
conlocuitoare) prin atacurile impardonabile asupra originii Neamului şi a 
denumirii limbii pe care o vorbim; 

- crearea unor speranţe false la populaţia rusofilă privind acordarea pentru 
limba rusă a statutului de limbă de stat în detrimentul limbii române – limba 
celor circa 82% din populaţie. Forţele democratice au promovat la începuturi 
(de altfel, proces întrerupt de guvernarea comunistă) şi vor susţine în continuare 
dezvoltarea culturii şi limbii etniilor conlocuitoare prin deschiderea unor 
grădiniţe şi şcoli naţionale. 

Realizarea acestor măsuri ar face ca populaţia să-şi recapete încrederea în 
faptul că după dictatura absolută comunisto-poliţienească va fi creat un stat de 
drept, în care toţi cetăţenii să fie egali în faţa legii, iar crimele să fie pedepsite, 
indiferent de cine vor fi săvârşite.  

Aceasta este istoria contemporană a acestui partid aparent comunist prin 
ideologie, dar care a promovat cel mai sălbatic capitalism familial. Care ar fi 
perspectivele sumbre ale acestui partid în pofida declaraţiilor triumfale ale 
liderilor lui şi ale susţinătorilor lui. Pentru oricine este clar că PCRM-ul este în 
cădere liberă, ultimele scrutine electorale au demonstrat acest lucru. După 71 de 
mandate obţinute în alegerile din 25 februarie 2001, la 56 în alegerile din 6 
martie 2005, la 60 de mandate, luate în aprilie 2009 (după marile fraude 
comise), la 48, luate în iulie 2009, la 42 luate la 28 noiembrie 2010 şi la 21 de 
mandate luate la 30 noiembrie 2014. După așa numitul ”transfugiu” a 14 
parlamentari comunişti în aşa numita „Platforma Social Democrată” a lui V. 
Plahotniuc, fracţiunea parlamentară a PCRM a rămas cu 7 deputaţi. Monolitul 
de beton comunist nu mai este de nezdruncinat, cum declarau tovarăşii. Prima 
fisură a fost imposibilitatea cumpărării unui singur vot (atât de mare era dorinţa 
de a scăpa de guvernarea comunistă) şi pierderea victoriei din mână graţie 
protestelor tinerilor. A doua fisură în betonul comunist a apărut la 10 iunie 
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2009, când fostul preşedinte al Parlamentului (2005–2009), M. Lupu, printr-o 
declaraţie făcută public, și-a anunţat retragerea din Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova, pe motiv „că interesele sale nu mai coincid cu poziţiile 
partidului”. Apoi au apărut alte fisuri atunci când, în pofida disciplinei dure de 
partid instaurate de V. Voronin,  grupuri de deputaţi, în frunte cu V. Stepaniuc 
(veteran al PCRM), V. Ţurcan, I. Dodon, V. Mişin, M. Tkaciuc, Iu. Muntean, S. 
Sârbu ş.a. părăsesc rând pe rând fracţiunea comuniştilor. “Într-o asemenea 
paradigmă, PCRM va deveni un mic partid marginal (de tipul celui al lui 
Klimenko – n.a.), împins pe extrema stângă”, scria C. Tănase. Iar conform 
afirmaţiilor lui Petru Bogatu, „...pentru revenirea la normalitate a Republicii 
Moldova, e necesară mutarea comunismului de pe scena politica în muzee”. Ar 
fi mai bine la cimitirul politic. 

Rămânând fideli idealurilor marxist-leniniste sfârşitul guvernării 
comuniste a fost unul cu vărsări de sânge. A urmat războiul declarat tinerei 
generaţii caracterizat de crime comise în stilul mentorilor lor NKVD-işti. 
 

6.2.5. Revoluţia tinerilor din 7 aprilie 2009 şi căderea guvernării 
comuniste 

 

Fraudarea masivă a alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, în care 
PCRM a luat majoritatea mandatelor (60), PLDM (15), PL (15), AMN (11), a 
generat revoluţia tinerilor din 7 aprilie 2009. Victoria anunţată şi contestată a 
PCRM la alegerile parlamentare din aprilie 2009 a mobilizat un şir de 
manifestaţii de stradă, care au degenerat în ziua de 7 aprilie în ciocniri violente 
cu poliţia şi devastarea clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei. Partidele 
„liberale” şi „democratice” din opoziţie au exploatat reuşit aceste evenimente, 
descalificînd felul în care guvernarea comunistă a gestionat protestele din 6-7 
aprilie 2009 [182]. Aceste proteste au condus la alegerile anticipate din 28 iulie 
2009, care au adus la guvernare o coaliţie de partide democratice, eveniment 
salutat de puterile occidentale şi forurile internaţionale.  

În continuare se prezintă o scurta cronică a evenimentelor care au avut loc 
îndată după alegerile din 5 aprilie 2009. În seara zilei de 6 aprilie, câteva mii de 
tineri s-au adunat în preajma monumentului lui Ştefan cel Mare din centrul 
Chişinăului, pentru a aprinde o lumânare cu ocazia declarării datei de 6 aprilie 
“Zi de doliu naţional”. Aceştia au acuzat conducerea de falsificare a rezultatelor 
alegerilor parlamentare. Participanţii, mobilizaţi prin internet şi SMS, s-au 
deplasat spre sediul Preşedinţiei, unde au scandat lozinci anticomuniste şi 
prounioniste. În faţa acestora au ieşit liderii PLDM, V. Filat şi cel al PL, D. 
Chirtoacă, îndemnându-i să nu se lase provocaţi la acţiuni de violenţă. Acţiunile 
de masă au fost susţinute şi de către Alianţa „Moldova Noastră” şi Mişcarea 
„Acţiune Europeană”. A doua zi, pe 7 aprilie 2009, protestele au continuat cu o 
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mai mare amploare. Circa 30 000 de protestatari, în marea lor majoritate tineri, 
s-au adunat în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, cerând anularea 
alegerilor, pe care le considerau fraudate şi repetarea scrutinului. Ulterior, 
protestatarii s-au împărţit în două grupuri, unul rămânând în piaţă, iar celălalt 
protestând în faţa clădirilor parlamentului şi preşedinţiei. Deşi organizatorii 
acţiunii au îndemnat tinerii, în repetate rînduri, să nu se lase atraşi în tot felul de 
provocări, protestele din jurul parlamentului şi preşedinţiei au degenerat în 
violenţe, având loc altercaţii între forţele de ordine şi protestatari. Protestatarii 
au spart ferestrele clădirii preşedinţiei şi uşile parlamentului, au distrus zona din 
preajma sediului parlamentului, au ocupat ambele clădiri şi le-au vandalizat, 
distrugând mobilierul, tehnica de calcul şi documente. Printre poliţişti şi 
protestatari se înregistrează mai mulţi răniţi. În a doua parte a zilei de marţi, 
liderii de opoziţie au semnat o declaraţie comună, prin care solicitau Comisiei 
Electorale Centrale să suspende totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare 
din 5 aprilie 2009 ca urmare a mai multor încălcări înregistrare în ziua 
alegerilor.  

Partidul Liberal nu a resunoscut rezultatele alegerilor. Preşedintele PL, 
M. Ghimpu, a declarat că va depune o contestaţie la Comisia Electorală 
Centrală (CEC) şi cere comunităţii internaţionale să nu recunoască alegerile 
drept libere şi corecte. „Partidul Liberal a ajuns la concluzia că PCRM a furat 
alegerile parlamentare din 5 aprilie…Avem probe, dar pentru o cifră definitivă 
am hotărît să verificăm buletinele de vot…În unele oraşe, în listele 
suplimentare au votat peste 40% din numărul total de alegători”, a spus M. 
Ghimpu.  

PLDM nu a recunoscut rezultatele alegerilor. Preşedintele Partidului 
Liberal Democrat din Moldova (PLDM), V. Filat, a declarat că partidul condus 
de el nu recunoaşte rezultatele alegerilor şi va protesta împotriva acestora. „Noi 
am examinat rezultatele numărătorii în paralel a voturilor, care a fost efectuată 
de reprezentanţii noştri la secţiile de votare. De asemenea, noi am depistat 
încălcări serioase care au avut loc pe parcursul întregii campanii electorale”, a 
spus Filat. Acesta a precizat că este vorba despre folosirea masivă a resurselor 
administrative, despre mari fluxuri financiare, pe care comuniştii le-au folosit 
pentru a cumpăra alegatorii, despre cauze penale, care au fost deschise cu 
scopul intimidării unor anumiţi lideri politici din opoziţie. 

AMN nu a recunoscut rezultatele alegerilor. Liderul Alianţei „Moldova 
Noastră”, S. Urechean, susţinea că alegerile din 5 aprilie au fost total ne-libere 
şi incorecte, iar în ziua alegerilor a avut loc o fraudare masivă. El a mai spus că 
observatorii internaţionali, care au declarat că alegerile au fost libere şi corecte, 
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au fost influenţaţi de bunăvoinţa din 2005 a liderului PCRM, V. Voronin, când 
acesta i-ar fi plimbat pe podgoriile de la Bulboaca. 

MAE nu a recunoscut rezultatele alegerilor. Mişcarea “Acţiunea 
Europeană” (MAE) nu recunoștea rezultatele alegerilor şi propunea partidelor 
democratice să refuze, în semn de protest, ridicarea mandatelor de deputat. 
După cum relatează agenţia INFOTAG, într-un comunicat de presă, MAE 
susţinea că “rezultatele alegerilor parlamentare sînt produsul lipsei de 
democraţie din Republica Moldova sub regimul comunist... Considerăm că 
neridicarea mandatelor de deputat de către candidaţii PL, PLDM şi AMN 
constituie o dovadă puternică a nerecunoaşterii alegerilor drept libere şi 
democratice”, se spunea în comunicat. 

Grupul de iniţiativă al tinerilor „Eu sunt anticomunist” cerea 
renumărarea voturilor de la alegerile din 5 aprilie. La o conferinţă de presă 
susţinută pe 7 aprilie, unul din membrii săi, Oleg Brega, a spus că tineretul este 
nemulţumit de rezultatele alegerilor, considerându-le „falsificate”. „Nu credem 
că unul din doi alegători au votat pentru PCRM. Noi nu ne-am găsit în 
rezultatele oficiale ale alegerilor, de aceea considerăm data de 6 aprilie drept 
zi de doliu naţional”, a spus Brega. Potrivit lui, acţiunea de protest de luni seara 
pe Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost spontană. „Noi nu ne-am aşteptat că la 
protest se vor aduna 15 mii de persoane. Suntem bucuroşi că tinerii ne susţin şi 
regretăm că partidele de opoziţie nu au început acţiunile de protest înaintea 
noastră”, a menţionat acesta.  

Jurnalista Natalia Morari a atras atenţia asupra faptului că în doar câteva 
minute prin Internet s-au adunat pe piaţă 15 mii de oameni. „Suntem bucuroşi 
că liderii partidelor au ieşit în piaţă, pentru a susţine tineretul. Noi chemăm 
politicienii şi societatea civilă să formeze o comisie publică, care să analizeze 
rezultatele alegerilor, precum şi întreaga campanie electorală”, a spus Natalia 
Morari.  

OSCE a constatat un şir de carenţe în alegeri. Misiunea Internaţională 
de Observare a Alegerilor (MIOA) a OSCE a lansat un raport preliminar 
privitor la desfăşurarea campaniei electorale şi a scrutinului în Republica 
Moldova, în care constata un şir de carenţe. Raportul MIOA constata că mass-
media a oferit concurenţilor posibilitatea să-şi transmită mesajul către alegatori, 
în particular prin intermediul dezbaterilor şi timpului de antenă contra plată. Cu 
toate acestea, radio-difuzorul public „Moldova 1” a oferit tratament preferenţial 
autorităţilor în programele sale de ştiri, estompând diferenţa dintre reflectarea 
obligaţiilor de serviciu ale înalţilor demnitari de stat şi activităţile lor de 
campanie… Printre alte carenţe constatate de MIOA se număra utilizarea 
inadecvată a resurselor administrative. Metodele de compilare a listelor au 
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variat considerabil în rândul autorităţilor locale, mai ales în ceea ce priveşte 
includerea alegatorilor cu reşedinţa în străinătate, susţin experţii MIOA.  

Vladimir Voronin: alegerile au fost libere şi corecte. „Organizatorii 
acestor proteste nu pot fi numiţi patrioţi, dacă s-au dedat la acte de vandalism 
şi la profanarea simbolurilor de stat, precum şi a instituţiilor de stat. Acest 
protest este bine gîndit, organizat şi bine plătit. Mass-media şi societatea 
cunoaşte foarte bine atenţia specială care le-a fost acordată tinerilor, inclusiv 
în cadrul Anului Tineretului” a declarat preşedintele V. Voronin într-o şedinţă 
de urgenţă a guvernului. 

Totuşi, cine a aprins fitilul la 7 aprilie? [183]. Comuniştii. Orice ar 
spune ei. Argumentele sunt indirecte şi directe. În mod indirect, acest lucru a 
început înainte de 7 aprilie. Prin campania electorală frauduloasă, exprimată 
prin coruperea alegătorilor cu cadouri, pensii date chiar în preajma alegerilor, 
majorarea salariilor de la 1 aprilie (pe hârtie fără acoperire financiară), reparaţii 
de drumuri, donaţii acordate bisericilor ş.m.a., prin presiunea psihologică 
exercitată seară de seară prin intermediul întregului imperiu mediatic pus la 
cheremul lor. Un alt argument indirect a fost arestarea tinerilor (inclusiv 
români) pe data de 26 martie şi expulzarea lor (a fost ca o repetiţie a ceea ce s-a 
întâmplat mai târziu), închiderea vămii pentru fraţii români în perioada 26-29 
martie 2009.  

Comportamentul impardonabil al comuniştilor şi PPCD-ştilor, care au 
făcut agitaţie electorală chiar şi în ajunul alegerilor – lucru interzis de lege. În 
ziua alegerilor, la postul de televiziune publică (publică nu privată!) au fost 
prezentaţi cum au votat doar liderul PCRM, V. Voronin, M. Lupu şi Z. 
Greceanîi de pe listele aceluiaşi partid. Ca pe timpurile sovietice, nici pomină 
de alţi lideri de partide. Indirect era şi aceasta o fraudă electorală făcută chiar în 
ziua alegerilor, când majoritatea alegătorilor încă nu votaseră. Tot în ziua 
alegerilor au fost depistate diverse cazuri de fraude electorale (îndemnarea 
alegătorilor de a vota „secera şi ciocanul”, neştampilarea fişelor de însoţire ale 
buletinelor, persoane decedate introduse în liste, persoane străine cu viză de 
reşedinţă în apartamentele unor oameni ş.a.). 

Fraude au fost comise şi în noaptea prelucrării datelor comisiilor 
electorale, lucru menţionat şi de baronesa Emma Nickolson, observator OSCE, 
care a declarat că la ora 1 de noapte comuniştii aveau circa 35% [180, p. 7] 
(procent prezis de sondaje), iar spre dimineaţă lucrurile s-au inversat, 
comuniştii acumulând circa 50%, adică fiecare al doilea cetăţean al Republicii 
Moldova a votat cu comuniştii. Lucrul cel mai prost care era aşteptat – 
fraudarea alegerilor – a avut loc. Ei şi-au luat tocmai atât de cât aveau nevoie 
(la început, prin redistribuirea voturilor partidelor perdante ei aveau 61 de locuri 
în Parlament) pentru a guverna de unii singuri. Prin declaraţia sa Voronin a spus 
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foarte clar că nu va coopera cu nici unul dintre partide, iar dacă va fi nevoie, va 
dialoga cu parlamentari în parte (evident, prin corupere). Este sub orice critică 
faptul că, chiar a doua zi după alegeri când rezultatele finale nu erau încă 
cunoscute, Voronin a fost felicitat de către preşedintele Rusiei, Dmitrij 
Medvedev. Toate aceste lucruri au scos în primul rând tinerii în stradă.  

Mitingul spontan din seara zilei de 6 aprilie 2009 al celor circa 30000 de 
tineri trebuia să fie un semnal pentru guvernare. Dar guvernarea, în loc să facă 
anumiţi paşi concreţi pentru a tempera spiritele, a hotărât că este momentul să 
compromită definitiv opoziţia. Era clar că guvernarea comunistă, prin 
intermediul aparatului ei informativ-represiv, era informată de intenţiile 
tinerilor pentru a doua zi. Toate chemările pe Internet şi prin SMS-uri erau 
interceptate. Şi ei s-au pregătit pentru o mare provocare în timpul 
manifestaţiilor paşnice ale tinerilor din 7 aprilie. A fost fotografiate şi filmate 
foarte multe din cele ce s-au întâmplat: două clădiri devastate – Palatul 
Preşedinţiei şi clădirea Parlamentului, sute de răniţi în rândul poliţiştilor şi al 
manifestanţilor. Din spusele martorilor oculari, din cele prezentate la diferite 
posturi de televiziune, pe diferite site-uri pe Internet majoritatea oamenilor se 
întreabă: cum a putut să se întâmple aşa ceva? Cum o manifestaţie atât de 
paşnică la început s-a transformat mai apoi într-un adevărat teatru de război? De 
ce guvernarea comunistă, având pârghiile puterii în mână, nu a putut evita acest 
dezastru? De ce a cedat cu atâta uşurinţă cele două clădiri? De ce cineva a avut 
acces cu atâta uşurinţă pe acoperişul clădirii? De ce aceste clădiri, fiind dotate 
cu foarte multe camere video, nu au fost filmate intrările manifestanţilor în 
clădiri. Oare nu pentru a nu-i identifica apoi pe adevăraţii provocatori? Cine 
este vinovat de acest dezastru? Prima reacţie, amplificată şi de comentariile 
tendenţioase ale posturilor de televiziune naţionale (toate aflate în mâna 
comuniştilor), era că tinerii şi opoziţia parlamentară erau de vină. Necunoscând 
unele dedesubturi, care s-au clarificat mai apoi, mai mulţi tineri se simţeau 
frustraţi, dezamăgiţi. A fost de vină şi lipsa oricărei coordonări sau organizări 
din partea lor, fapt ce a făcut posibilă organizarea unor provocări. Era un fals al 
conducerii comuniste, care a devenit evident mai târziu, când la suprafaţă au 
apărut mai multe dovezi ale implicării ei. Toate posturile de televiziune aservite 
puterii comuniste în toate acele zile prezentau un film prin care, prin trucaje şi 
ruperi din context, era înfierată opoziţia parlamentară (cele 3 partide liberale – 
PL, PLDM şi AMN), se vorbea despre implicarea României, a Uniunii 
Europene, a Serbiei şi a altor state.  

A fost ca o picătură chinezească această otravă pentru bieţii părinţi, fraţi şi 
surori de la ţară ai tinerilor, dezorientaţi şi manipulaţi, la care nu ajungeau alte 
informaţii. Preşedintele PLDM V. Filat şi prim vice-preşedintele PL D. 
Chirtoacă au încercat în repetate rânduri, în fel şi chip, să aducă manifestanţii în 
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piaţă. Însă adevăraţii organizatori ai devastărilor din cele două clădiri nu voiau 
acest lucru. Scopul lor era altul, chiar dacă ar fi putut să existe şi victime. Acest 
lucru a devenit evident ceva mai târziu. Se zice că pasărea pre limba ei piere. În 
interviul acordat agenţiei de presă ruseşti RIANOVOSTI   

 Voronin spunea literalmente următoarele: „...Noi am luat decizia de a le 
ceda lor pentru o zi ceea ce ei îşi doresc atât de mult – cabinetele preşedintelui, 
spicherului Parlamentului, sala de şedinţe a Parlamentului, telefoanele noastre 
şi tehnica. Am hotărât să le cedăm tot ceea ce reprezintă, în viziunea lor, 
puterea” [180, p.10]. A fost ca un trăsnet nu numai pentru majoritatea celor 
dezorientaţi, dar şi pentru părtaşii săi. Cei care intuiau această provocare au 
găsit, în sfârşit, răspuns la întrebarea care-i frământa: „Cine e vinovat de ceea ce 
s-a întâmplat?”. Tinerii au putut să-şi şteargă obrajii de noroiul cu care au fost 
împroşcaţi. Pentru realizarea acestei mari provocări, guvernarea a folosit cele 
mai mârşave căi. În primele rânduri ale protestatarilor au fost infiltraţi 
provocatori din serviciile secrete, delincvenţi, reprezentanţi ai aripii tinere a 
PPCD, provocatori ai NBP (o organizaţie fascistă rusească), provocatori aduşi 
de la Bălţi, Tiraspol ş.a. Arborarea drapelelor pe acoperişul celor două clădiri, 
devastarea lor, maltratarea tinerilor cursanţi de poliţie a fost opera lor. 
Majoritatea tinerilor au fost simpli spectatori a ceea ce se întâmpla. Toate 
acestea au fost pregătite din timp. Se părea că deja nu mai erau întrebări fără 

răspuns. Mai rămânea ca acest 
adevăr să-l cunoască şi moş Ion 
– un lucru deloc uşor, luând în 
consideraţie că întregul imperiu 
mediatic se află în mâinile 
comuniştilor.  

Mai exista un aspect 
deosebit de alarmant: 
bestialitatea cu care au fost 
trataţi copiii arestaţi în plină 
stradă, vânaţi prin parcuri ca 
nişte fiare de diferiţi tipi 
îmbrăcaţi în civil, intimidarea 
lor pe toate căile (cât făcea doar 

avertismentul prim-ministrului Z. Greceanîi că se va trage în tineri dacă nu se 
vor linişti. Şi acest lucru îl spunea o mamă!). Numărul foarte mare de arestaţi - 
în exclusivitate tineri (în toate fotografiile şi filmările apar o serie de indivizi 
care numai a studenţi nu seamănă, dar nici unul nu a fost arestat) şi modul cum 
erau trataţi în penitenciare şi la comisariatele de poliţie sunt îngrozitoare. Au 
fost copii dispăruţi căutaţi de rude, despre care nu se ştia nimic. A fost ca pe 

Maltratarea tinerilor participanți la revoluția de la 7 
aprilie 2009: Caricatura: Iovv, Voronin și Roșca. 

Autor: Iurie Cibotari, prof., UTM
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timpul juntei lui Pinochet în Chile sau a dictatorului Duvalier în Haiti. Acest 
lucru l-a menţionat şi reprezentantul ONU Edy Bradly după vizitele făcute în 
penitenciare şi comisariatele de poliţie. Decesul tânărului Valeriu Boboc de 23 
de ani de la Bubuieci a fost tot pe seama lor (oricare ar fi declaraţiile MAI). 
Prea multe declaraţii contradictorii s-au făcut în jurul acestui trist caz pentru 
părinţi, soţie şi micuţa sa fiică. Dar şi în cazul celorlalţi trecuţi prin maşina 
infernală (nkvd-stă) a poliţiei lui Voronin nu s-a făcut lumină. 

Iată opinia unei stimate doamne – mama tânărului torturat Damian Hâncu, 
martor ocular al maltratării tânărului martir Valeriu Boboc – Parascovia Hâncu, 
care a trecut, de altfel ca şi multe alte mame, prin infernul căutării fiilor şi 
fiicelor arestaţi şi torturaţi în comisariatele de poliţie: „Poliţistul (de serviciu la 
poarta Comisariatului General de Poliţie de pe str. Bulgară 48 – n.a.) a strigat 
foarte urât la mine, striga ca la animale, spunându-mi: Duceţi-vă la morgă şi-l 
căutaţi” [184]. Vă imaginaţi starea morală a acestei mame în acel moment? 
Oare pentru cei de la MAI era atât de greu să-l identifice pe acest monstru, 
căruia numai în poliţie nu-i era locul? La sigur, undeva a fost înregistrat faptul 
cine a fost de gardă la acel comisariat la data de 8 aprilie 2009. În acelaşi stil s-a 
exprimat şi şeful statului de atunci, V. Voronin, cu privire la imaginile 
zguduitoare ale urmelor de tortură, adunate de dl Dorin Chirtoacă, care au făcut 
înconjurul lumii: „...acel băiat era vopsit, nu erau vânătăi”. Dezamăgită, 
această mamă declara cu durere în suflet: „De mulţi ani am senzaţia că mergem 
înapoi. De aceea, când s-a produs această schimbare, cu preţul cu care s-a 
produs, am aşteptat foarte multe. Dar azi am senzaţia că e tot atât de rău, în 
domeniul poliţiei, al justiţiei, al economicului, al politicului. Ce să mai zic, 
dacă, după atâta timp, revenim cu discuţii bizare asupra denumirii limbii, 
susţinute chiar de unii politicieni democraţi?” [184]. Această declaraţie trebuia 
să-i pună pe gânduri pe stimaţii lideri care ullterior au format AIE. Ca şi această 
biată femeie gândesc mulţi alţi susţinători ai AIE.  

Ulterior prin investigaţiile jurnaliştilor, ale procuraturii mai multe lucruri 
au ieşit la suprafaţă. A devenit clar (prin mulţimea dovezilor incontestabile) că 
guvernarea comunistă a pus la cale această mare provocare. A devenit clar că în 
spatele tuturor evenimentelor din 7 aprilie (dar şi de apoi) se află acel cardinal 
negru, rămas unic sfătuitor al lui V. Voronin, revoluţionarul de profesie M. 
Tkaciuk, un fel de Che Guevara (unul dintre cei mai mari terorişti ai secolului 
XX) al Basarabiei. După apariţia pe 7 aprilie 2012 (chiar în ziua când se 
împlineau trei ani de la tragicele evenimente) pe internet a filmului 
„Operaţiunea din 7 aprilie” mai multe lucruri au devenit mult mai clare. Ceea 
ce era foarte clar este faptul că o astfel de acţiune cu un deznodământ tragic nu 
putea avea loc fără implicarea puterii, a atotputernicului V. Voronin, care ţinea 
totul „sub el” (Preşedinţie, Guvern, Parlament, SIS, Procuratură etc.). El, fiind 
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preşedinte al Republicii în acele zile, comandant suprem al forţelor armate, 
putea să protejeze clădirile statului de vandalizare, aşa cum a făcut-o în repetate 
rânduri. De data aceasta n-a făcut-o. De ce? Fiindcă se pusese la cale o mare 
provocare, menită să paralizeze pe timp îndelungat opoziţia şi să-i deschidă 
„tăticului” calea spre al treilea mandat de preşedinte în situaţia „când viitorul 
ţării era pus în pericol”. Acesta era planul urzit de cardinalul din umbră M. 
Tkaciuk. Provocările au fost pregătite din timp şi puse în aplicare pe 7 aprilie 
2009, fiind prevăzute revoltele legate de falsificarea alegerilor.  

 În continuare se prezinta câteva secvențe din acel film care demonstrează 
rolul nefast al „cardinalului din umbră”, M. Tkaciuk, pentru destinul acestui 
colţ de ţară supus prea multor încercări, în special, din partea străinilor. Scopul 
provocărilor de la 7 aprilie 2009, coordonate de M. Tkaciuk, era compromiterea 
pe termen lung a opoziţiei şi a tinerilor. Grupul de lucru includea: Gheorghe 
Papuc, ministru de interne; Artur Reşetnikov, director SIS; Valeriu Gurbulea, 
procuror general; Iu. Roşca, viceprim-ministru; K. Starîş, lider de opinie, care 
se supunea, în exclusivitate, ex-consilierului prezidenţial M. Tkaciuk, 
coordonaţi de preşedintele de atunci, V. Voronin. Acest grup conlucra în strânsă 
legătură cu grupul de tehnologi ruşi format din portalul www.litprom.ru, condus 
de cunoscutul deja Eduard Baghirov (este prezent în fotografie alături de grupul 
format de el sub pseudonimul SFINKS), care se aflau sub acoperirea organelor 
secrete ruseşti. Iată ce a declarat E. Baghirov la postul de radio rusesc City-FM: 
„…Am fost în Gruzia, Kirghizia în timpul revoluţiilor oranj, iar la cea din 
Moldova chiar am participat. Sunt mândru de aceasta. Nu pot spune multe, 
însă confirm că am participat la schimbarea puterii în Moldova…Am dedicat 
acestui lucru mai mult de un an…Personal nu am participat la distrugeri, ci la 
organizare. Băieţii noştri lucrau. Acolo era vorba de o acţiune de forţă 
organizată de fostul preşedinte ” [173, p.61]. Baghirov şi echipa sa au acţionat 

 
 

Mark Tkaciuk în mijlocul membrilor organizaţiilor 
extremiste controlate: „Mişcarea naţional-

creştină”, “Noua dreaptă”. https://play.md/253445 

 

Membri ai organizației extremiste “Noua 
dreaptă”. https://play.md/253445 
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prin intermediul unor reţele de socializare, cum ar fi „Odnoklassniki” ş.a. La 
desemnarea lui Baghirov drept lider al grupului pentru Republica Moldova a 
participat în mod direct Vladislav Surkov, politician apropiat din anturajul lui 
Putin, cunoscut ca aflându-se în spatele organizaţiei de tineret ruse proputiniste. 
Baghirov a fost „paraşutat” în Republica Moldova încă în 2008, în urma unor 
întâlniri ale lui Mark Tkaciuk cu Vladimir Surkov. „Operaţiunea mi-a fost 
comandată nu din Rusia, ci de aici, de Tkaciuk”, declară Baghirov [173, p.62]. 
Pentru „muncă” urma să primească suma de 500 de mii de dolari SUA. 
„Deoarece banii nu i-au fost eliberaţi integral, a hotărât să-l denunţe pe 
Tkaciuk”, constată autorii filmului [173, p.62]. M. Tkaciuk a organizat aceste 
provocări din timp. În opiniile autorilor filmului, însoţite cu dovezi 
incontestabile, M. Tkaciuk era autorul înfiinţării unor organizaţii extremiste 
controlate de el: „Mişcarea naţional-creştină”, „Noua dreaptă” ş.a. Este văzut 
foarte clar în compania unor tineri în fotografia alăturată (stânga) şi a celor doi 
tineri într-o manifestare a „Noii Drepte” [173, p.62-63]. 

 Un alt provocator, pe nume Roman Zotea, adus de la Tiraspol, s-a 
dovedit a fi rudă cu Artur Reşetnicov. Ion Galaţchi, eroul zilei de 7 aprilie, care 
a arborat tricolorul românesc pe clădirile Preşedinţiei şi Parlamentului, este fiul 
unui ofiţer de poliţie în rezervă. Renat Hairulin, cu pseudonimul RENCON, 
care a făcut parte din grupul Baghirov, precum şi rusul Igor Pekarski au fost 
participanţi activi la vandalizarea clădirilor (v. foto, stânga). Observaţi şi tipul 

din foto (dreapta) ce mutră tipic moldovenească are!!! Adevărat pui de dac.      
De menţionat că, ori de câte ori sosea la Chişinău, Baghirov era adăpostit  

de Natalia Morari, jurnalist la publicaţia moscovită New Times. Acesteia i-a 
revenit rolul de a organiza şi mobiliza tineretul. Fiind o persoană absolut 
necunoscută, serviciile ruseşti îi creează o legendă, organizând scenariul 
interdicţiei acesteia în Federaţia Rusă. Scenariul cu aprinderea lumânărilor în 
seara de 6 aprilie, care avea rolul de a pregăti tineretul pentru a doua zi, a fost 
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organizat de Natalia Morari, Artur Gurău, fiul consilierului din partea PCRM în 
Consiliul Municipal din Chişinău, şi Elena Zgardan, aflată în relaţii apropiate 
cu Dmitri Soin, liderul organizaţiei „Prorîv” din Tiraspol (de menţionat că atât 
Dm. Soin, cât şi N. Morari sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ 
superior din Moscova). Acţiunile provocatoare ale acestei duduiţe în 
evenimentele din 6-7 aprilie 2009 erau foarte bine prezentate în film. De altfel, 
ea însăşi s-a scăpat cu vorba (într-adevăr, „pasărea pre limba ei piere”) în 
emisiunea „Fabrika” de la „Publika TV” din 15 martie 2011, confirmând 
complicitatea sa cu M. Tkaciuk la 7 aprilie 2009.  

Serviciile ruseşti manipulează în permanență cu marionetele din 
Republica Moldova. Astfel, în 2012 N. Morari i se retrage interdicţia de intrare 
în Federaţia Rusă, imediat după care împreună cu M. Tkaciuk s-a deplasat la 
Moscova, fiind observaţi în holul administrației prezidenţiale ruse (probabil, 
pentru a relua misiunea eşuată). De altfel, se observă cu ochiul liber duplicitatea 
acestei duduiţe după stilul emisiunilor pe care le face la Publika TV, relaţiile 
sale apropiate cu Iu. Roşca (a se vedea participarea ei la serbarea a 50 de ani ai 
lui Iu. Roşca).  

Argumente privind implicarea lui M. Tkaciuk în provocările din 7 aprilie 
2009 sunt suficiente. Iar M. Tkaciuk o face pe nevinovatul. Bietul este ca 
„mieluşelul blând hărţuit de haita de lupi liberal-democraţi”. „Filmul a fost 
făcut la comanda Procuraturii… Nimic nu corespunde adevărului în acest film. 
Totul e trucat. Nu există dovezi directe”, a răspuns în mod obraznic M. Tkaciuk 
jurnaliştilor (admiţând într-un fel că ar exista dovezi indirecte, dar se ştie că 
anchetatorii profesionişti deseori emit hotărâri judecătoreşti argumentate şi în 
baza unor dovezi indirecte) [173, p.64].  

În final pot fi evidenţiate unele dintre cele mai mari crime recente ale 
PCRM-ului, condus din umbră de „cardinalul negru” M. Tkaciuk, pasibile de 
tragere la răspundere penală:  

– Vandalizarea celor două edificii însemne ale statului – Preşedinţia şi 
Parlamentul (în planul lor diabolic figura şi clădirea Guvernului), soldate cu 
pierderi materiale de sute de milioane de lei (însuşi Voronin afirmase că este 
vorba de peste 700 mln de lei). Cineva trebuie să răspundă pentru aruncarea în 
vânt a sute de milioane de lei din buzunarul nostru;  

– Compromiterea încrederii populaţiei în organele de forţă (care nu au 
putut apăra cele două edificii!!!), în puterea de stat prin organizarea de către 
PCRM a unor manifestaţii prin întreaga Republică, cu chemarea deschisă la 
nesupunere (este în stilul bolşevicilor lui Lenin);  

– Organizarea actelor banditeşti ale „bandelor roşii” asupra 
Parlamentului, Guvernului, Procuraturii ş.a.;  

– Provocarea unor acte de vandalism (a se vedea acţiunea satanică de 
vandalizare a Cimitirului de Onoare al Eroilor Români din or. Călăraşi care, 
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indiscutabil, a fost instigată de isteria antiromânească declanșată de M. Tkaciuk 
şi alţi lideri PCRM). De asemenea, a se vedea pângărirea memoriei victimelor 
regimului comunist (victime ale bunicilor acestor derbedei) prin vandalizarea 
plăcii comemorative din Piaţa Marii Adunări Naţionale.  

Poporul trebuie să-şi cunoască eroii, dar şi criminalii. 
Acţinui comuniste post aprilie 
De când e lumea se ştie că hoţul strigă cel mai tare „Prindeţi hoţul!”. 

După cele întâmplate pe data de 7 aprilie 2009 a fost găsită o confirmare crasă a 
acestei vechi strategii hoţeşti. Conducerea comunistă, fiind mult mai înarmată 
din punct de vedere propagandistic, având la cheremul său un enorm imperiu 
mediatic (postul de televiziune publică Moldova 1, pentru întreţinerea căruia 
plătesc toți contribuabilii, posturile private NIT şi N4, postul privat al celui mai 
mare Iuda al contemporaneităţii Iu. Roşca – EuTV, de asemenea, întreg 
arsenalul propagandistic şi politic al Moscovei), este cea care strigă cel mai tare 
„Prindeţi hoţul!”.  

Regimul comunist, prin fabrica sa de minciuni, continua să bombardeze 
informativ potenţialii alegători. Campania electorală parca se terminase, însă în 
cutiile poştale sau pur şi simplu în preajma lor continuau să fie plasate diverse 
informaţii cu caracter propagandistic, cum ar fi ziarul comuniştilor 
„Comunistul” şi ziarul komsomoliştilor „ПЛЮС”, editat într-un tiraj de 
100000 de exemplare a câte 2,5 lei şi distribuit gratis. Numai ultimele 4 numere 
ale acestei fiţuici pline de venin komsomolist costă circa un milion de lei. De 
unde oare aveau aceşti komsomolişti atâţia bani? Oare nu tot din buzunarul 
nostru comun, ei, comuniştii, încurcând haznaua partidului cu haznaua statului? 
Răsfoind nr. 14 al acestei fiţuici, găsești o serie de aşa-numite „reflecţii ale 
politologilor şi jurnaliştilor”. De exemplu, găsești un titlu pompos scris cu 
litere de o şchioapă, care vine încă o dată să compromită partidele de opoziţie: 
„Filat este împotriva eliberării participanţilor la pogrom” [185]. Cât fariseism 
în acest titlu. După ce a dat ordin ca toţi „vinovaţii de debandadă” (în opinia 
lui, tinerii, profesorii, liderii partidelor politice de opoziţie) să fie pedepsiţi, 
deschizând cutia pandorei, dând frâu liber unor elemente declasate din rândurile 
poliţiei (drept argument sunt torturile sadice, umilinţele la care au fost supuşi 
tinerii reţinuţi), iată că „mărinimosul” Voronin dorea amnistierea, iar Filat era 
împotrivă. În realitate, dl Filat s-a exprimat în sensul că amnistierea celor 
reţinuţi (nu judecaţi) este dreptul instanţelor judecătoreşti, şi nu al preşedintelui. 
Acest lucru se confirma prin faptul că mult trâmbiţata amnistiere, elogiată atât 
de mult de avocaţii conducerii comuniste de la Chişinău, nu se aplica imediat 
tocmai din motivul invocat de dl V. Filat. Se pare că, în dorinţa de a-şi supune 
toate pârghiile puterii (lucru ce îi reuşise), preşedintele Voronin se autointitula 
tot mai des drept „tatăl poporului moldovenesc”, de dorinţa căruia depindea 
totul în această „ţară a lui”. „Din punctul de vedere al dlui Voronin, acesta este 
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un pas foarte şi foarte minunat în lumea contemporană. Nu este vorba de 
executarea studenţilor în piaţa Tienanmen, ci de o faptă umană curioasă în 
lumea contemporană. Este vorba de un gest uman şi generos prin care se 
renunţă la urmărire. Sper că opoziţia va fi în stare să aprecieze această 
bunătate a puterii” – mărturisea „cunoscutul politolog şi telejurnalist” rus 
Vladimir Soloviov, prieten şi adorator al lui Voronin (era cunoscută poziţia  din 
scandaloasele sale programe de la postul NIT) [185]. Da, în opinia acestui 
„sfetnic şi frate mai mare”, opoziţia ar trebui, probabil, să-l declare pe Voronin  
„erou naţional pentru prevenirea unei vărsări de sânge”. Dar cei trei morţi, dar 
sutele de tineri maltrataţi pe seama cui să fie lăsați? „Voronin a manevrat foarte 
abil: la început s-a retras, iar apoi a dat dovadă de asprime. 8 ani la rând 
Voronin a manevrat bine pe scena sa mică, câştigând permanent în faţa 
inamicilor săi. Iar spre final a dat un „master-class” fără precedent în istoria 
revoluţiilor oranj” – mai informează un alt „cunoscut politolog rus”, L. 
Radzihovski [185]. Ca să vezi, opt ani de atât de bună guvernare, încât 
Republica Moldova a ajuns la coada Europei după nivelul de sărăcie, întrecând 
chiar şi Albania, sărăcită mai înainte de un alt regim totalitar comunist – 
regimul lui Enver Hoxha. Această fiţuică abunda în tot felul de aprecieri emise 
de tot soiul de avocaţi ruşi ai regimului comunist din Basarabia. În opinia lor 
comuniştii ruşi sunt răi, iar comuniştii moldoveni sunt buni. Cunoscuta 
duplicitate asiatică rusească, care a atins apogeul în perioada sovietică şi pe care 
a moştenit-o şi regimul comunist de la Chişinău. Duplicitatea într-un sens mai 
popular înseamnă aceeaşi minciună.  

În acest sens ar fi cazul ca preşedintele PCRM şi, prin cumul, preşedinte 
în exerciţiu al Republicii Moldova, să fie întrebat când a fost sincer: atunci când 
Voronin îşi făcea cruce sau punea o lumânare în biserică, închinându-se 
Domnului (se vorbeşte că chiar în ziua de 7 aprilie, când au avut loc 
cunoscutele evenimente, de dimineaţă  a aprins lumânări şi şi-a făcut cruce în 
catedrala patriarhiei lui Vladimir, cerând parcă binecuvântarea pentru ceea ce 
urma să facă ulterior), sau atunci când îi jura credinţă veşnică celui care a pus în 
practică comunismul sub cea mai perversă formă – bolşevismul, celui care a 
promovat pe parcursul întregii vieţi satanismul, celui care a creat primul lagăr 
de concentrare (nu Hitler!) pe insulele Soloveţk, ai cărui primi „locatari” au 
fost mii de călugări şi alte feţe bisericeşti – V.I. Lenin. Când tov. Voronin 
spunea adevărul: atunci când îndeamnă de a urma „poveţele clasicilor marxism-
leninismului”, de a lupta până la victoria finală cu burghezia, despuind-o de 
averi, sau atunci când, în pofida acestor poveţe, familia Voronin devine cea mai 
bogată din Republica Moldova? Cum pot convieţui paşnic în aceeaşi familie 
comunistul nr. 1 V. Voronin şi capitalistul nr. 1 O. Voronin – elemente absolut 
antagoniste conform teoriei marxist-leniniste? Cine era totuşi atunci V. Voronin 
– preşedinte al comuniştilor sau preşedinte de stat? În toţi aceşti 8 ani a rămas 
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doar preşedinte al PCRM (de altfel și actualul președinte Dodon rămas 
președinte al PSRM), deoarece prin ceea ce a făcut şi mai face apără doar 
interesele comuniştilor şi ale adepţilor lor. Când a fost sincer, atunci când a 
chemat întregul său aparat represiv să-i identifice (din filmele făcute de agenţii 
săi, dar şi din alte imagini) şi să-i pedepsească pe cei care „au vandalizat cele 
două clădiri care reprezintă insemnele statului” sau atunci când a declarat 
amnistierea „tuturor celor care au participat la pogrom”? Lacheii tov. Voronin 
au înţeles bine primul mesaj şi aceştia prea s-au stăruit. Rezultatul „muncii lor” 
l-au reprezintat sutele de tineri şi tinere torturaţi fizic şi moral şi cei trei tineri 
decedaţi. Cine le va întoarce viaţa acestor tineri, cine îi va întoarce soţul tinerei 
văduve de la Băcioi şi tatăl micuţului băiat? Cine le va întoarce feciorii 
părinţilor îndureraţi de această mare pierdere? Cine va răspunde, până la urmă, 
pentru aceste crime? Culmea e că aceste acte de tortură a tinerilor au avut loc în 
Anul Tineretului, declarat atât de demagogic de preşedintele Voronin. Ce vor 
face în continuare aceşti tineri: vor rămâne aici fără nici o perspectivă de 
realizare (guvernarea comunistă nu are nevoie de minţi luminate, ci doar de 
lachei) sau vor părăsi acest rai comunist, ca şi cei peste un milion de conaţionali 
plecaţi în străinătate?  

Încă un aspect al duplicităţii frecvente în acţiunile comuniştilor. 
Preşedintele  Voronin a recunoscut că a privit ore întregi prin fereastra unui 
cabinet din clădirea Parlamentului la ceea ce se petrecea afară. În calitatea sa de 
„părinte al poporului moldovenesc”, cum îi place să se considere, de ce nu a 
ieşit în faţa manifestanţilor să încerce să-i liniştească? De ce nu au ieşit puzderia 
de deputaţi, care sunt viteji doar în sala Parlamentului şi în cabinetele lor, să 
potolească mulţimea, aşa cum au procedat deputaţii URSS G. Vieru, L. Lari, N. 
Dabija, I. Hadârcă ş.a. (atât de huliţi de conducerea comunistă şi lacheii ei) în 
1989, salvându-l pe generalul Voronin – ministrul de Interne de atunci – de la o 
vărsare de sânge? Dar în primul rând intelectualitatea, cei care am fost atât de 
mojiceşte înjosiţi de V. Voronin, care au diverse legături cu colegi din 
străinătate, care știu ce s-a întâmplat şi cum au decurs evenimentele de la 
Chişinău, de ce nu ar utiliza această posibilitate pentru a diminua influenţa 
internaţională a avocaţilor regimului comunist din Republica Moldova prin 
informarea corectă a celor din străinătate?  
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6.2.6. Perioada  2009 – 2016: guvernarea democrată  
 
La 29 iulie 2009, după o guvernare comunistă de opt ani, la putere a venit 

o coaliţie de partide democratice: PLDM, PL, PD şi AMN.  La doar 3 zile după 
alegeri, la 2 august într-un local din afara Chişinăului, a avut loc prima întrunire 
a liderilor celor patru partide democratice câştigătoare în alegeri, care a marcat 
viitorul Republicii Moldova în următorii ani. De menţionat că 69 de ani în 
urmă, în 1940, tot la 2 august, s-a decis soarta actualei Republici Moldova 
pentru următorii 50 de ani: la Moscova s-a plămădit RSSM formată din 
Basarabia, amputată de Hruşciov (sudul şi nordul fiind în mod arbitrar trecute la 
Ucraina), şi o treime din RASSM de atunci (celelalte două treimi fiind 
încorporate în Ucraina). La această reuniune liderii celor patru formaţiuni au 
decis constituirea unei coaliţii de guvernare democratică. Era o mare speranţă 
că acest pas va reprezenta începutul sfârşitului dominaţiei comuniste în 
Basarabia. Pentru a spulbera mitul că comuniştii sunt buni gospodari, dau pensii 
şi salarii, pâine ieftină de 13 copeici şi cârnaţi de 2 ruble etc., democraţii 
trebuiau să dea dovadă de maximă cooperare, punând în prim-plan ceea ce îi 
unea, lăsând mai pentru apoi ceea ce îi dezunea; să pună în prim-plan 
profesionalismul, în special la formarea guvernului, pentru a-i demonstra prin 
fapte omului de rând că fără comunişti se poate trăi mai bine, că pensiile se vor 
mări, că infrastructura (drumurile şi localurile cu destinaţie socială, în special de 
la ţară) se vor îmbunătăţi esenţial, că speranţa de viaţă va creşte datorită 
revitalizării economiei, inclusiv prin crearea unui mediu investiţional favorabil, 
fapt ce va contribui la apariţia unor locuri de muncă şi revenirea parţială la 
baştină a fiilor şi fiicelor, fraţilor şi surorilor de peste hotare.  

Un alt succes extrem de important al alegeri a fost scoaterea pe linie 
moartă (sperăm, pentru totdeauna) a unor partide de buzunar: Partidul Social-
Democrat al lui Braghiş; UCM -ul lui Tarlev care nici nu a fost o forţă politică 
clasică, a fost doar rezultatul de moment al unei conjuncturi fără o influenţă 
politică esenţială; PPCD-ul, devenit o anexă a PCRM (ce naivi oare au mai 
votat acest partid, care îşi dă obştescul duh şi nu trebuie salvat. Acesta este 
sfârşitul spre care Iu. Roşca, un aventurier politic, a adus cea mai importantă 
forţă a redeşteptării naţionale – Frontul Popular. Devine tot mai clară divizarea 
forţelor pe eşichierul politic în concordanţă cu practicile europene: dreapta şi 
centru-dreapta sunt reprezentate de partidele liberale; stânga actualmente este 
reprezentată de Partidul Democrat renovat (PCRM va continua să cădă până la 
dispariţia lui completă. De fapt acest partid e comunist numai cu numele şi 
lozincile electorale, însă, în realitate, întotdeauna a promovat capitalismul 
sălbatic prin îmbogăţirea peste noapte a membrilor Familiei şi a nomenclaturii 
partinice, care au devenit, contrar ideologiei marxist-leniniste, cei mai mari 
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capitalişti din Republica Moldova). Alegerea făcută de M. Lupu în favoarea 
coaliţiei democratice a fost corectă atât sub aspect de moment (posibilitatea de a 
pune capăt guvernării totalitare a lui V. Voronin), cât şi sub aspect de viitor al 
Partidului Democrat. Pentru occidentali acest partid, în frunte cu M. Lupu, 
devine unica forţă de centru-stânga din Republica Moldova. 

Guvernarea democratică a realizat în această periodă atât succese cât şi 
insuccese. Printre succesele de bază pot fi enumerate: 

- A pus capăt guvernării comuniste de opt ani; 
- Drept prioritate de bază a fost declarată integrarea europeană, spre 

deosebire de cea doar mimată de guvernarea comunistă; 
- Au fost semnate cele trei acorduri de bază: Acordul de Asociere la 

Uniunea Europeană; Acordul de liber schimb (extrem de important pentru 
producătorii moldoveni în situaţia embargoului rusesc mai la toate produsele); 
Acordul liberalizat de vize. De la 28 aprilie 2014 moldovenii au devenit 
europeni prin libera circulaţie în spaţiul Shenghen. 

Printre insuccese se enumeră: 
- Coaliţiile post electorale de guvernare au fost zguduite de mari 

disensiuni interne, care nu au permis realizarea plenară a obiectivelor de 
guvernare; 

- Din cauza unor interese de grup la nivel partinic din sânul Alianţelor de 
guvernare ritmul Integrării Europene, demarat de guvernul Leancă prin 
semnarea celor trei acorduri s-a încetinit, pe alocuri chiar s-a împotmolit. 
Declaraţia lui Filat că în a. 2016 va fi depusă cererea Republcii Moldova de 
integrare în Uniunea Europeană a fost înlocuită cu declaraţia lui M. Lupu că 
această cerere va fi înaintată în 2018, dar până în 2018 multe se pot schimba; 

- Crearea unor condiţii care au dus la furturi în mărimi extrem de mari, 
cum ar fi furtul Miliardului. Începută relativ bine această investigaţie prin 
angajarea de către guvernul Leancă a companiei americane Kroll nu s-a mai 
ajuns la faza a doua a investigaţiei, când trebuia să apară nume şi scheme ale 
furturilor. 

În continuare este prezentată o retrospectivă a evenimentelor principale 
care au avut loc în această perioadă foarte agitată.  

 
6.2.6.1. Formarea Alianţei pentru Integrare Europeană AIE-I 
 
La 7 aprilie 2009 s-a întâmplat o minune. Atunci când practic nimeni nu 

punea la îndoială faptul că comuniştii cu cele 60 de mandate acumulate (prin 
fraudare masivă!) vor guverna şi următorii patru ani iată că tânăra generaţie, 
pentru care comuniştii timp de opt ani de guvernare nu le-a creat nici o 
perspectivă (doar cea de a părăsi masiv acest colţ de ţară), nu a mai vrut să 
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accepte acest regim. A doua zi după alegeri, pe data de 6 aprilie seara, tinerii au 
ieşit paşnic în stradă, aprinzând sute de lumânări în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale. Pe 7 aprilie zeci de mii de tineri (mult mai mulţi decât în ajun) au 
umplut Piaţa, cerând paşnic repetarea alegerilor. Guvernarea însă, prin agenţii 
săi de securitate şi provocatori, a deturnat manifestaţia paşnică spre ceea ce s-a 
întâmplat mai apoi: vandalizarea clădirii parlamentului și președinției. În acea 
zi, dar în special în zilele următoare, regimul comunist a organizat adevărate 
vânări de tineri prin oraş. În comisariatele de poliţii prin metode nkvd-iste a 
avut loc maltratarea lor fizică şi psihică. Sute de tineri şi tinere nevinovate au 
căzut victime ale acestui regim odios. Trei tineri au fost ucişi. Cine a răspuns 
pentru aceste crime? Nimeni. Într-un stat independent şi democratic e posibil 
oare așa ceva? Nu. Formarea Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE-1), cu 
toate deficienţele ei, a fost privită de tineri, dar şi de întreaga suflare 
democratică, drept unică şansă de scăpare de această râie comunistă, drept unică 
forţă politică capabilă să realizeze idealurile acestei aşchii de popor.  

Neînţelegerile dintre cei patru lăsau tot mai mult teren de activitate 
pierdanţilor comunişti care însă nu s-au lăsat bătuţi. Având în mâinile lor 
posturile de televiziune, pe care încă le controlau (încăpând ilegal pe mâinile 
lor, nu era uşor să-i deposedezi de ele), la ele seară de seară veneau să-şi 
demonstreze abilităţile reprezentanţi ai „elitei comuniste”. În una din emisiunile 
programului „Maxima” de la scandalosul post NIT „carismaticul” Vadim 
Mişin, unul dintre cardinalii din umbră ai comuniştilor - comunistul nr. 2 sau 3, 
patron din umbră al mai multor afaceri, cu aere de mare specialist în drept, 
atotştiutor şi plin de sine, se căina avan de năpasta care a căzut pe capul 
„bietului popor” odată cu preluarea puterii de coaliţia liberal-democrată, 
vorbind patetic despre „nihilismul liberalilor”, despre încălcarea Constituţiei, a 
legilor, despre lipsa statului de drept, toate acestea „comise” doar într-o singură 
lună de guvernare a AIE. S-a găsit cine să le ţină liberalilor lecţii de bună 
conduită parlamentară, de respect a Constituţiei. El, acest Vadim Mişin, 
„eminenţa cenuşie” a comuniştilor, care de peste 12 ani de aflare în Parlamentul 
Republicii nu a vorbit niciodată în limba acestui stat (fie şi „moldovenească”, 
cum o numesc ei), încălcând grav nu numai Constituţia, dar şi elementarul bun-
simţ (culmea, însă cei care nu cunosc şi nu vorbesc limba română ne 
demonstrează cu spume la gură că este „limbă moldovenească” şi nu limbă 
română), care cel puţin în perioada de 8 ani de guvernare comunistă cu mari 
încălcări ale Consituţiei, care şi-a finalizat activitatea cu o provocare 
sângeroasă, ne vorbeşte de încălcarea Constituţiei! Vorbind permanent în 
Parlament în limba altui stat, ei oare nu încalcă Constituţia? Se poate oare 
întâmpla ca un congressman american din sud să vorbească în Senat în limba 
spaniolă sau chiar în Duma Rusiei un deputat tătar din Tatarstan să vorbească în 
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limba tătară? În Republica Moldova aceşti şovini se consideră în afara legii. 
Vorbind însă despre lipsa statului de drept, acest grangur comunist nu şi-a dat 
seama că practic a recunoscut că timp de opt ani de zile de guvernare ei au 
distrus completamente statul de drept în Republica Moldova, concentrând toată 
puterea în mâinile unui singur om. Desigur, la doar două luni după căderea 
guvernării comuniste nu exista un stat de drept. Dar, cum s-a exprimat 
respectivul, un stat de drept nu se face într-un timp scurt (durează ani de zile). 
Ei, aflându-se la putere opt ani de zile, ar fi putut construi acest stat de drept 
dacă ar fi dorit. „Pasărea pre limba ei piere” spune un vechi proverb românesc.  

Sunt de neînţeles acţiunile celor din spatele televiziunilor libere. Născute 
de Alianţă, care a adus o libertate reală a presei după cenzura comunistă de 
peste opt ani, ele luptă prin toate metodele contra acestei Alianţe. Se pune 
întrebarea: câte posturi de televiziune libere, la care putea avea acces cineva din 
afara protipendadei comuniste, existau până în 2008? Nici unul. Unicele două 
posturi de radio Antena C şi de televiziune EuroTV au fost împărţite „frăţeşte” 
între Voronin şi Roşca (acest revoluţionar de profesie apărut din nou pe 
baricade drept mare luptător împotriva „hoţilor, bandiţilor”). Mai târziu a 
apărut postul ProTV Chişinău, dar care avea o arie de răspândire îngustă. Toate 
aceste posturi de televiziune apărute graţie Alianţei se comportă ca sinucigaşul: 
luptă mai mult împotriva celora graţie cărora au apărut, şi mult mai puţin 
împotriva celora care, nu dea Domnul să revină la putere, doar pene vor zbura 
din cocoşii mediatici „liberi şi neafiliaţi”. 

Prin mijloacele lor de informare comuniştii şi aliaţii lor îi inoculau tot mai 
mult omului de rând că organizatorii şi făptuitorii distrugerii celor două clădiri 
au fost Filat, Ghimpu, Chirtoacă şi Urechian. La o conferinţă de presă un tânăr 
rătăcit, căruia îi alergau privirile ca unui şmecher, declara că este unul dintre cei 
care a distrus clădirile (de ce însă nu este arestat pentru această crimă?) şi face 
parte dintr-o organizaţie extremistă, membrii căreia „…au fost plătiţi de Filat, 
Chirtoacă şi Urechian”. Şi toţi tac, nici o reacţie la spusele acestui tânăr 
marionetă. Vor mai continua astfel de ”destăinuiri” şi să nu se mire cei din 
Alianţă că dacă comuniştii vor reveni la putere ei vor fi primii hărţuiţi prin 
judecăţi aşa cum au mai procedat şi în alte dăţi. 

Şi politica socială a AIE-1 a fost luată în răspăr. Marea gaură financiară 
lăsată de guvernarea comunistă drept moştenire guvernării democrate a fost, în 
mare parte, formată din cauza politicii sociale greşite: majorarea salariilor, 
pensiilor, diverselor îndemnizaţii la diferite categorii sociale neavând acoperire 
financiară. Dacă ar fi promovat într-adevă o politică de stânga cum le dictează 
statutul de partid de stânga atunci n-ar fi apăprut această gaură financiară şi 
miliardari gen O. Voronin, milionari Reidman, Mişin, Dodon ş.a. Dacă fosta 
guvernare comunistă, zisă de stânga, a promovat politica celui mai sălbatic 
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capitalism, atunci guvernarea liberal-democrată a demonstrat că promova o 
adevărată politică social-democrată. Adevărată politică moldovenească. În 
pofida imaginii pe alocuri proaste, creată de inconsecvenţa liderilor dar, în mare 
parte, şi de opoziţia care numai comunistă nu e, Guvernarea liberal-democrată 
AIE-1, printr-o decizie anterioară a anulat privilegiile parlamentarilor privind 
calculul pensiei (75% din salariul de funcţie), dar şi unele înlesniri neîntemeiate  
unor grupuri sociale. Astfel pensia lor se calcula ca la toţi muritorii de rând.  

Ce tărăboi au ridicat tovărăşeii în legătură cu deciziile adoptate de 
parlament, privind anularea diferitelor înlesniri pentru categoriile de populaţie – 
în mare parte susţinători ai PCRM. „Acest proiect de lege prevede un şir de 
restrângeri şi limitări la capitolul garanţii sociale, prin micşorarea substan-
ţială sau chiar anularea unor indemnizaţii sociale, precum şi prin introducerea 
unor condiţii restrictive la obţinerea unor înlesniri. Deci, mai multe categorii 
de cetăţeni (tot soiul de veterani ai muncii, ai războiului ş.a., numai nu moş Ion 
– n.a.) vor fi privaţi de o parte din ajutorul social din partea statului”, declarau 
cu durere falsă trubadurii comunişti. Tot soiul de „apărători ai intereselor celor 
obijduiţi”, conduşi din umbră şi menajaţi de diverse mijloace de informare în 
masă, apără interesele alogenilor, care în mare parte toată viaţa au huzurit, 
având birouri luxoase, maşină la scară, bucurându-se de tot felul de înlesniri 
moştenite încă de la tătuca Stalin, prevăzute pentru burghezia partinică. Pe când 
„aborigenul” moş Ion („bou”, precum era numit de „frații mai mari”) muncea 
din greu la coada vacii şi la coarnele plugului pentru această burghezie partinică 
de trântori şi venetici. De ce Dodon, Muntean, Muşuc ş.a. de teapa lor, mari 
apărători ai obidiților, nu se întreabă: de ce de aceste înlesniri să se bucure doar 
alde Ivan Ivanovici, în detrimentul lui moş Ion, căruia nu i s-au acordat 
niciodată compensaţii la transport, la diverse servicii comunale ş.m.a.? 

Pe plan intern Alianţa pentru Integrare Europeană 1 a distribuit funcţiile 
principale în stat în felul următor: preşedinte al Republicii – preşedintele PDM 
M. Lupu; Preşedinte al Parlamentului – preşedintele PL M. Ghimpu; prim 
ministru – preşedintele PLDM V. Filat. A fost o partajare corectă. V. Filat a fost 
un bun prim ministru după dezastrul moştenit de la guvernarea comunistă. Una 
din primele hotărâri ale guvernului Filat a fost anularea la începutul lui 
septembrie a interdicţiei de export a strugurilor – interdicţie introdusă de 
guvernarea comunistă pentru loby-ul firmelor vinicole afiliate lor. Astfel, moş 
Ion de la Colibaşi era impus să vândă cu 87 de bănuţi kilogramul de struguri, pe 
care din septembrie 2009 îl vindea la Galaţi (de ex.) cu apr. 15–20 lei 
kilogramul. 

La 28 august 2009 M. Ghimpu a fost ales Președinte al Parlamentului, iar 
din 11 septembrie 2009 a asigurat interimatul funcției de Președinte al 
Republicii Moldova până va fi ales în această funcţie M. Lupu. Din cauza 
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imposibilităţii alegerii preşedintelui, pentru care trebuiau acumulate cel puţin 61 
de voturi, iar AIE-1 avea la dispoziţie doar 53 de voturi, alegerea preşedintelui 
Republicii Moldova s-a întins pe durata unui an, care până la urmă nu a putut fi 
ales fapt ce a generat alegeri parlamentare anticipate. 

În această perioadă dl M. Ghimpu, în calitate de președinte al 
Parlamentului, suplinea şi funcţia de președinte interimar al Republicii 
Moldova. În această funcţie dl M. Ghimpu a fost prin deciziile sale cel mai 
îndrăzneţ preşedinte. El a declarat că prevederile Constituției ar trebui să fie 
adaptate prevederilor Declarației de Independență a Republicii, care menționa 
că „limba oficială în Republica Moldova este limba română”. În luna iunie 
2010, M. Ghimpu, în calitate de presedinte interimar al Republicii Moldova, a 
aprobat un decret prezidential prin care se condamna ocupaţia sovietică din 28 
iunie 1940, organizându-se totodată o zi a comemorarii victimelor ocupației 
sovietice în Basarabia. Decretul prevedea, de asemenea, că armata rusă, 
succesoare a armatei sovietice, trebuia să se retragă imediat de pe teritoriul 
Republicii Moldova. Decretul a stârnit multe comentarii contradictorii, inclusiv 
în rândul membrilor AIE-1, însă a fost catalogat de majoritatea analistilor 
politici, drept un act de curaj fără precedent pentru un conducător al Republicii 
Moldova. 

Tot în această perioadă preşedintele interimar al Republicii Moldova dl M. 
Ghimpu a mai emis un decret de o importanţă majoră, în special, sub aspect 
moral. La 14 ianuarie 2010, prin decretul preşedintelui interimar a fost creată 
Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din 
Republica Moldova, numită şi comisia Cojocaru în numele preşedintelui ei. 

 
 
6.2.6.2. Condamnarea crimelor comunismului în Basarabia 

 

„În secolul XX, ţările europene au cunoscut două mari regimuri 
totalitare, nazismul şi stalinismul, care au dus la genocid, la încălcarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, la crime de război, 
precum şi la crime împotriva umanităţii.”  

(Din Rezoluţia „Reunificarea Europei divizate: promovarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor civile în regiunea OSCE în secolul XXI”, 2 iulie 2009) 

 

Întru cinstirea memoriei milioanelor victimelor staliniste exista o datorie 
morală – condamnarea la nivel oficial a ideologiei criminale comuniste. 
„Comunismul nu poate fi iertat. El încă nu a murit” spunea regretatul 
academician al Academiei Române Gleb Drăgan (basarabean de origine), unul 
din victimele regimului comunist stalinist. „O să vină ziua, în care întreaga 
lume civilizată va recunoaşte fără şovăială că sugrumarea în faşă a 
bolşevismului ar fi fost o nespusă binecuvântare pentru omenire” spunea ca un 
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profet cunoscutul om politic şi de stat Winston Churchill. Demult a venit 
această zi, această încredere că oamenii politici de atunci nu au făcut tot 
posibilul pentru sugrumarea în faşă a bolşevismului. Sute de milioane de 
oameni ar fi fost salvate. Dar şi istoria românilor, în general, ar fi fost alta. 
„Bolşevismul este o recidivă a canibalismului sălbatic, a unui mod de viaţă de 
peşteră, a moravurilor de animal”. Cât de corect era descrisă esenţa 
bolşevismului de cunoscutul scriitor rus A. S. Izgoev în lucrarea sa [195]. Nu se 
punea la îndoială că comunismul a devenit sinonimul sărăciei. Pe bună dreptate 
se menționează că, de regulă, „...socialismul începe prin împărţirea egală a 
bogăţiei şi termină cu împărţirea egală a sărăciei”. Drept dovadă este starea 
economică a tuturor statelor, unde la putere au fost comuniştii. Cel mai elocvent 
exemplu este Basarabia guvernată mult timp de comunişti, care se află pe 
ultimul loc în Europa după nivelul de sărăcie. „Orice bou vede că socialismul 
nu e bun”, spunea Petre Ţuţea. Din păcate există încă mulți rătăciți. 

Crimele comunismului sunt înspăimântătoare nu numai prin numărul lor, 
ci, în special, prin metodele lor diavoleşti de distrugere a celei mai performante 
creaturi a lui Dumnezeu – omul, – de maltratări morale şi fizice, de schilodire a 
sufletelor multor generaţii de tineri. Apare însă o întrebare logică: de ce până în 
prezent nu a avut loc un “Proces Nürnberg” pentru crimele comunismului? 
Potrivit istoricului britanic Tony Judt, în timp ce naţional-socialismul 
(fascismul - n.a.) a fost cel mai mare rău, comunismul rămâne cel mai mare 
pericol. Şi întrucât rămâne cel mai mare pericol, statele europene l-au condam-
nat şi continuă să-l condamne prin numeroase documente politice. Însă doar 
politice. Raportul Lindblad, care a precedat Rezoluţia APCE nr. 1481 din 2006, 
menţiona că deşi nazismul a fost condamnat pe plan internaţional, iar cei 
vinovaţi au ajuns să fie judecaţi, “...crimele comise de regimurile comuniste nu 
au fost investigate şi nici condamnate la nivel internaţional. Un “Proces 
Nurnberg” pentru crimele comunismului nu a avut loc”. Acelaşi raport 
precizează că: “...Absenţa condamnării internaţionale poate fi explicată, în 
parte, prin existenţa ţărilor, ale căror reguli se bazează încă pe ideologia 
comunistă. Dorinţa de a menţine relaţii bune cu unele dintre acestea poate să-i 
împiedice pe anumiţi politicieni să se ocupe cu acest subiect dificil. Apoi, în 
multe ţări europene există partide comuniste care nu au condamnat în mod 
formal crimele comunismului...”.  

În acest sens în ziua de 12 iulie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a 
luat o hotărâre istorică de condamnare a regimului totalitar comunist. „Este de 
datoria noastră morală să condamnăm crimele regimului comunist totalitar”, a 
declarat preşedintele înterimar dl M. Ghimpu, adăugând că în perioada sovietică 
„partidul comunist a organizat colectivizarea forţată, deportările în masă şi 
foametea”. Hotărârea de condamnare a comunismului a fost întocmită în baza 
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unui raport al comisiei speciale (numită şi Comisia Cojocaru, instituită la 14 
ianuarie 2010 prin decret prezidenţial), care a studiat, în 2010, crimele 
regimului comunist în Republica Moldova, înşiruindu-le într-un raport de peste 
900 de paşini şi o culegere de documente de peste 1000 de pagini şi formulând 
unele propuneri judicioase, cum ar fi „...condamnarea regimului totalitar 
comunist din Republica Moldova, interzicerea prin lege a utilizării noţiunii de 
„comunist” în titulatura partidelor politice şi a instituţiilor publice şi private, 
precum şi interzicerea simbolurilor comuniste şi naziste (svastica, secera şi cio-
canul) în locurile publice….Decizia univocă şi esenţială a Comisiei a fost de a 
propune condamnarea regimului totalitar comunist din Republica Moldova”, a 
declarat preşedintele Comisiei, doctorul în istorie Gheorghe Cojocaru [186]. 

 Raportul a denunţat, printre altele, ocuparea Basarabiei, a Nordului 
Bucovinei şi a ţinutului Herţei ca urmare a pactului Molotov-Ribbentrop, 
valurile de deportări prin care sute de mii de basarabeni au fost trimişi în 
Siberia şi Kazahstan, şi foametea organizată în anii 1946-1947. Potrivit 
Comisiei, regimul totalitar comunist a fost responsabil şi de crime culturale care 
au ţintit în identitatea românilor basarabeni, inclusiv prin impunerea unei aşa-
numite limbi „moldoveneşti” şi inventarea unui popor distinct de cel român. 
Pentru autorii acestui raport, adoptarea proiectului reprezintă un pas către 
însănătoşirea morală a societăţii moldoveneşti. Decizia a fost susţinută de 53 de 
deputaţi ai Alianţei pentru Integrare Europeană şi deputatul neafiliat M. Godea. 
Decizii similare au mai adoptat Georgia, Letonia, Estonia – foste republici 
socialiste, şi România, Polonia şi Ungaria – foste componente ale lagărului 
socialist. Comisia Prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România 
a fost condusă de politologul Vladimir Tismăneanu, aflat în fruntea unui grup 
important de membri şi experţi. A fost un gest uman faţă de sutele de mii de 
victime ale regimului comunist, un gest de pocăire faţă de cei care mai erau în 
viaţă şi un gest de recunoaştere a vinei regimului comunist faţă de cei care au 
fost reprimaţi, iniţiat de preşedintele României Traian Băsescu, chiar în preajma 
intrării ei în Uniunea Europeană. A fost unul foarte la moment, chiar dacă mai 
multe cercuri politice s-au opus acestui lucru. A fost un început de bun augur, 
iar prin coordonarea pe viitor a acţiunilor ţărilor fost comuniste din Estul 
Europei (România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia şi Slovacia, Slovenia, 
Croaţia ş.a.), care au cunoscut pe sine urgiile regimurilor comuniste de tip 
stalinist, s-ar putea iniţia demararea unui proces internaţional de condamnare a 
comunismului, similar celui de la Nürnberg.  

Din anumite motive obiective şi subiective ţările occidentale nu vor face 
acest lucru. În primul rând din cauza că după cel de-al Doilea Război Mondial 
URSS stalinistă era privită de multe popoare din occident drept izbăvitor de 
ciuma fascistă. Prin aceasta se explică, probabil, şi intensificarea mişcărilor de 
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stânga în unele ţări din Occident (fortificarea partidelor comuniste şi socialiste 
din Italia, Franţa, Grecia, dar şi cele social-democrate din Suedia, Finlanda, 
Germania).  

În rândul doi popoarele din Occident au cunoscut doar urgiile 
fascismului, nu şi cele staliniste mult mai groaznice, iar dacă unele informaţii 
despre crimele staliniste se mai strecurau prin cortina de fier nu li se dădea 
crezare, fiindcă păreau neverosimile, prea antiumane din punctul de vedere al 
occidentalilor rafinaţi. De exemplu, foarte bine secretizate sau dezinformate au 
fost cazul ofiţerilor polonezi, lichidaţi în localitatea Katyn de către NKVD-ul 
sovietic, dar pus în seama nemţilor, sau a lagărelor de exterminare în masă, 
numite fariseic de zbirii comunişti „lagăre de corecţie prin muncă”, prin 
maşinăria cărora au fost mutilate fizic şi moral zeci de milioane de oameni 
absolut nevinovaţi. 

În rândul trei a jucat un rol important, probabil, şi promovarea pe toate 
căile posibile a ideologiei comuniste demagogice şi ieftine care, însă, prinde la 
masele largi pauperizate, aşa cum a prins la milioanele de ţărani şi muncitori 
ruşi în 1917 (dar şi unii basarabeni erau „încântaţi” de raiul bolşevic, care se 
construia peste Nistru, propagat prin mijloacele de informare în masă (ziarele 
„Pravda”, posturile de radio circulau liber în România (Basarabia interbelică), 
prin miile de informatori (în special din rândul alogenilor)). Refugiaţii de peste 
Nistru, care spuneau adevărul despre raiul bolşevic, deseori nu erau crezuţi (a se 
vedea cazul rusului (albgardist) Necrasov din amintirile represatului V. Pirogan 
care, dând crezare propagandei bolşevice, s-a întors în Rusia bolşevică pentru a 
pune umărul la construirea „celei mai umane societăţi”. Dar a fost dus direct în 
GULAG-ul din Siberia în calitate de spion român. După evadare şi luni de zile 
de rătăciri, ajuns printre ai săi la Bălţii dragi, povestind adevărul despre ”raiul 
bolşevic” şi prin ce chinuri a trecut, nu era crezut de prea credulii basarabeni.       

Deosebit de cutremurător în acest sens este filmul documentar „The Soviet 
Tale”, realizat de un regizor lituanian cu suportul şi la cererea unor membri ai 
Parlamentului Uniunii Europene, care îşi doreau, aşa cum mărturiseau ei, ca 
Europa să nu uite niciodată prin ce a trecut, şi istoria să nu se mai repete. În 
documentarul sfâşietor era analizată similitudinea dintre ideologiile care au 
făcut cele mai multe victime în istoria omenirii: cea a nazismului şi cea a 
comunismului, Lenin, Stalin şi Hitler fiind „actorii” principali. „Ce a făcut 
Vestul?” se întreabă realizatorii documentarului. „Nimic”, răspund tot ei. „În 
1991, guvernul Marii Britanii îi absolvă pe ruşi de atrocităţile comise, 
decretând că numai crimele comise de nazişti sunt crime împotriva umanităţii” 
(cunoscuta tactică a dublelor standarde). Rusia actuală nu a condamnat 
niciodată atrocităţile comise. 
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Un interes aparte prezintă şi raportul Tismăneanu (despre crimele 
comunismului în România), scris pe 663 pagini de text mărunt, structurat pe trei 
capitole mari, introducere şi concluzii, inclusiv circa 20 de pagini dedicate 
represiunii comuniste în Moldova Sovietică. Este un moment important, de 
recunoaştere a faptului istoric că locuitorii Basarabiei sunt priviţi ca parte 
componentă a poporului român şi ei trebuie trataţi la fel. „Recuperarea 
memoriei, dar şi identificarea responsabilităţilor, sunt indispensabile 
funcţionării unei comunităţi politice democratice” se constată în raport [187].  
Cum putea fi edificată în continuare o societate democratică, dacă unii din călăii 
de ieri, nomenclaturişti, care purtau răspundere de represiunile staliniste şi 
brejneviste din Basarabia, se aflau în continuare la cârmă sau primeau pensii 
grase, iar unele din victimele lor (care mai erau în viaţă) se bălăceau în 
continuare în mizerie şi desconsiderare. „Pe plan global, peste o sută de 
milioane de oameni au fost victime ale acestui sistem. Chiar această cifră este 
una minimalistă. Numai în China, circa 70 de milioane au murit în timp de pace 
ca urmare a planurilor şi strategiilor catastrofic-genocidare ale lui Mao şi 
camarazilor săi de idei. În URSS, cel puţin 20 de milioane au pierit în sinistrul 
experiment bolşevic. Cartea Neagră a comunismului oferă probe zguduitoare 
privind dezastrul civilizaţional al dictaturilor comuniste: s-a pierdut însăşi 
noţiunea de umanitate prin ceea ce istoricul francez Alain Besançon a numit 
falsificarea Binelui” se constată în Raport [187]. Sunt nişte cifre minimaliste, 
cum recunosc înseşi autorii Raportului. Conform datelor istoricului rus Dmitri 
Volkogonov numai în Rusia Sovietică şi URSS numărul victimelor directe şi 
indirecte atinge cifra de 60 de milioane.  

Raportul cuprindea un material factologic foarte important. Să ne oprim 
asupra câtorva din cele mai importante momente ale raportului din 
compartimentul „Represiunile comuniste în Moldova sovietică”, luând în 
considerare faptul că foarte puţini vor avea posibilitatea să ia cunoştinţă cu acest 
raport. „...basarabenii puteau să se identifice doar ca moldoveni după 
naţionalitate. Cu alte cuvinte, Moscova a încurajat prin toate mijloacele 
ridicarea identităţii regionale la statutul unei identităţi etno-naţionale. 
Respectiv, interesului geostrategic al Moscovei în regiune, în primul rând 
accesul la gurile Dunării şi asigurarea securităţii portului Odesa, i se acordă o 
acoperire conceptuală aparent coerentă, potrivit căreia moldovenii ar constitui 
o naţiune aparte, mai apropiată prin destin istoric şi cultură de poporul rus, 
ucrainean şi alte popoare sovietice decât de naţiunea română... În ceea ce 
priveşte istoriografia actuală din Republica Moldova, majoritatea absolută a 
istoricilor, cu puţine excepţii, au abordat critic şi au condamnat fărădelegile 
din perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1951, precum şi tentativele sovietice de 
a crea o naţiune moldovenească distinctă de cea românească” [187]. Oare 
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aceasta nu este o confirmare în plus că cei, care promovează cu atâta îndârjire 
moldovenismul primitiv fac politica cercurilor ruseşti în zonă?! “Spre deosebire 
de România, în Republica Moldova după 1989 s-a acordat o atenţie mai redusă 
recuperării memoriei victimelor regimului sovietic. Dacă în România există 
destule instituţii şi reviste specializate, care se dedică problematicii în cauză, în 
partea stângă a Prutului există doar două secţii minuscule de cercetare în 
istoria postbelică, una la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe şi alta la 
Muzeul Naţional de Istorie. Există o Asociaţie a Victimelor Regimului Totalitar 
Comunist din Moldova (AVRTCM), condusă actualmente de Vadim Pirogan (a 
decedat, iar Asociația este condusă actualmente de dna Valentina Sturza -n.a.), 
dar activitatea acesteia nu reuşeşte să aibă un impact important asupra 
societăţii. Memoria victimelor regimului comunist este întreţinută mai ales în 
rândurile profesorilor de istorie din şcoli şi ale elevilor datorită acţiunilor 
întreprinse de Asociaţia Istoricilor din Moldova (AIRM) (preşedinţi din 1990 
fiind, pe rând, Alexandru Moşanu, Ion Ţurcanu, Pavel Parasca, Anatol 
Petrencu, Gheorghe Palade, actualmente președinte-interimar fiind Gheorghe 
Negru-n.a.)” - se spune în continuare în Raport. „În urma semnării Pactului 
Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, Basarabia este revendicată de 
sovietici drept zona lor de influenţă. Astfel, la 28 iunie 1940, Armata Roşie 
ocupă Basarabia, precum şi Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei. Drept urmare, 
este creată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) la 2 august 
1940. Numai 6 din cele 13 raioane ale RASSM intră în componenţa RSSM, iar 
judeţele basarabene Ismail şi Cetatea Albă din sud şi o parte a judeţului Hotin 
din nord  sunt incluse în cadrul Ucrainei Sovietice. Basarabia cunoaşte astfel 
încă din anii 1940-1941 experienţa sovietizării şi comunizării, unul din 
elementele centrale ale acestei experienţe fiind aplicarea terorii în masă faţă de 
clasele sociale indezirabile. Anexarea Basarabiei de către sovietici anticipează 
astfel instaurarea regimului comunist în spaţiul românesc după 1944” [187].  

Cine erau cei care realizau în primii ani directivele regimului de ocupaţie? 
Era partidul comunist, care „... din totalul comuniştilor basarabeni de 285 
persoane în august 1940, 186 erau evrei, 28 ucraineni, 21 ruşi şi 21 români... 
Din circa 9000 de comunişti din RSSM în 1941, aproape jumătate erau veniţi 
din alte republici sovietice” [187]. Cum a lucrat acest partid inuman, 
continuatorii căruia sunt PCRM și PSRM demonstrează cifrele din Raport: 
„Primii, care au căzut victime ale regimului comunist au fost 1122 de persoane 
arestate în perioada 28 iunie - 4 iulie 1940... În următoarele luni au fost 
arestate alte circa 2000 de persoane .... În lunile iulie-noiembrie 1940 au fost 
repatriaţi în Germania circa 124 000 de germani basarabeni... Operaţiunea 
majoră de arestare şi deportare a fost stabilită pentru noaptea de 12 spre 13 
iunie 1941. În raportul din 14 iunie 1941 despre rezultatele operaţiunii, înaintat 
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lui Stalin, Beria şi Molotov, se constată că numărul celor arestaţi şi deportaţi a 
scăzut de la cifra iniţială de 32 423 de persoane la 31 419 (ca să vezi câtă 
mărinimie!). După estimările guvernului Antonescian, 97 la sută dintre cei 
arestaţi şi deportaţi în 12-13 iunie 1941 erau români. În total, în primul an de 
ocupaţie sovietică au avut de suferit – prin arestare sau deportare - în jur de    
90 000 de persoane reprimate, arestate sau deportate (conform arhivelor de la 
Moscova)” [187].  

Perioada războiului - oricât ar părea de ciudat - a fost pentru basarabeni 
mai liniştită. „Sovietizarea şi comunizarea Basarabiei este reluată imediat după 
intrarea Armatei Roşii în provincie în martie 1944. În iarna anului 1946/1947 
puterea sovietică a declanşat o foamete în masă cu scopul terorizării populaţiei 
recalcitrante. În total, după estimările făcute de istoricul Mihai Gribincea pe 
baza documentelor de arhivă, numărul victimelor foametei din anii 1946-1947 
se ridică la cel puţin 216 000 persoane. Pentru prima dată în istoria provinciei 
au fost înregistrate cazuri de canibalism. Care erau cauzele foametei? 
Responsabilitatea factorului administrativ, a  puterii sovietice în ansamblu, a 
fost recunoscută într-un tratat de istorie abia în plină Perestroikă, în 1988. 
Drept dovadă este faptul că în  perioada foametei din cei doi ani, 1946 şi 1947, 
au fost înregistrate 389 000 de cazuri de distrofie, dintre care 240 000 numai în 
perioada februarie-martie 1947”[187].  

Nerealizând directivele partidului privind colectivizarea în masă a 
ţăranilor, chiar şi după aceste măsuri inumane, Kremlinul împreună cu ştabii  
locali pregăteau o nouă deportare. „Foametea, după cum am văzut, n-a convins 
ţăranul să intre în colhoz. Ca şi în alte regiuni anexate recent de Uniunea 
Sovietică, în RSSM. a fost organizată o nouă deportare în masă, după modelul 
celei din iunie 1941. Acest eveniment tragic a început în noaptea de 5 spre 6 
iulie 1949, la orele 2 de dimineaţă, şi a durat până la orele 8 seara ale zilei de 
7 iulie. Conform operaţiunii „Iug” („Sud”), a fost înfăptuită strămutarea 
forţată în Siberia şi Kazahstan a 35 796 de persoane, dintre care 9864 bărbaţi, 
14033 femei şi 11889 copii. Pe drept cuvânt, evenimentul a fost numit ulterior 
„cea mai mare deportare a populaţiei basarabene”.... Acest lucru este adevărat 
mai ales în ceea ce priveşte efectul asupra ritmului de colectivizare în 
următoarele luni după deportare. Astfel, numai în lunile iulie-noiembrie 1949 
cota gospodăriilor ţărăneşti, care au intrat în colhozuri, s-a majorat de la 32% 
la 80% din total, pentru ca să se ridice la 97% în ianuarie 1951” [187].  

După rezolvarea marii probleme materiale – cea a colectivizării - ştabii de 
partid s-au apucat de rezolvarea problemei spirituale de formare a omului nou 
de tip sovietic, iar credinţa religioasă era un impediment serios în această 
direcţie. Cât cinism se observă în acţiunile guvernării comuniste de restaurare a 
bisericilor şi mănăstirilor, distruse şi închise, transformate în depozite şi 
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grajduri de către mentorii lor de ieri. „...Ultima deportare în masă a populaţiei 
basarabene a avut loc în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie 1951 şi a vizat, de 
această dată, elementele religioase considerate un pericol potenţial la adresa 
regimului comunist- stalinist. În cadrul operaţiunii numite „Sever” au fost 
arestate şi deportate 723 de familii, alcătuind 2617 persoane...Care ar fi 
numărul total al victimelor regimului sovietic în fosta RSSM? Autorii Cărţii 
negre a comunismului, citând o scrisoare a ministrului de interne al URSS către 
Stalin din 17 februarie 1950, menţionează cifra de 94792 de deportaţi din 
Moldova cu statut de „speţpereselenţî” (deportaţi cu statut special) în 
gulagurile sovietice. Acest număr pare a fi cel mai aproape de adevăr, întrucât 
provine dintr-un document oficial şi se apropie de numărul celor identificaţi 
deja şi incluşi în Cartea memoriei, departe de a fi completă, alte volume 
urmând a fi publicate. În ceea ce priveşte foametea din anii 1946-1947, Mihai 
Gribincea a calculat, pe baza documentelor de arhivă, numărul celor care au 
murit:” la 216 000 persoane” [187]. Constatările Comisiei pot fi continuate 
dar, în final, aceasta remarcă faptul că „...Suferinţa unei societăţi nu poate fi 
calculată şi redată doar prin numărul victimelor, dar o estimare aproximativă 
se impune, mai ales când anumite categorii sociale, istorici militanţi sau 
politicieni nostalgici tind să minimalizeze amploarea represiunilor comuniste” 
[187].  

Într-adevăr, această cifră de 100 de milioane de victime ale comunismului 
– o cifră enormă pentru o perioadă atât de scurtă – este una minimalistă. Dacă 
se ia în calcul numărul victimelor regimului comunist bolşevic nu de 20 de 
milioane, cum menţionează autorii Raportului Comisiei Tismăneanu, ci de cel 
puţin 60 de milioane (conform estimărilor istoricului rus Dmitri Volkogonov – 
o cifră mult mai apropiată de cea reală), dacă se ţine seama că doar teroarea 
roşie din anii 1918-1923 şi foametea din 1921-1923 s-au soldat cu peste 4 
milioane de victime, în mare parte martiri, torturaţi prin metode cekiste 
inimaginabile prin cruzimea lor pentru o minte sănătoasă (date spicuite din 
cartea [188] scrisă de C. P. Melgunov din informaţiile obţinute de la martorii 
oculari, din reviste şi rapoartele succinte ale călăilor). Dacă se ia în calcul că 
foametea din 1931-1933 din Ucraina şi alte regiuni ale URSS a luat viaţa a 5...6 
mln de oameni (după unele surse - peste 7 mln), că războiul pornit de cele două 
regimuri antiumane, cu cei doi căpcăuni în frunte, a luat peste 50 de milioane, 
dintre care circa 27 de milioane au fost din URSS (cifră vehiculată de mai mulţi 
istorici, care include atât militarii căzuţi pe fronturi, cât şi populaţia civilă), de 
asemenea, zeci de milioane de victime ale represiunilor staliniste, deportărilor, 
epurărilor etnice, colectivizării forţate, exterminărilor în masă prin lagărele 
morţii din sistemul GULAG. Dacă se mai iau în calcul şi crimele khmerilor 
roşii din Kampucia, ale lui Kim Ir Sen din Coreea de Nord, ale lui Fidel Castro 
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din Cuba, ale lui Saddam Husein, lider al unui partid muncitoresc de stânga, din 
Irak, ale lui Moammar Kadhafi din Libia, ale altor regimuri comuniste din 
Africa, susţinute “dezinteresat” de fosta URSS, atunci această cifră de 100 de 
milioane s-ar putea dubla.  

Un alt studiu statistic – „Crimele în cifre ale comunismului internaţional” 
– este prezentat de „Curtea penală de condamnare juridico-morală a crimelor 
regimurilor comuniste”, care a organizat la Cluj, pe 7 septembrie 2006, 
“Procesul Comunismului”. Raportul a fost elaborat în baza a două lucrări 
importante: „Holocaustul roşu sau Crimele comunismului internaţional în 
cifre”, autor dr. Florin Mătrescu [189] şi „Cartea neagră a comunismului”, 
elaborată de un colectiv sub conducerea lui Stephan Courtois [305], şi arhivei 
grupului de organizare a Procesului cu circa 400 de surse. Doar estimările 
minime au ajuns la îngrozitoarea cifră de 314.772.300, inclusiv: Rusia - 
118.015.000; China - 110.000.000; Ucraina - 29.012.500; alte naţionalităţi în 
Rusia şi fostul Imperiu Sovietic - 10.000.000; Vietnam - 7.250.000; Bielorusia - 
4.500.000; Congo - 4.000.000; Germania - 3.250.000; Cambodgia - 2.000.000 
(max. 4.000.000); Coreea de Nord - 3.000.000; Polonia - 2.700.000; România - 
2.451.400 (inclusiv 1.500.000 persecutaţi de sovietici în Basarabia şi 
Bucovina); Ţările Baltice - 500.000 (max. 2.000.000); Tibet - 2.000.000; 
Somalia - 1.050.000; Cuba – minimum 500.000 (maximum – 2.000.000); 
Mozambic - 1.500.000; Ruanda - 1.500.000; Afganistan - 1.450.000; Angola - 
1.000.000; Irak - 1.000.000; Zimbabwe (Rhodezia) - 1.000.000; Spania - 
minimum 600.000; Etiopia - 500.000 şi încă alte 26 de naţiuni, care au suferit 
într-o măsură mai mică, dacă ar fi corect din punct de vedere moral să ne 
exprimăm aşa [189]. Autorii Raportului [189] fac o remarcă însă că 
„...stabilirea cu exactitate istorică sau statistică a crimelor comunismului 
internaţional nu este posibilă datorită mai multor factori” ceea ce, de fapt, este 
exact. Sub pavăza construirii unei noi „societăţi fericite”, autorii multor crime 
au ştiut cum să şteargă urmele. Cifrele mult mai mari din Raport se explică şi 
prin faptul că autorii lui vin, de asemenea, cu o specificare importantă că 
victime ale regimurilor comuniste sunt nu numai cei decedaţi, dar şi rudele 
acestora: „Şi cum ar putea fi estimată sau descrisă suferinţa altor zeci şi sute de 
milioane de oameni care nu au fost ucişi, dar - scăpând din lagăre şi închisori 
– au rămas stigmatizaţi sau mutilaţi pentru tot restul vieţii, din pricina 
imenselor suferinţe fizice şi psihice îndurate? Și ce statistică va cuprinde 
vreodată enorma cifră a rudelor celor ucişi, schilodiţi sau deportaţi, care nu 
numai că au suferit pentru cei dragi, despre a căror soartă nu au ştiut nimic, 
adesea timp de ani de zile, dar au fost şi etichetate de puterea comunistă ca 
„duşmani ai poporului” şi, în consecinţă, supuse la represalii inimaginabile”. 
În continuare autorii Raportului mai evidenţiază o faţetă ascunsă a crimelor 
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comunismului: „Cine ar putea estima exact câţi din cei 116 milioane de chinezi 
(9% din populaţia ţării), 31 de milioane de congolezi (64%), 14 milioane de 
vietnamezi (19%), 9 milioane de mozambicani (54%), 9 milioane de nord-
coreeni (40%), raportaţi de ONU între 1997 şi 1999 ca suferind de foame 
cronică, mai supravieţuiesc la ora actuală?” [189].  

Revenind la studiul Comisiei Cojocaru privind crimele comuniste în 
Basarabia se constată că raportul Comisiei Tismăneanu este incomplet. O mare 
scăpare a fost că au fost analizate doar crimele comunismului în perioada 1945-
1989. Dar tocmai perioada 1940-1945 pentru Basarabia a fost cea mai 
sângeroasă. Mii de intelectuali – floarea naţiunii au fost lichidaţi în această 
perioadă. Conform investigaţiilor Comisiei pentru studierea şi aprecierea 
regimului totalitar comunist din Republica Moldova, în Basarabia şi Bucovina   
s-a comis un genocid anti-românesc. Regimul comunist a însemnat o imensă 
tragedie pentru locuitorii din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Transnistria: 
„Peste un milion şi jumătate de victime nevinovate (apr. 40% din populaţia de 
atunci – n.a.): oameni torturaţi, băgaţi în închisori (30000 de persoane), 
deportaţi (74515 persoane), ucişi în foametea organizată din anii 1946-’47 
(173689 persoane) (după unele surse – peste 300000 de oameni), mobilizaţi cu 
forţa şi trimişi pe linia întâi a frontului în cel de-al Doilea Război Mondial (din 
cei peste 350000 de tineri mobilizaţi, 54618 au murit, alţi aproape 100000 au 
rămas invalizi de război). Alţii au fost nevoiţi să  emigreze în 1940 şi 1944 
(circa un milion de concetăţeni au părăsit Basarabia numai în anii 1940 şi 
1944). Toate aceste cifre semnifică un singur lucru: cu noi, locuitorii băştinaşi 
ai acestor ţinuturi, s-a produs în acei ani un veritabil genocid, de proporţii 
nemaiîntâlnite în istorie. Autorul genocidului: regimul comunist impus de 
conducerea Uniunii Sovietice prin forţa ocupaţiei militare. Scopul acestui 
genocid: distrugerea a tot ce era românesc în stânga Prutului: oameni, cultură, 
civilizaţie. Singura şansă pentru supravieţuire era renunţarea la demnitatea de 
om şi de român, acceptarea unei noi identităţi etnice şi lepădarea de 
Dumnezeu!” [186]. 

După vreo douăzeci de ani de ezitări, carul s-a mişcat din loc în problema 
aprecierii crimelor regimului comunist în Basarabia. Comisia Cojocaru a făcut 
un lucru extraordinar de important, adunând un material factologic deosebit de 
vast şi efectuând o inventariere a crimelor, ororilor, atrocităţilor, abuzurilor şi 
nedreptăţilor comise de regimul totalitar comunist între anii `20-`90 ai secolului 
XX, dintre care prezentăm cele mai importante [186]: 

- instituirea unui mecanism diabolic de represiune (CeKa, GPU, OGPU, 
NKVD, NKGB, MGB, KGB, Justiție și Procuratură) şi aplicarea terorii în 
masă; 

- decretarea şi aplicarea unei legislaţii discriminatorii antiumane; 
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- impunerea unei ideologii a urii de clasă, a urii faţă de fiinţa şi demnitatea 
umană, exacerbarea propagandei anticreştine şi a xenofobiei, ș.a.m.d.” (v. 
Anexa 1) [186]. 
 În baza celor expuse Comisia a constatat univoc că regimul totalitar 
comunist a fost de la început şi până în ultimul moment al existenţei sale un 
regim criminal şi represiv, abuziv şi inuman, lipsit de orice urmă de legitimitate, 
propune condamnarea oficială a regimului totalitar comunist din RASSM şi 
RSSM drept unul, care a comis acte de genocid şi crime împotriva umanităţii, 
prin teroare în masă, represiune politică, foamete organizată, deportări, violarea 
demnităţii umane şi a drepturilor fundamentale ale omului şi a făcut o serie de 
propuneri pentru a fi discutate în parlament [186]. 

Avansând acest set de propuneri, Comisia sublinia că unele din ele puteau 
fi realizate fără întârziere, altele într-un termen mediu sau îndelungat, 
importantă fiind continuarea sub diferite forme, în cadrul unor diverse instituţii 
- preuniversitare, universitare, de cercetare, mass-media etc. - a activităţilor 
iniţiate prin instituirea sa. Numai astfel vor putea fi obţinute rezultate reale în 
asanarea climatului social, politic şi moral din societate. Comisia avea 
convingerea că numai prin asumarea adevărului istoric cetățenii se vor putea 
simţi într - adevăr oameni liberi, vor putea fi mai puternici, mai deschişi către 
sine şi către lumea externă, mai uniţi, vor avea mai multă încredere în forţele lor 
şi în ziua de mâine, în viitorul european.  

În analiza sutelor de documente, articole, monografii, rapoarte, filmuleţe 
(nelimitate sunt posibilităţile Internetului!) dedicate acestui straşnic fenomen 
cum au fost crimele comunismului, se întâlnesc uneori cazuri absolut şocante. 
Unii, aşa numiţi cercetători ruşi, demnitari ruşi (a se vedea declaraţia lui            
V. Putin referitor la condamnarea stalinismului) contestă numărul mare de 
victime omeneşti ale stalinismului, contestă faptul că au fost utilizate metode 
diabolice de exterminare în masă etc. Un alt caz similar, care demonstrează 
caracterul prostalinist al conducerii Rusiei, a fost afirmaţia Consulului general 
al Rusiei în Lvov E. Guzeev că „...liderii din perioada aceea erau oameni 
sensibili şi este imposibil de imaginat că aceasta (foametea – holodomorul din 
1931-33) a fost plănuită”. Acest lucru se explică, probabil, prin faptul că: 
„Ruşii, o mare parte a cărora a fost trecută prin închisori, lagăre, colectivizări 
forţate, gândesc altfel. Ei au pierdut cele mai sacre simţuri ale omului liber”, 
cum menţiona cu bună cunoştinţă de cauză în memorabilele ei destăinuiri 
victima regimului comunist  E. Kersnovski [190]. Sunt cutremurătoare 
destăinuirile unui politolog rus, care relata la una dintre emisiunile unui post 
rusesc de televiziune că la cimitirul „Novodevich’e” din Moscova se află 
monumentul unui general, la care sunt depuse întotdeauna flori vii. Politologul 
menţiona că acest general a împuşcat cu propria mână mai multe mii de oameni, 
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inclusiv, circa 700 de polonezi la Katyn. De asemenea, unii politologi ruşi 
menţionează că în foarte multe oraşe din Rusia două străzi vecine poartă 
numele victimei şi, respectiv, a călăului! Într-adevăr, rușii gândesc altfel. 

De aceea, pentru crimele fără precedent comise de regimul comunist 
sovietic (între 60 şi 100 mln), pentru răspândirea acestei ideologii cancerigene 
(comunismul) în întreaga lume, care a provocat suplimentar alte milioane de 
victime (între 100 şi 150 mln), pentru milioanele de victime omeneşti, în 
special, din rândul populaţiei paşnice în urma conflictelor de pe glob generate 
după a.1945 cu concursul nemijlocit al URSS (Coreea, Vietnam, China, 
Orientul apropiat, Africa, America), pentru schilodirea morală şi denaturarea 
gândirii a mai multor generaţii de oameni comunismul trebuie să compară 
judecăţii, cel puţin judecăţii morale. „Rossia eto prestupnoe gosudarstvo. 
Kogda ona predstanet pered sudom, napodobie Nurnbergskogo?...My doljny 
otvechat’ za prestuplenia v vostochnoj Evrope, Azii, Afrike” (Rusia este un stat 
criminal. Când oare va fi deferită în judecată, similar procesului de la 
Nurnberg... Noi trebuie să purtăm răspundere pentru crimele comise în Europa 
de Est (deci şi în Basarabia!), Asia, Africa” declara cunoscuta disidentă rusă 
Galina Novodvorskaja [191, p. 305]. 
 Deosebit de importante pentru generaţiile viitoare, care nu au cunoscut 
urgiile războiului şi „marile succese ale socialismului”, sunt concluziile 
regretatei Eufrosinia Kersnovski, trecută prin întreaga maşinărie diabolică 

stalinistă: desproprietărire – 
deportare – închisoare – lagăre 
de concentrare. „Acum, când 
viaţa unei generaţii întregi ne 
separă de sfârşitul războiului 
totul este privit altfel. Mânuind 
dibaci foarfecele şi cleiul orice 
operă literară poate fi 
totalmente modificată. O carte 
de istorie poate fi schimbată şi 
mai mult. La dispoziţia celor 
care o redactează sunt nu 
numai foarfecele şi cleiul, dar  
şi „amintirile” scrise la 
comandă, chiar şi „literatura 
artistică”, care îndeplineşte 
aceeaşi misiune. O metodă şi 
mai însemnată de influenţă 
asupra sentimentelor este 

 

Stand informativ despre crimele comunismului.       
Foto Autor. 
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filmul. Cinematografia este o forţă mare, care impune nu prin logică, ci vizual, 
aproape instinctiv, să fie recepţionat ceea ce se doreşte a fi luat drept real. 
„Nimic nu see uită, nimeni nu este uitat” – aud aceste cuvinte foarte des. Aceste 
cuvinte mândre înfrumuseţează monumentele, sunt folosite drept epigrafe. Cu 
părere de rău, totul este uitat, toţi sunt uitaţi. Oamenii de vârsta mea ţin minte 
cum au fost falsificate evenimentele, destinele oamenilor, faptele. Însă ei tac. 
Aşa e mai liniştit şi sigur. Mai trec câţiva ani şi noi, ultimii martori ai revoluţiei 
şi NEP-ului, colectivizării şi a terorii staliniste – vom muri şi nimeni nu va 
putea spune: „Nu! A fost cu totul altfel!” De aceea încerc să „fotografiez” ceea 
ce am văzut cu ochii proprii. Oamenii trebuie să cunoască adevărul, pentru ca 
repetarea acestor atrocităţi să devină imposibilă” [190]. Importanţa acestor 
concluzii este cu atât mai mare cu cât ele sunt ale unei basarabence de origine 
rusă, sunt propriile impresii retrăite pe propria persoană. Istoria acestei doamne, 
istoriile cunoscute ale altor mii de basarabeni trebuie să-şi găsească locul în 
acea „carte neagră a comunismului”. Este datoria generaţiilor, care i-au urmat, 
pentru viitorul cărora s-au jertfit. 

Această carte neagră a comunismului oferă probe zguduitoare privind 
dezastrul civilizaţional al dictaturilor comuniste: s-a pierdut însăşi noţiunea de 
umanitate prin ceea ce istoricul francez Alain Besançon a numit falsificarea 
Binelui. „Fie ca urile să amorţească! Dar trebuie să rămână amintirile, pentru 
ca atâtea nenorociri, atâtea suferinţe să nu fie niciodată pierdute pentru 
experienţa oamenilor!” (Jules Michelet [192]). 
       Condamnarea comunismului este o obligaţie morală, intelectuală, politică 
şi socială pentru aşchia de popor român din Basarabia. Cunoaşterea acestor file 
întunecate şi triste de istorie a secolului douăzeci este necesară, în primul rând, 
victimelor regimului comunist, aflate încă în viaţă, în pofida infernului, prin 
care au fost trecuţi. Este indispensabilă pentru noile generaţii, care au dreptul să 
ştie în ce lume au trăit părinţii lor. Viitorul Basarabiei depinde de asumarea 
trecutului ei, deci de condamnarea regimului comunist ca inamic al speciei 
umane. A nu o face, înseamnă să fii împovărat pe veci cu vina complicităţii, fie 
şi prin tăcere, cu Răul totalitar. Nu se pune nicicum problema culpabilizării 
colective însă această problemă este deosebit de complexă pentru Basarabia. 
Atât de mult a pătimit în urma regimului comunist însă întotdeauna a avut şi 
prea multe cozi de topor. Când se va debarasa de această lenevie intelectuală, de 
indiferenţa specifică basarabeană, de frica cronică, care încătuşează 
mentalitatea basarabeanului, de acest s(c)lavism devenit cronic.  

Bunul şi răbdătorul om de rând nu vede, deocamdată, semnul egalităţii 
între svastică şi secera şi ciocan. Dar el există. Mai mult decât atât cei cu steaua 
roşie şi secera şi ciocanul au făcut mult mai multe victime pe plan mondial. 
Similitudinea între cele două idelogii criminale se vede cu ochiul liber şi din 
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citatele de mai jos. „Socialismul naţional se va folosi de propria revoluţie 
pentru stabilirea unei noi ordini mondiale“, declara Adolf Hitler, denumind 
partidul de fapt „Partidul Naţional-Socialist al Muncitorilor din Germania”, 
care dorea transformarea ţării într-o comunitate a poporului. „Socialismul 
(sovietic - ca primă treaptă a comunismului lui Marx) va lupta până la victoria 
revoluţiei mondiale” şi reprezintă puterea poporului (muncitorilor şi ţăranilor). 
Diferenţa este doar în rezultatele finale. 

 Ce reprezintă această svastika, atât de blamată de neocomuniştii. Oficial 
svastica era sigla naţional-socialismului (nazismului) german. Este însă un 
simbol antic folosit în întregul spaţiu indo-european. Ea poate imagina o rotaţie 
în direcţia sau contra acelor de ceasornic. Orientalii considerau că a doua 
variantă simbolizează declin şi moarte. Hitler a ales-o pe cea de a doua ca fiind 
religia anticreştină necesară germanilor. Dar oare numai Hitler a ales acest tip 
de svastică drept simbol? Conform unei copii a unui document vechi dintr-un 
dosar deosebit de important în acest sens - este vorba de copia ordinului nr. 213 
din 5.11.1918 (or. Saratov) al comandantului Frontului de Sud-Est, Sherin şi al 
unui membrul al Consiliului Revoluţionar Militar, Trofimov, privind instituirea 
unui semn distinctiv exterior (conform desenului anexat) „...pentru efectivul de 
comandă şi ostaşii roşii ai unităţilor existente şi aflate în formare conform 
ordinului Consiliului Revoluţionar Militar al Republicii” (ai cărui membri erau 
Vladimir Lenin, Lev Trotzki, Iosif Stalin ş.a.– n.a.). Conform indicaţiilor, 
semnul distinctiv era în formă de romb de culoare roşie, pe care în interiorul 

unei cununi era plasată o 
svastică (aceeaşi, preluată mai 
apoi în 1921 de nazişti), între 
cele patru aripi şi în centrul 
svasticii fiind scrise literele 
РСФСР (RSFSR) (v. 
fotocopia).  
 Acesta nu este unicul 
exemplu. A se vedea, de 
asemenea, rublele emise în a. 
1917 de guvernul Kerenskij 
(Alexandr), numite „kerenki”, 
utilizate de regimul bolşevic 
până în a. 1921, care includea 
în centrul bancnotei o svastică, 
pe care era imprimată acvila 
cu două capete, dar fără 
coroană (existentă pe rublele  

 

Banderolă cu svastica purtată de ostașii Armatei Roșii în 
Rusia Sovietică (1918-1919). 

https://www.google.com/search?q=Zvastica+ruseasca+in+
Armata+Rosie&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve
d=0ahUKEwjJ04nhjqzYAhWL16QKHYdDAboQsAQIJw&bi

w=1226&bih=1182#imgrc=O5ApbGWULP5alM: 
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 ţariste). Se întâmpla acest lucru 
atunci când „secera şi ciocanul” 
nu fuseseră încă adoptate drept 
siglă a partidului bolşevic, 
svastica fiind una din variantele 
siglei. Ulterior naţional-
socialistul Hitler a preluat 
această variantă de siglă 
bolşevică. Oare nu gândeau la 
fel aceşti căpcăuni? 

 Comunismul, orice formă 
ar îmbrăca, este un rău 
cancerigen. Cunoscutul patriot 
N. Dabija declarase că „Comunismul dăunează grav sănătăţii”.  Şi leninismul, 
şi stalinismul, şi brejnevismul, şi voronismul, și dodonismul (cu toate că e prea 
mare onoarea pentru aceste personaje inculte,  Voronin și Dodon, de a fi puși în 
rând cu ceilalţi comunişti) sunt sinonime absolute şi reflectă doar moduri 
diferite de exprimare în timp ale aceluiaşi fenomen. Comunismul omoară chiar 
şi atunci când pare inofensiv. 

Rezistând păgânismului otoman, imoralităţii greco-fanariote, robiei 
ţariste, realizate prin deznaţionalizarea diabolică şi presiune religioasă (slujbele 
se făceau doar în limba rusă, neînţeleasă de majoritatea basarabenilor, şi chiar 
dacă erau de calitate câte din ele ajungeau la sufletele lor?) se pare că sufletul 
basarabeanului nu a mai putut rezista noii robii a unui regim mult mai crunt – 
regimul bolşevic, adus în Basarabia pe vârful baionetelor, însoţit de omoruri în 
închisori şi lagăre sovietice, de lichidarea eu-lui personal prin comunizarea 
excesivă a tot ce gândeşte şi se mişcă, suprimarea iniţiativei, a conştiinţei de 
neam, cultivarea supuşeniei oarbe şi a umilinţei, mizeriei materiale şi spirituale 
de mai târziu. 

Somnul raţiunii naşte oameni cu serioase defecte morale şi intelectuale – 
persoane care nu citesc deloc sau citesc foarte puţin, fără conştiinţă naţională, 
indiferente şi pasive în raport cu interesele comunităţii etnice din care fac parte, 
indivizi nedemni, care satisfac orbeşte voinţa opresorilor – o pătură patriotardă 
şi cosmopolită, de care se folosesc stăpânii de origine străină. „Orice doctrină 
impusă de stăpânul străin l-a supus şi umilit pe moldoveanul basarabean: dacă 
a fost panslavismul, rusul îi era superior; dacă a fost ortodoxia, aşijderea; 
dacă a fost comunismul, moldoveanul era net inferior celui ce-a făcut „cea mai 
mare revoluţie din istorie”; dacă a căzut comunismul, învins de democraţie, tot 
străinul e „mai democrat” decât moldoveanul şi tot el îi face legea” scria 
cunoscutul profesor și politolog român Ioan Pop [193].  

 
 

Rublă rusească cusvastică (2017). 
http://www.fpp.co.uk/Hitler/swastika/roubles/Mueller_ 

Russian_swastikas.html 
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Dar dintre aceştia sau progeniturile lor se mai află în preajmă. Lumea ar 
trebui să-i cunoască „ poporul trebuie să-şi cunoască nu numai eroii, dar şi 
călăii”. Ce vină au purtat acele generaţii, destinul cărora a fost atât de crud 
mutilat? Unica lor vină a fost că s-au născut la timpul nepotrivit – timp când 
Europa era sfâşiată în aceeaşi măsură de doi balauri – Hitler şi Stalin. Devine 
strict necesară crearea unei „Cărţi negre a comunismului”, în care să-şi 
găsească locul numele tuturor victimelor regimului comunist, a acestei ciume 
roșii extrem de periculoase pentru viitorul omenirii. Ar fi momentul ca 
basarabenii să-și spele, în sfârşit, obrazul de această ruşine, fie şi în al 
doisprezecelea ceas. Poate după aceasta europenii îi vor lua mai în serios. 

Au apărut generaţii de tineri, care nu au cunoscut comunismul, care lesne 
pot cădea în mrejele propagandistice ale diferitor soiuri de comunişti (cum au 
păţit şi unii dintre basarabeni până la „eliberarea” din a.1940).  Cine ar trebui 
să facă acest lucru extrem de util pentru generaţiile noi? Amintirile celora care 
au cunoscut „raiul komunist” sau rudele lor trebuie să-şi găsească locul cât mai 
des pe paginile ziarelor şi revistelor, cărţilor etc. Nu se poate aspira la valorile 
europene fără a te debarasa de trecutul dubios generat de regimul totalitar 
comunist.  

Comisia prezidenţială de cercetare a crimelor comunismului în Basarabia, 
instituită de preşedintele M. Ghimpu, numită şi „Comisia Cojocaru”, a fost 
prima care a recomandat parlamentului adoptarea unei legi similare celor din 
Polonia, Lituania, Ungaria privind interzicerea simbolurilor comuniste „secera 
şi ciocanul” – însemn al totalitarismului comunist, sovietic, aducând argumente 
forte despre crimele împotriva umanităţii comise sub acest simbol. În baza 
Raportului elaborat de Comisia Cojocaru şi prezentat în Şedinţa Parlamentului 
din 12.08.2013 a fost adoptată cu votul deputaţilor PL, PLDM şi ai PD 
Hotărârea nr. 191 cu următoarea rezoluţie [194]: 

1. Se condamnă regimul comunist totalitar din Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească care a comis crime împotriva umanităţii. 

2. Se interzice utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova în scopuri 
politice şi de propagandă a simbolurilor regimului comunist totalitar (secera şi 
ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum şi promovarea 
ideologiilor totalitare. 

Legea a intrat în vigoare la 1 octombrie 2012, fiind pusă în aplicare în 
alegerile locale repetate din 5 localităţi din Basarabia, inclusiv, în s. Carpeşti. 

Contestată de juriştii PCRM, dar, cu regret, şi de Comisia de la Veneţia 
(care consideră că interzicerea simbolurilor comuniste pe teritoriul Republicii 
Moldova este contrară articolelor 10 şi 11 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului, care se referă la libertatea de exprimare. Anapoda logică: 
atunci şi interzicerea simbolului nazismului – svastica – reprezintă încălcarea 
drepturilor omului care se referă la libertatea de exprimare), această lege a fost 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   383 
 
de scurtă durată. Prin şedinţa Curţii Constituţionale din 4 iunie 2013, Legea a 
fost considerată neconstituţională. Comuniştii jubilau victoria, iar victimele 
regimului comunist aflate în viaţă se simțeau din nou deportate în Siberia, 
trecute prin infernul Gulagului şi închisorile staliniste, iar cei morţi probabil se 
întorceau în mormintele lor împrăştiate prin tot spaţiul siberian. A fost un act de 
blasfemie la adresa victimelor acestui regim totalitar criminal. Dintre cei patru 
magistraţi care au examinat sesizarea, Alexandru Tănase a avut o opinie diferită 
de decizia Curţii, iar Igor Dolea a avut o opinie parţial separată. Magistratul 
Tudor Panţâru a lipsit de la şedinţă, iar judecătorul Victor Popa s-a autorecuzat, 
pe motiv că a participat la elaborarea Legii privind interzicerea secerii şi 
ciocanului. Dacă toţi membrii Curții Constituționale şi-ar fi îndeplinit 
conştiincios datoria faţă de această prea mult pătimită aşchie de popor român, 
rezultatul ar fi fost altul. 

Cu regret, victimelor regimului comunist nu li s-a făcut dreptate, 
Basarabia făcându-se de râsul lumii, promovând aceste insemne satanice, în 
special, în perioada alegerilor de toate nivelurile prin puzderia de afişe 
răspândite în întreaga Republică, dar şi prin spoturile electorale ale PCRM 
difuzate prin intermediul televiziunilor.  

„Bolşevismul este o recidivă a canibalismului sălbatic, a unui mod de 
viaţă de peşteră, a moravurilor de animal”, spunea în cunoştinţă de cauză 
cunoscutul scriitor rus A. S. Izgoev [195]. „Totalitarismul hitlerist (nazist) şi 
cel stalinist (bolşevic) au însemnat un enorm regres în istoria omenirii. Ele s-au 
unit în final şi au provocat cel de-al Doilea Război Mondial...”, spunea marele 
Eugeniu Coşeriu, una din victimele acestui regim inuman, nevoit să ia calea 
pribegiei. Cele două ideologii criminale aparent antagoniste (aşa a dorit 
propaganda stalinistă să fie privită), de fapt, sunt născute de o singură mamă. 
„Comunismul este mama fascismului, deoarece partidele fasciste şi neonaziste 
au apărut ca aşchii desprinse din partidele comuniste”.  
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6.2.6.3. Formarea Alianţei pentru Integrare Europeană AIE-2 
 

„Nimic nu este atât de ameninţată ca speranţa” 
(Antoine de Saint Exupery) 

 

După alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 pragul electoral l-au 
trecut 4 partide: PCRM (42 mandate), PLDM (32 mandate), PDM (15 mandate) 
şi PL (12 mandate). Trendul de cădere a PCRM a continuat. Din marea dorinţă 
de a scăpa de comunişti, electoratul a făcut eforturi majore ca să le pună pe 
tipsie celor trei partide de coaliţie 59 de mandate, din păcate, cu două mandate 
mai puţin decât necesarul pentru alegerea Preşedintelui Republicii. Dacă ştia ce 
se va întâmpla pe parcursul acestui an din cauza lipsei celor două voturi 
blestemate, la sigur că ar mai fi făcut un efort supraomenesc şi le-ar fi adus şi 
aceste două voturi lipsă.  

Alianţa pentru Integrare Europeană AIE-2 s-a format pe ultima sută de 
metri ai anului – pe data de 30 decembrie 2010. Naşterea ei a fost foarte grea. 
Timp de mai mult de o lună de zile liderii celor trei partide democratice au ţinut 
întreaga Republică în suspans. După o prea lungă perioadă de permanente 
consultări, discuţii duse asupra principiilor (la un moment dat acest cuvânt 
devenise unul zeflemitor – prea mult fusese folosit neadecvat), tratative, duse 
între cei trei (iar liderii PD le-au dus cu ambele părţi: cu partidele PLDM şi PL, 
dar şi cu PCRM), cu tot felul de argumentări ale tărăgănării formării coaliţiei de 
dreapta s-a ajuns la semnarea acordului între cele trei partide democratice – 
PLDM, PD şi PL pe 30 decembrie 2010. La prima şedinţă a noului parlament, 
convocată chiar în ultima zi permisă de lege – 28 decembrie, partidele 
parlamentare nu reuşiseră să formeze coaliţia de guvernare, reuşindu-se doar 
formarea fracţiunilor parlamentare. A fost a mirării uşurinţa cu care 
moderatorul şedinţei V. Voronin a acceptat propunerea lui D. Diacov de 
amânare a şedinţei pentru ziua de 30 decembrie. Conform unei publicaţii într-un 
ziar german pentru derularea evenimentelor din perioada de după alegeri de 
formare a coaliţiei de guvernare au existat două scenarii ale Moscovei. Conform 
celui de-al doilea scenariu moscovit semnarea acordului dintre PCRM şi PD de 
formare a coaliţiei de centru-stânga urma să aibă loc în ziua de 30 decembrie 
2010. Explicaţia acestei tărăgănări era că lumea, intrată deja în sărbători, 
societatea civilă, electoratul ar fi reacţionat mai puţin la această fărădelege, la 
acest furt al opţiunii electoratului. Hoţia ar fi trecut cu mai puţine revolte. 

Dar şi de această dată scenariul Moscovei a eşuat. Acordul de formare a 
coaliţiei de guvernare, într-adevăr, a fost semnat în acea ultimă zi de joi, doar că 
nu cel planificat de Moscova, ci Alianţa de Integrare Europeană-II (AIE-2). 
Convocarea de către M. Lupu a Consiliului Republican al PDM, la care 201 din 
cei 228 prezenţi au votat în favoarea creării AIE-2, a fost o decizie foarte bună 
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[196]. Într-un mod democratic, prin consultarea opiniei membrilor partidului 
său, M. Lupu împreună cu V. Filat şi M. Ghimpu au semnat Acordul de 
constituire AIE-2 cu o oră înainte de începerea şedinţei parlamentului. În 
continuare şedinţa a ales foarte rapid cu voturile doar a AIE-2 (comuniştii nu au 
participat la vot) preşedinte al parlamentului pe M. Lupu (aşa cum se convenise 
în cadrul Acordului), vicepreşedinţii parlamentului, l-a confirmat pe M. Lupu 
drept preşedinte interimar al Republicii până la alegerea lui de către parlament. 
A doua zi, în ultima zi a anului – 31 decembrie prin decret prezidenţial V. Filat 
a fost numit în calitate de prim ministru, căruia i s-a dat însărcinarea de formare 
a guvernului în termenii stabiliți de lege. Astfel pe ultima sută de metri a anului 
2010 Republica Moldova a obţinut guvernarea, pe care a aşteptat-o, guvernarea, 
pe care au aşteptat-o şi partenerii europeni. 

Speranţele electoratului erau foarte mari. A fost de datoria, în primul rând, 
a politicienilor, să facă tot posibilul ca guvernarea nou formată, spre 
dezamăgirea comuniştilor, să-şi ducă mandatul până la capăt, să curme această 
păguboasă practică că nici una din guvernările democrate de după nouăzeci nu 
şi-a dus mandatul deplin. Mai exista pericolul Kremlinului, care atârna ca 
„sabia lui Damocle” asupra Basarabiei. Moscova va folosi toate mijloacele 
disponibile, inclusiv slăbiciunile politicienilor, coruperea jurnaliştilor şi 
analiştilor politici. Ea în loc să „...ne înveţe cum să-i iubim ne învaţă insistent 
cum să-i urâm” vorba maestrului Ion Ungureanu. Misiunea guvernării liberal-
democrate era să-și caute de treabă, să procedeze conform proverbului „Câinii 
latră iar caravana îşi caută de drum” [196]. 

Însă n-a fost să fie aşa. Comportamentul de „fii risipitori” al celora de la 
conducerea Alianţei lăsa tot mai puţine speranţe. În şedinţa parlamentului din 
13 octombrie 2011 fracţiunea PLDM împreună cu fracţiunea comuniştilor, prin 
vot comun, l-au demis pe directorul SIS-ului, dl Gheorghe Mihai, reprezentant 
al Partidului Liberal. M. Lupu a declarat că votul este o „lovitură bine regizată” 
aplicată Alianței pentru Integrare Europeană de „alianța roșu-verde” [197]. Tot 
atunci V. Filat l-a avertizat pe preşedintelui parlamentului M. Lupu cu 
demiterea din funcţie, a depus cererea de a-i demite pe procurorul general 
Valeriu Zubco şi directorul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare Mihail 
Cibotaru. De asemenea, comuniştii au făcut o primă încercare de a-l demite pe 
M. Lupu. 

Aceste găinării politice îi deranja tot mai mult pe susţinătorii AIE, atât în 
exterior cât şi în interior. Reprezentantul UE în Republica Moldova, Dirk 
Schuebel, a transmis un mesaj clar către AIE: „nu sunt ok neînţelegerile din 
Alianţă”. Ce dorea diplomatul? O conlucrare eficientă în Alianţă. „Dacă cineva 
nu opreşte bolovanul care a început să se rostogolească, AIE va deveni istorie. 
Dacă nu se întâmplă ceva în toamnă, la revenirea din vacanţă, venirea 



386                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
comuniştilor la putere este inevitabilă. Este doar o chestiune de timp… În 
toamnă ar trebui să vedem cu totul şi cu totul alte relaţii în interiorul AIE. 
Partidele trebuie să îşi asume cu adevărat Alianţa, să identifice „amicii şi 
inamicii”, să se aşeze la masă şi să pornească de la întrebarea-cheie: ce vrem 
să facem din RM? Care va fi formula ei politică: republică parlamentară, 
prezidenţială? Care e proiectul constituţional pe care se va merge? În funcţie 
de acest răspuns trebuie gândite poziţiile politice, eventual renegociate anumite 
poziţii, compensaţii pentru unii membri ai AIE etc.” spunea Dan Dungaciu, 
profesor universitar, ex-consilier pe probleme de politică externă al 
preşedintelui M. Ghimpu.  

Dacă cei trei lideri prin comportamentul lor ar fi dus la alegeri anticipate 
câştigul comuniştilor ar fi fost inevitabil. Marea majoritate care i-a votat în 
alegerile trecute, cu tot anticomunismul lor, nu vor mai vota încă o dată pentru 
cei care le-au trădat aşteptările. Electoratul a obosit de atâtea alegeri, de acest 
război fratricid între componentele AIE-2. Ieşiţi din „raiul comunist de peste 
opt ani” electoratul Alianţei, în mare parte autohtoni - intelectuali, tineri şi o 
bună parte dintre ţărani, aşteptau acţiuni hotărâte din parte Alianţei. În zadar. 
Cocoţaţi în vârful puterii pe umerii electoratului său, ei, se pare, au uitat de cei 
care i-au votat. La nivel de lideri de prim rang, dar şi la eşaloanele doi şi trei, se 
etichetau ca birjarii, provocând greaţă şi dezamăgire. Unii dintre ei, plini de 
sine, nu înţelegeau că prin comportamentul lor neadecvat trădau speranţele 
alegătorilor. De fapt, cele mai mari probleme le aveau două partide componente 
AIE-2 – PLDM şi PD, care au declarat un adevărat război între ele. 

PD se confrunta cu „fenomenul Plahotniuc”. Ar fi fost binevenită 
preluarea experienţei altora în soluţionarea unor astfel de probleme. Se cunoaște 
că, ieşind din capitalismul sălbatic, democraţia americană a adoptat un 
principiu, care a fost salvator pentru națiune: „Nu vă întrebăm cum aţi făcut 
primul milion, dar în continuare să respectaţi cu stricteţe Legea”. Venirea lui 
V. Plahotniuc în politică este o realitate (ne place sau nu), însă întreaga Alianţă 
dar, în primul rând, întreaga Republică, ar avea de câştigat dacă el ar înţelege 
corect această situaţie a sa. A fost de datoria lui M. Lupu (cât a fost președinte 
al PDM) să rezolve problema în partid. Se ştie că nu există război bun şi pace 
rea.   

O altă problemă grea este problema PLDM-ului. Mai multe fisuri au 
apărut nu numai în interiorul AIE-2, dar şi a celei mai importante componente a 
AIE-2 – PLDM. Indiscutabil, cel mai puternic la momentul respectiv partid 
democrat, a trecut printr-o criză acută. PLDM avea un prim ministru bun (V. 
Filat), un ministru de externe şi al Integrării Europene foarte bun cum era Iu. 
Leancă (a fost poate unicul sector unde Republica Moldova se putea mândri cu 
succesele obţinute), un ministru al Educaţiei cum era Mihail Şleahtiţchi, care a 
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pornit o serie de reforme capabile să conducă la vindecarea acestui organism 
extrem de important pentru un stat, dar foarte bolnav. Însă cu plecarea din 
partid la început a lui Vitalie Nagacevschi – un foarte bun jurist, mai apoi a 
prim vicepreşedintelui Alexandru Tănase, unul care a stat la baza formării 
Partidului, şi prim vicepreşedintelui, preşedintelui fracţiunii parlamentare Mihai 
Godea, susţinătorii PLDM se întrebau: ce se întâmpla în Partid? Să nu fi înţeles 
M. Godea că nu avea nici o şansă cu noul său proiect politic – Partidul 
„Democraţia Acasă” (PPDA). Ar fi trebuit să ia în considerare experienţa 
altora, de ex. a  MAE care, înţelegând aceste lucruri, a aderat la Partidul 
Liberal, fortificându-l. Mai multe runde de alegeri au arătat că electoratul deja 
era orientat spre 3-4 formaţiuni de bază, restul neavând nici o şansă. V. Filat 
avea asupra la ce se gândi privind situaţia din partidul, pe care l-a organizat ca o 
alternativă PCRM ca pondere. Tot el purta o anumită vină pentru faptul cum 
mergeau lucrurile în Alianţă. Electoratul AIE-2 spera încă să nu se întâmple ca 
în „Epigonii” marelui Eminescu „O convenţie e totul: cei azi drept mâine-i 
minciună/ Aţi luptat  luptă deşartă, aţi vânat ţinta nebună” [198]. 

Din păcate, spre sfârşitul a. 2012 Alianţa a ajuns la o fază critică când tot 
mai mulţi îşi puneau întrebarea dacă mai exista AIE-2. De iure exista (acordul 
de formare a ei încă nu fisese anulat), însă de facto practic nici nu a existat pe 
parcursul acestei perioade de aproape un an de zile. Ceea ce plutea în aer, de ce 
se temeau susţinătorii AIE-2, începuse să se realizeze. Iată cronologia 
evenimentelor pe parcursul primei jumătăţi a a. 2013. Una din buturugile 
capabile să răstoarne carul Alianţei de guvernare a fost şi cazul de la „Pădurea 
Domnească”. La 23 decembrie, chiar în ajun de Crăciun, într-o pădure din 
nordul Republicii, numită „Pădurea Domnească”, avea loc o vânătoare, la care 
au participat funcţionari de rang înalt, inclusiv procurorul general al Republicii, 
V. Zubco. În timpul acestei „vânători domneşti” a avut loc un caz tragic – a fost 
ucis accidental unul dintre participanţii la vânătoare – tânărul de 34 de ani Sorin 
Paciu. În mod logic, procurorul general trebuia să informeze organele de drept 
chiar în aceeaşi zi şi acest caz ar fi fost examinat drept un accident de vânătoare 
cu consecinţele respective. Din păcate, procurorul general V. Zubco a procedat 
în stilul mentorilor săi sovietici – a încercat să muşamalizeze cazul. Această 
tragedie a familiei Paciu timp de peste o lună de zile a fost „mozolită” de presa 
„liberă şi independentă”, transformând-o într-un show antiAlianţă de prost 
gust. Alianţa a fost zdruncinată din temelii. Din păcate, premierul Filat, în 
dorinţa aprigă de răzbunare, a căzut în această cursă.  

Pe data de 13 ianuarie 2013, surprinzător nu numai pentru colegii săi de 
Alianţă, M. Ghimpu şi M. Lupu, dar şi pentru colegii săi de partid, V. Filat a 
declarat denunţarea Acordului AIE. Acest lucru l-a recunoscut mai întâi 
deputatul PLDM V. Ghileţchi, mai apoi şi prim-vicepreşedintele Partidului 
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Liberal Democrat din Moldova, Iu. Leancă, admiţând într-un interviu făcut 
pentru postul de radio „Europa Liberă” că „Vlad Filat a greşit atunci când a 
denunţat acordul de constituire a Alianţei pentru Integrare Europeană”. „Vlad 
Filat a denunţat acordul AIE fără a se consulta cu propria formaţiune”, a 
declarat şi prim-vicepreşedintele Partidului Liberal D. Chirtoacă. Cei din 
PLDM nu au ştiut nimic, deşi înainte cu o seară au fost convocaţi în şedinţă, 
unde preşedintele V. Filat le-a cerut doar să aibă încredere în el. PLDM a avut 
încredere. Iar peste câteva zile, câţiva fruntaşi PLDM au anunţat că nu ştiau 
nimic de acţiunea fostului premier şi au spus că totul a fost o gafă. „Cele mai 
multe dezbinări se ivesc în cetăţi din cauza ambiţiei”, spunea în cunoştinţă de 
cauză marele Aristotel. 

În această situaţie critică diverse surse de informare în masă în loc să 
încerce să stingă pojarul turnau benzină în el. Seară de seară apăreau pe ecranul 
azuriu la posturile Jurnal TV, Publika TV, din păcate şi la ProTV diverşi 
lideraşi de partiduţe existente doar pe hârtie, analişti politici, jurnalişti şi alţi 
„funcţionari ai puterii a patra”, care veneau cu diverse opinii, una mai anapoda 
decât alta. „Integrarea europeană se poate face fără AIE” declarau unii  dintre 
ei. O elementară logică demonstra că nu era posibil, cel puţin la acel moment. O 
eventuală nouă alianţă putea fi constituită iarăşi din PLDM, PCRM, PD şi PL, 
şi poate din această „internaţională socialistă moldovenească” a lui Dodon, 
Mişin, Stepaniuc ş.a. Cu toată dorinţa unor ţipălăi gen Şelin, Mocanu, Garbuz, 
Roşca ş.a. de a accede la putere, având un scor electoral sub 1% în alegerile  
precedente, ei nu aveau nicio şansă.  

Oricare ar fi fost motivele şi dedesubturile acestei declaraţii, de fapt, ea a 
marcat începutul sfârşitului AIE-2. În continuare, rând pe rând, s-au pornit 
răzbunările (ca între nişte copii supăraţi la joacă). PD împreună cu PCRM au 
votat candidatura lui A. Reşetnicov la funcţia de vicepreşedinte al 
Parlamentului. PLDM a coalizat cu PCRM şi l-au demis din funcţia de prim-
vicepreşedinte pe V. Plahotniuc. Urmează răzbunarea PD-ului, care, împreună 
cu PCRM-ul şi susţinerea unor aşchii comuniste, au demis la 5 martie 2013, 
guvernul Filat. Liberalii au fost votanţi pasivi ai acestei demiteri. Paradoxul cel 
mai mare a fost faptul că democraţii (dar şi liberalii pasivi) prin demiterea 
guvernului au recunoscut coruptibilitatea propriilor miniştri (guvernul a fost nu 
numai al PLDM-ului), denunţată de comunişti.  Voronin a declarat că următorul 
pas al lui este demiterea guvernului Filat, sperând să facă acest lucru cu voturile 
PD, PL şi a aşchiilor comuniste din parlament. „Răzbunarea este întotdeauna 
plăcerea unui suflet mic, slab şi fără vlagă”, spunea pe bună dreptate Iuvenal. 
Ulterior se va vedea că acest incident, utilizat în scopuri mârşave, ca o buturugă 
mică a răsturnat carul mare al Alianţei, şi aşa grav avariat.  
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Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 
 O mare problemă pentru AIE-2, care putea conduce la alegeri anticipate, 

a fost problema alegerii Preşedintelui. A obosit electoratul de atâta dihonie între 
cei trei, de atâta iresponsabilitate. La o anumită etapă a acestui proces venise 
Dodon cu candidatura Z. Greceanîi, care ar fi fost dorită în funcţia de preşedinte 
de mai mulţi politicieni cu putere de decizie. Numai datorită poziţiei tranşante a 
lui M. Ghimpu împotriva acestei candidaturi nu a ajuns să fie propusă drept 
candidat. Dacă ar fi nimerit pe liste Z. Greceanîi, ar fi câştigat chiar din primul 
tur cu sprijinul comuniştilor şi nu numai. Nedorinţa lui V. Filat de a fi ales M. 
Lupu în funcţia de Preşedinte al Republicii era, într-un fel explicabilă. Se 
vehicula un scenariu posibil că M. Lupu, fiind ales în funcţia de preşedinte al 
Republicii, ar fi putut să-l demită împreună cu comuniştii pe premierul V. Filat 
şi să-l instaleze în această funcţie pe V. Plahotniuc, comuniştilor revenindu-le 
funcţia de preşedinte al parlamentului şi alte funcţii. Un alt scenariu vehiculat 
era că liberal-democraţii împreună cu comuniştii îl demit pe M. Lupu din 
funcţia de preşedinte al Parlamentului şi reconfigurează Alianţa (ceea ce s-a şi 
întâmplat ulterior). 

Procesul de alegere a Preşedintelui Republicii a durat aproape doi ani. În 
sfârşit, după 717 zile de căutări, de analize pe bază de „principii şi valori”, de 

verificări la „testul de statalitate”, preşedintele 
a fost ales în persoana domnului Nicolae 
Timofti, mulţi ani preşedinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii [173, p.54]. Pentru 
toată lumea trează la minte ziua de 16 martie 
2012 a fost una luminoasă fiindcă, în fine, după 
atâta timp a fost ales preşedintele. Comuniştii 
însă o considerau zi neagră în calendar.  

Speranţele investite în preşedinte erau 
foarte mari. Susţinătorii AIE-2 îşi dădeau bine 
seama că alegerea Preşedintelui nu va rezolva 

toate problemele acumulate pe parcursul a opt ani de guvernare comunistă şi a 
peste doi ani de pseudoguvernare democratică. Ceea ce însă era clar că după 
aproape trei ani de interminabilă campanie electorală venise timpul să se apuce 
de lucru. Numai  comuniştilor nu le era a lucra. În stilul idolilor lor Lenin şi 
Trotzki, ei doreau revoluţii permanente.  

Cum putea fi rezolvate problemele stringente cu care se confrunta 
societatea, în primul rând sărăcia, aflându-te tot timpul pe baricade? Pentru 
zădărnicirea alegerii preşedintelui Republicii şi zdruncinarea corăbiei 
naufragiate AIE-2 sinistrul personaj în politica basarabeană Iu. Roşca cu o 
„bogată experienţă de proteste”, a iniţiat un aşa-numit „Comitet pentru 

 
Nicolae Timofti, președinte al 

Republicii Moldova (2012-2016)
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Apărarea Constituţiei şi Democraţiei” (ca să vezi ce mare apărător al 
Constituţiei s-a iscat, dar pe timpul când guverna împreună cu Voronin cine a 
apărat Constituţia, încălcată permanent de Voronin, care, fiind preşedinte „de 
ţară”, preluase abuziv funcţiile de preşedinte de Parlament, prim-ministru şi a 
justiţiei). La acest CACaDu roşchist s-a alipit şi Congresul Civic (CC) voronist. 
Se observă cum s-a mobilizat reacţiunea antinaţională de la extrema stângă până 
la extrema dreaptă prin formarea acestor două mişcări: CC-ul lui Voronin şi 
CACaDu-ul lui Roşca, cum a reînviat coaliţia roş-oranj. „La noi relaţiile cu 
domnul Roşca, şi personale, şi partinice, au istoria lor de mai mulţi ani, chiar 
de decenii deja, au trecut peste două decenii (pasărea pre limba ei piere: a se 
înţelege că colaborarea lui Roşca cu Voronin avea o istorie de peste două 
decenii, adică de până la venirea lui Roşca la cârma Frontului Popular – n.a.). 
Comuniştii vor cere de la tribuna Parlamentului demisia Comisiei Electorale 
Centrale, Curţii Constituţionale, spicherului Marian Lupu, a Guvernului AIE şi 
a întregii Alianţe”, declara cu emfază V. Voronin (după atâtea prostii făcute de 
AIE-2  Voronin se vedea iarăşi pe cal alb, drept „salvator al naţiunii”). Noul 
CACaDu al lui Iu. Roşca cerea din stradă întocmai acelaşi lucru. Ce coincidenţă 
de scopuri sau de obiective. Cel care a luat în ultimul scrutin electoral mai puţin 
de 0,5% din voturi vorbea despre uzurparea puterii!!!. Curat murdar cum ar 
spune maestrul. „Codul penal prevede că acţiunile privind menţinerea ilegală 
la putere se pedepsesc cu închisoare. Liderii AIE ar trebui să stea după gratii 
cel puţin 10 ani, pentru uzurparea puterii în stat. Aceştia nu vor fi traşi însă la 
răspundere, deoarece instituţiile statului care deţin prerogativa de a constata 
actul de uzurpare nu o vor face. Şi asta pentru că sunt subordonate actualei 
guvernări (dar pe timpul guvernării voroşchiste, cui îi erau subordonate toate 
cele patru puteri în stat? – n.a.)”, declara Iu. Roşca [176, p. 80]. Revoluţionarul 
de stradă Iu. Roşca şi cu revoluţionarul de cabinet M. Tkaciuk puneau la cale un 
nou puci bolşevic. De fapt, nu era nimic nou în acţiunile lui Roşca.  

Deja a treia lună în fiecare sâmbătă (Voronin şi Tkaciuk) şi duminică (Iu. 
Roşca şi Anatol Plugaru) îi înfierau pe „hoţii de la guvernare”. Cu câtă ură se 
năpustea Iu. Roşca la una din televiziunile private asupra generalilor Anton 
Gămurari, Nicolae Petrică, Victor Catan, Valeriu Troenco, colonelului Anatol 
Caraman ş.a. (asta, aşa, în loc de mulţumire pentru faptul că aceşti combatanţi 
au apărat integritatea statului, i-au asigurat aflarea la cald în parlament timp de 
peste 16 ani!), pentru faptul că au decis să organizeze și ei o manifestare de 
susţinere a alegerii preşedintelui. Îşi dădeau bine seama Voronin, Tkaciuk şi 
Roşca că aceasta le strica toate planurile. Iar planurile lor erau de a strânge din 
toate colţurile Republicii acea adunătură numită „Congresul Civic” până la 
orele 14.00 în Piaţa Marii Adunări Naţionale, iar apoi să-i aducă în faţa Parla-
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mentului pentru a-i intimida pe parlamentarii care vroiau să voteze Preşedintele 
[173, p.55].  

Mobilizarea însă a combatanţilor, care au apărat Republicii Moldova în 
războiul Rusiei din 1992, le-a stricat toate planurile. Pentru acest lucru meritau 
toată stima. Din păcate, „Patria îşi aduce aminte de ostaşi numai atunci când 
are nevoie de ei, apoi uită de ei”. În faţa Parlamentului oamenii se bucurau 
sincer de alegerea, în sfârşit, a Preşedintelui (cum ar face orice om sănătos la 
cap), iar în Piaţa Marii Adunări Naţionale istericii Voronin, Ceban, nişte ţaţe 
bolşevice declarau această zi drept zi neagră în istoria „iubitei lor ţărişoare”, pe 
care însă o scoseseră la mezat în anii ’90.  

Este simptomatic un caz care a avut loc pe data de 15 martie 2013 (cu o zi 
înainte de alegerea Președintelui!). Într-unul din microbuze se urcase un cuplu 
cu un copil mic în brațe. Tânărul începuse să se răstească la şoferul microbu-
zului cu înjurături în limba rusă, învinuindu-l că a aşteptat mult în staţie, iar 
microbuzele nu se opreau (lucru greu de imaginat, când se știe cum şoferii de 
microbuze opresc oriunde şi oricând, atunci când nu sunt pline, pentru a lua 
pasageri). La observaţia unui călător de a înceta cu înjurăturile, că nu se afla la 
piaţă, el l-a apostrofat să-și citească ziarul şi să nu se amestece. Derbedeul nu se 
liniştea. „Muly, vas malo uspokoili v 92-om godu? (Boilor, se vede că nu v-a 
fost de învăţătură anul ’92!)”, a continuat potlogarul sosit de la Tiraspol (se 
aflase din discursurile lui ulterioare). Un alt pasager a încercat să-l liniştească, 
adresându-i-se în limba rusă. „De ce nu vorbiţi cu el în limba română? (se 
văzuse că derbedeul înţelegea limba română)” s-a adresat cineva din călători 
domnului respectiv. „Vidite, on je rumân. Ezjaj v svoyu Rumyniyu”, a reacţionat 
prompt potlogarul. Iar domnului respectiv, pentru a-i „mulţumi” (în curat stil 
rusesc) pentru faptul că a vorbit cu el în „omeneasca lui limbă” – ruseşte – i-a 
spus: „Nauchites’ govorit’ po-russki… Molchite, ot vas voneaet… My svoego 
prezidenta vybrali, a vy (debililor – n.a) net. (Învăţaţi-vă să vorbiţi ruseşte…Şi 
închideţi-vă gura. Că pute…Noi ne-am ales preşedintele, iar voi nu (era 
informat bine potlogarul - n.a.))” [173, p.56-57]. Această situaţie avea loc ziua 
în amiaza mare, chiar în centrul Chişinăului. O singură doamnă a încercat timid 
să intervină, restul au înghiţit găluşca. Se vedea că printre pasageri erau şi ruşi, 
care însă ar fi putut interveni pentru a-i potoli elanul conaţionalului derbedeu, 
dar n-au făcut-o. Împreună cu „velikorusul tiraspolean” savurau plăcerea 
umilirii băștinașilor. „Acum îi înţelegi pe bieţii noştri conaţionali de la Tiraspol 
şi din alte oraşe din stânga Nistrului câte au de îndurat de la astfel de potlogari 
velikoruşi”, a conchis călătorul, adresându-se mai mult pasagerilor. „Uviju na 
doroge, zadavliu (dacă îmi ieşi în cale, te strivesc)”, a încheiat spectacolul 
derbedeul, trântind cu putere uşa microbuzului, demonstrând astfel cine este 
adevăratul stăpân în acest colţ de ţară. Acesta era probabil unul dintre cei aduși 
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de la Tiraspol pentru a participa la acțiunea voroșchistă împotriva alegerii 
Președintelui.  

Așa cum Alianța pentru Integrare Europeană (AIE) totaliza doar 58 de 
mandate, iar pentru alegerea președintelui era nevoie de 61 voturi, noul partid 
PSRM cu cei trei membri parlamentari au acceptat să participe la alegerea 
șefului statului cu condiția că candidatul trebuie să nu reprezinte interesele 
niciunui partid din parlament. Din multitudinea de candidați propuși, care 
uneori nu găseau nici măcar susținerea întregii Alianțe, judecătorul Nicolae 
Timofti a fost acea soluție de compromis care a împăcat toate părțile. În sfârşit, 
la 16 martie 2012 Nicolae Timofti a fost ales în funcția de președinte al 
Republicii 62 de voturi disponibile, inclusiv, încă un vot de la deputatul 
neafiliat Mihai Godea (fost membru PLDM).  

Se părea că o problemă a fost rezolvată. Parlamentul putea să-şi continue 
activitatea fără riscul de a fi dizolvat înainte de termen. Însă ne-am confruntat (a 
câta oară!) cu „provincialismul clasei politice basarabene” [199]. Dihonia, care 
a intrat în cei trei lideri de partide - componente ale AIE-2, a ajuns la apogeu. 
Asupra AIE-2 plana Sabia lui Damocle – destrămarea şi alegerile anticipate. 
Nici cumpătatul preşedinte Nicolae Timofti nu-i putea ogoi. Să nu înţeleagă ei 
că oricare altă variantă decât păstrarea Alianţei este mortală pentru cursul 
proerupean ales. Toată lumea înţelegea problemele dintre componentele 
Alianţei, în special, dintre Vlad Filat şi Vlad Plahotniuc. Este clar pentru toţi că 
acest cardinal din umbră, Plahotniuc, a întrecut orice măsură, în special, după 
cazul de la vânătoarea din Pădurea Domnească. Este sub orice nivel al bunului 
simţ comportamentul lui. Intrând în politică pe uşa din dos, accidental, datorită 
banilor săi, nu se poate opri în aviditatea lui economică şi politică ce î-l macin. 
Dacă s-ar opri ar avea doar de câştigat.  

 
 
6.2.6.4. Formarea Coaliţiei de Guvernare Pro-Europeană 
 

Chiar dacă Preşedintele Republicii a fost, în sfârşit, ales Republica 
Moldova rămânea încă într-o profundă criză politică fără guvern, cu o alianţă de 
guvernare nefuncţională. După alegere Preşedintele Nicolae Timofti a declarat 
că pe data de 5 aprilie (exact la o lună după demiterea guvernului Filat 3) va 
propune candidatura prim-ministrului. Cine putea fi acea candidatură propusă 
de preşedinte? Era greu de presupus. Tratativele mimate între cele 3 
componente ale AIE-2 la nivelul doi nu au hotărât mai nimic. Candidatura 
propusă de PLDM rămânea a fi V. Filat, demis pe 5 martie cu votul 
comuniştilor, socialiştilor şi al unei componente AIE – Partidul Democrat din  
Moldova. Partidul Liberal şi Partidul Democrat erau pentru o candidatură a 
PLDM, alta decât V. Filat. Una dintre cele mai vehiculate candidaturi 
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alternative ale PLDM la postul de prim-ministru era a ministrului de externe Iu. 
Leancă, acceptată unanim de ambele componente ale AIE – PL şi PD. În acea 
perioadă extrem de importantă (pregătirea către summitul de la Vilnius) 
candidatura lui Iu. Leancă era cea mai bună găselniţă [200]. Ţinând cont că ceea 
ce se obţinuse până în acel moment acest domeniu era meritul lui Iu. Leancă şi 
al echipei sale, era clar că el ar fi fost cel mai indicat să finalizeze cu succes 
ceea ce a pornit atât de bine. Desigur, pentru V. Filat era o problemă, o mare 
problemă această „marginalizare”.  

În timpul acelui război fratricid în sânul Alianţei a mai izbucnit un război 
fratricid (deja în sânul Partidului Liberal) - scindarea Partidului Liberal pe 
problema participării sau neparticipării Partidului la votarea guvernului. Decizia 
Consiliului Republican al Partidului Liberal, care a avut loc pe 31 martie 2013, 
de a nu vota candidatura lui V. Filat la postul de prim ministru şi de a se retrage 
din procesul de negocieri dintre cele trei componente AIE împingea practic 
societatea spre alegeri anticipate, atât de jinduite de comunişti şi de tot soiul de 
partiduţe şi găşti politice [175, p.31]. În această situaţie şapte din cei 
doisprezece parlamentari ai Partidului Liberal, 2 miniştri, 5 vice miniştri şi 16 
preşedinţi ai filialelor raionale ale PL-ului s-au convocat în 12 aprilie într-un 
consiliu ad-hoc numit Consiliu de reformare a Partidului Liberal [201]. 
Motivul, de fapt, a fost unul serios. Alianţa pentru Integrare Europeană era 
împinsă pe muchie de cuţit şi, în mare parte, de Partidul Liberal depindea 
existenţa de mai departe a Alianţei. Cerinţa reformatorilor era de a-l aduce în 
fruntea Partidului pe tânărul şi promiţătorul politician D. Chirtoacă. Trecut prin 
două scrutine electorale la Primăria mun. Chişinău, D. Chirtoacă era călit în 
interminabilele lupte cu mafii de tot soiul (politice, economice, criminale), 
nefiind implicat nici într-o găinărie economică, nefiind şantajabil. A încercat în 
fel şi chip tovărăşelul I. Dodon să-l şantajeze în ultimele alegeri locale, dar şi 
după ele, dar D. Chirtoacă, care a obţinut o bună experienţă de administrator, se 
conducea de principiul „Cânii latră iar caravana îşi caută de drum”, rezolvând 
astfel stringentele probleme cu care se confrunta Capitala – o moştenire grea 
primită de la guvernarea comunistă şi a lui Dodon. 

Era o situaţie delicată. Probabil M. Ghimpu ar fi făcut acest lucru dar mai 
târziu, mai aproape de alegerile din 2014. Însă deciziile Partidului Liberal luate 
atunci nu au fost înţelese de electorat. Oricare ar fi fost subtilităţile, electoratul 
dorea să ajungă în toamnă la semnarea celor trei acorduri la Vilnius. 
Nesemnarea lor ar fi fost taxată inevitabil de electorat, iar vinovatul ar fi fost 
găsit lesne – cel care nu a dorit păstrarea cu orice preţ a Alianţei. Argumentele 
împotriva lui Filat nu erau să fie înţelese în primul rând de electoratul aflat în 
situaţia de a alege între PLDM şi PL. 
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Era foarte important, nu atât pentru Partidul Liberal cât pentru societate, 
pentru dreapta basarabeană, ca partidul să nu se destrame. Lipsa acestui partid 
pe dreapta politică ar face ca centrul-dreapta să încline inevitabil spre centru-
stânga, iar de acolo nu era departe de stânga comunistă. În situaţia de atunci, dar 
şi în viitor, când nu se prefigura apariţia unui singur partid cu reprezentanţă 
majoritară în parlament, acea alianţă, oricare n-ar fi fost deficienţele ei, era una 
adecvată. De aceea, trebuia făcut tot posibilul ca să fie păstrată, cel puţin în acea 
perioadă de tranziţie la integrarea europeană. De un astfel de comportament a 
dat recent dovadă ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru: „Rămân în continuare 
în cadrul Consiliului de Reformare al PL. Consider că trebuie să facem această 
reformare, deoarece putem pierde identitatea PL. Nu am atacat pe nimeni, 
niciun coleg de partid şi nici pe domnul Ghimpu, pe care îl consider un 
exponent al mişcării de eliberare naţională. Sper să rămânem colegi şi prieteni 
în continuare” [175, p. 39]. Era strict necesar un moratoriu la toate nivelurile şi 
pregătirea unui congres extraordinar al Partidului Liberal. Şansa cea mai reală 
de salvare a partidului de la dezintegrare era alegerea dlui D. Chirtoacă 
preşedinte al Partidului. D. Chirtoacă era dorit de ambele părţi aflate în conflict. 
Lucrul acesta trebuia făcut cât mai urgent, până când forţele centrifuge, care s-
au declanşat în sânul Partidului Liberal, nu luase amploare, nu ajunseseră la 
faza când nu se mai putea face nimic. Cu regret, D. Chirtoacă „din politician s-a 
transformat în nepot”, vorba lui Nicolae Negru [202]. O analiză comparativă 
superficială arăta că de poziţia lui D. Chirtoacă, care a fost locomotiva 
Partidului Liberal în repetate rânduri, depindea integritatea Partidului. 
Păstrându-şi funcţia de preşedinte de onoare, cedându-i lui D. Chirtoacă timona 
Partidului, M. Ghimpu ar fi salvat Partidul, ar fi salvat, de fapt, dreapta 
basarabeană, fiindcă tot soiul de făcături precum „Antimafie”, PFP, PAD nu 
reprezintă dreapta. „E grav faptul că în Partidul Liberal Dorin Chirtoacă este 
îngropat ca politician chiar de unchiul său. Primarul Chişinăului este singura 
şansă a liberalilor. Dar dacă va fi scos în luptă prea târziu, va expira la fel cum 
a expirat Saakaşvili în Georgia, indiferent de lucrurile bune pe care le-a făcut. 
Oare nu se ştia că asta este dorinţa susţinătorilor liberali?... Chirtoacă ar 
putea ajunge poate cel mai bun şef de partid. Poate cel mai bun prim-ministru 
de ţară. Dar la fel de uşor poate expira de pe arenda politică, cu tot potenţialul 
său… Nu regret că am votat PL, dar nu promit să o mai fac (acelaşi lucru îl 
spun şi eu – n.a.)”, scrie blogerul Andrei Fornea [175, p.48].  

De situaţia creată în Partidul Liberal profitau colegii lor de Alianţă. Din 
acel război între PL şi PLDM, care nu se mai termina, câştigător a ieșit după 
cum s-a dovedit mai târziu, Partidul Democrat din Moldova. Ce a câştigat V. 
Filat prin denunţarea Acordului Alianţei din 13 februarie, din lupta sa împotriva 
lui Plahotniuc? Nimic. Procurorul General V. Zubco, demis, a fost înlocuit cu 
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procurorul General Zubco 2. Postul de prim-vicepreşedinte al Parlamentului, 
ocupat mai înainte de Plahotniuc şi demis la iniţiativa PLDM, a fost repus 
ulterior. „Este prerogativa Partidului Democrat de a delega o persoană în 
conducerea Parlamentului”, a declarat preşedintele fracţiunii PLDM, V. Streleţ 
[175, p. 42] (de parcă în prima poziţie de preşedinte al Parlamentului nu s-ar fi 
aflat reprezentantul PD-ului, chiar preşedintele lui!!!). Grupul Plahotniuc îşi 
reimpunea tot mai mult influenţa, pe care a încercat să o zdruncine V. Filat la 
13 februarie 2013, şi ieșea din acel război victorios. Cine a pierdut cel mai 
mult? Indiscutabil PLDM, care a rămas de unul singur pe dreapta, fiind şi 
şantajabil. De fapt, aceasta a fost plata pentru păstrarea Alianţei, care înclina tot 
mai mult spre stânga în problemele majore pentru această frântură de popor 
român. Există o lege fundamentală în fizică: când unul dintre poli dispare, 
centrul înclină spre celălalt pol. De fapt, a pierdut întreaga societate. Alianţa a 
pierdut o componentă importantă a sa. Nevotarea prim-ministrului de către 
Partidul Liberal însemna scoaterea în opoziţie a Partidului (liberalii s-au aflat în 
opoziție alături de comunişti, socialişti ş.a.!!!). Posturile de miniştri, 
viceminiştri, care  i-au revenit Partidului Liberal în guvernul Filat 2, trebuiau să 
fie redistribuite. Şi aici Partidul Democrat n-ar fi ezitat să se pricopsească cu 
ceva. 

Din cauza disensiunilor din sânul AIE-2 ziua alegerii Guvernului a fost 
amânată. Pentru a dezamorsa situaţia, liderii celor două partide – componente 
ale AIE-2 – M. Ghimpu şi M. Lupu, au venit cu propunerea privind opţiunea 
„zero” (în sensul că atât M. Lupu cât şi V. Filat renunţă la posturile de 
preşedinte al Parlamentului şi, respectiv, de premier) [203]. Să fi fost acceptată 
la momentul respectiv, situaţia ar fi fost mult mai bună. Postul de prim-ministru 
rămânea tot PLDM-ului, Iu. Leancă fiind agreat de cei doi lideri. Cu regret, V. 
Filat a mers pe altă cale – de a fi propus din nou la postul de prim-ministru care, 
până la urmă, a fost foarte păguboasă, atât pentru imaginea sa, a PLDM-ului 
(oricât de straniu ar părea, şi a PL-ului, criza din interiorul PL-ului fiind 
provocată tot de această decizie necugetată), dar şi a Preşedintelui Republicii, dl 
N. Timofti, pe care l-a pus într-o situaţie proastă. Pentru a fi votat de democraţi 
(de cei care îl demisese o lună în urmă) V. Filat a fost nevoit să recurgă la 
diverse cedări în faţa democraţilor, în faţa lui V. Plahotniuc (împotriva căruia a 
început, de fapt, tot acest război la 13 februarie 2013). Paradoxul cel mai mare 
era când îi vedeai pe cei doi Vlazi târguindu-se. Lăsând la o parte aspectul 
imoral al acestor târguieli, alegerea lui V. Filat în funcţia de prim-ministru ar fi 
pus, probabil, capăt acelei crize politice şi ar fi fost continuate pregătirile către 
summitul de la Vilnius.  

Pe data de 23 aprilie urma să fie încheiat un acord între PLDM, PDM și 
șapte deputaţi din grupul reformator al Partidului Liberal. Cu o zi înainte de 



396                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
decizia Curții Constituționale, Partidul Democrat a anunțat că va vota pentru 
candidatura lui V. Filat la funcția de premier pe care, paradoxal, tot ei l-au 
demis cu o lună jumătate în urmă. V. Filat a recunoscut că, în cadrul 
negocierilor, PDM a condiționat votarea lui la funcția de prim-ministru prin 
votarea de către PLDM a proiectelor democraților. În timp record au fost votate 
proiectele PDM-ului – Proiectul de modificare a Legii privind alegerile 
parlamentare şi Proiectul Procurorului General. În plus, V. Filat a fost nevoit 
să-şi ceară public scuze de la Plahotniuc „Am explicat incorect problema 
noastră și am proiectat-o asupra unei anumite persoane”, a declarat V. Filat, 
venind personal la oficiul PDM, la ședința Consiliului Politic al PDM, unde la 
acel moment se discuta dacă să voteze sau nu democrații pentru Guvernul Filat-
3 [175, p.26]. În schimb, reconcilierea istorică a celor „doi Vlazi” parcă ar fi 
avut loc, acordul privind formarea unei noi majorităţi politice cu participarea 
PDM a fost semnat, pentru cabinetul Filat-3 au fost de acord să voteze 53 de 
deputați, la care au mai aderat 5. Se vehicula opinia că V. Filat, odată intrat în 
negocieri cu grupul de „reformatori” de la PL, a încălcat în mod flagrant 
acordul cu PL, lucru care a şi provocat „puternica îmbrățișare prietenoasă”. 

Când practic totul părea să fie aranjat pentru votarea premierului Filat, 
apare mult discutata decizie a Curţii Constituţionale. Decizia CC a avut efectul 
unei bombe – pentru toţi cei neinițiați, incluzându-l şi pe V. Filat, însă puţin 
probabil şi pentru răzbunătorul V. Plahotniuc, care încă pe la prânz împărţea 
generos complimente tizului său în legătură cu „reconcilierea istorică dintre cei 
doi Vlazi”. 

Răzbunarea lui Filat nu se lasă mult aşteptată. În şedinţa din 25 aprilie 
2013 cu votul a 76 de deputaţi (inclusiv PLDM şi PCRM) a fost demis 
Președintele Parlamentului, M. Lupu, lăsând în urmă un Parlament 
nefuncțional, iar legalitatea activității vicepeședintelui Liliana Palihovici fiind 
pusă sub semnul întrebării. 

Lista paradoxurilor continuă. A doua zi după demiterea Preşedintelui 
Parlamentului, ex-premierul V. Filat a făcut în cadrul unei emisiuni televizate la 
Moldova 1 un anunț șocant. Acesta a declarat că este gata ca împreună cu 
PCRM să facă „ordine în țară”. „Pentru a face ordine în ţară, pentru a duce 
instituţiile în a-şi face datoria, bazându-se pe normele de drept”. Deci, V. Filat 
era gata să colaboreze cu comuniștii. Cât valorau atunci declaraţiile lui 
anterioare „Moldova fără Voronin. Moldova fără comunişti” [175, p.27]? 
Efectele „noii ordini” s-au văzut în demiterea Preşedintelui Parlamentului. 

Problema era că nici V. Filat, nici M. Ghimpu (cu atât mai mult V. 
Plahotniuc) nu s-ar fi oprit din dorința lor de răzbunare, dar aceasta afecta 
întreaga societate. Mulţi se întrebau cine-l consultă pe V. Filat în tot ce face la 
nivelul Partidului şi ce făcea la nivelul Guvernului. Tot mulţi se întrebau cine-l 
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consulta pe liderul PLDM să facă atâtea gafe (de altfel, nu puţine gafe a comis 
de liderul PL, M. Ghimpu). Totuşi principalul vinovat de criza, care putea duce 
la urmări ireparabile pentru acest colţ de ţară, rămânea V. Filat, cel care nu a 
avut inteligența să intuiască criza politică profundă în care a fost aruncată 
Republica Moldova. 

Era o lipsă totală de responsabilitate politică pentru destinul acestei 
frânturi de popor pus în mâinile liderilor AIE-2. Era un caz cert de infantilitate 
politică. Era tactica unor kamikaze. Până la urmă s-a ajuns la varianta „Zero”, 
declarată o variantă posibilă de liderii PL şi PD chiar la începutul acelei crize 
politice. Nici unul dintre liderii celor trei partide, care au format Alianţa pentru 
Integrare Europeană, nu se mai afla în funcţii de stat. Dar cu ce preţ! Care ar fi 
fost soluţia acelei crize politice declanşate artificial, cu urmări de neimaginat 
pentru tânăra democraţie basarabeană şi cursul ei proeuropean? „Noi avem doar 
două soluţii: ori alegeri anticipate, ori revoluţie”, a menţionat preşedintele 
comuniştilor, revoluţionarul V. Voronin, în stilul mentorilor săi V. Lenin şi Che 
Guevara. Marea majoritate înţelegeau că alegerile anticipate erau absolut 
inoportune în acel an crucial pentru acest colţ de ţară, când „Sabia lui Damocle” 
atârnă de un fir de păr foarte subţire asupra semnării la Vilnius a celor trei 
acorduri. De ce însă nu înţelegeau, sau refuzau să înţeleagă cei trei lideri ai 
AIE? Şi revoluţia atât de jinduită de V. Voronin şi sfetnicul său principal M. 
Tkaciuk era atât de inoportună pentru această aşchie de popor român, care se 
bălăcea într-o mizerie materială şi morală adâncă.  

Absolut distrugător pentru Republica Moldova era şi acelst război 
fratricid care nu se mai termina, de care profitau duşmanii interni. O veche 
zicală românească spune că „…atunci când pisica nu e acasă, şoarecii joacă 
tananica pe masă”. Atunci când guvernarea de la Chişinău era atât de 
iresponsabilă faţă de destinul propriilor cetăţeni, junta de la Tiraspol a ridicat 
iarăşi capul. Era vorba despre incidentul de la Varniţa, când rebelii de la 
Tiraspol au instalat unilateral două posturi de control între satul Varniţa, 
controlat de Chişinău, şi cartierul Severnîi din oraşul Tighina. Despre acest 
lucru a vorbit şi Preşedintele Republicii, Nicolae Timofti, care susţinea că 
„…Separatiştii transnistreni profită de criza de la Chişinău pentru a destabiliza 
şi mai mult situaţia… Separatiştilor nu le place când la Chişinău e linişte. Ei 
profită de anumite discuţii care au loc la nivel politic, în Parlament sau la 
Guvern. Eu cred în deputaţii noştri, care sunt responsabili de situaţia din ţară, 
dar şi de situaţia din partea stângă a Nistrului” [203], a menţionat preşedintele 
ţării.  

Pe data de 3 mai 2013, chiar în Săptămâna Patimilor, chiar în vinerea 
când a fost răstignit Iisus Hristos, Basarabia a fost rerăstignită (a câta oară) 
[204]. Faptul că la această rerăstignire au participat antihriştii comunişti era 
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explicabil. Dar că alături de ei la acel târg ruşinos au participat şi liberal-
democraţii care, cel puţin declarativ, împărtăşeau valorile creştine, nu putea fi 
înţeles. În acea zi PLDM împreună cu PCRM (sau invers!!!) au votat un număr 
record de legi sau acte legislative cu impact constituţional serios – tocmai şapte, 
votate cu viteza luminii, la pachet. Aliaţii s-au împărţit aproape frăţeşte: patru 
iniţiative legislative propuse de PLDM au fost susţinute de comunişti şi alte trei 
legi propuse de PCRM au fost susţinute de PLDM: anularea votului de numire 
în funcţia de Procuror General a lui Corneliu Gurin; abrogarea sistemului 
electoral mixt; majorarea pragului electoral de accedere în Parlament; ridicarea 
mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale, propus de un grup de deputaţi 
din fracţiunea Partidului Comuniştilor, a fost aprobat în lectură finală; 
readucerea Centrului Naţional Anticorupţie în subordinea Guvernului; prim-
ministrul interimar să aibă aceleaşi atribuţii ca şi un prim-ministru, cu excepţia 
atribuţiilor ce ţin de politica externă; a fost permisă din nou participarea la 
scrutinele electorale în baza paşapoartelor sovietice. De asemenea, PLDM a 
obţinut interpretarea moţiunii de cenzură, în care se specifica faptul că „votul de 
neîncredere oferit Guvernului în data de 5 martie a fost o sancţiune politică, nu 
una juridică sau penală”. „Parlamentul a bătut recordul la acte care riscă să 
fie declarate neconstituţionale”, concluziona deputatul independent S. Sîrbu 
[204].  

Votul alogic din 3 mai a stârnit îngrijorare în rândul oficialilor europeni, 
aflaţi alături de Republica Moldova în ultimii doi ani şi susţinând-o masiv în 
procesul de integrare europeană. „Sunt îngrijorat de situaţia care s-a creat în R. 
Moldova. În ultimele zile, Parlamentul Republicii Moldova a modificat o serie 
de legi care afectează în mod fundamental sistemul politic al ţării”, a declarat 
Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, cu privire la criza 
politică din R. Moldova [175, p.44]. „Votarea recentă de către Parlament 
privind chestiunile vitale pentru funcţionarea democraţiei, precum supunerea 
faţă de Constituţie, independenţa judiciară şi sistemul electoral, a avut loc în 
mare grabă, fără efortul de a găsi un consens mai larg în Parlament”, a 
declarat preşedintele APCE Jean-Claude Mignon [175, p.45]. „Am aflat astăzi 
despre aprobarea în prima lectură a amendamentelor la Legea privind Curtea 
Constituţională a Republicii Moldova. Conform acestui act, Parlamentul poate 
revoca din funcţie judecători ai Curţii cu votul a 3/5 din numărul deputaţilor, 
dacă aceştia îşi pierd votul de încredere al Legislativului. O astfel de prevedere 
este în clară contradicţie cu standardele europene privind justiţia 
constituţională şi este o violare clară a art. 137 din Constituţia R. Moldova. O 
Curte Constituţională are sarcina de a controla munca Parlamentului. 
Prevederea privind necesitatea încrederii din partea Parlamentului este în 
evidentă contradicţie cu scopul Curţii Constituţionale”, spunea Gianni 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   399 
 
Buquicchio, Preşedintele Comisiei de la Veneţia, care se referea la posibilitatea 
revocării din funcţie a judecătorilor Curţii Constituţionale [175, p.44]. „Această 
lege (Legea cu privire la Curtea Constituţională a Republicii Moldova – n.a.), 
precum şi o serie de alte legi importante care privesc chestiuni fundamentale 
pentru asigurarea funcţionării democraţiei în Moldova, au fost adoptate cu o 
grabă extremă şi fără o consultare adecvată cu societatea din Moldova sau cu 
respectarea corespunzătoare a standardelor europene cu privire la reforma 
constituţională, în special ale celor de la Comisia de la Veneţia a Consiliului 
Europei. În acest context, noi împărtăşim totalmente îngrijorările exprimate de 
către Preşedintele Comisiei de la Veneţia în declaraţia sa”, se menţionează 
într-o declaraţie comună a dnei Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al 
Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate şi 
vicepreşedintele Comisiei Europene, şi Stefan Füle, Comisarul European pentru 
extindere şi politica de vecinătate [175, 45]. „Criza politică şi economică din R. 
Moldova a intrat într-o fază critică, care impune României poziţionări 
predictive responsabile. După ce a rămas fără premier, Republica Moldova nu 
mai are nici preşedinte al Parlamentului. În acelaşi timp, Moldova se confruntă 
şi cu o complexă criză economică, FMI refuzând să acorde ultima tranşă, în 
valoare de 76 de milioane de dolari, dintr-un credit convenit anterior cu 
Guvernul de la Chişinău, motivul fiind neîndeplinirea tuturor angajamentelor 
asumate de Moldova”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina oficială a 
Partidului Conservator din România [175, p.45]. „Lituania pledează pentru 
formatul extins al summit-ului de la Vilnius, la care vor fi invitate 28 de ţări 
membre ale UE şi cele şase ţări ale Parteneriatului Estic”, se spune în 
comunicatul de presă al Ministerului lituanian de Externe [175, p.45]. „Am 
discutat despre vecinii estici ai Uniunii. Summitul Parteneriatului estic va avea 
loc în acest an, în Lituania, va fi un moment important, în special în ce priveşte 
partenerii estici, care sperăm să reuşească să finalizeze negocierile legate de 
acordurile de asociere. În acest context recunosc sprijinul acordat de România 
pentru eforturile şi aspiraţiile Republicii Moldova şi în a găsi o soluţie 
negociată viabilă în conflictul transnistrean”, a spus Preşedintele Consiliului 
European, Herman Van Rompuy [175, p.46]. 

„Remarc cu mare îngrijorare adâncirea crizei politice din R.Moldova. 
Dacă va continua, disputa politică ar putea să devieze eforturile ţării de 
integrare europeană…Sunt deosebit de îngrijorat de voturile de săptămâna 
trecută din Parlament pentru amendarea unui număr important de legi. Aceste 
schimbări, precum posibilitatea de demitere a judecătorilor Curţii 
Constituţionale de către Parlament, în cazul în care aceştia pierd încrederea 
(Legislativului), are consecinţe multiple, potenţial negative pentru dezvoltarea 
democratică a ţării. Aceste amendamente au fost adoptate în grabă şi fără 
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consultările şi pregătirile corespunzătoare. Ele au fost aspru criticate atât de 
Consiliul Europei, cât şi de Comisia de la Veneţia” a declarat Martin Schulz 
Preşedintele Parlamentului European. 

Atâtea personalităţi din Vest sincer deranjate de situaţia politică de la 
Chişinău, iar liderii politici, în care a fost investită atâta încredere, se comportau 
asemenea celor doi ţapi din arhicunoscuta poveste. Într-adevăr, noţiunea de 
parlamentar de pe malul Bâcului este în deplină concordanţă cu sensul dat de 
Larousse (parler - a vorbi şi mentir - a minţi). A fost o greşeală fatală a PLDM-
ului. Electoratul ar mai putea ierta, dar nu va uită.  

Reacţia societăţii nu s-a lăsat mult aşteptată. „PLDM şi Filat au murit. 
Tragem apa şi mergem mai departe”, scria analistul Roman Mihăieş. Ar fi fost 
corect dar cu cine să votezi, cu cine să  mergi mai departe? Dacă ar fi fost atât 
de uşor de înlocuit PLDM cu altceva, dar, din păcate, nu era posibil în timp atât 
de scurt. Cei care se înghesuiau la rampa puterii nu erau importanţi, nu aveau 
susţinere, şi chiar nu era serioşi în declaraţiile pe care le făceau dea valma. 
Voronin va profita la maximum de găinăriile cocoşilor din Alianţă. El îl va 
susţine la maxim pe Filat pentru a distruge complet Alianţa dintre cei trei şi a 
purcede în alegeri anticipate, pentru care se pregătea chiar din momentul când 
nu a mai încăput la „treucă”. Chiar declarase că ar fi susţinut într-un fel 
candidatura dnei L. Palihovici la funcţia de preşedinte al Parlamentului. Astfel 
PLDM ar ţine sub control două dintre cele mai importante posturi în stat – 
Guvernul şi Parlamentul, iar PCRM parcă nu ar fi dorit nimic. Interesul PCRM 
era de a-l compromite cât mai mult pe V. Filat în faţa alegătorilor săi. „Moldova 
fără comunişti. Moldova fără Voronin!” au fost lozincile cu care PLDM a 
câştigat în alegerile parlamentare precedente.  

S-a întâmplat însă o minune. Cei atât de porniţi unul împotriva altuia 
încât se părea că nu mai există nicio șansă de împăcare, s-au aşezat la masa de 
tratative şi au ieşit cu varianta cea mai optimă pentru situaţia de atunci – crearea 
Coaliţiei de Guvernare Pro-Europeană. În acea situaţie când exista interesul  
major de a ajunge cu bine la semnarea acordurilor la Vilnius şi interesul major 
al Rusiei şi al calului troian al ei din parlamentul de la Chişinău de a zădărnici 
semnarea documentelor, formarea noii coaliţii de guvernare – formarea 
guvernului în frunte cu Iu. Leancă şi alegerea noului spicher Igor Corman a fost 
cea mai bună soluţie [205]. Soluţie care a dejucat planurile Moscovei. 
Parlamentul a acordat pe 30 mai 2013 vot de încredere Cabinetului de Miniștri 
în frunte cu Iu. Leancă cu 58 de voturi din partea deputaţilor - 31 deputați din 
PLDM, 15 deputați PD, 7 deputați din grupul Hadârcă, dar şi de 3 deputaţi din 
grupul Mişin, deputaţii Veronica Abramciuc şi Serghei Sîrbu. Cât priveşte 
alegerea spicherului aici chiar a fost dejucat planul Moscovei şi al stângii 
basarabene. „Comuniştii au pierdut şansa de a crea o coaliţie de stânga în luna 
mai a anului curent. Au fost şanse reale să creăm o guvernare de centru-stânga 
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şi vreau să vă spun cu certitudine că acest lucru a fost discutat foarte serios, în 
special, în seara zilei de 2 mai, atunci când a doua zi putea fi votat un 
Preşedinte al Parlamentului, inclusiv din partea fracţiunii PCRM” a declarat I. 
Dodon [205]. Pe 3 mai 2013, cu o oră până la expirarea termenului stabilit de 
Constituţie, a fost ales spicherul parlamentului (un nou record). Trebuie să 
apreciem în acest caz poziţia preşedintelui PLDM V. Filat şi a PLDM M. Lupu 
care, rămaşi fără posturi (de fapt M. Ghimpu a rămas fără post de mai mult 
timp), au dat dovadă de maturitate politică, punând interesul naţional mai 
presus decât cel personal. 

Cu regret conducerea de vârf a Partidului Liberal nu a procedat în modul 
cel mai adecvat în această situaţie. Chiar dacă privită dintr-un punct de vedere 
strict partinic acţiunea grupului parlamentar Hadârcă a fost o scindare a 
Partidului Liberal, participarea ei la formarea Coaliţiei de Guvernare Pro-
Europeană şi la guvernare (prin miniştrii săi), de asemenea, a fost cea mai bună 
soluţie (la momentul respectiv). Fără votul lor Coaliţia nu ar fi existat. Astfel ei 
au dat dovadă de o supremaţie a interesului naţional asupra celui de partid.  

A se vedea totuşi cu ce realizări au venit „aleşii poporului” spre finele 
acelei sesiuni. Ele era apreciate în mod diferit funcţie de viziunea celui cale le 
aprecia. Indiscutabil, în situaţia în care s-a aflat timp de mai multe luni, cel mai 
mare bun a fost depăşirea crizei politice prin alegerea noii Coaliţii de Guvernare 
Pro-Europeană, continuatoare a cursului pro-european care, speranța fiind (de 
atâtea ori se călcase pe greblă în cele mai importante momente!) de a ajunge cu 
bine la summitul de la Vilnius.  

Toată lumea era mulţumită că, în sfârşit, criza politică a fost depăşită şi 
guvernarea putea să se concentreze mai mult asupra rezolvării stringentelor 
probleme, cu care se confrunta societatea. Doar V. Voronin şi acoliţii săi 
turbau. „Noua coaliţie de guvernare a fost creată ca urmare a unor acţiuni de 
şantaj. D. Diacov şi-a constrâns colegii din partid să formeze o nouă majoritate 
parlamentară alături de liberal-democraţi, în caz contrar i-a ameninţat că el şi 
alţi cinci deputaţi vor părăsi fracţiunea parlamentară (dacă într-adevăr a făcut 
acest lucru atunci tot respectul pentru D. Diacov – n.a.)” declara V. Voronin 
[175, p.58]. Turba nu numai Voronin. Turba şi Kremlinul după eşecul de 
readucere a unei guvernări promoscovite antieuropene la putere. La summitul 
de la Vilnius a apărut o şansă istorică de a scăpa de îmbrăţişarea ursului, care 
dura, cu mici întreruperi, peste 200 de ani. 

Nemulţumit era şi I. Dodon, acest politician zămislit (tot de Moscova!) 
prin metodă accelerată, care nu a votat guvernul Leancă şi a produs nemulţumiri 
în propriul său partiduţ pri(h)vatizat. „În Partidul Socialiştilor s-a format de 
vreo jumătate de an o mică grupare de deviaţionişti în număr exact de două 
persoane (era vorba despre V. Abramciuc şi V. Crîlov – veterani ai Partidului 
Socialist. Chiar că „Obraznicul mănâncă praznicul”. În adevărat stil rusesc, 
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Dodon, un obraznic venit în partid cu puţin timp în urmă, s-a cocoţat în vârful 
piramidei partinice) care sprijină activ ideea votării pentru un guvern de 
dreapta. Se opune categoric referendumului anti-Chirtoacă. Noi păstrăm 
calitatea de partid de opoziţie independent şi nu vom fi în slujba politică a 
nimănui”, declara cu emfază I. Dodon [175, p.59]. Pe de altă parte, V. 
Abramciuc îi reproşa: „Lui I. Dodon i se va propune să părăsească partidul. El 
a greşit când a crezut că o să vină într-un partid cu scopuri meschine şi o să-l 
acapareze. El trebuie să înţeleagă că planurile lui de a deveni boierul 
Partidului Socialiştilor au eşuat” [175, p.59]. 

Se crea impresia că nemulţumiţi era şi „grupul celor cinci liberali” care, 
cu regret, au greşit lamentabil când nu au votat guvernul Leancă, de altfel, 
propus de către M. Ghimpu. Dincolo de supărările obiective pentru cele ce i s-a 
întâmplat Partidului (se are în vedere criza din interior), ei nu trebuiau să se 
plaseze de aceeaşi parte a baricadei cu comuniştii. Electoratul nu ar fi înţeles 
acest lucru, oricare ar fi fost explicaţiile. „Comportamentul celor patru liberali 
la votarea Guvernului, a fost jalnic, lamentabil, ruşinos şi nejustificat. Ei nu    
s-au putut depăşi politic şi s-au bâlbâit într-un mod penibil. Ei au trebuit să 
voteze, cu atât mai mult, cu cât au cerut insistent un alt premier decât Filat…”, 
menţiona V. Pavlicenco [175, p.59]. Pentru Partidul Liberal, plasat impropriu în 
opoziţie alături de comunişti, veneau timpuri extrem de dificile.  

Marea speranţă era în „Guvernul Leancă”, care putea să „dreagă” ceea ce 
au distrus cu atâta iresponsabilitate predecesorii săi. Iu. Leancă susţinea că toate 
partidele fostei guvernări trebuie să-şi recunoască erorile şi să şi le asume. 
Reprezentanţii Grupului Partidului Popular European şi ai Grupului 
Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European saluta învestirea noului 
Guvern de la Chişinău şi alegerea noului preşedinte al Parlamentului Republicii 
Moldova.  „Acordul semnat, ieri, este un câştig pentru Republica Moldova şi 
populaţia acestei ţări”. 

Prioritatea nr. 1 trebuia să rămână integrarea europeană. „Trebuie să te 
aliezi şi cu necuratul pentru a trece podul” spune o veche zicală românească, 
născută de inteligenţa Neamului şi utilizată de atâtea ori pe parcursul ultimilor 
2000 de ani pentru a supravieţui în urma interminabilelor invazii ale puhoaelor 
din est. După ce va trece podul pot fi rezolvate şi alte probleme majore cum ar 
fi construirea statului de drept. Sub umbrela Uniunii Europene va fi mult mai 
lesne de a atinge acest deziderat extrem de important, dar care era un proces de 
lungă durată. Nici Roma nu s-a construit într-un an. România şi Bulgaria, care 
se aflau deja de cinci ani în Uniunea Europeană sub controlul ei riguros, aveau 
încă multe restanţe la acest capitol. Ce să mai vorbești despre Republica 
Moldova care nu avea niciun control. Voronin în perioada sa de guvernare când 
mima diferite orientări, deseori diametral opuse dar de facto, nu dorea să intre 
nici în Uniunea Europeană, nici în cealaltă uniune efemeră – Rusia-Bielarusi. Îi 
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era mult mai bine să fie „ţariok” în bantustanul său pe nume Republica 
Moldova fără niciun control din partea cuiva. Numai aşa a putut să adune 
miliardele lui Olejka (Voronin) şi să conducă de unul singur „ţara”, 
„cumulând” funcțiile de preşedinte al Republicii, prim ministru, preşedinte al 
parlamentului şi procuror, încălcând orice norme ale Constituţiei. Desigur, 
nominal existau prim ministrul V. Tarlev, președintele parlamentului E. 
Ostapciuc, dar ei nu făceau nimic fără acceptul luio V. Voronin. 

Se auzeau tot mai multe chemări spre alegeri anticipate. Dar alegerile 
anticipate în acel an erau absolut inoportune pentru Republica Moldova (poate 
doar pentru Voronin, Roşca, Şelin, Mocanu ş.a. ca ei care doreau şi se visau 
reveniţi la putere). De aceeaşi părere era şi ministrul Integrării Europene Iu. 
Leancă, care era poate cel mai lucid din guvern. „Alegerile anticipate ar da 
peste cap agenda europeană a Republicii Moldova” a declarat el pe fundalul 
crizei politice adânci, în care a fost împinsă Republica Moldova chiar cu mâinle 
componentelor AIE. Într-adevăr, semnarea Acordului de Asociere la Uniunea 
Europeană şi a Acordului de regim liberalizat de vize planificate pentru 
reuniunea de la Vilnius din noiembrie 2013, ar fi fost dată peste cap. O 
elementară logică demonstra inoportunitatea alegerilor anticipate anume în acel 
an. În primul rând alegerile anticipate însemnau cel puţin o jumătate de an de 
timp pierdut în campaniile electorale. În rândul doi cei trei lideri ai Alianţei deja 
se mâncau ca câinii, dar ce spectacol de prost gust ar fi demonstrat ei în alegeri 
şi care ar fi fost reacţia electoratului la acel spectacol. În rândul trei comuniştii 
doar aceasta aşteptau: pe fundalul neînţelegerilor între cei trei să revină la 
putere. Dar aceasta ar fi însemnat sfârşitul vectorului european al Republicii 
Moldova şi reorientarea ei spre est.   

Tocmai când istoria a dat Republicii Moldova o nouă şansă, pe care nu 
trebuia s-o rateze cum a ratat-o în 1998, tocmai atunci când se bucura de atâta 
susţinere din partea Uniunii Europene, apăreau doritorii de alegeri anticipate. 
Vizitele cancelarului german Angela Merkel şi a preşedintelui Consiliului 
Europei Jose Manuel Barosso, ale miniştrilor de externe ai Marii Britanii şi 
Suediei, preşedintelui Poloniei Bronislaw Komorowski, dar şi ultimele vizite 
ale miniştrilor de externe ai Marii Britanii William Hague, al Poloniei 
Radoslaw Sikorski şi al Suediei Carl Bildt confirma acest lucru. Republica 
Moldova era invidiată de Ucraina, care o considera lider în parteneriatul estic. 
Era susţinută de foştii confraţi de lagăr socialist şi sovietic Polonia, Cehia, 
Lituania, Letonia, nemaivorbind de România [206]. Tocmai această susţinere 
făcea să turbe Moscova, care îşi vedea ameninţate interesele geopolitice. E la 
mintea cucoşului că ea va face tot posibilul pentru zădărnicirea acestui proces 
de apropiere de Uniunea Europeană şi nesemnarea acordurilor în toamnă.   

Să nu înţeleagă cei trei lideri ai AIE această axiomă? Să nu înţeleagă acea 
parte a mass mediei, implicată în acest joc murdar al adversarilor interni ai 
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Alianţei şi Moscovei, că era şi ea folosită? Exista însă şi jurnalişti treji la minte, 
pătrunşi de gravitatea situaţiei în care se află Republica Moldova. „Nu daţi foc 
la ţară” este un bun îndemn al lui Tudor Darie atât celor trei lideri cât şi unor 
jurnalişti, unor posturi de televiziune, care se goneau doar după showuri. Marea 
speranţă – Alianţa trebuia să supravieţuiască în pofida tuturor loviturilor, la care 
era supusă, chiar şi din partea a lor săi. Cei trei lideri trebuiau, scrâşnind din 
dinţi, să „treacă podul” împreună. Ceea ce aveau de împărţit să împartă după ce 
„trec podul”. Să fie împreună măcar până în toamnă până la semnarea celor 
două Acorduri. Cu ochii pe ei stăteau nu numai cei care au crezut în ei şi i-au 
votat. Cu ochii pe ei stăteau partenerii europeni, vecinii ucraineni şi georgieni, 
prietenii din fostul lagări socialist şi sovietic [203].  

Cine mai putea tempera acţiunile sinucigaşe ale celor trei? „Domnul 
Preşedinte trebuie să facă dreptate în anul acesta. De el depinde dreptatea”, a 
subliniat după venirea de la Bruxel liderul PL, M. Ghimpu. Avea dreptate însă 
doar atunci când ei l-ar fi ascultat. „Dumnezeu te ajută, însă în traistă nu-ţi 
pune”. În „traistă” trebuiau să pună fiecare dintre cei trei lideri şi atunci 
preşedintele N. Timofti (o personalitate cumpătată, responsabilă, un om la locul 
lui, însă batjocorit pe nedrept de tot soiul de clovni politici, precum Iu. Roşca, 
care într-o emisiune de la postul Publika TV, cu aere de mare cunoscător în ale 
politicii, opera cu termeni gen „moş Timofte”, „paiaţă” ş.a.) îi va ajuta.  

Colac peste pupăză. În acea situaţie extrem de dificilă pentru Republica 
Moldova bravii europeni mai adaugă gaz în foc, turnând apă la moara 
comuniştilor. Comisia de la Veneţia a considerat neconstituţională interzicerea 
în Republica Moldova a simbolurilor comuniste „Secera şi Ciocanul”. Şi 
aceasta avea loc în pofida Rezoluţiei „Reunificarea Europei divizate: 
promovarea drepturilor omului şi a libertăţilor civile în regiunea OSCE în 
secolul XXI” (2 iulie 2009) în care se spune: „În secolul XX, ţările europene au 
cunoscut două mari regimuri totalitare, nazismul şi stalinismul, care au dus la 
genocid, la încălcarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, la 
crime de război, precum şi la crime împotriva umanităţii”. Ce nu era clar? 
Nazismul, simbolul căruia este „Zvastica”, şi comunismul, simbolul căruia este 
„Secera şi Ciocanul”, sunt două regimuri totalitare, care au dus la genocid, la 
încălcarea drepturilor omului, la crime împotriva umanităţii. Cum poţi blama 
regimul şi să nu interzici simbolurile lui, prin care el se propagă? Cum poţi 
egala, în sfârşit, cele două regimuri criminale, ca mai apoi pe unul dintre ele, 
drag unor adepţi ai stângii europene, să-l justifici? Să înţelegem că şi în 
Uniunea Europeană (nu numai în cea Sovietică) una se spune şi alta se face. 
Despre care drepturi ale Omului vorbeau stimabilii membri ai Comisiei de la 
Veneţia? Despre moftul comuniştilor moldoveni de a utiliza aceste insemne 
criminale? Dar dreptul urmaşilor milioanelor de oameni masacraţi de regimurile 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   405 
 
criminale comuniste, care „au comis crime împotriva umanităţii” sub aceste 
simboluri cine le va apăra?  

Această recomandare nesăbuită a Comisiei de la Veneţia venea şi în 
pofida faptului că mulţi istorici, inclusiv europeni, au demonstrat că nu a fost 
nicio deosebire între regimurile nazist şi comunist, că ambele au fost regimuri 
totalitare criminale, vinovate de lichidarea a zeci de milioane de oameni, de 
declanşarea celei mai mari conflagraţii, pe care a cunoscut-o civilizaţia umană 
pe întreaga perioadă de existenţă. Bravii europeni din Comisia de la Veneţia 
mari „apărători ai drepturilor omului” au scuipat pe memoria milioanelor de 
victime strivite sub aceste simboluri satanice.  

Atunci care este deosebirea între „Zvastica” nazistă interzisă de peste 60 
de ani şi „Secera şi Ciocanul” comuniste în viziunea stimabililor membri ai 
Comisiei de la Veneţia? Poate doar că sub satanicul însemn „Zvastica” au căzut 
mai mulţi din vestul Europei, iar sub „Secera şi Ciocanul” – în mare parte din 
estul ei. Atunci unde e logica? Sau drepturile omului sunt diferite pentru un 
european şi unul din afara ei. De ce se scuipă pe memoria celor trecuţi prin 
închisorile, lagărele de concentrare comuniste nu mai puţin straşnice decât cele 
naziste, foametea organizată, deportările interminabile, pe memoria celor peste 
60 milioane (după unele surse atinge cifra de 100 milioane) de jertfe ale 
regimului comunist căzute sub simbolurile „Secera şi Ciocanul”. De ce ei apără 
drepturile lui Voronin, care nici măcar nu este comunist prin convingere, 
ascunzând miliardele fecioraşului său capitalist sub aceste simboluri, iar 
drepturile celora, bunicii, părinţii, fraţii cărora au căzut de mâna celor care 
purtau aceste insemne criminale, sunt încălcate atât de flagrant.  

Avea perfectă dreptate M. Ghimpu când spunea că această recomandare a 
Comisiei de la Veneţia nu este obligatorie pentru Republica Moldova. „Secera 
şi Ciocanul” în ochii europenilor infectaţi de virusul stângismului şi cei din 
fostul lagăr socialist aveau esenţă diferită. „Noi nu suntem Republica Sovietică 
Socialistă a Uniunii Europene” a mai declarat M. Ghimpu. 

De menţionat că interzicerea simbolurilor regimului comunist nu a fost 
doar un moft al românilor basarabeni, cum poate consideră Comisia de la 
Veneţia, ci a fost o stare de spirit caracteristică ţărilor din fosta URSS „Susţineţi 
interzicerea simbolurilor sovietice în ţările din fosta Uniune Sovietică?” a fost 
întrebarea postată la postul de televiziune RTVi, unicul post rusesc care şi-a 
expus o părere pozitivă. Potrivit rezultatelor sondajului, 77,8% din 
telespectatori au susţinut interzicerea simbolurilor sovietice în ţările din fosta 
Uniune Sovietică. Şi atunci ce face Comisia de la Veneţia: apără interesele celor 
77,8%, care sunt pentru interzicerea simbolurilor comuniste, sau a celor 22,2% 
de rătăciţi, nostalgici ai vechiului regim totalitar comunist. 
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6.2.6.5. Participarea Republicii Moldova la summit-ul de la Vilnius 
 

„Europa e formată din trei familii de popoare: familia popoarelor 
germane, a celor latine şi familia popoarelor slave. Părerea mea e că 

dominantă e latina şi spiritul european nu e nici slav, nici german, ci latin. 
Latinitatea e dominanta europeană”. 

(Petre Ţuţea) 
 

 După rezolvarea cât de cât a problemelor interne (alegerea Preşedintelui, 
Republicii, preşedintelui Parlamentului şi a Guvernului) Coaliţia de Guvernare 
Proeuropeană a continuat cu mai multă insistenţă pregătirile către Summitul de 
la Vilnius, preconizat pentru 28 noiembrie 2013. Graţie faptului că ex-ministrul 
Integrării Europene Iu. Leancă, care se ocupa de pregătirile către acest 
important eveniment, a fost ales în fruntea guvernului, îi oferea mai mult spaţiu 
şi sprijin logistic pentru buna prezentare la acest important summit. De 
menţionat susţinerea nu doar a Coaliţiei, ci a întregii societăţi.  

 În acest scop pe 3 noiembrie 2013 în PMAN a fost organizată o Mare 
Adunare Naţională în sprijinul integrării europene, al Summitului de la Vilnius. 
De fapt la 3 noiembrie a început numărătoarea inversă: până la Summitul de la 
Vilnius rămăseseră 25 de zile [207]. Din toate colţurile Republicii au venit peste 
100000 de oameni (o analiză comparativă a imaginilor postate pe internet cu 
cele de la Marea Adunare Naţională de la 27 august 1989, când, conform 
datelor oficiale, au participat circa 750000 de oameni, demonstrează că numărul 
participanţilor la această manifestaţie poate fi cel puţin de două ori mai mare), 
 

 

Marea Adunare Naţională în sprijinul aderării RM la UE (03.11.2013).  
https://www.youtube.com/watch?v=YRlSIYPv_fY 

 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   407 
 
care au inundat PMAN şi zonele aferente ei ale Parcurilor „Ştefan cel Mare” şi 
al Catedralei. În sfârşit, PMAN a fost resfinţită după mulţi ani, în care în 
repetate rânduri a fost pângărită de ciuma comunistă.  

Pe drept cuvânt, manifestaţia din 3 noiembrie 2013 putea fi comparată 
doar cu Marea Adunare Naţională de la 27 august 1989, atât după numărul de 
participanţi, cât şi ca importanţă a ei. Sutele de mii de oameni au venit nu 
mânaţi din urmă, siliţi de cineva, cum vociferau comuniştii, socialiştii şi alţi 
trubaduri ai Moscovei, dar şi unii rătăciţi ci, în mare parte, chemaţi de glasul 
interior, de grija faţă de viitorul copiilor şi nepoţilor lor, de datoria de cetăţeni ai 
acestui mult pătimit colţ de pământ.  
        Şi Dumnezeu a fost cu Republica Moldova, dând în acea zi de duminică o 
zi călduroasă (la direct şi la figurat) şi cu mult soare. Această adunare 
constituantă destul de reprezentativă a parafat de facto Acordul de Asociere la 
Uniunea Europeană (aşa cum parlamentul străzii din 1989 a votat legea privind 
revenirea la grafia latină). Pentru a atinge astfel de performanţe, păstrând 
aceleaşi proporţii, Rusia ar trebui să adune în piaţa lor roşie 6-10 mln. de 
oameni, ceea ce e absolut irealizabil pentru ei. 
 Marea Adunare Naţională a fost deschisă cu intonarea Imnului Republicii 
Moldova de către reputata cântăreaţă de operă Valentina Naforniţă, membră a 
Operei Naţionale de Stat din Viena, urmată mai apoi de excelentul imn al 
Uniunii Europene care, se spera că într-un viitor apropiat, va fi cel de-al doilea 
imn al Republicii Moldova. Privită de sus, Piaţa Marii Adunări Naţionale era ca 
o mare azurie de la fâlfâitul drapelelor UE, dar şi de la albastrul din tricolorurile 
naţionale (prezenţa albastrului în tricolor este un argument în plus că spaţiul 
românesc face parte organic din spaţiul european). În acea zi capitala Chişinău 
şi prin cromatică a fost una europeană. Cum era şi firesc, luările de cuvânt au 
fost deschise de preşedintele Republicii, N. Timofti, care a declarat emoţionant: 
„Am venit să susţinem o idee comună: cauza europeană. Ne-am adunat aici în 
PMAN cu răbdare. Trebuie să credem în şansa noastră şi în steaua noastră. Va 
trebui să muncim mai mult pentru a ajunge la standardele europene. Avem 
puterea să realizăm această misiune, pentru noi şi viitoarele generaţii. 
Moldova aparţine Europei” [175, p.107].  

Orice ar îndruga duşmanii (dar şi unii ultrapesimişti), N. Timofti a fost o 
bună găselniţă într-o perioadă foarte complicată. Şi această Mare Adunare 
Naţională era parţial succesul Domniei Sale, care a contribuit la cimentarea 
Coaliţiei de la guvernare. De menţionat faptul că un cuvânt de salut şi de 
îndemn către manifestanţi şi cei rămaşi acasă, printre alţi vorbitori, a rostit cel 
care a deschis Marea Adunare Naţională de la 27 august 1989 – Ion Hadârcă. 
După 24 de ani I. Hadârcă în final a rostit acelaşi îndemn creştinesc „Pace în 
suflet”, neauzit însă de unii dintre cei care ar trebui să fie primii creştini (mă 
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refer la comuniştii proruşi în sutane), care în acelaşi timp în biserici chemau 
lumea la nesupunere civică „împotriva sodomiei!”. În final sutele de mii din 
PMAN în unanimitate au spus un „DA” foarte clar cursului proeuropean al 
Republicii Moldova, au dat undă verde Summitului de la Vilnius. Europenii au 
salutat decizia „adunării constituante” din Piaţa Marii Adunări Naţionale. 
Postul de televiziune EuroNews declara în seara acelei zile: „Cei peste 100000 
de oameni aflaţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale au susţinut unanim cursul 
proeuropean al Republicii Moldova” [175, p.108]. Având acest mandat, 
guvernanţii nu ar trebui să acorde atenţie nici duşmanilor externi, dar nici 
cozilor de topor din interior. Pe duşmanii interni ai integrării europene îi 
înţelegi. Ei îşi justifică în acest mod susţinerea morală şi materială, pe care o 
primesc din partea Rusiei, ei slujesc stăpânul, iar sluga nu este liberă în decizii. 
Poți să-i înţelegi într-un fel pe unii pesimişti, ultraunionişti, care au rămas acasă 
în acea zi memorabilă şi veneau cu critici la adresa acestui cel mai mare 
eveniment din ultimul timp. Sutele de mii din PMAN au susţinut unanim cursul 
proeuropean promovat de coaliţia de guvernare. Miile din diaspora Republicii 
Moldova din Franţa, Spania, România, Estonia ş.a. au făcut acelaşi lucru. 
Partenerii europeni susţin masiv Republica Moldova în acest curs proeuropean.  

Reacţia Kremlinului nu s-a lăsat mult aşteptată. Oficialii ruşi 
preîntâmpinau oficialităţile moldoveneşti că în Rusia muncesc peste 500000 de 
moldoveni. Déja mii de moldoveni sunt deportaţi sau întorşi înapoi de la hotarul 
Rusiei. Se face acest lucru pentru a intimida, a frâna calea Republicii Moldova 
spre Vilnius. Dar efectul va fi contrar celui scontat de ruşi. „Am lucrat doi ani 
la stroikă în Moscova, shi amuia ei pe mine m-o deportat! Am să shiu cu 
Europa, shi am să mă duc în altă parte, m-am săturat să îşi bată joc de mine 
rîsurile ruseşti”, apare pe unul din site-urile de socializare mărturiile unui biet 
moldovean deportat ca un criminal din Rusia [175, p. 110].  

„Revoluţia comunistă a eşuat, drumul spre Vilnius este liber”. Dar şi 
forţele antieuropene s-au activizat în acea perioadă. Mult trâmbiţata revoluţie de 
catifea a comuniştilor, plămădită de vreo jumătate de an, s-a dezumflat ca o 
băşică fără nici un efect. „Pohodul spre Chişinău” s-a împotmolit. Pe 23 
noiembrie 2013 comuniştii au demonstrat că locomotiva lor nu mai are aburi. 
Toate provocările organizate de aceşti nătărăi (provocările la Bălţi, Comrat, 
Tiraspol) nu le-a ajutat la nimic. Chiar şi tactica lor diabolică de a folosi în 
scopurile lor meschine nemulţumirea (de altfel, justificată) a agricultorilor a 
eşuat. Manifestaţia agricultorilor, planificată pentru 23 noiembrie, a fost 
contramandată la timp. Intervenţia foarte la timp a conducerii Asociaţiei 
Agricultorilor în frunte cu V. Cosarciuc a fost una trează şi bine gândită. V. 
Cosarciuc a dat dovadă de minte trează şi maturitate politică, spre deosebire de 
unii politicieni democraţi, jurnalişti, analişti politici, care prin declaraţiile şi 
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scrierile lor „obiective” turnau apă la moara comuniştilor. Dar tocmai acest 
lucru nu trebuia făcut atunci, în acel moment extrem de important pentru 
destinul de mai departe al acestei aşchii de popor român. Din cei şase membri ai 
Parteneriatului Estic a rămas în trenul european deraiat de Rusia doar Republica 
Moldova. Rând pe rând Rusia le-a scos pe linie moartă pe Armenia, Georgia, 
Ucraina. Ultima a fost Azerbaijan, care într-o formă indirectă a refuzat 
integrarea europeană. Bielarusi are specificul ei. Această situaţie avea şi partea 
ei bună. Republica Moldova putea beneficia pe deplin de asistenţa structurilor 
europene. Ştefan Fule declarase că Republica Moldova putea beneficia de  

regimul liberalizat de vize până în luna mai 2014. Ce se cerea de la societatea 
moldovenească? Să fie unită în acest moment crucial, iar fiecare cetățean să-și  
cumpere biletul de loterie în UE. Într-un banc se spune că un ins în fiecare 
dimineaţă se ruga Domnului ca să facă să câştige la loterie. S-a întâmplat acest 
lucru vre-o şase zile la rând. La a şaptea zi un glas din cer îi spune insului 
„Cumpără măcar un bilet de loterie”. Deci, întreaga societate, toţi cetățenii 
împreună trebuiau să cumpere acel bilet de loterie. În situaţia de atunci, când în 

 
Adunătura roşie antieuropeană a comuniştilor (23.11.2013).  

https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/comunistii-au-manifestat-la-chisinau-
participarea-a-fost-cu-mult-sub-asteptarile-organizatorilor-157188 
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fiecare zi Republica 
Moldova se confrunta cu 
porcăriile comuniştilor (în 
parlament sau în stradă), 
când presiunea Rusiei 
creştea în intensitate, 
folosind toate pârghiile 
disponibile, era momentul 
amânării oricărei lupte 
fratricide, oricărei reglări 
de conturi. Toate acele 
„sincere şi cinstite lupte” 
nu făceau altceva decât să 
toarne apă la moara comuniştilor şi a Rusiei. 
 Referitor la adunătura comunistă din 23 noiembrie 2013 din piaţa Marii 
Adunări Naţionale, spurcată (a câta oară!!!) de ciuma roşie după ce pe 3 
noiembrie fusese resfinţită şi îmbrăcată în straie naţionale. După imnul naţional 
intonat de cea mai bună soprană din lume - magnifica soprană a Operei din 
Viena Valentina Naforniţă, după minunatul imn al Uniunii Europene 
„slaveanka” şi „den’ pobedy” au sunat ca o blasfemie. Atât de criticata Mare 
Adunare Naţională din 3 noiembrie de comunişti şi acoliţii lor, dar din păcate şi 
de unii ultraobiectivi (că ar fi fost doar vreo 20-30 de mii, că au fost mânaţi cu 
forţa, că au fost plătiţi) nici nu putea fi comparată cu adunătura de vreo 5000-
7000 de oameni a comuniştilor din 23 noiembrie 2013, unii dintre ei momiţi în 
piaţă cu păhărelul (a se vedea filmările făcute de CurajTV a unui rătăcit 
aghesmuit de-a binelea de la Căuşeni), alţii cu feţele crispate de ură împotriva 
naţiunii titulare cum a recunoscut la unul din posturile TV fostul avocat al 
comuniştilor Vitalie Andrievscki. 

A câta oară aceşti venetici şovini îi trimit pe românii basarabeni, pe cei cu 
adânci rădăcini în pământul acesta hrănit de sângele şi osemintele stră-
strămoşilor lor, la Bucureşti. Atmosfera din 3 noiembrie avea o amprentă clară 
europeană. Chiar şi copilul european şi veneticul bătrân euroasiat surprinşi de 
către fotoreporter vorbesc de la sine. Atmosfera din PMAN pe 23 noiembrie 
avea ceva din manifestările sovietice de odinioară: discursuri monotone, marea 
de steaguri roşii (şi nici un tricolor naţional – buni apărători ai Moldovei!!!), 
pancarte anacronice (cum e cel cu „Jos dictatura capitalului”, când cel mai 
mare capitalist era tocmai fiul celui mai mare comunist. Suna anacronic!!!), 
cântece sovietice (cât face doar intonarea de către bosul comuniştilor a 
cântecului „Den’ pobedy” spre finalul adunării). „Să salutăm întreaga 
Moldovă. Chiar şi cei care nu sunt acum aici cu noi, cu sufletul sunt alături de 

 
a)                              b) 

Generațiile proeuropeană (a) și proRusia (b) în Basarabia. 
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noi (chiar aşa să fie tov. milionar comunist!!!). Nu, noi ne-am adunat aici 
pentru a apăra Moldova de acei care vor să o distrugă şi să o fure (bună 
apărare după ce feciorul său ş.a. odrasle comuniste au furat-o, acumulând averi 
de multe zeci de miliarde – n.a.). Noi am venit azi să ne exprimăm dispreţul faţă 
de aceşti oligarhi (dar faţă de oligarhii O. Voronin, O. Reidman ş.a. ca ei? - 
n.a.). Ei despart familii (dar statistica făcută chiar pe timpul guvernării lor arată 
că maximul plecărilor basarabenilor peste hotare a fost atins în a. 2005 – n.a.). 
Această guvernare ne-a readus în situaţia anilor 90 a luptei împotriva fraţilor 
noştri din Transnistria (dar de ce nu a rezolvat problema transnistreană în 
perioada guvernării lui când nu a avut nicio piedică de nicăieri – n.a.)…Noi 
suntem în putere să asigurăm Moldovei o viaţă de sinestătătoare, dacă în 
timpul apropiat vom intra în Uniunea Vamală (care încă nu există!!! De ce nu a 
făcut acest lucru în perioada guvernării sale. Zilele acelea se împlineau 10 ani 
de la nesemnarea controversatului plan Kozak. Probabil  îşi muşca mâinile că 
nu l-a semnat–n.a.)” declarase de la tribună V. Voronin [208]. Un discurs 
agramat, plin cu minciuni şi declaraţii belicoase. 

Dorit ca o replică la Marea Adunare Naţională din 3 noiembrie 2013 
mitingul comuniştilor din 23 noiembrie a eşuat lamentabil. Mămăliga 
comunistă, pregătită timp de aproape o jumătate de an, nu a explodat. Eşecul 
marşului spre Chişinău a fost determinat în primul rând de faptul că ideea 
integrării europene nu avea alternativa, şi chiar o bună parte a simpatizanţilor 
PCRM o susţineau. „Pentru UE, cazul Republicii Moldova este mult mai 
simplu. Republica Moldova este mai democratică, mai liberă și mai puțin 
coruptă decât Ucraina…Actualul Guvern al Republicii Moldova este pro-
european şi sprijină din toată inima integrarea europeană. Această ţară este 
săracă, dar urmează o politică economică sănătoasă care înregistrează o 
creştere şi nu mai necesită sprijinul FMI…Un pericol evident este că Rusia 
poate recunoaşte Transnistria ca stat independent, aşa cum a făcut-o cu 
teritoriile georgiene Abhazia şi Osetia de Sud în 2008. …Totodată, Moscova ar 
putea utiliza datoria Transnistriei faţă de Gazprom pentru falimenta Republica 
Moldova. Dacă acest lucru se va întâmpla, FMI ar putea ajuta Republica 
Moldova, deoarece această țară a fost un client de succes” de această părere 
era cercetătorul ştiinţific superior la Institutul Peterson pentru Economie 
Mondială, Anders Aslund [175, p.122]. 

Examenul Vilnius a fost susţinut cu brio 
Istoricul, mult aşteptatul eveniment a avut loc. Pe 28 noiembrie 2013 la 

Vilnius Republica Moldova a parafat acordul de asociere la Uniunea Europeană 
şi acordul de liber schimb. În prezenţa granzilor Europei, a conducătorilor celor 
28 de state europene. Era un succes incontestabil al Coaliţiei de guvernare şi a 
celor două Alianţe de Integrare Europeană atins în pofida presiunilor exercitate 
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pe toate fronturile de către Rusia. Era succesul partenerilor europeni, în primul 
rând al bunilor prieteni baltici, polonezi, scandinavi, care au iniţiat Parteneriatul 
Estic. Pentru ei însă era un succes parţial, puţin amărât. Cu regret din acest tren 
european, în care iniţial s-au urcat 6 ţări foste republici unionale din fosta URSS 
(Bielarusi, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova), rând 
pe rând cu mâna directă a Moscovei, care-şi vedea interesele afectate (dar când 
în ultimii peste 200 de ani acest imperiu al răului nu şi-a văzut interesele 
afectate!!!) şi atins amorul propriu, au fost debarcate.  

Bielarusi a fost elementul cel mai slab al acestui Parteneriat. Rusiei nu    
i-au trebuit mari eforturi pentru a o ademeni în efemera uniune vamală. 
Armenia a căzut uşor pradă şantajului Kremlinului şi a dat înapoi. Azerbaijanul 
la fel. Cea mai mare pierdere a Parteneriatului Estic şi victorie a Rusiei (la 
moment!) a fost Ucraina, care a cedat şantajului rusesc chiar pe ultima sută de 
metri. S-a observat o dezamăgire a partenerilor europeni, în primul rând al 
polonezilor şi balticilor. Fiindu-i solicitată părerea, Ştefan Füle a adus exemplul 
polonezilor, care în 1991 erau la un nivel de dezvoltare economică chiar mai jos 
decât Ucraina şi unde se află astăzi!!! Diferenţa este enormă. Ce exemplu mai 
bun ar mai putea fi adus în favoarea oportunităţii integrării europene. „La 
Marile Adunări Naţionale din 1989 şi 1991, sute de mii de moldoveni se 
desprindeau de URSS și îşi obţineau independenţa, fiind inspiraţi şi susţinuţi de 
popoarele baltice. Astăzi, la o distanță de peste 20 de ani, când Republica 
Moldova obţine şansa de ancorare în spaţiul european, prietenii baltici rămân 
aceeaşi sursă de inspiraţie şi de sprijin pentru noi…Am considerat mereu că 
Moldova, prin potenţialul său, poate deveni un următor caz de succes după 
ţările baltice în spaţiul post-sovietic şi am crezut mereu că trebuie să 
parcurgem cu aceeaşi fermitate şi dăruire traseul european, pe care l-au urmat 
ţările din Europa Centrală şi de Est... Aderarea la Uniunea Europeană ca 
membru cu drepturi depline este un vis măreţ ce ne uneşte pe toţi şi care - 
odată cu parafarea Acordurilor de Asociere şi de Liber Schimb, dar şi cu 
anularea vizelor pentru moldoveni într-o perspectivă destul de apropiată - 
prinde tot mai mult contur…Suntem antrenaţi într-un proces anevoios, dar 
absolut necesar, prin care urmărim să reclădim din temelie modul în care este 
construită societatea noastră. Parafarea Acordurilor şi punerea acestora în 
aplicare în toamna anului viitor înseamnă crearea premiselor pentru 
integrarea economiei noastre pe o piaţă formata din 500 de milioane de 
oameni” a spus prim-ministrul Iu. Leancă în cuvântul său de salut [175, p.124]. 
Întreaga Republica Moldova savura această mare victorie cam întârziată 
(trebuia să fie în a. 1999). Anul următor – anul semnării acordurilor şi începerii 
campaniei electorale, urma să fieunul foarte fierbinte, chiar hotărâtor. 
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Ei bine, Rusia jubila. Ia îngenunchiat pe ucraineni, pe armeni, chiar şi pe 
azeri. Au încercat să-i îngenuncheze pe georgieni, reuşind parţial. La sigur, vor 
încerca să procedeze la fel şi cu Republica Moldova. Se punea deja întrebarea 
dacă va rezista până în toamna anului viitor? Nu va repeta soarta Ucrainei? Era 
foarte clar că trebuia să se pună pe treabă. Grosul problemelor urmau după 
Vilnius. Rusia va face totul ca Republica Moldova să aibă cât mai multe 
probleme. Ea, având acest „succes” cu Ucraina, încerca să-l fortifice, folosind 
în acest scop toate mijloacele posibile: şantajul economic, politic şi ideologic, 
călărind la maxim calul său troian – stânga basarabeană reprezentată de 
Voronin, Dodon, Şelin ş.a. trubaduri ai Moscovei. Se aștepta ca Rusia să-şi 
schimbe mârţoaga troiană Voronin, care nu a satisfăcut aşteptările Moscovei în 
acea toamnă foarte importantă pentru Rusia, cu armăsarul troian Dodon (ceea 
ce s-a întâmplat ulterior).  

Războiul post Vilnius al Rusiei şi al trubadurilor săi împotriva Republicii 
Moldova începuse deja. Câteva sute de patriotarzi comunişti de serviciu au 
pichetat timp de două zile (iniţial au declarat că vor sta acolo până UE nu-şi va 
rechema guvernarea pusă de ea în Republica Moldova, dau au rezistat doar 
două zile. Una e să declari şi alta e să faci!) reprezentanţa UE la Chişinău. 
Devenit deja campion la înaintarea diferitor proiecte şi soluţii sterile, fără nicio 
şansă de a fi realizate, Dodon a mai propus una gogonată – salvarea Republicii 
Moldova de la pieire (deoarece în opinia tovărăşiei sale socialiste Vilniusul este 
„Calul Troian al Republicii Moldova, care o va distruge din interior”) prin 
federalizarea ei. Adică salvarea Republicii Moldova prin distrugerea ei. Era 
curat în stilul lui Dodon. De fapt nu era nimic nou în „Noul său Proiect”. 
Proiectul dodonist nu era altceva decât arhicunoscutul plan Kozak cu vechime 
de 10 ani, scos de pe rafturile arhivei, şters colbul şi naftalina de pe el şi dat 
drept nou. „Socialiştii (e în stilul ţarului Rusiei care începea orice discurs cu 
fraza „Noi, Nicolai al II-lea, ţarul Rusiei…”, deoarece socialişti au rămas doar 
Dodon şi doamna (Greceanîi!) vor federalizarea şi progresul. Voi ce alegeţi?” 
întreba provocator marele „apărător al poporului moldovenesc” [175, p.125]. 
Ce să-i răspunzi acestui armăsar Troian al Rusiei? Toată societatea dorește, nu 
mai puţin ca el, progresul Republicii Moldova, dar doar în Marea Familie 
Europeană, dorește să scape de strânsoarea ursului estic. Federalizarea 
Republicii Moldova conform proiectului dodonist (a se citi „planul Kozak”) ar 
însemna distrugerea statului Republica Moldova şi supunerea ei Rusiei. 
Conform planului Kozak federalizarea însemna acordarea drepturilor egale 
Transnistriei, Găgăuziei şi restului Republicii Moldova ca exponenţi egali ai 
noii federaţii. Cunoscând prietenia dintre Transnistria şi Găgăuzia se poate 
lesne înțelege cât de funcţionale ar fi fost guvernările, ”federale”: toate 



414                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
iniţiativele bune ale Chişinăului ar fi fost boicotate de cuplul „Tiraspol-
Comrat”. Aceasta era salvarea dodonistă a Republicii Moldova. 

Este clar că greul problemelor urma în acea perioadă post Vilnius. 
Coaliţia liberal-democrată trebuiea să-şi suflece mâinile şi să se apuce de lucru. 
Făcând un prim pas real spre integrarea europeană ea trebuiea să facă şi 
următorii paşi. Astfel va intra în istorie ca salvator al acestei frânturi de popor 
român. Era de o importanţă vitală ca frumoasa poveste de succes să aibă un 
final realizat pe potrivă – semnarea Acordului de Asociere şi promulgarea lui.  

 
 

6.2.6.6. Semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană 
 

„Basarabia revine acasă. Acolo de unde, în anul 1940, a fost răpită” 
(Victor Nichituş) 

 

În conformitate cu decizia summitului de la Vilnius Republica Moldova 
în calea ei spre integrarea europeană trebuia să semneze trei documente de 
bază: Acordul de liberalizare a vizelor; Acordul de Asociere la Uniunea 
Europeană şi Acordul de liber schimb. 

Din 28 aprilie 2014 moldovenii au devenit mai europeni 
         În sfârşit o parte din visul basarabenilor s-a împlinit. Lor, care se află 
chiar în centrul geografic al Europei, au fost chiar în centrul ariei de răspândire 
a marii culturi cucuteniene, care s-a întins de la Carpaţi până la Kiev (Tripolie), 
li s-a permis să iasă din ţarcul încă rămas sovietic şi să intre acasă, în Europa, 
fără vize [210]. Era primul mare succes, care il făcea pe fiecare cetăţean al 
Republicii Moldova mai liber, mai european. Românii basarabeni au plătit cu 
râuri de sânge, au vărsat lacuri de lacrimi, dar la vis nu au renunţat. Puţinii, din 
păcate, care s-au ridicat la rezistenţă împotriva regimului comunist sovietic rus 
în anii 1945-1946 aşteptau să vină americanii. Americanii însă nu au mai venit, 
lăsându-i să se zbată în ghearele satanei o jumătate de secol. Românii 
basarabeni visau la acest lucru atunci când erau exterminaţi prin foame, atunci 
când li se lua credinţa, atunci când erau împrăştiaţi pe întinsurile Siberiei până 
la Cercul Polar. În acea trecere grăbită prin lume către veci ei trebuiau să-ți facă 
timp pentru adâncimi de vis, pentru memoria sutelor de mii de victime ale 
regimului comunist rus, pentru viitorul generaţiilor următoare. 

Erau şi unii sceptici, nu neapărat duşmani ai cursului proeuropean, cum 
sunt comuniştii şi tot soiul de căţei de-ai Kremlinului, care priveau cu 
scepticism şi cu un pic de ironie acea sinceră bucurie, acea tângă, argumentând 
că nici în Europa nu curg râuri de lapte şi nu totul e bine. Însă pe fundalul crizei  
generate de politica criminală dusă de Putin, pentru Basarabia aflarea în marea 
familie europeană este unica şansă de supravieţuire [210]. 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   415 
 

Republica Moldova trebuie să-și continue hotărâtă calea spre Uniunea 
Europeană în pofida lătratului buldogilor gen Voronin şi al căţeilor gen Dodon, 
Şelin, Formuzal, Petrenko, Muntean ş.a. Să se bucure de primele succese 
(călătoria fără vize), de regimul de comerţ liber, de asistenţă majoră prin diferite 
programe şi proiecte ş.a. Să facă tot posibilul pentru semnarea şi ratificarea 
Acordului de asociere şi pentru reducerea la maximum a termenului de 
preaderare la UE. 

 Acordul de asociere a fost semnat 

Acest important eveniment pentru mult pătimita aşchie de popor român  
din Basarabia a venit pe 27 iunie 2014 - cu o zi înainte de aniversarea tragicului 
eveniment când cea mai frumoasă parte a Moldovei a fost tăiată din trupul ţării 
şi călcată de cizma moscalului. În sfârşit, s-a reuşit semnarea acelui mult 
aşteptat Acord de Asociere la Uniunea Europeană. A fost un mare succes al 
guvernării de atunci aşa cum era, imperfectă, uneori zguduită din interior de 
cataclisme şi de unele găinării politice şi economice, orice ar spune adversarii, 
dar şi unii „binevoitori” şi ultrapatrioţi. Meritul este în primul rând al întregii 
coaliţii, care în acea perioadă a funcţionat perfect la nivel de guvern, parlament 
şi preşedinţie. Coaliţia a devenit de beton după alegerea foarte bună a 
preşedintelui Republicii (ultimul pas foarte bine calculat al preşedintelui privind 
acordarea dreptului de semnare a Acordului prim-ministrului a fost un argument 
în plus) şi, în special, după extrem de reuşita rocadă făcută în aprilie 2013 (se 
are în vedere retragerea din prim-plan a premierului de atunci V. Filat şi a 
preşedintelui parlamentului M. Lupu), când alianţa era pe muchie de cuţit, iar  
Voronin deja se vedea pe cal alb în viitoarele alegeri anticipate.  

Indiferent de simpatiile politice pentru acest pas curajos, care a adus 
Republica Moldova la semnarea Acordului, ar trebui aduse mulţumiri lui V. 
Filat şi M. Lupu pentru pasul făcut care, probabil, nu a fost uşor. A fost meritul 
premierului Leancă care, în funcţia de premier, într-un mod consecvent a 
continuat cursul proeuropean pornit tot de el în funcţia de ministru de Externe 
în guvernele anterioare. A fost meritul Ministrului de Externe şi al Integrării 
Europene dna N. Gherman care, de asemenea, a fost una din cele mai reuşite 
soluţii ale actualei coaliţii de guvernare.  

Deci, a avut loc un eveniment epocal pentru Republica Moldova, aflată 
într-o situaţie extrem de complicată, luând în consideraţie expansionismul tot 
mai pronunţat al Rusiei în raport cu vecinii ei. Desigur, a ajutat-o într-o 
oarecare măsură şi faptul că nu a fost singură în faţa agresorului. Pe 27 iunie, la 
Bruxelles, în prezenţa celor 28 de şefi de state europene, a avut loc un 
eveniment istoric pentru Basarabia. Republica Moldova a devenit țară asociată a 
Uniunii Europene. A fost un moment crucial, istoric, decisiv, o nouă 
deschidere, un nou început pentru Republica Moldova, un început care va 
marca destinul ei pe decenii. Din acea zi românii basarabeni au devenit mai 
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aproape de marea familie europeană, mai aproape de Ţară. „Este o zi istorică 
pentru aceste ţări, pentru ţările UE şi pentru întreaga Europă. Cele trei ţări şi-
au manifestat aspiraţiile europene, dorinţa de a trăi conform standardelor 
europene şi de a împărtăşi valorile europene. UE s-a angajat să ajute ţările din 
Parteneriatul Estic să implementeze reformele necesare pentru a se apropia de 
un nou nivel de viaţă. Semnarea Acordului de asociere nu trebuie văzut ca un 
sfârşit de cale, dimpotrivă, ca un nou început în calea europeană”, a declarat 
Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso [211]. Un proiect de lege 
în acest sens a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, prin 
Hotărârea nr. 487 din 28 iunie 2014, transmisă Preşedintelui Nicolae Timofti, 
care l-a prezentat spre ratificare parlamentului [174, p.33]. 

A fost cel mai mare succes pe plan extern al Republicii Moldova în 
ultimii 25 de ani. Au fost peste 20 de ani de orbecăit prin întuneric, cedări, 
şovăieli, însă prin semnarea Acordului s-a pus capăt şovăielilor. Vectorul era 
unul foarte clar. Urmau să fie realizate pas cu pas acţiunile stipulate în Acord 
ca, în final Republica Moldova să devină membru deplin al Uniunii Europene. 
„După asocierea cu Uniunea Europeană, statutul Republicii Moldova este 
același ca al unui stat membru UE. Iar dacă UE va continua să ne treacă ţara 
prin etapele de candidat, preaderare şi aşa mai departe, noi vom trece formal 
prin ele, însă nu cred că va fi ca şi în cazul celorlalte state, care au aderat până 
în 2007…Să avem mai puţină corupţie sau chiar deloc, să aibă loc 
implementarea reformelor, să aibă loc o cumințire a politicienilor şi o creştere 
a nivelului lor de integritate şi de corectitudine, după care trebuie să aibă loc, 
în mod normal, integrarea propriu-zisă. Aceasta odată cu venirea fondurilor 
europene, modernizarea Republicii, infrastructurii, creşterea nivelului de trai, 
creşterea numărului de locuri de muncă. În mod normal, în maximum zece ani, 
ar trebui să aibă loc şi integrarea europeană propriu-zisă, Moldova să devină 
stat membru cu drepturi depline”, considera Primarul general al municipiului 
Chișinău, D. Chirtoacă [174, p. 34]. 

Însă după acest mare succes al guvernării Republicii Moldova urmau paşi 
grei. Faptul că Rusia a permis atât de uşor semnarea Acordului (Kremlinul şi 
cozile de topor, coloana a 5-a) nu însemna că ea s-a resemnat cu acea pierdere. 
Nu era în stilul ei. Dovadă erau acţiunile Rusiei în estul Ucrainei. Dovadă a fost 
şi ameninţarea directă a viceministrului rus de Externe Grigore Karasin: 
„Acordul de asociere dintre Republica Moldova, Ucraina şi Uniunea 
Europeană va avea consecințe grave” [174, p.34]. Ameninţarea nu a întârziat. 
Rusia a pus în aplicare planul său de rezervă: compromiterea cursului european 
al Republicii Moldova prin organizarea până în alegerile din toamnă a tot soiul 
de provocări şi a unei campanii electorale fără precedent a partiduţelor 
promoscovite. Drept dovadă a fost şi acţiunea organizată la Bruxel în ziua 
semnării Acordului, de către cei aproximativ 100 de ţipălăi socialişti ai lui 
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Dodon, care au fost duşi să-şi etaleze prostia şi slugărnicia putinistă în faţa 
întregii comunităţi europene. Un simplu calcul arăta că cheltuielile suportate de 
acest partiduţ-fantomă era de minimum 60 - 70 de mii de euro, adică de peste 1 
mln de lei. De unde avea acest Dodon atâţia bani? Era foarte clar de unde au 
venit banii. Organele de drept trebuiau să se sesizeze, fiindcă acest act era un 
element al campaniei electorale. „Noi, socialiştii, ne asumăm angajamentul de 
a anula oficial acordul privind Asocierea cu Uniunea Europeană”, a declarat 
deputatul socialist I. Dodon stăpânilor săi la adunătura camuflată sub pompoasa 
denumire de „…cel de-al 3-lea For parlamentar internaţional „Noile dimensiuni 
ale dialogului parlamentar în perioada actuală”, Moscova, 26 iunie [174, p. 
35]. „Am semnat la Moscova un Acord de colaborare între PSRM şi Partidul 
„Spravedlivaia Rossia” (în Rusia actualmente toate partidele politice se află 
„sub Putin” – n.a.)” a mai declarat trădătorul de neam Dodon [211]. A se 
observa, angajament luat cu o zi înainte de semnarea Acordului şi pus în 
aplicare chiar din ziua următoare. Cât de operativ lucrau. Erau grăbiţi, simțeau 
că le fugea pământul de sub picioare. Era doar un început în marea luptă, pe 
care o va da Rusia pe Frontul din Vest (din Basarabia) pentru a compromite 
cursul european al Republicii Moldova. Alţi sateliţi ai Kremlinului – Voronin, 
Stepaniuc, Şelin, Garbuz, şi mai noul „salvator al naţiunii de sărăcie”, R. 
Usatâi, lansat de Rusia pe banii ei în lupta electorală, au beneficiat şi ei din plin 
de ajutorul „dezinteresat” al Rusiei. Rusia a deplasat bătălia finală pentru 
alegerile din toamnă. 

Ce se putea contrapune ruşilor şi cozilor de topor naţionale? Urma, în 
primul rând, începerea pregătirilor către alegerile parlamentare din toamnă. 
Trebuia făcută o chemare către întreaga societate, către partidele politice 
extraparlamentare: să fie toţi într-un gând (cum au fost partidele politice din 
România la momentul crucial prin Declaraţia de la Snagov); s-ă lase discordia 
dintre ei, reglările de conturi, luptele interne fratricide pentru după alegeri; să 
demonstreze imperiului că pot fi uniţi când naţiunea cere. Partidul Democrat şi 
Partidul Liberal-Democrat începuseră campania electorală, iar Partidul Liberal 
este încă în aşteptare. Dar tocmai pe dreapta eşichierului, unde cu adevărat se 
promovau valorile naţionale, era cea mai mare problemă. Divizarea Partidului 
Liberal nu a fost cea mai bună soluţie. Ce aurma de făcut pentru salvarea 
acestui sector, fără de care o viitoare coaliţie nu ar fi fost completă? Unificarea 
forţelor de dreapta! Experienţa a demonstrat în nenumărate rânduri că 
alegătorul, în special, cel indecis, vine acolo unde este putere. O variantă ideală 
pentru toată dreapta, pentru toţi cei cu pronunţate aspiraţii naţionale, ar fi ca în 
toamnă să se lanseze cu un singur partid (bloc) liberal. Cu regret, rânza 
moldovenească, bat-o s-o bată, care le-a jucat de atâtea ori festa basarabenilor, 
le putea juca festa şi în alegerile parlamentare din toamna a. 2014, dar ea putea 
fi fatală atât pentru toţi cei de dreapta, cât şi pentru Partidul Liberal însuşi.  
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6.2.6.7. Formarea Alianţei pentru Integrare Europeană AIE 3 
 

Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 s-au soldat cu următoarele 
rezultate: PSRM – 25; PLDM – 23; PCRM – 21; PDM – 19; PL-13. O scurtă 
analiză a rezultatelor arăta că nu a trecut fără urmări criza în Partidul Liberal 
Democrat din Moldova, care a pierdut apr. 30% din mandate comparativ cu 
scrutinul trecut. Rezultatul era, într-un fel, previzibil cu toate că victoria lui 
Dodon a fost ca un duş rece. Vorba unuia de pe rețele de socializare:                   
AIE =46,21%, Taejnii Soiuz = 38,45%. Într-un fel a avut dreptate Dodon în 
ziua alegerilor că „…luni dimineața mulți vor trebui să ia valeriancă” [174, 
p.75]. Dodon însă trebuia să le mulţumească democraţilor, care au scos din 
cursa electorală partidul lui Usatîi, fapt ce i-a adus în plus 10-15 mandate.   

O analiză la rece a acestor rezultate arată că a fost unul relativ corect cu 
mai puține atacuri reciproce (comparativ cu cele precedente), dar şi cu mai 
puţini concurenţi electorali (24 comparativ cu 39 în a. 2010 – era deja un mic 
progres!). Pentru prima oară în istoria alegerilor pe ultima sută de metri a fost 
eliminat un partid - partidul pro-rus „Patria” al lui R. Usatîi (de fapt, nu al lui ci 
unul de împrumut), conform presei agent al serviciilor secrete rusești, bănuit de 
legături cu lumea interlopă. 

Amărăciunea perdanţilor în alegeri s-a mai atenuat (în special, a lui 
Dodon, acest Golia al zilelor noastre, care se vedea deja intrând pe cal alb în 
parlament). Trebuia de conștientizat faptul (în special, de către componentele 
coaliţiei proeuropene) că iarăşi s-a mers pe muchie de cuţit. Nu au rămas fără 
atenţie găinăriile politice comise de componentele Alianţelor de guvernare. Ar 
fi trebuit să le mulțumească pentru cele câteva mandate dăruite coaliţiei 
proeuropene de partiduțele de stânga [292, p.70]. De asemenea, nu trebuie să fie 
trecuți cu tăcerea (fiindcă acest fenomen se repetă deja de peste 25 de ani) nici 
cei care, voluntar sau involuntar, au împins coaliţia proeuropeană pe muchia de 
cuţit.  

Cu regret formaţiunile mici de pe dreapta au dăruit mandate socialiştilor 
şi comuniştilor: PLR - 1,56%; PNL (0,43%); Partidul “Democraţia Acasă” 
(PPDA) (0,15%); PAD (0,16%); Partidul Ecologist (0,09%), dar şi Oleg Cernei 
(0,17%) şi Oleg Brega (0,88%), voturile cărora au fost unele protestatare. Nu 
mai vorbim despre cei bine intenţionaţi în actul de trădare, care au rupt din 
voturile dreptei: Iu. Roşca (0,74%), S. Mocanu (1,74%). Unii ar putea spune că 
influenţa unor partiduţe, care au rupt de la dreapta doar câteva mii de voturi este 
nesemnificativă. Însă algoritmul distribuirii mandatelor demonstrează că nu e 
chiar aşa. Cu doar diferenţa de 0,35% (5711 voturi) PSRM a câştigat cu două 
mandate mail mult decât PLDM. Două mandate ale Coaliţiei proeuropene 
pierdute din moftul cuiva. 
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Cu regret I. Sturza nu s-a implicat nicicum în această bătălie, însă după 
război se întreba: „Ce facem? Le dăm lui Dodon & Co țara sau o întoarcem  
moldovenilor?” [212]. Era cam târziu: rămași întotdeauna cu „mintea 
moldovanului de pe urmă”. Și atunci, dacă nu s-a reușit fortificarea partidului 
nou format (PLR – n.a.) cu locomotiva I. Sturza de ce s-a mers până la capăt în 
stilul kamikazilor? Un simplu calcul făcut de liderii PLR ar fi arătat că șansele 
de acumulare a peste 6% de voturi erau nule. 

 „Noi în 25 de ani nu am însușit o lecție simpla şi 
elementară: încă nu am scăpat de imperiul rus. De 
aceea, am spus mai de multe ori ca politicienii nostri 
ori au miopie sau sunt scule si provocatori. Mă refer la 
aceia care tare vor să devină „deputaţi” ai poporului, 
dar nu au nici o pondere. Au dispersat electoratul, au 
vărsat zoi pe partidele europene şi au turnat apă la 
moara lui Dodon & Co*...Sunt de acord, că în AIE           
nu-s sfinți, dar trebuia să-i mai răbdăm să rezolvăm o 
problema strategica, apoi le venea şi lor rândul să dea socoteală. Acum vom 
avea de cules 'foloase' şi 'ponoase'!” scria cineva pe rețelele de socializare 
[212]. Astfel de mesaje erau foarte multe. A fost o reacţie firească a 
alegătorului. De ce însă nu au înţeles lideraşii de partiduţe?  

O altă problemă stringentă în alegerile din 30 noiembrie 2014, probabil, 
cea mai mare, a fost  corupţia. Măria sa electoratul, în pofida unei dezamăgiri şi 
apatii, le-a mai acordat o şansă partidelor proeuropene. „Nu este un rezultat 
care mă bucură, însă acest rezultat îmi arată că forţele proeuropene și țara au 
o şansă. Concluzia, cel puțin acum, pe care o putem trage este că ori facem 
reforme, ori vom fi plecaţi la următorul scrutin și țara va pierde și această 
șansă care se numește integrarea europeană. O ultimă şansă ca să pornească 
lupta cu corupţia - la cel mai dureros şi cel mai înalt nivel! O ultimă şansă ca 
să reformeze justiţia! O ultimă şansă ca să demonstreze că instituţiile europene 
nu au mizat degeaba pe forţele care au declarat că integrarea europeană este 
singura cale de modernizare a Moldovei!”, - a declarat premierul Iu. Leancă în 
debutul primei şedinţe a Guvernului de după alegeri [213]. Era o apreciere a 
unui om de stat realist, aflat cu picioarele pe pământ. Marea speranţă era în 
premierul care, dacă ar fi fost sprijinit dezinteresat de toate cele trei componente 
ale Alianţei, ar fi putut fructifica acea şansă acordată de electorat. Din cauza 
comportamentului nu tocmai adecvat al unor membri ai Alianţei în mandatul 
trecut, partidele europene erau condamnate să aplice reforme, să lupte cu 
corupţia în modul cel mai serios. Trebuia, în sfârşit, să fie acceptat un nou 
comportament în planul luptei cu corupţia, o molimă care uneori zdruncină din 

 
Miopia politicienilor 

basarabeni. 
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temelii şi democraţii puse bine pe picioare, darmite şubreda democraţie 
basarabeană.  

 Deocamdată însă Alianţa democratică era în durerile facerii [213]. După 
aproape două luni de negocieri cu uşile închise s-a ajuns la un rezultat penibil: 
crearea unei alianţe mici doar din 2 partide – PLDM şi PD, PL rămânând şi de 
această dată în afara guvernării. Prin înțelegerea dintre PLDM şi PDM a fost 
confiscat votul proeuropean din 30 noiembrie, unde electoratul a votat pentru o 
coaliţie între cele trei partide, pentru un curs european fără comuniști. Aşa au 
îndemnat Filat, Ghimpu SA [214]. La ce s-a ajuns? Ghimpu s-a dus în opoziţie 
(alături de Dodon!!!), iar Filat şi Lupu au ajuns la cheremul lui Voronin. Un 
guvern minoritar urma să fie o jucărie în mâinile lui Voronin, care ar fi știut ce 
să facă cu ea, cum să profite de norocul căzut ca mana din cer. Acest vulpoi 
bătrân ar fi știut să profite din plin de situaţie, țesând mreje, în care ar fi căzut 
ba unul, ba celălalt (cum s-a mai întâmplat anterior!). Dacă guvernul majoritar 
al lui Filat a fost demis atât de uşor doi ani în urmă, ce să mai vorbești despre 
un guvern minoritar fie şi cu Iu. Leancă în frunte, care a declarat lupta cu 
corupţia la cel mai înalt nivel. 

 Cum va putea premierul Leancă să pornească lupta cu corupţia declarată 
dacă va trebui să se consulte mereu cu Voronin, Plahotniuc şi poate cu cineva 
din propriul partid în această situaţie?  

Miopia politică a celor trei era fără margini (până la urmă pe unul mai 
ambițios l-a costat libertatea: Ghimpu cu intenţiile sale bune nu a calculat până 
unde poate fi întinsă coarda ca să nu se rupă; Filat, în ura sa oarbă faţă de 
liderul PL, nu a înţeles că fără o aripă dreaptă va deveni o jertfă uşor digerabilă 
a stângii (ulterior aşa s-a şi întâmplat!). Tot mai mulţi oameni de forţă părăseau 
PLDM. La cei care deja au părăsit Partidul anterior s-au mai alăturat: Ion 
Butmalai, Dorin Recean şi Oleg Efrim [214]. De ce oare au făcut acest pas? 
Oare nu din cauză că au văzut că în noua coaliţie ei vor fi cu mâinile legate? 
Păcat. Un partid atât de promiţător la începuturi a degradat atât de mult. Se 
pune întrebarea: ce vor face domnii liberal-democraţi cu promisiunile 
electorale: depunerea în 2015 a cererii de aderare la Uniunea Europeană; 
obţinerea statutului de ţară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană în 
anul 2017; implementarea majorităţii prevederilor Acordului de Asociere cu UE 
până în 2017; integrarea în UE în 2020? Cu cine au de gând ei să realizeze  
promisiunile? Cu  Voronin sau doar cu Lupu? Oare liberalii, aşa cum erau, nu 
ar fi fost de mai de ajutor în realizarea propriilor promisiuni electorale?  

Dezgolindu-şi spatele, PLDM a mers în coaliţie doar cu PD şi, neformal, 
cu PCRM. Pe centru-dreapta a rămas de unul singur atunci când pe stânga erau 
PD (Lupu), PCRM (Voronin) şi, de ce nu, în anumite condiţii şi PSRM 
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(Dodon). Până la urmă, pe stânga câştigul nu va fi nici al lui Lupu, nici al lui 
Voronin, ci al Moscovei, reprezentată prin coada sa de topor Dodon.  

Toată Republica (şi nu numai) a aşteptat cu sufletul la gură votul din 13 
februarie 2015 al guvernului Leancă 2. Luând în consideraţie mişcările politice 
de până în ziua de alegeri, mulţi îşi dădeau seama că va fi greu ca o alianţă 
minoritară, cu PL-ul scos de la guvernare, cu o fracţiune comunistă care una 
spune şi alta face, să poată fi votat acest guvern. Totuşi, până la urmă, s-a sperat 
că bravii lideri (era vorba de lideri, restul erau, din păcate, o masă votantă) se 
vor pătrunde de gravitatea momentului şi vor vota guvernul Leancă atât de 
necesar pentru continuarea a ceea ce a fost atât de bine pornit. Din păcate, 
parlamentul Republicii Moldova nu a votat candidatura premierului Leancă. S-a 
întâmplat lucrul cel mai puţin dorit de întreaga societate. Guvernul Leancă 2 nu 
a fost votat de PCRM şi PL, cu toate că Voronin îi promisese lui Leancă că îl va 
vota. A fost o farsă jucată de comunişti, iar liberalii au crezut în ea, fiind 
frustraţi de faptul că Leancă a obţinut promisiunea lui Voronin de a fi votat 
[215]. Evenimentele ce au urmat au demonstrat acest lucru.  

Era un soi de masochism şi nu se ştia cât va dura acea stare anormală în 
situaţia unui pericol iminent din Est. De o jumătate de an (din luna iulie 2014), 
Republica Moldova nu avea o guvernare normală: parlamentul şi guvernul s-au 
aflat mai multe luni în campanie electorală, iar după alegeri guvernul era în 
stare de interimat. Situaţia putea fi foarte periculoasă atât sub aspect politic, cât 
şi economic. Dar cel mai grav era faptul că doar la o zi de la acest trist 
eveniment Filat (nu PLDM!!!) a propus o nouă candidatură – pe cea a lui Chiril 
Gaburici, pe atunci preşedinte Orange în Azerbaijan, o persoană absolut 
necunoscută.  

Pentru foarte mulţi apariţia acestei candidaturi a fost un şoc. Nu se puneau 
în discuţie abilităţile lui de manager. Altceva era la mijloc. Zvonurile legate de 
înroşirea (aluzie la alianţa dintre Filat şi Voronin) harbuzului (pepene-verde)  
deveniseră o realitate. Harbuzul se înroşise (nu se copsese, fiindcă aceasta în 
limba română înseamnă altceva). Iu. Leancă a recunoscut într-o emisiune 
televizată din a doua zi după nevotarea lui de parlament că şi el a fost şocat de 
apariţia acestui nume, că nici nu a fost consultat măcar în calitatea sa de prim-
vicepreşedinte al PLDM. Într-un partid normal decizia de propunere a unei 
candidaturi noi trebuia luată colegial, de biroul politic, al cărui membru era şi 
prim-vicepreşedintele Iu. Leancă.  

Cum a fost menționat mai sus se simţea de mai mult timp că Filat nu-l 
dorea pe Leancă în noua (vechea) funcţie de premier. Autoritatea crescândă a 
lui Leancă (era politicianul cu cea mai mare credibilitate în societate) îl deranja. 
Era o boală a liderismului specifică politicii basarabene. Desemnarea lui Leancă 
pentru funcţia de premier a fost una formală, un fel de mezalianță privind 
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respectarea promisiunilor electorale. Însă, făcând totul ca PL să nu fie inclus în 
Alianţa de guvernare (fapt cerut în nenumărate rânduri şi de Iu. Leancă) şi 
având o înţelegere cu Voronin (conform declaraţiei lui A. Şalaru unii liberali au 
fost îndemnaţi de Filat să nu-l voteze pe Iu. Leancă fapt ce confirma acest 
lucru![174, p.121]) că comuniştii nu-l vor vota, el a putut lesne să prevadă 
rezultatul. Analiza declaraţiilor comuniştilor privind condiţiile formulate către 
prim-ministru (să fie om de afaceri, economist, de parcă în acea perioadă 
Republica nu avea nevoie de un bun diplomat, să fie din afara partidului), de 
asemenea, graba cu care a fost propus, se vedea cu ochiul liber că Gaburici a 
fost candidatura discutată de Filat cu Voronin cu mult înainte de desemnarea lui 
Leancă.  

Au mai fost numite câteva candidaturi, precum cea a N. Gherman, 
ministru de Externe şi al Integrării Europene în exerciţiu, şi a rectorului ASEM, 
preşedintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Gr. Belostecinic. 
Ambele candidaturi ar fi fost mult mai bune decât cea a lui Gaburici, dar ele au 
fost enunţate doar pentru a sustrage atenţia de la apariţia „pe neprins de veste” 
(parcă) a candidaturii lui Gaburici.  

Era foarte clar că Leancă nu a fost dorit nici de Filat, nici de Voronin, dar 
nici de Lupu (Plahotniuc). Pe parcursul doar a unui an şi jumătate guvernul 
Leancă a demonstrat eficienţă la guvernare. Guvernul condus de Leancă a fost 
mult mai bine guvernat decât cel al lui Filat, care permanent era zguduit de 
conflicte interne cu unii miniştri. Fiind mult mai conciliabil, Iu. Leancă a 
amorsat multe forţe centrifuge interne cauzate de numirea miniştrilor conform 
algoritmului între cele trei partide şi, ca rezultat, a obţinut acele rezultate pe 
care toată lumea le-a simţit: regimul de călătorie fără vize, regimul de comerţ 
liber, culminând cu semnarea Acordului de Asociere. În acea perioadă de 
desemnare a prim-ministrului Iu. Leancă a demonstrat în repetate rânduri că nu 
a dorit să conducă un guvern cu susţinerea comuniştilor. Guvernarea eficientă 
proeuropeană o vedea doar în alianţa dintre PLDM, PD şi PL. Prin programul 
de guvernare elaborat, prin declaraţiile sale de luptă cu corupţia de la cel mai 
înalt nivel şi invitarea auditorilor străini la cele trei bănci cu probleme, probabil 
a deranjat serios roiul de viespi, pe unii din vârful piramidei.  

Dezumflarea balonului verde trebuia să-i deranjeze pe toţi. Iu. Leancă 
declarase că va urmări din jilțul de parlamentar evoluţia noului guvern. Păcat, 
un potenţial atât de preţios rămânea fără utilizare într-o perioadă atât de 
crucială. Puţini politicieni (foarte puţini, din păcate) erau capabili să facă faţă 
provocărilor de moment, în special, în acea perioadă deosebit de importantă de 
implementare a Acordului de Asociere şi pregătire a depunerii cererii de aderare 
la UE. Era strict necesară o continuitate a paşilor abia începuți, dar bine porniţi 
de Iu. Leancă. Era clar că procesul urma să fie încetinit, dacă nu stopat. Nici 
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chiar apelurile grupurilor de intelectuali, ale unor grupuri de tineret nu i-au oprit 
pe liderii partidelor să-şi facă mendrele. Simplii votanţi erau întrebaţi doar în 
perioada electorală.  

Care a fost prestaţia Partidului Liberal, a lui M. Ghimpu în acea situaţie? 
A fost una penibilă. M. Ghimpu nu a prevăzut până unde putea fi întinsă coarda 
ca să nu se rupă. Votând guvernul Leancă, el ar fi dejucat planurile lui Filat, 
Lupu şi Voronin, ţesute în culise, pierzând o şansă, poate unică, de a ridica 
ratingul Partidului Liberal pe fondul prestaţiei sub orice nivel a PLDM, aflat în 
cârdășie cu PCRM. Putea face acest lucru chiar neobţinând acele câteva posturi 
de miniştri. Ulterior devenise clar de ce V. Filat nu a cedat în faţa lui M. 
Ghimpu. Avea de realizat un plan, iar M. Ghimpu i-ar fi încurcat. Ulterior V. 
Filat şi M. Lupu ar fi fost siliţi de situaţie să împartă guvernarea cu PL, dar se 
pierduse timpul prețios [174, p.124].  

Dar n-a fost să fie aşa. Aceeaşi boală a liderismului a jucat festa. În cazul 
unei discuţii într-un cerc mai larg (biroul politic şi, poate, Consiliul Naţional, 
prea important a fost momentul!) decizia PL putea fi alta. Cunoscând foarte 
bine reacţia bolnăvicioasă a lui M. Ghimpu la apropierea PLDM de PCRM, V. 
Voronin a jucat bine acest teatru, făcându-i pe Iu. Leancă şi M. Ghimpu să 
creadă că va vota guvernul Leancă 2. Acest joc l-a orbit pe liderul PL, care a 
luat decizia de a nu participa la votare. Astfel cu mâinile lui V. Filat (cu care a 
fost în înţelegere) şi ale lui M. Ghimpu (orbit de acest joc),V. Voronin a obţinut 
ceea ce a dorit: un prim-ministru al său.  

Cum se explica boala liderismului în Republica Moldova atât de prost 
guvernată? Toţi liderii partidelor democratice erau de acord cu necesitatea 
democratizării societăţii, atunci când în interiorul partidelor lor ei procedau ca 
secretarii generali de partid de altădată, rămânând asiatici prin modul lor de 
gândire. Din cauza liderilor două partide pronaţionale, Pl şi PLDM, erau pe 
muchie de cuţit. Ulterior s-a demonstrat că din această luptă fratricidă a avut de 
câștigat V. Plahotniuc și I. Dodon.  

Ceea ce se întâmplase era dezastruos pentru destinul de mai departe al 
Republicii Moldova, după regimul liberalizat de vize, regimul preferenţial de 
comerţ şi semnarea Acordului de Asociere la UE, lucruri realizate de guvernul 
Leancă. Murise guvernul Leancă, de care erau legate mari speranţe, şi vina a 
fost a tuturor celor trei crai, dar cea mai mare a fost a lui V. Filat. 

Guvernul Gaburici a fost votat pe 18 februarie 2016 fără probleme (cât 
dramatism a fost în cazul guvernului Leancă 2 şi absolută lipsă a problemelor  
în cazul lui Gaburici! „Enteresul şi iar Enteresul”, cum ar spune Caragiale) de 
60 de parlamentari, membri ai fracțiunilor PLDM, PDM și PCRM. Liderii 
PLDM şi PDM, în stilul care-i caracterizează, au pângărit încrederea 
electoratului, creând o făcătură jalnică minoritară (făcea să fie pierdut atâta timp 
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– peste două luni!) şi un guvern marionetă Gaburici, cu care au fost pierdute 
peste opt luni, atât de necesare pentru implementarea Acordului de Asociere 
deja semnat. Deja după două-trei luni s-a văzut că coaliţia nu era funcţională. 
Interesul naţional cerea întreprinderea unor paşi de urgenţă pentru a stopa 
declinul. Dacă măcar în lunile aprilie-mai cei trei se aşezau la masa de tratative 
şi formau o nouă alianţă şi un nou guvern (ceea ce au făcut în iulie) nu se 
pierdeau încă trei luni şi nu se amânau negocierile FMI planificate pentru 5 
iunie 2015. Liderii însă au pus în prim plan interesul de partid celui naţional, 
aşteptând alegerile generale locale. 

La 21-22 mai 2015 la Riga a avut loc Summitul Parteneriatului Estic. 
Dacă la summitul de la Vilnius Republica Moldova era privită drept povestea 
de succes a Parteneriatului Estic, la summitul de la Riga Republica Moldova era 
privită ca un eşec. Totuşi la Riga s-a lăsat să se înţeleagă că Republica Moldova 
era capabilă să implementeze reformele din Acordul de Asociere. De asemenea, 
s-a dat de înţeles că s-a terminat cu partea diplomatică şi trebuia de trecut la 
partea pragmatică, la realizarea reformelor, pe care societatea le va simţi. 

În aceeași perioadă au loc alegerile locale. Graţie unirii forţelor pe ultima 
sută de metri D. Chirtoacă, candidatul dreptei, câştigă postul de primar în 
municipiul Chișinău în faţa candidatului stângii Z. Greceanîi. Cu totul altceva s-
a întâmplat în alte oraşe ale Republicii. A fost sub orice limită a normalului 
când un hoţ, unul dintre principalii suspecţi în furtul Miliardului, I. Șor, a 
câştigat detaşat primăria Orheiului, iar un altul, un nimeni, un vântură-lume, un 
individ legat cu lumea interlopă, care se comporta în Chişinău ca un individ 
dintre cei certaţi cu legea, un trimis al „ţarului roşu”, R. Usatîi, a câştigat şi mai 
detaşat  primăria municipiului Bălţi, fiind, de asemenea, lider în sondaje!!! 

Cabinetul de miniștri Gaburici a guvernat Republica Moldova din 18 
februarie 2015 până la 30 iulie 2015. A fost o guvernare nefericită a premierului 
Ch. Gaburici, urmărit pe tot parcursul scurtei guvernări de scandaluri legate de 
studiile sale. Cabinetul și-a prezentat demisia la mijlocul lunii iunie, însă a 
rămas în exercițiu până la învestirea Guvernului Streleț. Într-o conferinţă de 
presă pe 12 iunie 2015 Ch. Gaburici declara „Consider că cetățenii sunt egali 
în fața legii, cred că un premier ca și fiecare cetățean trebuie să sprijine o 
anchetă transparentă. Îmi pare rău că am lăsat atât timp acest subiect cu 
referire la studiile mele și l-am lăsat ca un instrument al jocurilor politice…Fac 
un apel către liderii coaliției, vreau să vadă în demisia mea un pas înainte. Îmi 
doresc ca la baza noului sistem de guvernare să fie pusă lupta cu corupția și 
continuarea investigațiilor din sistemul bancar. Sper că demisia mea va 
însemna apariția unei noi majorități parlamentare”. El a mai adăugat că, 
pentru a schimba sistemul creat în țară, avea nevoie de instrumente 
suplimentare și de sprijin din partea partidelor politice, de care însă Prim-
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ministrul nu dispunea. Guvernul Gaburic a fost cel mai slab şi fără sprijin 
politic, pe care nu l-a putut asigura coaliţia minoritară. 

Guvernul Streleţ. Cum era de aşteptat coaliţia minoritară nu a durat mult. 
Nici nu putea să dureze. La ce s-au gândit Filat şi Lupu? De ce V. Filat şi M. 
Lupu au mers pe această cale, acest colţ de ţară fiind într-o situaţie extrem de 
grea – lipsa reformelor economice, împotmolirea cursului proeuropean, blocajul 
financiar de către organismele financiare ş.a., De ce nu au răspuns pentru 
această greşeală (să fie doar o greşeală?). V. Filat, dar și M. Lupu au plătit mai 
târziu pentru toate găinăriile lor şi inconsecvenţă, pentru trădarea aspiraţiilor 
susţinătorilor lor.  

Republica Moldova a avut cel puţin două şanse de a continua cursul 
proeuropean atât de bine început prin semnarea Acordului de asociere, 
Acordului de liber schimb şi Acordului liberalizat de vize, ratate atât de 
prostește de cei în care s-a investit atâta încredere. Dacă ar fi fost ales prim-
ministrul Iu. Leancă, el ar fi continuat cursul proeuropean promovat la maxim 
în perioada guvernării lui, când Republica Moldova devenise o poveste de 
succes a Parteneriatului Estic. Ce a rămas din această poveste de succes? Mai 
nimic, atât de pângărită a fost această poveste de succes, încât partenerii  
europeni practic au întors spatele Republicii Moldova. Cum să nu-ţi întoarcă 
spatele, dacă în Republica Moldova s-a furat ca în codru, partenerii europeni ne 
mai fiind siguri că banii contribuabililor ţărilor lor vor intra pe uşa din faţă a 
BNM şi nu vor fi furaţi prin uşa din spate.  

După demisia lui Gaburici, acest colţ de ţară atât de prost guvernat iarăşi 
era în căutare de premier, a doua oară doar într-o jumătate de an. Preşedintele 
Republicii (pus și el într-o situație incomodă de liderii rânzoși ai partidelor), dl 
N. Timofti dorea să-i semene lui Ştefan cel Mare. „Mă voi sfătui cu Ştefan cel 
Mare la alegerea premierului”, a declarat în ziua comemorării lui Ştefan cel 
Mare chiar în faţa statuii lui [177, p.51]. N-ar fi fost rău, în situaţia drastică în 
care se afla Republica Moldova ca între ciocan şi nicovală: partenerii europeni 
erau în aşteptarea unei guvernări proeuropene majoritare stabile, iar cei din Est, 
din ”mare dragoste”, doreau cât mai repede  s-o înghită. Cum era de așteptat 
după alegerile locale consultările privind formarea unei alianțe majoritare au 
demarat rapid. De această dată preşedintele PL a procedat corect. Într-adevăr, 
poate în sensul îngust al interesului de partid, PL nu trebuia să intre la 
guvernare alături de cele două partide cu atâtea probleme. „Nu trebuie să 
grăbim lucrurile, dar noi liberalii nu avem alternativă. Dacă nu venim noi, va fi 
și mai rău. Știm că venim la rău, dar trebuie să salvăm cursul european. Poate 
s-au tras concluzii?”, a precizat dl M. Ghimpu, după întrevederea cu N. Timofti 
[216].  
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După călcatul pe greblă cu coaliţia minoritară de această dată Alianţa 
majoritară s-a format relativ rapid. PLDM+PDM+PL au creat la 23 iulie 2015 
Alianța pentru Integrare Europeană III (AIE-3). Acordul de constituire și 
funcționare a Alianței a devenit public pe 24 iulie 2015, prin intermediul 
presei.  

După constituirea noii (vechii!) Alianţe s-a purces la înaintarea 
candidaturilor la postul de prim-ministru. În presă au apărut câteva candidaturi, 
printre care și cea a ex-ministrului Educaţiei, Maia Sandu. Modul în care a 
activat în perioada de tranziţie în sistemul educaţiei insufla încredere că ar putea 
fi un bun premier. Reformele în învăţământ, dureroase, dar extrem de necesare 
în vederea ralierii la standardele europene au fost promovate metodic de către 
M. Sandu. Prin rezolvarea problemei BAC-ului dânsa a rezolvat parţial 
problema corupţiei în sistemul de învăţământ - problema copierii. M. Sandu şi-a 
formulat un program îndrăzneţ de ieşire din criza în care s-a ajuns. Ca şi Iu. 
Leancă, M. Sandu avea trecere la organismele internaţionale. Însă doamna „de 
fier” a fost jertfită chiar de colegii ei de partid pentru nişte interese de grup 
apărute spontan şi neînţelese de cei mulţi, dar şi de atitudinea liberalilor, 
deranjaţi de condiţiile impuse de ea. De menţionat că unii reprezentanţi de vază 
ai PL-ului (D. Chirtoacă şi V. Munteanu) au susţinut candidatura M. Sandu, 
considerând-o bună, iar liderul M. Ghimpu s-a postat aşa nitam nisam împotriva 
ei [217]. 

O altă candidatură ar fi fost foarte bună şi acceptabilă dacă cei doi lideri ar 
fi recunoscut că au dat în bară cu guvernul Gaburici – cea a lui Iu. Leancă. Ex-
premierul Iu. Leancă, care a adus Republicii Moldova Acordul de Asociere, 
regimul liberalizat de vize şi regimul de liber schimb, dar şi o primă încercare 
de a face lumină asupra furtului Miliardului de la cele trei bănci (agenţia Kroll a 
fost propunerea lui Iu. Leancă care, de fapt, l-a costat postul de premier!), care 
avea mare deschidere spre Vest. Primele două Acorduri au avuseseră deja un 
impact politic şi social (în special regimul liberalizat de vize), iar ultimul avea o 
importanţă economică indiscutabilă – deschiderea pieţei europene pentru 
produsele moldoveneşti în perioada dificilă impusă de embargoul Rusiei.  

Până la urmă a fost agreată şi votată de componentele Alianţei 
candidatura PLDM – vice preşedintele PLDM V. Streleţ. Nu a fost cea mai rea 
variantă, însă după cum a arătat timpul, nu a fost lăsată de PDM să-şi realizeze 
programul. Totuşi guvernul Streleţ a reuşit să facă ceva în problema Furtului 
Secolului. A luat decizia de lichidare a celor trei bănci cu probleme (deja era un 
pas înainte), cerută şi de partenerii europeni, cu toate că anterior V. Filat şi M. 
Lupu erau pentru naţionalizarea lor. De asemenea, BNM a declarat că va găsi 
compania care va continua investigaţiile în problema nominalizată. Premierul 
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V. Streleţ a mai avut câteva declaraţii îndrăzneţe, însă V. Plahotniuc avea în 
plan altceva. 

Pe 15 octombrie 2015 în parlamentul Republicii Moldova a avut loc un 
eveniment în premieră: una din tentaculele caracatiţei pe nume „corupţie” a 
fost puţin anihilată. Cu regret nu însă şi capul caracatiţei. Iată că DNA „trecuse 
Prutul” cum cereau în repetate rânduri manifestanții. După modelul României 
chiar din sediul parlamentului ex-premierul şi ex-preşedintele PLDM V. Filat a 
fost dus la CNA. Speranța era să nu se oprească doar la acest caz lupta cu 
corupţia, care a infectat mortal Basarabia. Ar fi fost un motiv de bucurie de 
acest mult aşteptat moment, însă ceva nu era bine, prea mult semăna totul cu o 
reglare de conturi între cei doi Vlazi. Era clar că dacă nu ar fi continuat o 
presiune reală (nu numai mimarea ei) din partea societăţii civile, carul cu 
această cucoană „corupţia” ar fi stat pe loc. 

În continuare se prezintă un scurt istoric din declaraţiile celor doi lideri ai 
două partide componente ale AIE-3 – V. Filat şi M. Lupu – partide care erau 
vizate major în Furtul Secolului. Pe 24 iunie 2011 V. Filat declara: „Acesta 
(păpuşarul – n.a.) este Vlad Plahotniuc. El nu se linişteşte şi încearcă să-şi 
impună propria regulă, dar nu vom tolera. Noi vom face regulă şi la 
Franzeluţa, şi la Metal Feros, şi la Moldtelecom - vom face regulă în toate 
instituţiile” [177, p.77]. Trecuseră peste 4 ani şi nu au mai făcut regulă în 
instituţiile statului.  

Pe data de 13 februarie 2013, orele 13 şi 13 minute, V. Filat (pe atunci 
prim-ministru) declara: „Astăzi, suntem martorii unei campanii de sacrificare a 
intereselor statului în numele intereselor unei singure persoane obscure. 
Această persoană şi-a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să-şi cumpere 
o ţară. Pentru el astfel de noţiuni ca „statul de drept”, „democraţie”, 
„integrare europeană”, „bunăstarea cetăţenilor” sunt doar cuvinte fără de 
sens... Cei care au lansat această campanie urmăresc un singur scop – 
păstrarea/ conservarea situaţiei, în care procesul de integrare europeană se 
promovează doar la nivel de vorbe... Republica Moldova este sub asediul unei 
structuri oligarhice gata să ţină ostatici cetăţenii, o întreagă ţară, numai 
pentru a-şi satisface propriile interese! Această stare de lucruri nu mai poate fi 
continuată. Pentru că pune sub semnul întrebării nu doar parcursul european 
al guvernării, pe care ni l-am asumat, de comun acord de altfel, dar şi însăşi 
existenţa statului de drept RM...” [177, p.77]. „...Această stare de lucruri ...” a 
mai continuat încă 2 ani şi 8 luni.  

Pe 15 octombrie 2015, la orele 15 şi 15 minute, Vlad Filat făcea o 
declaraţie de la tribuna Parlamentului: „...Îmi cer scuze de la părinţii mei şi de 
la familia mea că am fost complice în toată această perioadă (era cam târziu, 
mult prea târziu. De câte ori i s-a spus că putea deveni un erou naţional dacă 



428                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
reuşea să integreze Republica Moldova în Uniunea Europeană! Până la urmă 
unde a ajuns?)...Aici păpuşarul a mai reuşit să facă un joc... Noi i-am oferit 
şansa să conducă totul în ţara asta (de ce i-aţi oferit această şansă???)...Eu voi 
scrie dacă nu voi putea să vorbesc. Dacă voi vorbi, totul va sări în aer din 
acest sistem politic din Moldova. Şi să sară totul în aer...Cu acelaşi succes, 
domnule Voronin, ar trebui să fiţi denunţat şi dvs. Cu cadouri, cu avioane, 
mese pompoase... Dacă vrei să scapi de dosare şi probleme, scrii cerere de 
aderare la PDM. Dar să ştiţi că eu nu voi adera la PDM...Domnule Diacov, 
partidul nu a ajuns acolo unde şi eu am pus umărul...” [177, p.78]. S-a sperat 
mult că V. Filat nu va tăcea însă, cu regret, a tăcut.  

În iunie 2009, nou-investitul preşedinte al PDM, M. Lupu, declara: 
„Oamenii de afaceri Ignatenco şi Plahotniuc fac parte din anturajul familiei  
Voronin şi, împreună cu fiul lui Voronin, formează o „curte domnească” [177, 
p.78] (tocmai ieşit din această ”familie” știa ce spune”). În 15.10.2015, după 
reţinerea lui V. Filat, M. Lupu a declarat: „....Reţinerea lui Vlad Filat e abia 
începutul...Vremea când parlamentarii, miniştrii nu se tem de nimic a trecut. 
Acesta e abia începutul…Da, V. Plahotniuc a depus o cerere de retragere din 
calitatea de prim-vicepreşedinte şi din calitatea de membru...Mitul că 
Plahotniuc este cel rău în Moldova nici nu trebuie explicat, de aceea se merge 
pe calea asta. Dacă oamenii vin în partid ca să se îmbogăţească, atunci PDM 
nu este pentru ei, nu este locul lor la noi” [177, p. 79]. Dacă M. Lupu ar fi pus 
cu adevărat umărul la stârpirea corupţiei atunci el ar fi devenit erou naţional, 
cum n-a dorit să devină V. Filat. Temerea însă era mare că dreptatea va rămâne 
în proverbul „Lupul părul îşi schimbă, dar năravul ba”. 

Acest început de luptă cu corupţia ar fi fost de bun augur dacă nu ar fi 
fost la mijloc un spectacol pur moldovenesc, dirijat din umbră de V. 
Plahotniuc, care era asociat cu o „eminenţă cenuşie”. De cu seară la şedinţa 
Consiliului Alianţei, şi cu o zi înainte la şedinţa Pactului Social, nimic nu 
prevestea furtuna, poate cu excepţia părăsirii şedinţei de către membrii 
Platformei DA tocmai în momentul când V. Filat a luat cuvântul. De ce nu au 
făcut acest lucru când au vorbit M. Lupu, M. Ghimpu? Poate că acesta a fost un 
prim semn cu privire la ceea ce urma să se întâmple peste o zi. Pe 15 octombrie 
2015 totul era pregătit pentru realizarea planului păpuşarului atât în interior, cât 
şi în exterior. În exterior, I. Dodon şi R. Usatâi își aduseseră complicii 
(declarau că vor fi vreo 7000 dar au fost doar vreo 500 de persoane agresive, 
care la comanda lui R. Usatîi au blocat bulevardul, la care s-au alăturat din 
partea PMAN vre-o mie de adepţi ai Platformei DA. Lozincile erau „Demisia 
lui Chetraru (Viorel), CEC-ului, Jos Alianţa, Jos Filat ş.a.). În interior 
Preşedintele parlamentului, A. Candu, dădea curs unui alt scenariu decât cel 
aprobat la Consiliu. L-a invitat pe procurorul general C. Gurin (pregătit pentru 
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acest scop din timp), care cerea Parlamentului ridicarea imunităţii lui V. Filat. 
Culmea, unul dintre primii acuzatori ai lui Filat era V. Voronin, cel care, 
împreună cu V. Plahotniuc, l-au făcut miliardar pe fecioraşul său Oleg în doar 8 
ani guvernare. Cu o repeziciune de invidiat, cu grave încălcări, în baza unor 
depoziţii ale unui prim suspect în furtul Miliardului, aflat în libertate, Ilan Şor, 
lui V. Filat i se ridică imunitatea şi este dus imediat la CNA.  

În rezultatul crizei politice declanşate de PDM, partidul PLDM a fost 
decapitat, liderul lui fiind pus în arest cu învinuiri legate de furtul din Banca de 
Economii. La scurt timp (pe 29 octombrie 2015) a fost demisionat (de fapt 
absolut nefondat!) şi guvernul Streleţ. Pentru a doua oara într-un singur an, 
Moldova rămăsese din nou fără guvern. Executivul condus de V. Streleț a fost 
demis de parlament, cu votul comuniştilor, socialiştilor şi democraţilor. V. 
Streleţ a declarat că şi-a dat seama că va fi demis după ce nu i-a răspuns la 
telefon lui V. Plahotniuc o săptămână în urmă. La fel ca şi liderul său de partid, 
V. Filat, în ultimul discurs al său de la tribuna parlamentului, V. Streleț l-a 
acuzat pe V. Plahotniuc că trage sforile în ţară şi că vrea să menţină această 
situaţie. Liberalii şi grupul neafiliaţilor, condus de Iu. Leancă, s-au abţinut. 

Duelul între cei doi oligarhi – V. Plahotniuc şi V. Filat îşi avea rădăcinile 
încă de prin a. 2010, însă a ajuns la apogeu în anul 2015. Oligarhul V. 
Plahotniuc îşi croia insistent calea spre puterea absolută în stat. Din cauza 
miopiei, dar mai corect - cu concursul direct al lui V. Filat, partida Plahotniuc 
zădărniceşte alegerea lui Iu. Leancă în funcţia de prim ministru, fiind ales în 
locul lui o marionetă (Ch. Gaburici - n.a.). Tot din cauza miopiei lui V. Filat, 
M. Sandu nu a fost acceptată în aceeaşi funcţie. 

Este o vorbă românească „Prostul nu e destul de prost dacă nu e şi 
fudul”. Unul dintre aceştia (V.Filat – n.a.) se află la dubă în loc să se afle alături 
de familie, iar altul (V. Plahotniuc – n.a.) îşi face drum spre ea sau, şi mai prost 
pentru el, îşi apropie deznodământul deloc fericit pentru el, în loc să plece cât 
mai departe de acest colţ blestemat de el şi să-şi cheltuiască miliardele furate! 

Lucruri anapoda se întâmplau în Basarabia. Atunci când rămăsese o 
săptămână până la sosirea misiunii FMI la Chişinău (5 iunie 2015) cade 
guvernul Gaburici. După ce au avut loc consultările cu echipa de experţi ai FMI 
în perioada 22.09-06.10.2015 şi a fost negociată problema încheierii unui nou 
acord cu FMI, după ce pe 5.10.2015 premierul Streleţ a contractat compania 
Kroll pentru efectuarea celei de a doua etape a investigaţiei „jaful secolului” 
din Republica Moldova, a avut loc depunerea cererii de demisie a guvernatoru-
lui Băncii Naţionale (21 septembrie 2015) şi demiterea Guvernului Streleţ 
(29.10.2015). După aceste găinării politice ale lui V. Plahotniuc Republica 
Moldova a fost aruncată într-o nouă criză politică–a treia pe parcursul unui 
singur an! Prea multe pentru o corabie grav naufragiată de ani de zile. 
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După toate acestea, de facto AIE-3 nu mai exista, însă a fost dizolvată de 
jure doar la 20 ianuarie 2016, atunci când după o nouă criză politică PDM și PL 
au format singuri guvernul. Centru-dreapta practic nu mai exista ca forță de 
decizie, centru-dreapta murise. Pe segmentul de centru-dreapta a apărut un gol 
și exista pericolul real (conform legilor naturii) ca el să încline spre stânga unde 
exista un centru puternic (PD). Problema liderilor partidelor continua să fie o 
problemă serioasă în Basarabia. Din păcate, şi cu PLDM s-a întâmplat acelaşi 
lucru. Implicarea PLDM în „Furtul Secolului”, punerea sub arest a lui V. Filat 
au dat o lovitură de moarte Partidului. PLDM fiind, după îndelungul îngheţ 
comunist de opt ani, un partid promiţător, cel mai puternic partid de centru-
dreapta de orientare europeană, în ce s-a transformat acesta? După decapitare 
PLDM practic a fost scos de la guvernare. Guvernarea nu mai era funcţională.  

După ce preşedintele N. Timofti l-a desemnat la funcția de prim ministru 
pe I. Sturza (consultându-se cu PLDM) stânga s-a agitat. Plahotniuc a apărut cu 
o declaraţie-bombă, ca un „salvator al naţiunii”, care spunea că „...luând în 
consideraţie situaţia extrem de dificilă, în care se află ţara, el hotărăşte să 
revină în funcţia de prim-vicepreşedinte al PDM” ca fondator al Platformei 
Social-Democrate în baza fracţiunii PDM şi a 14 transfugi din PCRM-ul lui V. 
Voronin [218]. 

Rereferitor la cei 14 deputaţi „transfugi” comunişti – a fost totuşi o 
înţelegere între V. Plahotniuc şi V. Voronin. „Anunțăm că 14 deputați părăsim 
PCRM și formăm Platforma Social Democratică Pentru Moldova”, a declarat 
reprezentanta grupului Violeta Ivanov. Cei 14 „transfugi” îşi citeau 
„argumentele” părăsirii PCRM de pe fiţuicile scrise se ştie de cine. A. 
Reşetnikov, nepotul! lui V. Voronin, îl blama pe V. Voronin pentru „nedorinţa 
lui de a salva ţara în acest moment crucial!”. Un teatru de marionete bine 
regizat de păpuşarul ieşit din umbră. Pe arena politică apăruse o nouă structură 
nelegitimă nereprezentată de alegători. 

 Folosindu-se de dreptul de a înainta candidatura primului ministru, 
consultându-se cu PLDM, PL şi PD, Preşedintele Republicii N. Timofte l-a 
înaintat la postul de prim ministru pe ex. prim ministrul (1999) Ion Sturza 
[218]. Văzându-şi planurile puse în pericol prin desemnarea de către 
preşedintele N. Timofti a lui I. Sturza drept candidat M. Lupu a declarat 
imediat că nu va fi susţinut în parlament, neargumentând de ce. Dar tocmai M. 
Lupu declara că Republica Moldova are nevoie de un premier tehnocrat, 
încercând să aduni cele 51 de voturi pentru un premier tehnocrat? Prin ce I. 
Sturza nu era un tehnocrat cu experienţa lui de ex-prim-ministru şi de om de 
afaceri? Era chiar ridicol acest comportament de lacheu.  

 De fapt reacția lui M. Lupu era clară. V. Plahotniuc urzea un alt plan. 
Acest lucru s-a văzut în ziua investirii „guvernului Sturza” la şedinţa 
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parlamentului din 4 ianuarie 2016, care a fost boicotată de cei 24 de deputați 
socialiști, de cei 14 transfugi comuniști, de 7 deputați rămași în PCRM, dar și 
de 9 deputați din partidele pretins „pro-europene”. Era vorba de 6 deputați din 
PD și trei deputați din PL. La ședință s-au prezentat doar 47 din cei 101 de aleși 
ai poporului, chiar dacă anterior, președintele Parlamentului, A. Candu (fruntaș 
PD), l-a asigurat pe I. Sturza de corectitudine în ziua votării. 

La întâlnirea avută cu șeful statului după boicotul din parlament Sturza a 
declarat că se retrage „în viața privată”: „Președintele rămâne să mediteze ce 
va face mai departe. Deocamdată eu mă retrag în viața privată și voi aștepta să 
văd ce se va întâmpla în Republica Moldova”, a declarat I. Sturza, care a 
prevestit „o perioadă cu turbulențe pentru Moldova” [219]. La rândul său, M. 
Sandu a apreciat că „tertipul la care s-a recurs luni în Parlament se înscrie în 
„terapia de șoc” (noțiune utilizată de finanțatorul PD, controversatul oligarh V. 
Plahotniuc – n.a.) îndreptată împotriva cetățenilor. „Făptașii scenariului, pe 
care l-am văzut pus azi în Parlament, și-au arătat deplinul dispreț, îndeosebi 
față de oamenii care i-au ales și față de Republica Moldova. Tertipul la care       
s-a recurs se înscrie în „terapia de șoc” îndreptată, după cum se vede, 
împotriva tuturor cetățenilor care își doresc să trăiască într-un stat eliberat de 
corupție și care vor să mai aibă o șansă de viitor aici, acasă”, a declarat M. 
Sandu [219]. 

Zădărnicind investirea lui I. Sturza în funcţia de premier, V. Plahotniuc a 
început (pentru prima oară atât de deschis!) pregătirea pentru acapararea 
funcţiei de prim ministru. În acest sens, pe 13 ianuarie 2016 în faţa Teatrului de 
Operă şi Balet s-au adunat (sau mai corect au fost adunaţi!) aşa numiţii 
susţinători ai oligarhului V. Plahotniuc (aproximativ 15000 - 20000), mulți 
dintre ei nişte oameni amărâţi, rătăciţi, neinformaţi care, în mare parte, nu ştiau 
pentru ce au fost aduşi la Chișinău. S-a încercat o adevărată mineriadă a lui V. 
Plahotniuc la Chişinău pentru a ajunge premier. Astfel, calea spre olimpul 
puterii absolute în stat (A. Candu, finul lui Plahotniuc, era preşedintele 
parlamentului, care ar putea cumula şi funcţia de preşedinte al Republicii, 
justiţia şi procuratura erau în mâinile lui) a fost deschis. Din acest puzle al lui 
V. Plahotniuc mai lipsea un singur element: guvernul. Asemenea copilului, care 
vrea cu tot dinadinsul să posede jucăria preferată, V. Plahotniuc şi-a pregătit 
metodic, insistent (uneori chiar cu o insistenţă diabolică) calea spre olimp. Şi-a 
cumpărat 55 de deputaţi (pe piaţa basarabeană se vând uşor!). După modelul lui 
Ceauşescu, şi-a organizat la Chişinău un spectacol de „susţinere malefică” a sa 
ca „salvator al naţiunii”, care în 2016 va aduce „stabilitatea şi bunăstarea” 
(adică raiul) în casele năpăstuiţilor (el, lăfăindu-se într-un lux de neimaginat!). 
A fost prima lui apariţie în faţa mulţimii înconjurat de o întreagă suită de 
bodyguarzi, înarmaţi cu umbrele (pe un timp foarte însorit!) antiglonţ şi alte 
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accesorii. Pe 13 ianuarie 2016 majoritatea parlamentară nou-formată l-a înaintat 
pe V. Plahotniuc la funcția de prim-ministru. În aceeaşi zi, pe 13 ianuarie 2016, 
V. Plahotniuc l-a trimis pe M. Lupu la reşedinţa Preşedintelui N. Timofti de la 
Condriţa pentru a fi desemnat de el în funcţia de prim ministru. Cu părere de 
rău în această farsă şi şantaj al Preşedintelui a participat şi conducerea PL.  

Preşedintele N. Timofti, spre onoarea lui, a refuzat desemnarea lui V. 
Plahotniuc cu motivația că „există suspiciuni rezonabile că domnul Vladimir 
Plahotniuc nu întrunește criteririle de integritate necesare desemnării sale în 
funcția de prim-ministru, având în vedere și faptul că prin Hotărârea nr. 5 din 
15.02.2013 a Parlamentului Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial 
pe data de 22.02.2013, domnului Vladimir Plahotniuc i s-a exprimat vot de 
neîncredere, în calitatea sa de prim-vicepreședinte al Parlamentului, 
aducându-i-se acuzații de implicare în activități ilegale care vin să prejudicieze 
imaginea Parlamentului și a Republicii Moldova”, cerând PDM-ului înaintarea 
unei alte candidaturi. Culmea obrăzniciei, a doua zi valetul M. Lupu, însoţit şi 
de alţi valeti (liberali!), îl propun insistent pe acelaşi V. Plahotniuc, invocând 
susţinerea a 55 de deputaţi care, între timp, se micşorase cu 7 deputaţi PLDM-
işti, care şi-au retras semnăturile. Preşedintele N. Timofti iarăşi îl refuză, dându-
le timp până la orele 21.00 să propună o altă candidatură. Nefiind propusă o altă 
candidatură la orele 21.40 (cel puţin la acea oră a devenit cunoscut) preşedintele 
N. Timofti l-a desemnat în funcția de prim ministru pe şeful cancelariei sale Ion 
Păduraru (de altfel, toată lumea aştepta să fie înaintat repetat I. Sturza!) [219]. 
Preşedintele N. Timofti a devenit iarăşi erou, cu regret doar pentru 15 ore. A 
doua zi, pe 15 ianuarie de Ziua Culturii Româneşti şi a lui Eminescu, la 
depunerea de flori la bustul poetului, preşedintele N. Timofti şi premierul 
desemnat I. Păduraru au fos întâlniţi de mulţime ca eroi, atunci când pentru 
marele act al trădării grupul liberalilor a fost huiduit. Doar peste trei ore de la 
acest eveniment premierul desemnat I. Păduraru îşi retrage candidatura. Apar 
mai multe semne de întrebare: de ce! Fiind foarte aproape de Preşedinte de ce 
nu a respins propunerea din start? 

Guvernul Filip. Oligarhul V. Plahotniuc a mers prea departe cu 
şmecheriile sale. După ce de două ori a fost refuzat de preşedintele Republicii la 
funcţia de prim ministru a fost nevoit să renunţe să mai candideze, pentru a 
evita organizarea de alegeri anticipate. Majoritatea parlamentară l-a ales pe data 
de 20 ianuarie 2016 în calitate de prim-ministru pe fostul Ministru al 
Tehnologiei și Informației, P. Filip (Plahotniuc II - Filip a recunoscut direct în 
unul din primele interviuri că îl va asculta pe V. Plahotniuc fiindcă sunt prieteni 
şi are ce învăţa de la el!). V. Plahotniuc l-a promovat insistent, încălcând toate 
canoanele ce ţin de această procedură: grăbindu-se (legal mai avea  la îndemână 
mai mult de o săptămână!) a schimbat ziua şedinţei parlamentului privind 
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investirea guvernului, anunţând parlamentarii (şi nu pe toţi!) cu câteva ore 
înainte de şedinţă; cu votul a 57 din cei 101 deputați (cei 7 transfugi din PLDM, 
debusolaţi de-a binelea, au revenit alături de V. Plahotniuc) parlamentul votează 
fulger în doar 27 de minute (a fost probabil o performanță la nivel mondial), 
nefiind ascultat nici programul guvernului, nici audiaţi miniştrii noului guvern. 
Apoi cu aceeaşi iuţeală, hoţomăneşte, la miezul nopţii, neavând componenţa 
deplină, guvernul a depus jurământul în faţa Preşedintelui. 

Ce s-a întâmplat cu unii pentru care nu a mai rămas nimic sfânt? Cum se 
putea să cazi atât de jos, făcându-se referință în primul rând la cei şapte deputaţi 
traseişti din PLDM? Cum se putea să-ţi retragi semnătura de pe lista ruşinii, 
rupându-ţi părul din cap pentru greşala comisă şi cerând iertare, ca peste o zi să 
reapară pe aceeaşi listă a lui satana, chiar dacă era cu nr. II? 

Partidele de opoziție (Platforma Civică „Demnitate și Adevăr”, Partidul 
PAS, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru) au organizat proteste în masă 
împotriva aprobării candidaturii lui P. Filip la postul de prim-ministru. În timp 
ce parlamentul încă aproba noul guvern, protestatarii au luat cu asalt sediul 
parlamentului și au pătruns în interior. După investirea Guvernului Filip valul 
de proteste a continuat. 

Alianța pentru Integrare Europeană AIE-3 a mai existat de jure pe 
parcursul a. 2016 însă apăreau tot mai multe semne de coalizare între partidele 
de stânga PDM şi PSRM. Acest lucru a culminat cu susţinerea de către V. 
Plahotniuc a candidatului la preşedinţie I. Dodon. Ulterior acţiunile celor doi 
actori politici au devenit tot mai coordonate, culminând cu promovarea în 
comun a Legii privind modificarea modalităţii de alegere în Parlamentul 
Republicii Moldova (mixt). După ieşirea Partidului Liberal de la guvernare în 
mai 2017 AIE-3 nu mai exista. Guvernarea era realizată practic de un singur 
partid – PD, care după alegerile din 2014 a acumulat doar 19 mandate, ulterior 
adunând (prin diferite metode nu tocmai corecte) peste 50% din deputați.    

Partea bună era că guvernul Filip s-a bucurat de un sprijin total din partea 
forțelor politice din parlament, ceea ce nu avuseseră guvernele precedente. În 
rest noul guvern şi-a început activitatea în condiţii extrem de dificile. Sub 
aspect economic. Republica Moldova se confrunta cu un deficit bugetar enorm 
legat şi de sistarea creditării internaţionale. Semnarea unui nou acord cu FMI a 
fost în câteva rânduri amânată din varii motive. Ultima amânare a fost legată de 
demiterea guvernului Streleţ şi depunerea cererii de demisie de către 
guvernatorul Băncii Naţiionale Dorin Drăguţanu. Creditul de 160 mln de Euro 
aprobat de România era condiţionat de promovarea unui set de reforme. 

Sub aspect politic. Guvernul își începuse activitatea într-o situaţie social-
politică incendiară cu un credit de încredere sub 10% legat, în special, de Furtul 
Secolului. Investirea înseşi a avut loc în condiţiile unui adevărat asediu al 
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Parlamentului. Valul de proteste a continuat practic pe întreaga perioadă de 
guvernare de jumătate de an. Această situaţie a fost amplificată şi de decizia 
Curţii Constituţionale de a modifica modul de alegere a preşedintelui prin vot 
direct. Conform tradiţiilor anormale încetăţenite în acest colţ de ţară atât de 
prost condus guvernarea s-a implicat major  în campania electorală pentru 
alegerea preşedintelui în susţinerea lui I. Dodon. După alegerile prezidenţiale se 
observa o vădită pregătire a PDM şi PCRM către alegerile parlamentare din 
2018, în special, prin „curăţarea” terenului prin eliminarea la început a PLDM, 
iar ulterior şi a PL.   

 
 
6.2.6.8. Valul de proteste organizate de Platforma DA 
 

Ceva e putred, e foarte putred în Republica Moldova! Atât de detestate de 
mai mulţi alegerile anticipate, deoarece conform sondajelor I. Dodon şi R. 
Usatîi ar prelua majoritatea şi ar deturna cursul proeuropean al Republicii 
Moldova, deveneau tot mai mult o necesitate. Cu clasă politică, compradoră, 
coruptă, compromisă sub toate aspectele, care a permis capturarea statului de 
către un oligarh, reprezentat de un SRL (PDM), care în alegerile trecute a 
obţinut doar 15,7% din voturile alegătorilor!, nu se mai putea merge înainte. 

În fizică este cunoscută Legea vaselor comunicante. Puţin probabil ca 
electoratul de Dreapta-Centru dreapta să-i voteze masiv pe I. Dodon şi R. 
Usatîi. Erau deja demarate câteva proiecte politice. Era de datoria, în primul 
rând a intelectualilor, de a pune 
umărul la transformarea acelor 
proiecte politice în partide politice 
puternice capabile să înlocuiască 
partidele compromise PL şi PLDM. 
Era strict necesar să nu se procedeze 
precum măgarii din imagine [218]. 

În situaţia creată se părea că 
barometrul politic a atins presiunea 
maximă. Butoiul de pulbere era gata să explodeze. Nemulţumirea maselor 
ajunsese la apogeu. Guvernarea atinsese la moment cel mai scăzut rating de la 
‘90 încoace, asupra ei planând ca sabia lui Damocle fenomenul miliardului 
furat, cu toate că  buboiul se cocea de mult timp. Începutul furturilor pornea 
după anii ’90, de la guvernele Sangheli (Andrei), Ciubuc (Ion), verișorii Victor 
și Viorel Țopa (care au avut funcții de ministru (2001) și, respectiv, director 
BEM) ş.a. Conform procurorului general C. Gurin, din 2004 (pe timpul 
guvernării comuniste) au început delapidările de proporţii. Guvernarea 

 
Forțele de dreapta procedează ca măgarii din 

imagine. Caricatur uber Vorteile der 
Gemeinschaftsarbeit, 1932 
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comunistă a folosit Banca de Economii din Moldova (BEM), președinte 
Grigore Gacikevici după bunul ei plac (creditarea campaniilor electorale, 
creditarea unor persoane docile cum a fost cazul Z. Greceanîi, soţul căreia a 
luat un credit „nerambursabil” de 150 mln de lei pentru privatizarea Fabricii de 
Vin Cojuşna, fecioraşul O. Voronin cu partenerul său de „bussines” V. 
Plahotniuc, dar şi O. Reidman, I. Dodon ş.a. După a. 2009 procesul a continuat 
cu unii actori vechi, dar şi alţii noi, mai flămânzi. Nimeni nu a contestat faptul 
că guvernarea era responsabilă de cele întâmplate. Fiind la guvernare, ei 
trebuiau să stopeze furturile şi să-i tragă la răspundere pe hoţi. Culmea, unii 
dintre aceşti “proeuropeni” şi-au băgat mâna până peste coate în haznaua 
statului, compromiţând iremediabil ideea de integrare europeană. Din păcate, 
omul de rând punea semnul egalităţii între „Furtul Secolului” şi integrarea 
europeană. Anume acesta era cel mai mare păcat al guvernării. 

Scoaterea în vileag a Furtului Secolului la cele trei bănci şi reacţia negativă 
a societăţii la această fraudă compromitea şi mai mult aşa numita alianţă. 
Conform unui sondaj, în caz de alegeri, PLDM ar fi luat cam 10 la sută din 
voturi, comparativ cu peste 30% în 2010 şi 23% (cu locomotiva Leancă) în 
2014. Căderea atât de bruscă a PLDM, stâlpul alianţelor proeuropene de după 
2009, devenea catastrofală pentru vectorul european al acestei aşchii de ţară atât 
de prost guvernată. Un vector în creştere cunoștea Partidul Liberal, aflat pe 
locul doi (după socialişti) în sondaj, intransigent la scoaterea în vileag, în 
special, a găinăriilor referitoare la Furtul Secolului de la cele trei bănci. 
Deosebit de alarmantă era ponderea în creştere a simpatizanţilor Partidului 
Socialiştilor, care ar fi iețit pe primul loc (apr. 18%), aproape de două ori mai 
mult decât liberalii (10,5%). Creştea catastrofal tabăra acelora care nu 
considerau integrarea europeană cea mai bună soluţie. Rezultatele unui alt 
sondaj arată că dacă ar fi avut loc alegerile parlamentare, blocul partidelor de 
stânga (I. Dodon, V. Voronin, R. Usatâi) ar fi luat 36 la sută din voturi, iar cele 
proeuropene (împreună cu PD, care e cu fundul în două luntri) ar fi însumat 
doar 32%. De asemenea, numărul foarte mare de indecişi, mai corect 
dezamăgiţi după marile trădări comise de cei pe care i-au votat. Această 
dezamăgire profundă a electoratului putea să aibă consecinţe dezastruoase, în 
special, în situaţia când Rusia se implică tot mai mult în treburile interne ale 
Republicii Moldova (în special, în Transnistria, Găgăuzia şi alte regiuni). 
Situaţia la zi, într-adevăr, era foarte periculoasă în urma înclinării electoratului 
spre pendulări prea bruşte, demonstrată pe parcursul celor peste 25 de ani de aşa 
zisă independenţă.  

În acele condiţii, ca o sclipire a speranţei că încă nu totul era pierdut, au 
apărut protestele organizate de Platforma Civică „Dreptate şi Adevăr”. Motivul 
de bază, care a scos zecile de mii în stradă, a fost furtul Miliardului şi modul de  
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investigare a lui. În continuare se prezintă o schițare cronologică şi rezumativă a 
desfăşurării acestor proteste.  

 Pe 3 mai 2015, la Chişinău, în Piaţa Marii Adunări Naţionale a avut loc o 
mare manifestare populară, care nu a fost organizată de niciun partid şi la care 
au participat peste 50000 de oameni. Deasupra mulţimii fluturau doar două 
drapele – tricolorul şi drapelul Uniunii Europene. De câteva luni se simţea că 
societatea mocnea, în special, după ce cele două partide (PLDM şi PD, dar şi 
prestaţia PL nu a fost la înălţime) au ignorat voinţa electoratului de a crea o 
alianţă proeuropeană exprimată prin cele 55 de mandate dăruite (dăruite, fiindcă 
prestaţia celor trei partide nu a fost la înălţime în mandatul anterior şi 
electoratul, scrâşnind din dinţi, le-a mai dat o şansă), PLDM şi PD coalizând cu 
comuniştii. Răbdarea însă a crăpat când au fost date în vileag Furturile 
Secolului – furtul miliardelor de la cele trei bănci: Banca de Economii, Banca 
Socială şi Unibank, şi decizia guvernanţilor a fost de a nu publica rezultatele 
Raportului Kroll privind situaţia de la cele trei bănci. Rezultatele controlului au 
stabilit probabil schemele cum au fost furaţi banii, fapt ce i-a deranjat pe cei cu 
pufuşor pe botişor. 

Cei peste 50000 de manifestanţi, veniţi din toate colturile Republicii la 
îndemnul inimii şi consternaţi de obrăznicia unora care s-au cocoţat la putere şi 
au trădat aşteptările lor privind integrarea europeană, au cerut întoarcerea 
miliardelor furate din buzunarele lor, tragerea la răspundere a lui Plahotniuc şi 
Filat, considerate principalele figuri în Furtul Secolului, demiterea conducerilor 
organelor de drept, care au tolerat aceste găinării financiare şi, în primul rând, a 
procurorului general. Mai apoi au urmat proteste de până la 100000 de 
participanţi, cum a fost cel de la 6 septembrie 2015. 

 Pe 6 septembrie 2015 protestele au început cu un miting de amploare 
supranumit ”Marea  Adunare Națională”, care a continuat ulterior prin acțiuni 
non-stop cu trai în corturi în centrul Chișinăului și cu manifestații periodice 
pașnice. Mișcările reprezentau acțiuni de protest continue față de situația socio-
economică din Republica Moldova agravată de scandalul financiar-bancar 
cunoscut ca „Faful Secolului”. Protestul era o continuare a unei serii de alte trei 
mitinguri organizate în 2015 de Platforma Civică „Demnitate și Adevăr” 
(DA). Potrivit organizatorilor, la protest au participat peste 100000 de mii de 
oameni, iar potrivit poliției – în jur de 40 de mii, aceasta fiind una dintre cele 
mai mari manifestații de protest de la Marea Adunare Națională de la 27 august 
1989. Imediat după miting în Piața Marii Adunări Naționale au început a fi 
instalate zeci de corturi pentru a continua acțiunea de protest non-stop. 
Organizatorii mitingului au întocmit o serie de revendicări și au format un grup 
de intermediere și reprezentare (GIR) care urma să ducă negocieri cu 
conducerea Republicii Moldova. Printre revendicările de bază se numărau: 
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 Demisia lui Nicolae Timofti și alegerea unui nou șef al statului de către 
întreg poporul; 

 Organizarea alegerilor parlamentare anticipate libere cel târziu în luna 
martie a anului 2016, sub egida instituțiilor internaționale și a unui Guvern al 
încrederii Naționale cu o Comisie Electorală Centrală și un Consiliu 
Coordonator al Audiovizualului scoase din captivitatea oligarhilor; 

 Depolitizarea instituțiilor de ocrotire a normelor de drept și a celor de 
reglementare în conformitate cu hotărârea respectivă a Curții Constituționale 
din 2010; 

 Elaborarea și implementarea rapidă a cadrului legal și normativ pentru 
numirea conducătorilor instituțiilor respective pe bază de concurs cu 
participarea comisiei de selectare a experților naționali și internaționali, 
selectați cu suportul partenerilor de dezvoltare care vor testa calitățile 
profesionale și integritatea candidaților; 

 Consolidarea mecanismelor societății civile pentru asigurarea 
controlului civic asupra guvernării, inclusiv prin mitinguri pașnice de protest.” 

Prim-ministrul V. Streleț s-a întâlnit în holul Guvernului cu grupul de 
contact al manifestanților și a recepționat revendicările lor, anunțând că la 
Guvern s-a format un grup de lucru, în frunte cu el, din miniștri și responsabili 
de diferite domenii. În cadrul protestului au fost huiduiți oligarhii V. 
Plahotniuc și V. Filat, despre care se credea că, de fapt, conduc statul din 
umbră. La protest au participat grupuri de veterani ai războiului de pe Nistru și 
reprezentanți ai asociațiilor de studenți și fermieri. 

  

Piața Marii Adunări Naționale (06.09.2015): protest organizat de Platforma 
DA.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/September_2015_protests_in_Moldova

.png 
 



438                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 

Începând cu prima zi au început să fie colectați bani pentru susținerea 
protestului non-stop, iar imediat după miting în piață au început a fi instalate 
zeci de corturi. În decursul primei săptămâni, peste 300 de corturi au fost 
instalate în piață, formând un orășel, numit simbolic „Orășelul Demnității”. 

Pe 13 septembrie 2015 a fost organizat un nou miting, la care însă au 
participat mai puțini oameni. 

În a treia duminică, pe 20 septembrie 2015, organizatorii au întreprins un 
marș cu automobile. Potrivit poliției, peste 200 de automobile au luat parte la 
marș, iar potrivit organizatorilor au fost peste o mie de mașini. Coloana de 
mașini a pornit din cartierul Telecentru al Chișinăului, de lângă Televiziunea 
Publică și a străbătut toată Capitala.  

Protestul s-a extins în seara zilei de 24 septembrie 2015, când câteva sute 
de persoane conduse de liderii politici de stânga I. Dodon și R. Usatîi, s-au 
adunat în fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova pentru a protesta și a 
instala câteva zeci de corturi (formând „Orășelul victoriei”, după cum l-au 
numit ei), deși Primăria Capitalei interzisese.  

În a patra duminică, pe 27 septembrie 2015, I. Dodon și R. Usatîi au 
organizat un marș comun de amploare. Două coloane de manifestanți organizate 
de I. Dodon, una pornind de la Complexul Memorial „Eternitate” din Chișinău, 
iar a doua de la Academia de Științe a Moldovei, s-au întâlnit la intersecția 
bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Ismail. Concomitent, o altă 
coloană de oameni organizată de R. Usatîi, a pornit de lângă Circul de Stat. 
Cele două grupuri s-au întâlnit la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și 
Sfânt cu strada Pușkin, la un colț al Pieței Marii Adunări Naționale. Apoi au 
traversat piața pe partea carosabilă, fiind despărțiți de un cordon de polițiști de 
tabăra de protestatari cu corturi ai Platformei DA, mergând în marș până la 
Parlament.  

Pe 2 și 3 octombrie 2015 protestatarii din scuarul parlamentului și-au 
instalat corturile pe carosabil, blocând astfel circulația rutieră pe bulevardul 
Ștefan cel Mare, în perimetrul străzilor Serghei Lazo și Maria Cibotari.  

Pe 5 octombrie 2015 Platforma DA a organizat un nou miting de 
amploare. Pe parcurs, un grup de manifestanți în frunte cu liderii platformei DA 
au pornit spre Parlament pentru a vedea dacă acesta s-a întrunit în ședința 
extraordinară, pe care ei au cerut-o. Acolo poliția formase un cordon, 
împiedicând accesul în clădire. Protestatarii au prins flori la piepturile poliștilor 
și s-au retras de la parlament. A fost pichetat și Global Buisness Centre, sediul 
firmelor gestionate de V. Plahotniuc.   

Pe 30 octombrie 2015 manifestanții din platforma DA au pichetat hotelul 
„Nobil”, situat pe strada Mihai Eminescu din centrul Capitalei, care îi aparținea 
oligarhului V. Plahotniuc. Hotelul era păzit de zeci de polițiști. De la hotel, 
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manifestanții au mărșăluit până la Banca Națională, susținând ca fostul 
guvernator al BNM D. Drăguțanu era și el complice la furtul de la BEM și că 
acesta și-a dat demisia fără ca să răspunda în fața legii. După aceasta, 
manifestanții au pichetat și sediul Procuraturii Generale, unde au cerut repetat 
demisia procurorului general, C. Gurin.  

Pe 29 noiembrie 2015, Platforma DA a organizat un nou protest în Piața 
Marii Adunări Naționale, la care au participat câteva mii de oameni, dar și 
proteste în alte orașe din Republică.  

Pe 13 - 14 ianuarie 2016 reprezentanți ai Partidului Democrat au 
nominalizat de două ori același candidat pentru funcția de prim-ministru: pe 
prim vicepreședintele Partidului Democrat, oligarhul V. Plahotniuc, pe care  
Președintele N. Timofti a respins-o repetat. 

14 ianuarie 2016: în centrul Chișinăului s-au adunat zeci de mii de 
oameni care au dezaprobat numirea lui V. Plahotniuc la postul de prim-
ministru. Organizatorii manifestării au fost Platforma Civică „Demnitate și 
Adevăr”, PSRM al lui I. Dodon și Partidul Nostru condus de R. Usatîi. 

15 ianuarie 2016: președintele N. Timofti l-a nominalizat pe consilierul 
prezidențial Ion Păduraru la funcția de prim-ministru.  

16 ianuarie 2016: I. Păduraru și-a retras candidatura pentru a evita un 
conflict cu majoritatea parlamentară. Președintele Republicii Moldova l-a 
înlocuit cu reprezentantul Partidului Democrat, Ministrul Tehnologiei 
Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, care a fost susținut de 56 de deputați 
(20 de deputați ai Partidului Democrat, 14 ex-comuniști, 13 deputați ai 
Partidului Liberal, 8 deputați ai Partidului Liberal Democrat și un deputat 
al Partidului Popular European din Moldova). Platforma Civică „Demnitate și 
Adevăr”, PSRM și Partidul Nostru au continuat protestele în masă cerând 
alegeri parlamentare anticipate. 

20 ianuarie 2016: Parlamentul Republicii Moldova cu 57 de voturi din 
101 a aprobat componența guvernului și candidatura primului-ministru, 
reprezentantul  Partidului Democrat, Pavel Filip. Partidele de opoziție 
(Platforma Civică „Demnitate și Adevăr”, Partidul Socialiștilor și Partidul 
Nostru) au organizat mișcări în masă împotriva aprobării candidaturii lui P. 
Filip ca prim-ministru. În timp ce parlamentul încă aproba noul guvern, 
mulțimea a luat cu asalt clădirea Parlamentului și, parțial, a pătruns în interior. 

24 ianuarie 2016: Mitingul a fost reluat, la care ar fi participat 
aproximativ 40000 de oameni. Manifestanții au pichetat Curtea Constituțională, 
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală și au cerut declanșarea 
alegerilor parlamentare anticipate.  

Care au fost declaraţiile oficialilor de la guvernare referitor la 
revendicările protestatarilor. 
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Președintele Nicolae Timofti: „Am venit în această funcție pentru a pune 
capăt unei perioade de instabilitate care a durat doi ani și jumătate, și nu 
accept să fiu generatorul unei alteia de acel fel.... Împărtășesc multe din 
îngrijorările exprimate de cetățeni. Regret că s-a ajuns în situația de față, când 
oamenii sunt nevoiți să protesteze în stradă. Ca om al legii, am stăruit 
întotdeauna ca dreptatea să se facă în cadru instituțional. Dar, din păcate, 
slăbiciunea constatată a unor instituții abilitate să intervină pentru a aplica 
legea, a determinat într-o anumită măsură un asemenea climat negativ în 
societate. Aici mă refer, în special, la ineficiența Băncii Naționale, Comisiei 
Naționale a Pieței Financiare, Procuraturii Generale, Centrului Național 
Anticorupție, instanțelor de judecată” 

Prim-ministrul Valeriu Streleț: „Guvernul nu-și va da demisia pentru a 
nu complica și mai mult situația social-economică din țară... Nu-mi place 
această funcție, dar moral nu-mi pot permite să demisionez din cauză că eu, 
poate mai bine decât voi, înțeleg consecințele imediate care pot avea loc”. 

Președintele parlamentului Andrian Candu: „Demiterea unor funcționari 
întotdeauna este o posibilitate, dar în situația în care demiterea nu ar aduce 
efecte, ea nu mai este atât de importantă. Un sistem dacă nu funcționează sau 
este putred, el trebuie schimbat, sistemul.... Acțiunile care au fost întreprinse de 
pregătire a misiunii FMI, a investigației fraudelor, orice oprire a acestor 
acțiuni provocate inclusiv de alegeri anticipate ar provoca instabilitate”. 

Ulterior au mai avut loc unele proteste ale Platformei DA, susţinute şi de 
PSRM şi Partidul Nostru, dar intensitatea şi amploarea lor a tot scăzut. 
Acţiunile celor trei formaţiuni erau axate, în special, pe pregătirea către 
alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.  

De fapt nu a fost meritul Platformei DA că în stradă au ieşit la protest sute 
de mii de protestatari. Conducerea Platformei DA era de la început o construcţie 
amorfă, fără lideri distincţi. De la bun început liderii Platformei Civice 
„Demnitate și Adevăr” (PCDA) au declarat că nu vor accepta partide la protest. 
Iniţiativă salutabilă, dacă se lua în consideraţie faptul că liderii recunoscuţi ai 
partidelor de la guvernare erau pătaţi sau complici ai Megafurtului, iar partidele 
extraparlamentare erau în mare parte nesemnificative ca pondere, lucru 
demonstrat de alegerile din ultimii 6 ani. Din păcate organizatorii PCDA nu     
i-au acceptat nici pe intelectuali (cu mici excepţii), ceea ce a fost o greșeală 
majoră. Erau momente (în special, la primele proteste ale PCDA) când nu aveau 
cine vorbi de la tribună, iar cei care ieşeau la tribună nu întotdeauna aveau ce 
spune zecilor de mii de manifestanți veniţi din diferite colţuri ale Republicii 
Moldova. A rămas în memoria multora infantilismul liderilor care la unul din 
mitinguri din ajunul alegerilor locale chemau mulţimea să nu voteze 
reprezentanţii „partidelor oligarhice” de la guvernare, uitând să le spună pe 
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cine însă să voteze. Dacă la o bună organizare PCDA iar fi îndemnat pe cei din 
PMAN să se ducă acasă, să-şi aleagă un candidat independent necorupt, curat, 
pe care să-l susţină în alegeri, rezultatele alegerilor locale ar fi fost altele. Cel 
puţin o jumătate sau mai mult din cei aleşi ar fi fost independenţi. Aceştia ar fi 
fost un sprijin real în eventuale alegeri parlamentare (ordinare sau anticipate) 
pentru PCDA. De ce nu au făcut acest lucru? Să fie doar o scăpare a liderilor 
PCDA? 

Pe parcursul protestelor se putea observa unele lucruri care intrau în 
discordanţă cu declaraţiile PCDA. În alegerile locale chemările liderilor din 
piaţă au avut un rezultat tocmai contrar. La Orhei a fost ales cu majoritate 
absolută de voturi unul din inculpaţii în furtul Miliardului – controversatul I. 
Şor, iar la Bălţi – cu o majoritate zdrobitoare – un alt personaj controversat 
catapultat din afară în marea politică moldovenească – R. Usatîi. Culmea, însă 
ultimul, devenea tot mai obraznic, ţintea deja la postul de preşedinte al 
Republicii!!! (avea toate şansele să-şi atingă visul (sau scopul mentorilor săi din 
Kremlin!) în cazul unei victorii a stângii (de altfel, destul de reale în contextul 
geopolitic de atunci!). Sau demisia guvernatorului Băncii Naţionale - D. 
Drăguţan, dorită cu atâta ardoare de PCDA (considerat un  succes al ei). 
Demisia lui D. Drăguţan, care în opinia multora a fost cel mai slab guvernator 
în perioada de independenţă, a zădărnicit încheierea unui nou acord cu FMI, 
angajarea companiei Kroll pentru a doua etapă de investigare a furtului 
Miliardului (de menţionat că şi anterior demisia guvernului Gaburici cu doar 
câteva zile de venirea delegaţiei FMI în Republica Moldova a zădărnicit 
încheierea unui nou memorandum, de care Basarabia avea strictă nevoie). 

Să fie oare întâmplătoare această coincidenţă? Nu este de crezut. Liderul 
PCDA Andrei Nastase (printre altele avocatul controversaților oameni  de  
afaceri (de  fapt  aceiași   oligarhi) Viorel și Victor Țopa), a declararat în 
repetate rânduri că nu Republica Moldova nu avea nevoie de investigaţiile 
companiei Kroll. Dacă nu ar fi fost nişte interese de grup aceasta ar fi însemnat 
cea mai mare prostie. În situaţia când caracatiţă financiară a cuprins în 
tentaculele ei mai tot vârful societăţii, când doar cineva din afară cu un interes 
clar material (compania Kroll câştigă un anumit procent din ceea ce reuşea să 
aducă acasă din banii ascunşi prin diferite scheme dubioase în diferite părţi ale 
lumii, aducând şi numele hoţilor!). De menţionat că la servicii din afară au 
apelat state mult mai puţin corupte cum ar fi statele Baltice. De unde veneau 
aceste rezerve față de această companie Croll? Oare nu din motivul că această 
companie Kroll, unica capabilă să aducă măcar parţial miliardul furat acasă, 
săpând adânc nu ar fi făcut deosebire între hoţii V. Plahotniuc, V. Filat, Viorel 
și Victor Ţopa, I. Dodon, Z. Greceanîi, V. Voronin ş.a. [220].  
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O analiză la rece arăta că liderii Platformei DA, cu foarte puține excepții, 
erau reprezentanţi ai unor foste clase politice moldovenești. Unii dintre ei au 
participat destul de recent la guvernare (cum era Angela Aramă), alții au fost la 
conducere în vremuri mai timpurii (Valentin Dolganiuc). Unii dintre membrii 
fondatori ai PCDA (Vasile și Andrei Năstase) erau considerați a fi apropiați de 
anumite cercuri private de interes (Viorel și Victor Țopa). Se poate observa 
distinct aripa PPCD-istă a DA-ului – V. Nastase, A. Aramă şi V. Dolganiuc, 
membri ai staff-ului lui Iu. Roşca de altă dată. De menționat că marele luptător 
cu „televiziunile lui Plahotniuc” V. Năstase împreună cu Iu. Roșca și V. 
Voronin au intrat în sediile postului de radio Antena C și EuroTV în anii 2005-
2006 şi i-au dat afară pe jurnaliști, la care au făcut după aceea propagandă 
antinațională ani de zile.  

Cu părere de rău balonul PCDA s-a desumflat fără a obține niciun rezultat. 
Numărul protestatarilor era tot mai neînsemnat. Corturile instalate pe PMAN de 
un an de zile erau tot mai pustii. Protestele paşnice organizate de PCDA pe 
parcursul a mai mult de 10 luni nu au dat rezultatele dorite, cu toate că au fost 
antrenaţi în unele momente şi peste 100000 de manifestanţi. A fost un exemplu 
prost de utilizare ineficientă a energiei maselor. Nici căderea unuia dintre 
oligarhi V. Filat, nu a fost meritul ei ci doar al lui V. Plahotniuc. Dimpotrivă, 
pe parcurs unul dintre principalii figuranţi în furtul Miliardului I. Șor a fost ales 
cu majoritate de voturi în funcţia de primar al or. Orhei, iar un alt vântură-lume 
legat cu lumea interlopă R. Usatîi a fost ales cu o majoritate zdrobitoare la 
funcţia de primar al celui de-al doilea oraş ca mărime şi importanţă – Bălţi. Dar 
şi acţiunile concertate în unele cazuri ale protestatarilor din cele două tabere de 
corturi care, cel puţin declarativ, împărtăşesc ideologii diferite, au fost lipsite de 
orice logică. Să nu fi înţeles liderii Platformei DA că în spatele organizatorilor 
protestului din 15.10.2015 din faţa clădirii parlamentului, când a fost privat de 
libertate V. Filat, de facto se afla V. Plahotniuc? Acest lucru era vizibil cu 
ochiul liber. Cu regret liderii Platformei DA, dintr-un orgoliu nesănătos pur 
moldovenesc de a-şi asuma în exclusivitate meritul, au îngrădit pe toate căile 
accesul la organizarea protestelor a intelectualităţii, a altor forţe proeuropene, 
reducând astfel la minim eficienţa acestor acțiuni. 

La o fază mai târzie a protestelor liderii PCDA se întrebau de ce 
intelectualii lipseau în PMAN. Ei dorieau să-i vadă doar ca umplutură fără să le 
permită să participe în luarea deciziilor. Dacă intelectualii ar fi fost admişi în 
luarea deciziilor, rezultatele ar fi fost cu totul altele. Să-i huiduiești pe un E. 
Doga (cel mai mare compozitor român în viaţă!), pe un N. Dabija, numit de 
intelectualii din România (nu şi de colegii săi din Basarabia bolnavi de 
ranchiună şi invidie) un clasic al literaturii române în viaţă, cum s-a întâmplat la 
unul din proteste, era un lucru ieşit din comun. Nu puteau fi comparați liderii 
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PCDA A. Nastase, V. Năstase, V. Dolganiuc, A. Arama şi chiar Igor Boţan cu 
tribunii de altă dată (cu toate criticile aduse, deseori nemeritat, asupra lor): M. 
Druc, L. Lari, L. Istrati, N. Dabija, I. Hadârcă, V. Nedelciuc ş.a. 

Într-adevăr, intelectualităţii îi revenea un rol primordial, aşa cum a fost şi 
în anii 90’. Ar fi fost o crimă a sta deoparte în ipostază de aşteptare atunci când 
intelectualii îi datorau totul lui moş Ion, că pe spinarea lui au devenit 
intelectuali. Nu înzadar M. Eliade se întreba la 1934 „De ce sunt intelectualii 
laşi?” „Aţi văzut vreodată un „intelectual” în timpul unei crize politice, sau a 
unei prefaceri internaţionale? Nu numai că e uluit şi neinformat, asta încă n-ar 
fi o ruşine prea mare. Dar e de-a dreptul înspăimântat, e copleşit de frică, e 
paralizat de panică. Umblă aiurit, pune întrebări oricui, ascultă pe oricine îi 
vorbeste, are o încredere oarbă în orice dobitoc politic (cum ar fi astăzi R. 
Usatîi!) – şi tremură pentru viaţa şi libertatea lui ca cel din urmă dintre sclavi. 
Numai atunci îşi dă el seama ce puţin s-a „interesat” de viaţa socială din jurul 
său. Şi caută pretutindeni sprijin, adăpost, încurajare. Renunţă la orice 
demnitate personală, uită cu desăvârşire misiunea lui istorică; frica face din el 
o lichea şi un sclav. De câte ori plutesc în aer psihoze politice, de câte ori se 
întâmplă sau se aşteaptă ceva grav – o revoluţie, o reformă acerbă, un atentat, 
o schimbare esenţială a ordinei sociale – bietul „intelectual” român îşi pierde 
minţile...”. „Deşteaptă-te, intelectualule!” ar fi un strigăt de deznădejde al lui 
moş Ion! 

Cu regret din această luptă dusă de Platforma DA cel mai mult au profitat 
I. Dodon şi R. Usatîi. S-a observat cu ochiul liber că în protestele de pe 15 
octombrie 2015 adevăratul stăpân pe situaţie era R. Usatîi care, împreună cu 
valeţii săi verificau chiar şi maşinile poliţiştilor!, ale parlamentarilor. I. Dodon 
şi R. Usatîi, într-adevăr, nu-şi ascundeau interesele: să fie cât mai rău în 
Republică, să cadă guvernarea, să fie organizate alegeri anticipate, în rezultatul 
cărora să preia puterea, că anuleze Acordul de Asociere cu UE şi să reorienteze 
vectorul de dezvoltare spre est, spre efemera Uniune Vamală, în realitate, spre 
Rusia. Era clar ca buna ziua. Cu totul altceva era pe celălalt pol. Guvernarea 
declarativ era proeuropeană însă în fapte era antieuropeană. În spatele lui V. 
Plahotniuc, se vorbea că ar fi banii din est! Oare nu era clar că vectorul 
european era incompatibil cu prezenţa în echipă a lui V. Plahotniuc. În acest 
sens a avut dreptate V. Filat în ultimul său discurs în faţa parlamentului. V. 
Plahotniuc trebuia să-l urmeze la dubă şi poate atunci Partidul Democrat ar mai 
fi putut acţiona mai liber cu colegii de Alianţă pe direcţia integrării europene. 
Pentru a-l scoate pe V. Plahotniuc pe linie moartă era necesară o coalizare 
majoră a tuturor forţelor progresiste, a intelectualităţii, folosirea în acest scop a 
tuturor mijloacelor posibile (mass-media, diverse tribune). 
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În final, Platforma Civică „Dreptate şi Adevăr” s-a transformat în partid, 
idee atât de detestată de organizatorii Platformei DA la început. Liderii 
Platformei DA nu au fost consecvenţi în toată acea perioadă de proteste. La 
început spuneau că nu vor forma în niciun caz partid (toate mişcările pe 
parcursul unui an fiind pronunţat antipartinice!), apoi că vor fonda partidul lor, 
ca în sfârşit să adere la o construcţie existentă, dar efemeră „Forţa Poporului”. 
Decizia conducerii Platformei DA de a adera la partidul „Forta Poporului”, 
condus de Nicolae Chirtoacă, explica multe lucruri. A fost dorinţa câtorva din 
vârful Platformei DA de a ajunge cu orice preţ într-o formaţiune politică. Acest 
lucru şi-au dorit zecile de mii, care au protestat timp de un an? Aceasta şi-au 
dorit-o cei care au îngheţat iarna în corturile din centrul Chişinăului?  

A se vedea ce reprezintă acest partid „Forța Poporului” la care a aderat 
PCDA? La parlamentarele din 30.11.2014, partidul „Forta Poporului” a 
acumulat tocmai 0,73 la sută din voturi. În cazul unor alegerile parlamentare 
anticipate, dar „ nu mor caii când vor câinii”, s-ar putea să ia acele 12%, pe 
care le prezintă sondajele (Pavlovschi, unul din liderii Platformei DA, declara 
că vor lua peste 50%!!!). Însă guvernarea actuală, care este o corabie 
naufragiată, însă se pare că va pluti până la următoarele alegeri parlamentare, 
desigur doar cu condiţia de a scoate la lumină problema miliardului furat şi de a 
stopa căderea acestui colţ de Ţară în hău. Atunci la viitoarele alegeri (băşica 
DA deja s-a dezumflat, fiindcă prea ambigue erau acţiunile şi declaraţiile ei!) se 
vor mulţumi, la sigur, doar cu vreo şase-şapte locuri călduroase de parlamentari 
pentru primii şase-şapte din liste şi doar atât. Şi iarăşi zecile de mii de 
protestatari vor rămâne cu buzele umflate. Eforturile maselor trebuiau orientate 
cu totul în altă direcţie - spre aducerea miliardului furat, spre punerea la dubă a 
vinovaţilor principali (la răcoare trebuia să ajungă și V. Plahotniuc, I. Șor, V. 
Voronin, I. Dodon, dar verii Viorel și Victor Ţopa), spre stoparea de urgenţă a 
căderii tot mai vertiginoase a Republicii Moldova în hău, care se află pe muchia 
prăpastiei.  
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CAPITOLUL VII 
 

BASARABIE ÎNCOTRO? 
 

 Republica Moldova este aidoma unei nave serios 
naufragiate cu o cârmă defectată, care de peste 25 de ani 
pluteşte cum bate vântul fără a ajunge la vre-un mal. Este 
o instituţie statală creată artificial, care nu are o identitate 
naţională distinctă, aşa cum o au Ţările Baltice, nu are un 
scop statalist bine determinat, întreaga populaţie fiind, în 
linii mari, împărţită în două părţi aproximativ egale: o 
parte orientată spre Uniunea Europenă şi România, acolo 
unde îi sunt rădăcinile, iar altă parte – în special alogenii 
şi o parte din moldovenii dezinformaţi şi debusolaţi de 
sistemul mediatic rusesc extrem de agresiv, orientați spre 
est. Statalitatea Republicii Moldova a dat faliment, lucru 
demonstrat pe parcursul celor 25 de ani de idependenţă. 
Aproape toţi cei de la guvernările, care s-au perindat de 
la 1991 încoace, indiferent de culoare politică, doar cu 

excepţia primului parlament, care a realizat cel mai mult în planul constituirii 
acestei unităţi statale, şi-au dorit un soi de statalitate anapoda, în care puteau să 
fie stăpâni, să facă orice găinării politice şi economice, pentru care însă nu vor 
fi trași la răspundere. De fiecare date sistemul de drept era sub cei de la putere: 
în perioada 1994-1998 era controlat de guvernarea agrointerfrontistă; în 
perioada 2001-2008 – de guvernarea comunistă, în special, de V. Voronin; în 
perioada 2009 – 2017 – de componenta Alianţelor democratice, care prin şantaj 
(oricând putea coaliza şi cu comuniştii), de fiecare dată trăgea oghialul asupra 
sa - Partidul Democrat din Moldova şi, în special, de oligarhul V. Plahotniuc, 
care este unul din actorii Furtului Secolului. Tocmai din această cauză are loc 
exodul masiv al populaţiei, mare parte dintre care fără dorinţă de a se mai 
întoarce. Omul de rând nu se mai simte protejat de cei pe care îi plăteşte, nu 
mai contează pe ajutorul guvernanţilor de a-şi obţine sursele de existenţă pentru 
un trai decent  acasă. 

Orice aderare în vest sau chiar în est le-ar putea limita libertatea de a 
comite tot ce le tună prin cap fără să fie traşi la răspundere. Exemplul 
României, unde o bună parte din politicienii corupţi stau la răcoare, îi 
îngrozeşte. Estul, de asemenea, ar putea să le limiteze spaţiul de manevrare (a 
se vedea, de furt). Tot mai mulţi analişti politici au ajuns la concluzia că 
proiectul statalist al Republicii Moldova este ireal şi că trebuie căutate alte căi 
pentru ca omului de rând să-i fie bine. 

 
 

Vreau în Uniunea 
Europeană.            
Foto, autor. 



446                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 

Pe parcurs s-au cristalizat trei opţiuni de bază pentru viitorul acestui colţ 
de ţară atât de prost guvernat pe parcursul celor peste 25 de ani de 
independenţă: reunirea cu România; Republica Moldova ca stat în componența 
UE; închinarea la Federația Rusă, numită de unii (de ex. Dodon) Uniune 
Vamală (Rusia, Bielarusi, Kazahstan). Ideea reunirii cu România a fost foarte 
puternică la începuturile Mişcării de Eliberare Naţională. Această idee pusă în 
capul mesei a permis revenirea la valorile naţionale – limbă, alfabet latin, 
tricolor, imn. Ultima şansă de a realiza Reunirea a fost ratată după puciul de la 
Kremlin din a. 1991, când în Rusia timp de peste 5 luni a existat o dualitate de 
putere – preşedintele URSS M. Gorbaciov şi preşedintele nou ales al RSFSR B. 
Elţin, când o parte din conducerea armatei, care au susţinut puciul, îşi aşteptau 
verdictul. Dar această șansă a fost ratată. 

Mai apoi a avut loc declinul Mişcării de Eliberare Naţională. Forțele 
naționale au tot dat ca racul înapoi, cedând mereu poziţiile neocomuniştilor 
revopsiţi în alte culori ca, în sfârşit, să-i readucă la guvernare pe cei care doar 
10 ani în urmă (în a. 1991) fuseseră scoşi în afara legii – pe comunişti, dar cu 
un alt babac. În această perioadă mai apare o alternativă Reunirii – Integrarea 
Europeană, privită de mai mulţi ca un mod fericit de Reunire ulterior cu Ţara – 
mamă, care este deja membră a UE. 

Prima posibilitate reală de apropiere de Uniunea Europeană Republica 
Moldova a avut-o în perioada guvernării democrate Sturza, dar care a fost 
ratată din cauza marii trădări a lui Iu. Roşca. În coaliţie cu V. Voronin a 
debarcat guvernul Sturza la o săptămână până la summitul de la Helsinki, unde 
urma să depună cererea de aderare la Uniunea Europeană alături de România şi 
alte ţări est europene. Să se fi întâmplat acest lucru Republica Moldova ar fi 
fost cel puţin alături de România în Uniunea Europeană, ar fi evitat marile 
coţcării economice cum a fost Furtul Secolului, ar fi evitat capturarea statului 
de către oligarhi. Sub umbrela Bruxelului nu ar fi fost posibil. Moş Ion ar fi 
avut un trai relativ decent, cel puţin ca în România, unde pensia este de vre-o 5 
ori mai mare, unde salariile medii pe ţară sunt iarăşi de peste 5 ori mai mari, 
unde există o infrastructură europeană, un sistem de ocrotire a sănătăţii 
european, un sistem de educaţie şi cercetare european. 

A doua posibilitate reală Republica Moldova a avut-o după debarcarea 
comuniştilor în 2009, care doar au mimat dorinţa de integrare europeană. După 
o perioadă de cinci ani de guvernare liberal-democrată, cu răsturnări de situaţii, 
multiple runde de alegeri şi mâncărime între liderii componentelor Alianţelor  
s-a ajuns în sfârşit la semnarea la 27 iunie 2014 a celor trei acorduri: Acordul 
de Asociere, Acordul de liber schimb şi Acordul liberalizat de vize în spaţiul 
Shenghen. 
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7.1. Integrarea Europeană      
 

 „Cea mai mare ruşine care i s-ar putea întâmpla Basarabiei este ca  
într-o bună zi s-o lumineze tot ruşii şi să-i spună: uitaţi-vă spre Occident, 

noi mergem acuma încolo.” 
(Matei Vişniec) 

 

Aflându-se chiar în centrul geografic 
al Europei, făcând parte din marea cultură 
cucuteniană–generatoarea primelor popoare 
europene, Basarabia, de fapt, se află în afara 
ei. Chiar dacă condiţiile sunt foarte 
favorabile procesului de reintegrare în 
marea familie europeană Basarabia, sub 
influenţa unor factori externi, este ca şi 
priponită. 

 De ce este atât de importantă Uniunea Europeană pentru Republica 
Moldova? Este o şansă reală de a se rupe, în sfârşit, din îmbrăţişarea de peste 
două secole (cu mici întreruperi) a ursului estic, despre care spunea într-un 
interviu unul din membrii de bază ai „generaţiei Unirii” Anton Crihan: „…la 
1918 a fost o cale pentru noi pentru a scăpa de limba lor (a ruşilor – n.a.), de 
apucăturile lor, de atâtea necazuri, pe care ei ni le-au făcut”. De ce totuşi o 
buna parte a populației dorește să fie în Uniunea Europeană? Poate pentru că 
Basarabia se află chiar în centrul ei geografic. Poate pentru că stră-strămoşii lor 
au fost cei care au pus bazele civilizaţiei europene şi nu numai (o spun 
străinii!!!). Poate pentru că a stat în calea tuturor relelor venite din Estul 
sălbatic, dându-i răgaz să se dezvolte. „Popoare din Occident, cultivând de atât 
de îndelungată vreme, departe de barbarie, artele păcii, păstraţi pururea o 
recunoscătoare amintire naţiunilor orientale care, aşezate la hotarele Europei, 
v-au acoperit şi v-au adăpostit de revărsarea tătarilor, de armiile turceşti... 
Popoarele acestea au oprit adeseori în loc barbarii, i-au hărţuit adesea. 
Învinse chiar şi tot vă erau de folos, tocind furia duşmanilor lui Dumnezeu prin 
suferinţele ce le îndurau”, spunea cu multă recunoştinţă (ceea ce poate încearcă 
să spună şi să facă acum susţinătorii europeni) cunoscutul om politic şi jurnalist 
francez al secolului XIX Jules Michelet. Poate şi pentru că precum cum spunea 
filozoful român Petre Ţuţea „Europa e formată din trei familii de popoare: 
familia popoarelor germane, a celor latine şi familia popoarelor slave. Părerea 
mea e că dominantă e latina şi spiritul european nu e nici slav, nici german, ci 
latin. Latinitatea e dominanta europeană”[207]. Iar această așchie de popor 
este profund latină. Poate şi pentru că Uniunea Europeană nu are o Siberie, în 
care să-i deporteze pentru a elibera spaţiul şi acapara agonisirile, cum au 
procedat pe parcursul acestor 200 de ani ruşii. 

 
Procesul de integrare europeană. 
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Baza legală a relațiilor Uniunii Europene cu Republica Moldova datează 
din perioada primilor ani de independență și este formată din Acordul de 
Parteneriat și Cooperare (APC) semnat pe 28 noiembrie 1994 și intrat în 
vigoare pe 1 iulie 1998 pentru o perioadă inițială de 10 ani. Documentul 
stabilea cadrul instituțional al relațiilor Moldova-UE, cadru funcțional și în 
prezent. Însă procesul real de apropiere de Uniunea Europeană a început după 
venirea la guvernare în 2009 a forţelor liberal-democrate atunci când prietenii 
Republicii Moldova, partenerii europeni au găsit un partener de dialog credibil, 
au crezut în dorinţa ei de integrare europeană. La diverse reuniuni europene se 
vorbea despre Republica Moldova, ea devenind tot mai cunoscută. De exemplu, 
la forumul UE-Moldova din 22-23 octombrie 2013 de la Berlin s-a vorbit într-
un context optimist - atât de optimist, încât unora le era teamă că „era prea 
frumos ca să fie adevărat”. „Acum câţiva ani, mi-ar fi luat câteva minute să 
vorbesc despre Moldova, acum, graţie complexităţii relaţiilor moldo-
comunitare, aş avea nevoie de câteva ore. Moldova s-a schimbat şi continuă să 
se schimbe rapid, şi eu visez la o Moldovă prosperă, ataşată valorilor noastre, 
consolidată şi modernizată, reintegrată în familia europeană”, a spus 
încurajator comisarul european Stefan Füle [221], cel care a creat Parteneriatul 
Estic pentru şase foste republici URSS, printre care şi Republica Moldova. În 
acest context şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Dirk Schuebel, a subliniat că este 
pentru prima dată când un oficial de rang atât de înalt vorbeşte public despre 
perspectiva europeană clară pentru Republica Moldova. Dirk Schuebel a salutat 
paşii prointegrare europeană întreprinşi de guvernare, dar a menţionat că 
disputele politice dintre partidele din coaliţia de guvernământ împiedică o 
mişcare rapidă pe acest segment. Cooperarea politică multidimensională, pe 
care o va institui Acordul de Asociere, reiese din integrarea economică cu UE, 
pe care o presupune crearea Zonei de liber schimb, din liberalizarea circulaţiei 
în UE, pe care o prevede Dialogul privind vizele, desfăşurat cu succes de 
Republica Moldova, din extinderea cooperării sectoriale cu UE în domeniile de 
transport, inclusiv aerian, energetic, vamal, ştiinţific, agricol etc. Tot atunci 
Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe al României, şi-a convins opt 
omologi din UE să semneze o scrisoare, prin care să solicite liberalizarea mai 
rapidă a regimului de vize pentru moldoveni. 

Pentru prima oară mai mulţi demnitari de prim rang, atât din vest, cât şi 
din est, au vizitat Republica Moldova. Acest lucru vorbea despre interesul 
pentru Basarabia atât al Vestului democratic, cât şi, în special, al Estului 
sălbatic. După memorabila vizită a cancelarului Germaniei, Angela Merkel 
(pentru prima oară Basarabia a fost vizitată de un cancelar german), la scurt 
timp Republica Moldova a fost vizitată de un alt înalt demnitar european, de 
Preşedintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso, mai apoi de preşedintele 
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Poloniei, Bronisław Komorowski. Aceste vizite erau încurajatoare pentru cursul 
proeuropean al Alianţei. Jose Manuel Barroso a început discursul său în faţa 
câtorva mii de invitaţi la întâlnirea din Palatul Naţional cu un „Bună ziua” în 
frumoasa limbă română şi şi-a terminat discursul, dorindu-ne, tot în limba 
română, „baftă” în cursul anevoios de integrare europeană, menţionând că: 
„…Moldova a ales calea curajoasă, de asociere politică şi integrarea 
economică. Sunteţi bravo. Tranziţia durează, iar reformele nu sunt uşoare, ci 
necesare. Consider că Moldova a ales calea corectă. Noi ne-am propus să 
lansăm faza a doua privind liberalizarea vizelor, care este şi ultima etapă. Sunt 
sigur că acest obiectiv poate fi realizat într-un viitor nu foarte îndepărtat” 
[221].  

Comisarul european Stefan Füle le-a vorbit celor adunaţi în scuarul din 
faţa teatrului de Operă şi Balet la deschiderea Zilelor Europei la 9 mai 2014 
într-o frumoasă limbă română: „La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, Moldova, 
La mulţi ani, Chişinău! Este plăcerea mea să anunţ deschiderea Zilelor 
Europei” [222]. Fără a da sfaturi şi ordine, cum şi ce-i de făcut, înaltul demnitar 
şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu ultimele evenimente din viaţa politică 
în Republica Moldova. „Evenimente recente din Republica Moldova m-au făcut 
să reflectez asupra problemelor cu care se poate confrunta procesul politic. 
Este esenţial ca politica să fie pentru oameni, este important ca fiecare să fie 
responsabil şi să răspundă pentru ceea ce face. Este important să consolidăm 
instituţiile democratice, dar nu să le subminăm”, a spus înaltul comisar [222].  

Din est, în aceeaşi perioadă Republica Moldova a fost vizitată de 
vicepremierul rus, ultranaţionalistul Dmitri Rogozin. De menționat vizita 
scandaloasă a trimisului special al lui Putin la Chişinău în 2010 S. Naryshkin, în 
ultima fază de formare a Alianţei? „Obrăznicia Rusiei nu ne mai surprinde. 
Vizita abuzivă a lui Naryshkin la Chişinău demonstrează că Rusia se simte în 
continuare stăpână în Republica Moldova şi nu recunoaşte independenţa ţării 
noastre. Rusia nu vrea să renunţe la interesele strategice şi în continuare 
doreşte să-şi menţină influenţa în zonă. În ce măsură Naryshkin a avut dreptul 
constituţional să intervină în treburile interne ale ţării noastre?”, se întreba 
directorul Comitetului Helsinki din Republica Moldova, Ştefan Urâtu [222]. 
Sfidătoare la cer era, de asemenea, obrăznicia acestui guvernator al Basarabiei 
la Moscova Dm. Rogozin, care cerea într-o formă obraznică de la Preşedinte 
instituirea unui consulat al Rusiei la Tiraspol. „Federaţia Rusă este o ţară 
mare. Dacă a decis ceva, înseamnă că aşa va fi. Dacă a spus că aici (în regiu-
nea transnistreană, – n.a.) va fi Consulatul nostru General, înseamnă că va fi… 
În prezent, în regiunea transnistreană locuiesc circa 170 de mii de cetăţeni ai 
Federaţiei Ruse (exact o treime din totalul populaţiei de 510 mii, comparativ cu 
cei sub 10% de cetăţeni români în Basarabia – n.a.)”, declara obraznic șovinul 
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în timpul unei vizite la Tiraspol [222]. Iar replica acestui trimis al lui Putin: 
„Nicolae Timofti să spună orice vrea, eu am negociat cu Filat” [222], suna 
foarte nerespectuos şi avea scopul de a băga zâzanie între cei patru. O simplă 
comparaţie a discursurilor celor doi oficiali – Barroso şi Rogozin – şi totul 
devine clar. 

„Toţi cei slabi, neputincioşi, invalizi (iată cum sunt priviți de aceşti 
velicoruşi – n.a.) au nevoie de stăpân (iar stăpânul să nu fie american, neamţ 
sau francez, ci neapărat rus)”, declara, referindu-se la cei din Basarabia, 
controversatul ultranaţionalist ruso-evreu V. Jirinovskii, considerându-i un fel 
de „hermafrodiţi”, în sensul că stau la răspântie şi nu ştiu ce să facă.  

De ce românii basarabeni nu doresc să fie în efemera Uniune vamală? 
Fiindcă nu doresc să devină o minoritate naţională, care să fie tratată de ruşi 
cum a mai fost tratată: „În Rusia trăieşte poporul rus, iar poporul rus nu admite 
nici un afront al unei minorităţi. Acestea (minorităţile – n.a.) trebuie să 
respecte Rusia, pe ruşi (desigur, ei sunt stăpânii, naţiunea aleasă!!!) şi legile 
fără să ceară favoruri speciale sub pretextul că sunt discriminate. Cine face 
astfel este invitat să părăsească imediat Rusia!!! În Rusia trăiesc doar ruşi!... 
Nu Rusia are nevoie de minorităţi, ci ele au nevoie ca Rusia să le primească, să 
le ofere adăpost, locuri de muncă şi hrană (le tratează ca pe nişte animale, de 
parcă aceste minorităţi nu ar mai avea nevoie şi de ceea ce ţine de spiritual)”, 
declaraţie făcută de V. Putin în faţa „aleşilor poporului”, care l-au aplaudat 
frenetic în picioare timp de 5 minute (cum era aplaudat pe timpuri Stalin!!!) 
[223]. 

Ca să vezi, „…nu admite nici un afront al unei minorităţi”. Dar pe tot 
soiul de aşa-numite „minorităţi” din întreg spaţiul post-sovietic (Karabah, 
Osetia de Nord, Abhazia, Transnistria, Găgăuzia ş.a.) Putin le susţine şi le 
cheamă la nesupunere: „…să ceară favoruri speciale sub pretextul că sunt 
discriminate”. Cunoscutele duble standarde ruseşti! 

Deci, este clar de ce între adevărata Uniune a naţiunilor libere europene 
UE şi efemera Uniune URBK, Basarabia trebuie să aleagă Uniunea Europeană. 
Cu scârţ, cu tărăboi, mult tărăboi făcut de forţele proruse, Basarabia a ales 
Uniunea Europeană. 
         

7.1.1. Pași întreprinși de Republica Moldova în direcția Integrării  
Europene 

 
La 3 noiembrie 2013, la Chişinău, în Piaţa Marii Adunări Naţionale a avut 

loc un mare, mult aşteptat în ultimii patru ani, eveniment – o Mare Adunare 
Naţională în sprijinul integrării europene, al Summitului de la Vilnius. Din toate 
colţurile Republicii au venit peste 100000 de oameni, care au inundat PMAN şi 
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zonele aferente ei ale parcurilor „Ştefan cel Mare” şi al Catedralei. Pe drept 
cuvânt, manifestaţia din 3 noiembrie 2013 poate fi comparată doar cu Marea 
Adunare Naţională de la 27 august 1989, atât după numărul de participanţi, cât 
şi ca importanţă a ei. Sutele de mii de oameni au venit nu mânaţi din urmă, siliţi 
de cineva, cum vociferează comuniştii, socialiştii şi alţi trubaduri ai Moscovei, 
dar şi unii rătăciţi ci, în mare parte, chemaţi de glasul interior, de grija faţă de 
viitorul copiilor şi nepoţilor lor, de datoria de cetăţeni ai acestui mult pătimit 
colţ de pământ.  Marea Adunare Naţională a fost deschisă cu intonarea Imnului 
Republicii Moldova de către reputata cântăreaţă de operă Valentina Naforniţă, 
membră a Operei Naţionale de Stat din Viena, urmată mai apoi de excelentul 
imn al Uniunii Europene care, în viitor, va fi cel de-al doilea imn al Republicii 
Moldova. În deschidere preşedintele Republicii, dl Nicolae Timofti, a declarat 
emoţionant: „Am venit să susţinem o idee comună: cauza europeană. Ne-am 
adunat aici în PMAN cu răbdare. Trebuie să credem în şansa noastră şi în 
steaua noastră. Va trebui să muncim mai mult pentru a ajunge la standardele 
europene. Avem puterea să realizăm această misiune, pentru noi şi viitoarele 
generaţii. Moldova aparţine Europei” [207]. Orice ar îndruga duşmanii și unii 
rătăciți N. Timofti a fost o bună găselniţă într-o perioadă foarte complicată când 
alegerile anticipate, atât de jinduite de comunişti, acea „Sabie a lui Damocle”, 
atârna asupra guvernării democrate, bântuită de conflicte interne. În final sutele 
de mii din PMAN în unanimitate au spus un „DA” foarte clar cursului 
proeuropean al Republicii Moldova, au dat undă verde Summitului de la 
Vilnius. Europenii au salutat decizia „adunării constituante” din Piaţa Marii 
Adunări Naţionale. Postul de televiziune EuroNews declara în seara zilei de 3 
noiembrie 2013: „Cei peste 100000 de oameni aflaţi în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale au susţinut unanim cursul proeuropean al Republicii Moldova” 
[207].  

Forţele proruse au organizat și ele pe 23 noiembrie 2013 un miting 
antieuropean. Mult trâmbiţata revoluţie de catifea a comuniştilor, plămădită de 
vreo jumătate de an, s-a dezumflat ca o băşică fără nici un efect. Toate 
provocările organizate (provocările la Bălţi, Comrat, Tiraspol) nu le-a ajutat la 
nimic. Astfel „revoluţia comunistă a eşuat, drumul spre Vilnius este liber” 
declarau organele de presă ale timpului [175, p.120]. 

 

Summit-ul de la Vilnius. Pe 28 noiembrie 2013 la Vilnius Republica 
Moldova a parafat acordul de asociere la Uniunea Europeană şi acordul de liber 
schimb. În prezenţa granzilor Europei, a conducătorilor celor 28 de state 
europene. „La Marile Adunări Naţionale din 1989 şi 1991, sute de mii de 
moldoveni se desprindeau de URSS și îşi obţineau independenţa, fiind inspiraţi 
şi susţinuţi de popoarele baltice. Astăzi, la o distanță de peste 20 de ani, când 
Republica Moldova obţine şansa de ancorare în spaţiul european, prietenii 
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baltici rămân aceeaşi sursă de inspiraţie şi de sprijin pentru noi… Aderarea la 
Uniunea Europeană ca membru cu drepturi depline este un vis măreţ ce ne 
uneşte pe toţi şi care - odată cu parafarea Acordurilor de Asociere şi de Liber 
Schimb, dar şi cu anularea vizelor pentru moldoveni într-o perspectivă destul 
de apropiată - prinde tot mai mult contur… Parafarea Acordurilor şi punerea 
acestora în aplicare în toamna anului viitor înseamnă crearea premiselor 
pentru integrarea economiei noastre pe o piaţă formata din 500 de milioane de 
oameni” a spus prim-ministrul Iu. Leancă în cuvântul său de salut [224]. A fost 
un succes incontestabil al Coaliţiei de guvernare liberal-democrată şi a celor 
două Alianţe de Integrare Europeană atins în pofida presiunilor exercitate pe 
toate fronturile de către Rusia. A fost succesul partenerilor  europeni, în primul 
rând al prietenilor baltici, polonezi, scandinavi, care au iniţiat Parteneriatul 
Estic.  

Rusia și trubadurii săi a pornit un război acerb post Vilnius împotriva 
Republicii Moldova. Dodon a propus „salvarea Republicii Moldova de la 
pieire” prin federalizarea ei. Proiectul dodonist nu este altceva decât 
arhicunoscutul plan Kozak din a. 2003, scos de pe rafturile arhivei, şters colbul 
şi naftalina de pe el şi dat drept nou. Şi hoitul politic Iu. Roşca, altă dată „mare 
naţionalist, prounionist, antisovietic, antirus”, se dădea cu părerea: 
„…Republica Moldova nu trebuie să se orienteze spre Uniunea Europeană, 
care e cu „probleme”. Locul ei este în uniunea vamală euroasiatică, unde 
există o piaţă tradiţională de desfacere a produselor moldoveneşti”. Să te 
cruceşti, nu alta de gogomăniile acestui intrus.  

 

Semnarea regimului liberalizat de vize. Următorul pas spre Europa a 
fost semnarea la 28 aprilie 2014 a regimului liberalizat de vize în spaţiul 
Shengen. Din acea zi basarabenii au devenit mai europeni. Ce trebuiau să facă 
în continuare basarabenii? Să facă tot posibilul pentru semnarea şi ratificarea 
Acordului de Asociere şi pentru reducerea la maxim a termenului de preaderare 
la Uniunea Europeană. Acest lucru simplu îl înţelegeau toţi oamenii tregi la 
minte, indiferent de etnie şi opţiuni doctrinare.  

 

Semnarea Acordului de Asociere. Pe data de 27 iunie 2014 la Bruxel în 
prezenţa celor 28 şefi de state europene a fost semnat Acordul de Asociere a 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană. A fost un mare succes al guvernării 
liberal democrate aşa cum era, imperfectă, uneori zguduită din interior de 
cataclisme şi de găinării politice şi economice. Meritul a fost în primul rând al 
întregii Coaliţii, care în acea perioadă a funcţionat perfect la nivel de guvern, 
parlament şi preşedinţie. Coaliţia a devenit de beton după alegerea foarte bună a 
preşedintelui Republicii (ultimul pas foarte bine calculat al preşedintelui  
privind acordarea dreptului de semnare a Acordului de Asociere prim-
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ministrului a fost un argument în plus) şi, în special, după extrem de reuşita 
rocadă făcută în aprilie 2013 (a se vedea retragerea din prim-plan a premierului 
de atunci V. Filat şi a preşedintelui parlamentului M. Lupu), când Alianţa era pe 
muchie de cuţit. Indiferent de simpatiile politice, pentru pasul curajos care a dus 
la semnarea Acordului de Asociere, societatea moldovenească trebuia să fie 
recunoscătoare lui V. Filat şi M. Lupu pentru pasul făcut care, probabil, nu a 
fost uşor (e vorba de retragere din primele posturi de prim ministru și, respectiv, 
președinte de parlament!). A fost meritul premierului Iu. Leancă care, în funcţia 
de premier, într-un mod consecvent a continuat cursul proeuropean pornit tot de 
el în funcţia de ministru de Externe în guvernele anterioare. Era meritul 
ministrului de Externe şi al Integrării Europene în guvernul Leancă Natalia 
Gherman care, de asemenea, a fost una din cele mai reuşite soluţii ale coaliţiei 
de guvernare.  

Indiscutabil, a avut loc un eveniment epocal pentru Republica Moldova, 
aflată într-o situaţie extrem de complicată, luând în consideraţie expansionismul 
tot mai pronunţat al Rusiei în raport cu vecinii ei. Din acea zi Republica 
Moldova a devenit mai aproape de marea familie europeană, mai aproape de 
Ţară. „Este o zi istorică pentru aceste ţări, pentru ţările UE şi pentru întreaga 
Europă. Cele trei ţări şi-au manifestat aspiraţiile europene, dorinţa de a trăi 
conform standardelor europene şi de a împărtăşi valorile europene. UE s-a 
angajat să ajute ţările din Parteneriatul Estic să implementeze reformele 
necesare pentru a se apropia de un nou nivel de viaţă. Semnarea Acordului de 
asociere nu trebuie văzut ca un sfârşit de cale, dimpotrivă, ca un nou început în 
calea europeană”, a declarat Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel 
Barroso [225]. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de către Guvernul 
Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 487 din 28 iunie 2014, transmisă 
Preşedintelui Republicii Moldova, N. Timofti, care l-a prezentat spre ratificare 
parlamentului. 

Însă drumul spre Olimp (adică spre statutul de membru al Uniunii 
Europene) este unul dificil, luând în considerare „marea dragoste” pentru 
basarabeni a „fratelui mai mare” din est. Dovadă a fost şi ameninţarea directă a 
viceministrului rus de Externe Gr. Karasin: „Acordul de asociere dintre 
Republica Moldova, Ucraina şi Uniunea Europeană va avea consecințe grave”. 
Și cozile de topor s-au înregimentat în această luptă: „Noi, socialiştii, ne 
asumăm angajamentul de a anula oficial acordul privind Asocierea cu Uniunea 
Europeană”, a declarat deputatul socialist I. Dodon stăpânilor săi la adunătura 
camuflată sub pompoasa denumire de „…cel de-al 3-lea For parlamentar 
internaţional „Noile dimensiuni ale dialogului parlamentar în perioada 
actuală”, Moscova, 26 iunie 2014 (cu o zi înainte de semnarea Acordului de 
Asociere).  
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Nu a rămas în urmă nici coada de topor Iu. Roşca în această perioadă 
foarte grea pentru aşchia de popor român din Basarabia. Fariseismul acestui 
individ nu avea margini. „Ultranaţionalistul, proromânul de ieri”, băiatul de pe 
baricade s-a copt la minte, s-a maturizat. Atunci când „naivii” încă mai cred în 
integrarea europeană a acestui colţ de ţară uitat de Dumnezeu Iu. Roşca 
pledează pentru reorientarea spre Moscova: „…Noi vedem că de 20 de ani ne 
zbatem pe loc. Eu încerc să găsesc răspuns la întrebarea: de ce? Şi multe 
răspunsuri le găsesc la Dughin (un consilier în ale geopoliticii de-al lui Putin). 
Am citit vreo 10 lucrări fundamentale ale lui Dughin (odinioară declara că 
multe răspunsuri la întrebările care îl frământau le găsea la Eminescu, Iorga ş.a. 
la înaintaşii români – n.a.). Noi ne aflăm la începutul sfârşitului iluziei 
integrării europene. Trebuie să fii idiot (desigur, el unul nu era idiot – n.a.) ca 
să nu vezi că nu este bine în acest Club de Elite. Eu am devenit eurosceptic şi 
consider că ideea conservatismului, valorile tradiţionale şi rădăcinile 
ortodoxismului trebuie dezvoltate în interiorul societăţii noastre şi cu ajutorul 
partenerilor, vecinilor noştri (avea în vedere Rusia că de la un timp România, 
care era și ţară membră a UE, nu-i mai era nici vecin - n.a.). Îmi pare rău că 
mulţi oameni minunaţi aşteaptă naivi minuni în UE. Mulţi spun că cheia 
soluţiei conflictului transnistrean se află la Moscova. Atunci de ce o căutăm în 
altă parte…Invitaţia lui Dughin în Moldova este o comunicare spirituală cu o 
capitală spirituală foarte importantă a lumii (Moscova–n.a.)” a declarat Iu. 
Roşca, acest iuda al Neamului pe parcursul a peste 20 de ani [226].  

 

Summitul de la Riga. În alegerile parlamentare din 30 noimebrie 2014 
electoratul proeuropean le-a mai dat o şansă partidelor proeuropene, acordându-
le în total 55 de mandate. Însă bravii lideri ai celor trei partide democrate 
(PLDM, PDM şi PL) au gestionat în modul cel mai prost această încredere. 
După peste două luni de tratative s-a născut un copil infantil pe nume alianţa 
minoritară PLDM+PDM, care a dat naştere celui mai prost guvern de până 
atunci – guvernul Gaburici. Procesul de implementare a Acordului de asociere a 
fost întrerupt astfel că la summit-ul de la Riga din 21-22.05.2015 delegaţia 
Republicii Moldova a venit cu un alt statut – în loc de „poveste de succes” de 
altă dată a devenit exemplul prost al integrării europene.  

Reprezentanții recunoscuți ai Republicii Moldova la acel summit au fost 
Președintele N. Timofti și Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 
N. Gherman. La Riga au plecat, de asemenea, premierul Ch. Gaburici şi V. 
Filat. Din guvernarea de atunci, preşedintele N. Timofti şi ministrul de externe 
N. Gherman rămâneau cele mai de încredere personalităţi.  

La Summit s-a lăsat să se înțeleagă că Uniunea Europeană încă mai spera 
că guvernarea era capabilă să înțeleagă și să implementeze reformele din 
Acordul de Asociere. Însă cu regret, având Acordul de Asociere deja semnat, 
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regimul liberalizat de vize, Republicii Moldova rămânându-i doar să 
implementeze metodic reformele, în realitate ea stagna sau chiar da înapoi. Una 
din cele mai mari provocări în Republica Moldova a fost criza politică, adâncită 
de neînțelegerile politice și „retorica proeuropeană neonorată”. Dacă la 
Summitul de la Vilnius din 28-29 noiembrie 2013 Republica Moldova era 
privită drept „povestea de succes” a Parteneriatului Estic, la cel de la Riga mai 
mulţi au catalogat-o ca un eşec. Din păcate, favorita de ieri a parteneriatului 
estic - Republica Moldova, i-a dezamăgit pe partenerii europeni, care şi-au pus 
atâtea speranțe în acel proiect. Considerată cu mult înaintea altor ţări, precum 
Ucraina sau Georgia, tocmai în domeniul reformelor statului de drept şi 
legislaţiei (inclusiv financiare), această imagine era, conform analistului 
polonez Kamil Calus, echivalentă cu un exercițiu de „euro-imitaţie”. „De acum 
încolo totul depinde numai de guvernarea dumneavoastră, de felul în care veți 
implementa reformele şi în ce măsură veţi ţine cont de voința cetățenilor. Lupta 
cu corupţia trebuie să continue. Aceasta este cea mai mare problemă pe care o 
aveţi” a declarat Dalia Grybauskaite, preşedintele Lituaniei [227]. 

După Riga au urmat regrupări în tabăra proeuropenilor, două căderi de 
guverne, formată o nouă coaliţie de guvernare şi instalat guvernul Filip care sub 
presiunea europenilor, a donatorilor, a FMI încerca să implementeze Acordul de 
Asociere. Rapoartele guvernării erau optimiste însă nu trebuia de avut încredere 
deplină în declarațiile guvernării. Oricum a fost atinsă o oarecare stabilitate, 
care cât de cât permitea împingerea carului proeuropean cu scârţâit 
moldovenesc. 

 

Summitul de la Bruxel (24.11.2017). A fost summitul cu cea mai 
pragmatică abordare a problemelor din cele 5 câte au avut loc până în 2017. 
Liderii din Uniunea Europeană s-au întâlnit cu cei șase parteneri estici 
(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) 
pentru a discuta despre viitoarele priorități ale parteneriatului lor. De menționat 
că din cei 6 parteneri estici doar președintele Republicii Moldova a refuzat să 
participer la summit (prezent fiind premierul Filip) motivând: „Pe mine nu mă 
bucură perspectiva de a mă afla în acelaşi coş cu Ucraina, care se confruntă cu 
un conflict militar în Donbas, aşa precum se planifică la summitul 
Parteneriatului Estic din Bruxelles. De aceea, eu acolo nu voi merge”. Nu e de 
mirare acest comportament iresponsabil, nedemn de un președinte al unui stat 
cu atâtea probleme. El a primit ordin de a nu participa de la stăpân (a se vedea – 
V. Putin), care se află în război cu președintele ucrainean Poroshenco. 

La Summit s-a discutat despre modalități de a întări cooperarea și de 
a consolida economia, guvernanța, conectivitatea și societatea. „Vrem să 
întărim cooperarea Parteneriatului estic într-o serie de domenii specifice, cum 
ar fi întreprinderile mici și mijlocii, economia digitală, investițiile în bandă 
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largă și în proiecte din domeniul transporturilor, al energiei și al 
infrastructurii. Lista este lungă. Dar, în primul rând, vrem să întărim legăturile 
dintre cetățenii noștri și să acordăm mai mult sprijin societății civile” a declarat 
președintele Donald Tusk. În această declarație (v. Anexa 2), UE și-a reafirmat 
angajamentul de a sprijini integritatea teritorială, independența și suveranitatea 
tuturor partenerilor săi. Participanții la summit au solicitat reînnoirea eforturilor 
de promovare a rezolvării pașnice a conflictelor nesoluţionate din regiune pe 
baza dreptului internațional. 

În sprijinul unei abordări mai puternic orientate spre rezultate față de 
Parteneriatul Estic, Uniunea Europeană a identificat 20 de obiective-cheie 
pentru 2020 (v. Anexa 4). Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea s-a bazat 
pe patru domenii cheie prioritare convenite încă la Summitul Parteneriatului 
Estic de la Riga în 2015, unele dine tape déjà îndeplinite parțial: 

Economie mai puternică: Dezvoltare economică și oportunități de piață 
mai bune.UE este primul partener comercial al Republicii Moldova și cel mai 
mare investitor în țară. În 2016, aceasta înregistra 66% din exporturile totale ale 
R. Moldova și 55% din comerțul total.  

În 2016, importurile UE din Moldova s-au majorat cu 7,7% în comparație 
cu 2015. Aceasta este o creștere de 13,5% comparativ cu anul 2014, anul când a 
intrat în vigoare Acordul de Asociere împreună cu Zona de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător (DCFTA). Acordul de liber schimb cu UE este 
compatibil cu alte acorduri de liber schimb la care Moldova este parte. 
Reformele locale, de exemplu, alinierea standardelor de siguranță și medicale 
cu cele ale UE, vor deschide noi oportunități pentru comerțul cu UE. De 
asemenea, Uniunea Europeană facilitează accesul ÎMM-urilor moldovenești la 
finanțare.  

UE susține în mod activ creșterea economică și crearea locurilor de 
muncă în Moldova. În general, UE estimează că proiectele sale de cooperare au 
oferit susținere pentru 5000 de întreprinderi din Moldova și au creat locuri de 
muncă în ÎMM-uri. Cu susținerea UE, au fost create 10 incubatoare de afaceri. 
 Conectivitate mai puternică: întărirea interconexiunilor, mai ales în 
domeniul transportului și energiei. Au fost instalate sisteme de încălzire pe 
bază de biomasă în peste 225 de școli, grădinițe, centre comunitare și primării, 
ceea ce a ieftinit considerabil încălzirea și a diversificat sursele de energie ale 
țării. 47 din aceste clădiri sunt echipate cu sisteme solare de încălzire a apei. Au 
fost create 35 de afaceri noi în domeniul biomasei, care au generat peste 400 de 
locuri noi de muncă.  

Cu susținere din partea UE, au fost construite noi infrastructuri de 
aprovizionare cu apă potabilă. A fost îmbunătățit transportul public în Chișinău 
și Bălti prin procurarea noilor troleibuze.  



Istoria Republicii Moldova                                                                                   457 
 

De asemenea, UE susține financiar interconectarea rețelelor electrice 
dintre Moldova și UE. Acest proiect are scopul să îmbunătățească securitatea 
energetică a R. Moldova și competitivitatea pe piața energetică moldovenească. 
 Guvernanță mai puternică: Consolidarea instituțiilor și guvernanță  
bună. UE cheamă activ la consolidarea supremației legii și justiției în societatea 
moldovenească. Agenda de reforme convenită între Moldova și UE în 2017 
(„Agenda de Asociere”) includea angajamente privind asigurarea independenței 
și integrității sistemului judiciar, precum și zero toleranță pentru corupție. UE 
continua să ceară o investigație detaliată și imparțială a fraudei bancare 
(Furtului Secolului), precum și acțiuni de susținere a libertății și pluralismului 
mass-mediei.  

UE a susținut reformele în domeniul managementului finanțelor publice, 
reforma poliției și implementarea continuă a criteriilor pentru regimul 
liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. UE finanțează, de asemenea, 
modernizarea și echiparea Centrului de Medicină Legală pentru a facilita 
investigațiile penale. UE susține în mod activ societatea civilă din Moldova, 
inclusiv prin crearea legăturilor dintre organizațiile societății civile pe ambele 
maluri ale râului Nistru în baza măsurilor de consolidare a încrederii. 

Societate mai puternică: Mobilitate și contacte interumane crescute. Din 
28 aprilie 2014 cetățenii moldoveni cu pașapoarte biometrice călătoresc în țările 
Schengen fără viză. Până în 2017 mai mult de 1 milion de cetățeni moldoveni 
au beneficiat până acum de regimul liberalizat de vize.  

În anii 2015-2017, peste 900 de studenți moldoveni și cadre didactice au 
beneficiat de mobilitatea Erasmus+ pentru a studia și preda în UE.  

În perioada 2015 - 2017, peste 2300 de tineri și lucrători din domeniul 
tineretului din Moldova au participat în programul de schimb Erasmus+, în 
dialoguri de politici privind tinerii și activități de voluntariat. 
 

7.1.2. Cooperarea Europeană în date și cifre 
 

Asistenta financiara pentru Republica Moldova 
Asistența financiară a fost acordată Republicii Moldova de către Uniunea 

Europeană prin diferite instrumente chiar din momentul declarării 
Independenței. În perioada 1991-2006, asistenta acordata Moldovei de catre 
Uniunea Europeană a atins cifra de peste 320 milioane euro [228]. De-a lungul 
anilor suma alocată a crescut considerabil.  

 

Asistenta UE pentru Moldova, 1991-2006 (in  milioane Eur) 
 

1991-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
128,10 18,6 9,4 23,77 12,75 27,5 17,6 50,7 32,3 320,72 
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Uniunea Europeană a asistat companiile cu finanțare, instruire și sprijin 
pentru export spre piețe noi prin inițiativa EU4Business. Din 2009, 3,9 miliarde 
MDL (190,5 milioane EUR) au fost acordați în total pentru 5000 de companii 
din Moldova. 

A fost semnat Memorandumul de Intelegere pentru Programul Indicativ 
National 2011 - 2013, incheiat pentru trei ani, oferind o anvelopă de 273 
milioane Euro, aproape cu 75% mai mult decat decit programul anterior. 
 O amplă analiză tematică privind asistența financiară a Uniunii Europene 
acordată Republicii Moldova este prezentată în lucrarea [229].  Pentru ultimii 6 
ani (2011-2015), Uniunea Europeană a fost lider absolut în contractarea 
asistenței externe, angajându-se să ofere suport Republicii Moldova în sumă de 
circa 840 mln. Euro sub formă de grant prin intermediul tuturor instrumentelor 
de finanțare ale UE (Anvelopele naționale, Programele UE, etc.), fiind urmată 
de creditele concesionale ale instituțiilor financiare europene – BEI și BERD, 
cu un buget de 517,5 
mln. Euro și respectiv 
385,7 mln. Euro. În 
total, în această 
perioadă Republica 
Moldova a contractat 
asistență în valoare de 
circa 3 mlrd. Euro, cea 
mai mare sumă fiind 
în anul 2010 (v. fig.), 
de peste 1 mlrd. Euro. 

Totodată, din 
partenerii bilaterali, 
lider este Statele Unite 
ale Americii cu un 
buget de 293,4 mln 
Euro, cel mai mare volum de asistență fiind oferit prin intermediul Fondului 
„Provocările Mileniului” pentru Programul „Compact”, în cadrul căruia au fost 
reabilitați circa 100 km de drum și 11 sisteme de irigație, urmat de România cu 
un buget de 121,7 mln Euro.  

Pe lângă faptul că Uniunea Europeană a devenit partenerul de bază pentru 
Republica Moldova cu cel mai mare volum de asistența financiară oferit și        
Republica Moldova a devenit pentru Uniunea Europeană „istoria de succes” (în 
perioada 2011-2014) a Parteneriatului Estic, beneficiind de cel mai mare volum 
de asistență financiară din partea Uniunii Europene. În perioada anilor 2007-
2013 Comisia Europeană s-a angajat să ofere Republicii Moldova: 561 mln.  
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Euro în cadrul anvelopelor 
naționale; participarea la 
programele transfrontaliere 
cu un buget de peste 150 
mln euro, din care a 
Republica Moldova a 
reușit să atragă 27 mln 
Euro; posibilitatea de 
aplicare la Fondul de 
Investiții în Vecinătate, din 
care Moldova a beneficiat 
de peste 130 mln Euro; 
asistență macro-financiară 
în valoare de 135 mln 
Euro; precum și acces la 
alte instrumente ale 
Comisiei Europene (ex. 
TAIEX, SIGMA, etc.).  
 Scăderea volumului 

de asistență tehnică oferită de Uniunea Europeană în a. 2015 se explică prin 
Furtul Secolului și instabilitatea politică. Într-un singur an s-au perindat tocmai 
trei guverne (Gaburici, Streleț, Filip). Totuși UE a rămas principalul susținător 
ale economiei moldovenești. Astfel, conform datelor Cancelariei de Stat în 2015 
UE a oferit 47 mln Euro pentru derularea a 100 de proiecte. În același timp, a 
fost oferit ajutor financiar pentru demararea a 70 de proiecte, bugetul total 
preconizat fiind de 132 mln Euro [230]. 

Dintre alți donatori cei mai mulți bani au fost debursați în 2015 pentru 
asistența oficială de dezvoltare a Republicii Moldova de către: SUA prin 
intermediul Fondului Provocările Mileniului (98,9 mln Euro); Banca Mondială 
(47,1 mln Euro); Agențiile ONU (34,4 mln Euro); Banca Europeană de 
Investiții (32,1 mln Euro); România (16,8 mln Euro). Altă țări europene 
(Germania, Austria, Suedia, Cehia, Slovacia, Lituania) au oferit direct bani 
pentru un trai mai bun al moldovenilor în sumă de 23,1 mln Euro. În același 
timp, suma alocată pentru proiectele derulate în Republica Moldova de către 
Banca Europeană de Reconstrucție de Dezvoltare a fost în 2015 de 10,8 mln 
Euro, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a debursat 2,8 mln Euro, 
Fondul Global – 2,4 mln Euro, Turcia – 1,4 mln Euro, iar Japonia – 1,3 mln 
Euro [230].  
 Chiar dacă în problema furtului Miliardului nu au fost obținute succese 
sesizabile după asigurarea unei relative stabilități prin numirea lui Pavel Filip în 
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fruntea guvernului asistența financiară a fost redeschisă. Astfel anul 2016 a fost 
unul productiv la capitolul atragerii asistenţei externe, reuşindu-se debursările 
asistenţei externe în valoare de peste 440 mln Euro, în creştere cu cca 33% faţă 
de anul 2015 [231]. În general, 2016 a fost anul al recăpătării încrederii şi 
recâștigării credibilităţii din partea partenerilor de dezvoltare. Astfel, Republica 
Moldova a obținut acces la o sumă totală de 129,4 mln Euro de drepturi speciale 
de tragere (circa 152 mln Euro). În anul de referinţă, Guvernul Republicii 
Moldova a depus eforturi considerabile pentru deblocarea asistenţei externe, în 
special a Programelor de suport bugetar, suspendate în 2015.  
 Ca urmare a semnării Acordului cu FMI şi a asigurării stabilităţii 
macroeconomice în Republica Moldova prin diferite instrumente au fost 
acordată asistență financiară, sub formă de grant, în valoare totală de peste 143 
mln Euro. De asemenea, au fost semnate două Acorduri de asistență privind 
obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul SUA 
pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie, precum și o 
guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă, în valoare totală de 
circa 84 mil. euro. Și Guvernul Germaniei a alocat Republicii Moldova resurse 
financiare nerambursabile în valoare de 6 mln Euro. Ratingul debursărilor 
asistenţei externe pe sectoare în 2016 a fost următorul: Agricultură; Transport şi 
drumuri; Sănătate; Energetică; Apă şi canalizare, schimbări climatice (v. 
Anexele 5-10, [231]).  
 În continuare se prevede creșterea volumului de asistență financiară către 
Republica Moldova prin diferite instrumente, legată și de faptul că Republica 
Moldova a devenit stat asociat la UE. Astfel Mathieu Bousquet, șef al Unității 
NEACR C1 UE-Vecinătatea de Est, a menționat că „Programul anterior a fost 
elaborat în anul 2013, în contextul politicii de vecinătate cu UE. Între timp a 
fost semnat și ratificat Acordul de Asociere, de aceea dorim să facem o analiză 
a tuturor instrumentelor de finanțare existente, să vedem ce s-a realizat până la 
momentul actual și care ar fi domeniile-cheie pentru următorii ani. Dacă până 
acum UE a oferit Republicii Moldova suport pentru obiective generale, precum 
armonizarea legislației, în cadrul viitorului parteneriat ne vom axa pe rezultate 
mai exacte”. 
 De asemenea, a fost încheiat Acordul Planul naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană 
în perioada 2017–2019, un plan destul de desfășurat, pe care Republica 
Moldova va trebui să-l respecte. 
 

Exporturi 
Direcțiile și structura exporturilor Republicii Moldova s-au schimbat 

cardinal. Conform [232] în ultimii ani, comerțul bilateral dintre UE și 
Republica Moldova s-a intensificat rapid grație deciziei Uniunii Europene din 
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2008 de a-și deschide piața unilateral față de Republica Moldova în cadrul 
Preferințelor Comerciale Autonome. Începând cu 2008, Uniunea Europeană 
(UE) a devenit în mod progresiv cel mai important partener comercial al 
Moldovei atât pentru import, cât și pentru export, și care astăzi acoperă aproape 
o jumătate din comerțul anual extern al Moldovei (46.6%). Această tendință va 
continua în special datorită recentei semnări a Acordului de Asociere, care 
include Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) între UE și 
Republica Moldova. Acordul, care a consolidat relația politică și economică 
dintre UE și Republica Moldova, a intrat în vigoare din 01 septembrie 2014. 

Unele date importante:  În primele 8 luni ale anului 2014 comerțul dintre 
UE și Republica Moldova a ajuns la cota de 2,28 mlrd Euro; în 2013 cota 
comerțului bilateral total a ajuns la 3,24 mlrd Euro. Totalul cotei parte a 
exporturilor moldovenești spre UE din primele nouă luni au reprezentat 52,1 % 
din exporturile totale ale țării, în timp ce importurile din UE în Moldova au 
ajuns la 49,5% din totalul importului. În perioada 2014 – 2016 importurile UE 
din Moldova au crescut cu 13,5%. 

Datele statistice arată că ponderea exporturilor moldovenești în Uniunea 
Europeană a fost în 2015 de 63,8% față de 62,1% cât era în perioada similară a 
anului 2014. În același timp, ponderea volumelor de produse și mărfuri livrate 
către țările CSI a fost de 21%, în scădere cu 4,3% [230]. 

„Republica Moldova a exportat către Uniunea Europeană (UE) mărfuri 
în valoare totală de 430 de milioane de dolari în primele patru luni ale anului 
2017, din care, valoric, mai mult de o treime au ajuns în România, unde 
exporturile moldovenești s-au cifrat la peste 166 de milioane de euro, conform 
datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova. Astfel, Uniunea 
Europeană și România sunt principalii parteneri comerciali ai Republicii 
Moldova, 63% din exporturile de mărfuri ale Moldovei având ca destinație 
statele membre ale UE. În comparație, exporturile către Comunitatea Statelor 
Independente (CSI) au atins o valoare totală de 143 de milioane de dolari în 
primele patru luni ale anului, reprezentând doar 21% din valoare totală a 
exporturilor Republicii Moldova, adică de 3 ori mai puțin decât valoarea 
exporturile către UE. Din această sumă, 81 de milioane de dolari au 
reprezentat exporturile către Federația Rusă, adică mai puțin de jumătate 
comparativ cu valoarea exporturilor către România”, scrie europarlamentarul 
Siegfried Mureșan. Europarlamentarul a menționat faptul că atunci când 
Federația Rusă a impus embargo pe mai multe produse fabricate în Moldova, 
Uniunea Europeană a ridicat atunci cotele la importul de fructe din Republica 
Moldova și a eliminat complet cotele la importul de vinuri, asigurând, astfel, 
supraviețuirea întreprinzătorilor și a fermierilor moldoveni. „În schimb, 
Federația Rusă nu vrea decât ca Republica Moldova să fie dependentă de 
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importurile și de influența de la Moscova. Aceste cifre trebuie arătate 
președintelui Igor Dodon de fiecare dată când domnia sa vorbește despre 
beneficiile economice pe care le oferă Rusia cetățenilor Republicii Moldova, 
comparativ cu beneficiile pe care la oferă Uniunea Europeană”, a conchis 
Siegfried Mureșan [229].  

Astfel, datele Cancelariei de Stat arată că Rusia nu a contribuit cu nici un 
ban la implementarea proiectelor care ar soluționa problemelor economice ale 
Republicii Moldova și ar ridica nivelul de trai al moldovenilor. 
 
UE a oferit zeci de milioane de euro, Rusia – niciun ban. Poate salva 
Moscova economia Moldovei? [230] 

Se întreabă cercetătoarea Virginia Nica. Președintele I. Dodon consideră 
că Rusia poate soluționa problemele economice ale Republicii Moldova și îi 
poate oferi asistență financiară. El vrea consolidarea relațiilor cu Rusia, 
revenirea pe piața acestei țări, arătându-se convins că astfel economia 
moldovenească va ieși din impas. Potrivit lui Dodon, susținerea economică a 
Rusiei pentru Republica Moldova este la fel de importantă ca și cea a Uniunii 
Europene. Programul socialiștilor privind dezvoltarea social-economică prevede 
integrarea Republicii Moldova în Uniunea Economică Euroasiatică, ceea ce ar 
oferi drept avantaj obținerea asistenței financiare pentru diverse proiecte și 
atragerea investițiilor din Est, inclusiv din Federația Rusă. Totuși, cifrele 
oficiale arată că Kremlinul nu s-a implicat deloc în asigurarea unui trai mai bun 
cetățenilor din Republica Moldova. 

În același timp, informațiile prezentate de Banca Națională a Moldovei 
arată că singurele sume semnificative venite din Rusia sunt sub formă de 
transferuri bănești din partea muncitorilor moldoveni. Astfel, suma recepționată 
de rudele moldovenilor care muncesc în Rusia a fost în 2015 de 487,9 mln 
dolari. În același timp, remiterile din Italia au însumat 131,9 mln dolari, din 
Israel au fost transferate 119,55 mln dolari, din SUA – 103,57 mln dolari, din 
Marea Britanie – 35,9 mln dolari, din Franța – 21,29 mln dolari, din Turcia – 
circa 15,3 mln dolari, din România și Spania – câte 1,7 mln dolari [230]. 

În același timp, în opinia expertului Viorel Gârbu, Rusia nu poate fi un 
investitor important și eficient pentru Republica Moldova. El susține că Rusia   
s-a manifestat mai mult ca un donator important în Transnistria și Găgăuzia. 
„Această asistență, așa cum o vedem noi foarte clar, este una distructivă. 
Vorbind despre orientarea către Federația Rusă, este trist și chiar revoltător 
modul cum se schimbă lucrurile în Republica Moldova”, a declarat Viorel 
Gârbu, reprezentantul Institutului Economiei de Piață [230]. 

Potrivit lui Viorel Gârbu, Republica Moldova a eșuat în implementarea 
Acordului de Liber Schimb cu UE, exporturile nu au crescut conform 
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așteptărilor, iar agenții economici au avut de întâmpinat probleme majore, 
inclusiv din cauza închiderii pieței ruse. „Totuși, dacă am făcut atunci acest 
pas, nu înțeleg de ce revenim. Iarăși avem speranțe îndreptate către Federația 
Rusă după ce am plătit factura odată și plătim din nou. Accentele în ceea ce 
ține de schimburile comerciale cu Federația Rusă se pun un pic pe alte aspecte. 
Pentru a obține un statut privilegiat în relațiile privind schimburile comerciale 
cu Rusia trebuie să cedezi ceva. Republica Moldova cedează permanent, dar nu 
și acumulează. Este cazul să însușim această lecție și să încercăm să devenim 
mai coerenți în politicile pe care le implementăm, pentru că noi facem un pas 
înainte și alți trei înapoi. Această strategie este distructivă”, a subliniat expertul 
[230]. 

Referitor la cât de generoasă va fi Rusia ca investitor în economia și 
dezvoltarea Republicii Moldova, Viorel Gârbu a menționat că anumite investiții 
oricum vor fi. Astfel, în opinia economistului, Rusia va fi interesată să aibă o 
imagine bună în calitate de stat donator. „Și atunci cu siguranță se va apela la 
ceea ce se face cel mai ușor. Vor fi panouri publicitare, vor fi drumuri 
reparate. Totuși, nu trebuie să ne scape factorul birocratic, capacitățile 
administrative reduse ale Rusiei care vor duce la cazuri răsunătoare de 
corupție sau ineficiență în urma investițiilor rusești în Republica Moldova. De 
ce să credem că Rusia ar acționa mai bine în Republica Moldova decât în 
propria țară. Noi vedem cât de ineficienți sunt funcționarii de acolo, câte acte 
de corupție au loc și cu ce deficiențe se confruntă această țară în administrarea 
treburilor interne”, a mai spus reprezentantul Institutului Economiei de Piață 
[230]. 

În final s-a constatat că pe parcursul acestor 9 ani guvernanţii au tot tras 
ca barcagiii cu spatele spre viitor. „Mulţi indivizi din societatea modernă sunt 
ca barcagiii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la viitor” (Henri Coandă). Alţii 
au fost la cârmă, cărora le-a fost încredinţată timona, iar ei nu au fost suficient 
de clarvăzători şi profesionişti, conducând la naufragierea corabiei şi aşa foarte 
fragile. Poate era timpul ca guvernanții să se întoarcă cu faţa spre viitor, să mai 
şi vadă încotro vâslea, fiindcă vâslitul cu spatele i-a cam dus în nicăieri. Se 
constata cu regret că la începutul a. 2016 Republica Moldova era mult mai 
departe de idealul integrării europene decât era în 2014, când a fost semnat 
Acordul de Asociere. Preşedintele PDM, M. Lupu şi premierul C. Gaburici, 
susţinuţi tacit şi de V. Filat, au declarat că nu se vor grăbi să depună cererea de 
aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, motivând că nu era gata, 
atunci când reprezentantul UE la Chişinău, Pirka Tapiola, spunea că Republica 
Moldova întrunea condițiile pentru depunerea acestei cereri.  

Să te crucești nu alta. Europenii te trag de mâini spre civilizaţie, 
prosperare, bunăstare, iar bravii moldoveni se opun vehement, motivând că nu 
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sunt gata, că încă nu îndestul s-au bălăcit în mizerie, că încă puţin şi le vin ruşii 
în ajutor să îi ducă din nou în gulagurile lor. Adevăr spunea cineva că în acest 
colţ de ţară sărăcit material și spiritual „mama idioţilor e mereu gravidă”.  

Cum şi de ce s-a ajuns iarăşi (a câta oară!) în impas? După eşecul cu 
promovarea cursului proeuropean în a. 1999, când pentru prima dată Iu. Roşca a 
coalizat în mod deschis cu comuniştii în debarcarea guvernului Sturza, iată că 
istoria se repeta prin ea însăşi. În 2015 V. Filat coalizează pentru prima oară în 
mod deschis cu comuniştii şi ucide propriul copil încă nenăscut (guvernul 
Leancă II), adică nu-l votează. Cât de binevenite era avertismentele marelui 
Eminescu, scrise parcă special pentru acel caz: „Greşelile politicianului sunt 
crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se împiedică 
dezvoltarea unei ţări şi se împiedică pe zeci de ani înainte viitorul ei”. Greşelile 
(să fie oare numai greşeli?) politicienilor de atunci au împiedicat pe ani de zile 
înainte viitorul european al Republicii Moldova. „Duşmănia este ura care 
aşteaptă prilej de răzbunare” (Cicero). Se părea că unii duşmăniţi din vârful 
puterii găsiseră prilej de răzbunare, dar consecinţele duşmăniei (prostiei) lor le 
suporta întreaga societate prin încetinirea (sau chiar stoparea) procesului de 
integrare europeană.  

Unde şi când s-au pierdut acele calităţi care îi caracterizau pe strămoşii  
daci: vitejia şi jertfirea de sine imortalizate de străini pe Columna lui Traian şi 
în sursele scrise care s-au mai păstrat? Când şi cum au fost înlocuite aceste 
calităţi cu altele proaste, cum ar fi: laşitatea, duplicitatea, lipsa de verticalitate, 
trădarea. De ce, având atâtea posibilităţi de revenire la normal (a se vedea 
revenirea în sânul Marii familii europene) de la 1990 încoace, de fiecare dată 
erau ratate? Străinii nu prea înţelegeau ce doreau basarabenii. Prea nu se 
potriveau vorbele cu faptele. „Decideţi-vă mai repede cu cine vreţi să fiţi – cu 
Uniunea Europeană sau cu CSI, pentru că iritaţi deja”, declara la un moment 
dat Eduards Stiprais, şeful Cancelariei preşedintelui leton. Oricum, integrarea 
europeană rămânea obiectivul de bază al Republicii Moldova, chiar dacă şi în 
Uniunea Europeană se mai schimbaseră unele lucruri spre rău (migraţia 
necontrolată, părăsirea UE de către Marea Britanie ş.a.).   
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7.2. Reunirea cu România 
 

 „Străinii cari ne apucaseră de gât cu dezmierdări pentru a ne 
sugruma, ei, cari ne coborâseră adânc în mormânt, cari presuraseră multă 
ţernă asupra noastră şi înfipseră într-însa o cruce pravoslavnică purtând 

însemnări muscăleşti, ei nu se gândeau că mortul cel jertfit de ei ar putea să 
învie vreodată. El a înviat însă, fără ca măcar glasul nostru de frate, 

pătrunzând până în lăcaşul lui de întuneric, să-l fi chemat.”  
(N. Iorga. Pagini despre Basarabia astăzi, 1912) 

  
 Reunirea Basarabiei cu România a fost 

visul primordial al românilor basarabeni din 
ultimii 200 de ani. Tendinţa spre unificarea 
neamului românesc au fost de peste 2000 de 
ani. Buerebista a fost cel care a unit toate 
triburile dacice într-un singur stat, care se 
întindea de la Tisa până la Bug. Cauza lui 
Buerebista a fost continuată de Decebal, cel 
care a apărat independenţa Daciei de Imperiul 

Roman. După căderea Daciei lui Decebal aureola dacilor dârji şi luptători a 
decăzut. Onestitatea, dârzenia şi capacitatea de sacrificare ale vechilor daci s-au 
cam pierdut în timp sub presiunea mulţimilor de triburi nomade invadatoare, 
care au tot trecut peste ei, prin acest coridor natural dintre Marea Neagră şi 
Carpaţi, timp de peste 1500 de ani. 300 de ani de jug asiatic turcesc şi alţi 200 
de ani (cu o mică întrerupere) de alt jug asiatic – cel rusesc – şi-au lăsat 
amprenta asupra comportamentului basarabeanului. Cel mai mult însă 
caracterul basarabeanului a fost mutilat în perioada ocupaţiei ruseşti (mai vechi 
– ţariste şi mai noi – sovietice). Regimul de ocupaţie rusesc nu s-a oprit la 
privarea de libertăţi politice şi economice. El a venit chiar cu „Dumnezeul” şi 
sfinţii săi, impunându-le basarabenilor, demonstrându-le că sunt mai buni decât 
sfinţii lor. Prin războaiele interminabile ruso-turce, duse în Balcani, Rusia şi-a 
impus dominaţia în zonă, folosind din plin rolul de „eliberator de sub jugul 
păgânilor” turci (mai târziu „de sub jugul moşierilor români”). Săracii de ei. 
Rămânea doar să fie compătimiți de ”nerecunoscătorii basarabeni” pentru 
„jertfirea de sine” în numele „credinţei şi prosperităţii”, pentru faptul cum şi-au 
dus pe parcursul ultimilor 200 de ani „greaua cruce de eliberatori” (de teritorii, 
de credinţa strămoşească, de bunăstare şi moralitate). 

În capul politicii imperiale ruseşti, pe parcursul existenţei Imperiului Rus, 
întotdeauna a fost pus principiul „dezbină şi guvernează”. Rusia s-a opus 
întotdeauna tendinţelor de unificare a românilor, folosind toate pârghiile 
militare şi politice. Unificarea a fost bună doar pentru ei, formând, prin războaie 

 
Alipirea teritoriilor înstrăinate la 

trupul Țării. Timbru francez. 
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şi viclenie, din cele șase cnezate răzleţe, statul rus, care însă, ulterior, s-a lăţit 
mult peste vecinii săi. Ei argumentau că românii nu se vor putea conduce de 
unii singuri. Ca să vezi! Peste 2000 de ani au existat ca popor şi nu s-au pierdut 
în istorie, cum s-a întâmplat cu atâtea popoare. 

 La 1859, prin spiritul naţional renăscut, cu sprijinul politic al ţărilor 
europene, în primul rând al Franţei, ideea unităţii naţionale în prima fază s-a 
realizat (cu participarea celor trei judeţe din actuala Basarabie!). România a 
revenit în Marea familie europeană. La 1918, când Rusia era bântuită de 
bolşevism, iarăşi cu ajutorul nemijlocit al Franţei, a fost realizată a doua fază a 
unităţii naţionale – revenirea restului provinciilor – a Basarabiei, Bucovinei şi 
Transilvaniei– la sânul Patriei – Mame şi formarea României Mari. La 1940, în 
baza pactului Ribbentrop-Molotov, România iarăşi este supusă dezmembrării, 
Basarabia, nordul Transilvaniei și Dobrogea fiindu-i înstrăinate.  

 E a mirării că s-a mai păstrat spiritul românesc la această frântură de 
popor român din Basarabia după atâtea chinuri şi nevoi (a se vedea deşteptarea 
din anii 1988-1989, care i-a trezit şi pe fraţii lor de peste Prut). Abandonată încă 
o dată de către fraţi, Basarabia va fi mult mai lesne atrasă în sfera de influenţă 
rusească (din care, de fapt, nici nu ieşise încă). Se vorbea tot mai mult de un 
nou plan Kozak de reglementare a aşa-numitului „diferend transnistrean” (de 
fapt, în 1992 a fost o invazie a Rusiei asupra Republicii Moldova, ocupând 
partea ei de peste Nistru). Dacă în 1940 România nu a putut înfrunta colosul 
asiatic URSS, la început de secol XXI era o altă situaţie internaţională. Rusia cu 
imensul său arsenal atomic este însă un imperiu pe picioare de lut, cu o mulţime 
de probleme interne. În nobila misiune de reîntregire a Neamului, România, la 
sigur, ar fi fost susţinută şi de organismele 
europene, inclusiv, financiare. Astfel, povara 
reîntregirii ar fi fost suportată economic nu 
numai de România. Mai existau şi interesele 
geopolitice ale NATO şi Uniunii Europene în 
această zonă. Nobila declaraţie a preşedintelui 
Băsescu despre Re-unirea Basarabiei cu 
România a fost primită cu mare entuziasm de 
către basarabeni.  
 Deosebit de binevenite în acest sens erau 
cuvintele cunoscutului om politic şi jurnalist 
francez Julles Michelet: „Naţiuni ale Europei! 
Prosperitatea de care vă bucuraţi o datoraţi 
poporului român, care a stat în calea tuturor 
năvălitorilor”. Parafrazată ar suna astfel: 
„Popor român! Prosperitatea relativă de care 

 
 

Chișinău, 1995! [170] 
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vă bucuraţi o datoraţi Basarabiei care, deseori, a fost o monedă de schimb în 
marea politică”. La 1812 partea vechii Moldove dintre Prut şi Nistru, numită 
impropriu de ruşi Basarabia, a fost jertfită, poftele ruşilor fiind mult mai mari – 
întregul principat al Moldovei, dar şi Muntenia. 100 de ani de asuprire ţaristă 
cumplită, de s(c)lavizare acerbă, de deznaţionalizare cruntă nu au şters dorul de 
Patria-Mamă al „fiicei” jertfite. La 1918, datorită cunoscutei generaţii de aur 
basarabene a Unirii, condiţiilor prielnice (căderea bruscă a imperiilor austro-
ungar, turc, rus şi al Germaniei) şi previziunii politice clare a conducerii 
României de atunci, a avut loc Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă. Un răgaz de 
22 de ani (1918-1940) a fost extrem de benefic pentru vindecarea rănilor 
cauzate de îmbrățișarea ursului. Dacă nu ar fi fost acel răgaz, românii 
basarabeni ar fi ajuns la gradul de deznaţionalizare al celor din Transnistria.  
  După 50 de ani de sovietizare şi desnaţionalizare cruntă, trecută prin 
foamete organizată, prin colectivizare forţată, prin dezrădăcinarea credinţei şi 
culturii naţionale, Basarabia a avut şansa, în 1991, de a reveni acasă, care însă a 
fost ratată. La diverse mitinguri protestatarii cereau insistent Unirea cu Țara-
mamă, pe care o vedeau drept unică salvare. În acest scop au fost „construite” 
cele două poduri de flori peste 
Prut. Atât de puternic a fost 
valul Renaşterii Naţionale la 
sfârşitul anilor 90 însă acel elan 
patriotic al maselor a fost prost 
gestionat de liderii politici de 
atunci (a se vedea în primul rând 
de preşedinţii M. Snegur şi I. 
Iliescu). În anii următori elanul 
mişcării de eliberare naţională a 
scăzut drastic. „Tara mea de 
dincolo de Prut, mi s-a dat 
porunca sa te uit...” scria cu durere în suflet poetul naţional N. Dabija. 

Cum putea fi realizată Reîntregirea? Existau două căi de salvare de 
pericolul asiatic şi aceste căi trebuiau să se complementeze: continuarea paşilor 
de integrare europeană şi reactualizarea ideii de Reunire cu Patria-mamă! După 
căderea regimului comunist în 2009 şansele Reunirii cu Ţara-mamă legată şi de 
Integrarea Europeană au crescut.  

În diferite perioade după a. 2009 Reunirea Republicii Moldova cu 
România era examinată sub două variante: reîntregirea directă (unirea cu 
România) şi indirectă (integrarea în Uniunea Europeană şi mai apoi reunirea cu 
România). Mai mulţi considerau că prima cale era puţin reală. Însă deseori 
factorul extern, conjunctura geopolitică au jucat un rol important în soarta 

 
Chișinău, 2003. [170]. 
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României. Cât de reală era la începutul anilor şaizeci ai sec. XIX mica Unire a 
Principatelor Moldova şi Muntenia? Dar a devenit posibilă doar după pierderea 
de către Rusia a Războiului Crimeei. Şi Marea Unire de la 1918 nu ar fi fost 
posibilă dacă în urma primului Război Mondial imperiile austro-ungar şi rus nu 
s-ar fi destrămat. Această cale, destul de reală în anii 90, pe parcurs a fost serios 
compromisă. Însă după căderea guvernării comuniste în a. 2009, chiar şi 
duşmanii Unirii vorbeau tot mai mult despre ea. Numărul unioniştilor creştea 
constant. Dacă în a. 2004 numărul lor se afla sub 3% din numărul populaţiei 
atunci în 2015 conform sondajelor a crescut până la 24%. În numărul acestora 
nu intră și cei care ar vota Unirea din punct de vedere pur mercantil (acolo se 
trăieşte mai bine, iar hoţii, indiferent de statutul lor social, sunt băgaţi la 
răcoare). Deranjat serios de mișcarea unionistă I. Dodon declarase că „îi va 
scoate în afara legii pe unionişti”. Venit (de fapt adus se știe de cine!) în postul 
de președinte al Republicii I. Dodon a reconfirmat acest ”angajament 
electoral”. Apărea însă o întrebare logică: cum ar fi realizat acest lucru atunci 
când unioniștii au depășit numărul de peste 30%, când Republica Moldova nu 
mai avea hotar comun cu Rusia (deci bou-vagoanele nu mai puteau fi utilizate 
ca în perioada postbelică!), când era la început de secol XXI cu anumite 
drepturi ale minorităților, nemaivorbind de drepturile națiunii titulare? Erau 
niște bâiguieli ale unui ins ajuns întâmplător în vârful puterii.    

 În problemele Reunirii pe parcurs au fost organizate o serie de manifestări 
patriotice, ştiinţifice şi culturale. În continuare vor fi prezentate cele mai 
însemnate dintre ele.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   469 
 

7.2.1. Primul Congres al Diasporei Unioniste 
 

„Aducem Basarabia acasă”. 
 

La 3 aprilie 2015 la Bucureşti în somptuoasa clădire a Palatului 
Parlamentului, în prezenţa a peste o sută de reprezentanţi ai Diasporei româneşti 
de pe ambele maluri ale Prutului, veniţi din Italia, Franța, Spania, Grecia, 
Germania, Elveția, Marea Britanie, SUA, Canada, Australia, Austria ş.a. a avut 
loc deshiderea primului Congres al Diasporei Unioniste cu genericul „Aducem 
Basarabia acasă”. Au onorat cu prezenţa lor acel eveniment unionist important 
şi parlamentari din România: Petru Movilă, Liliana Mincă, Ovidiu Alexandru 
Raeţchi, Ninel Peia, copreşedinţi ai Grupului Prietenii Unirii din parlament, 
grup în care se regăseau peste 50 de parlamentari, Mihai Deaconu, membru al 
acestui grup, Mădălin Voicu, membri ai guvernului ş.a. Pe parcursul a trei zile 
(3-5 aprilie) Bucureştiul devenise o Mecă a românilor împrăştiaţi prin întreaga 
lume.  

A fost o frumoasă, extrem de importantă şi oportună inițiativă a Platformei 
Unioniste Acţiunea 2012, al cărei preşedinte era tânărul George Simion, cu 
veche experienţă pro-Basarabia. A fost un început de primăvară cu mai multe 
evenimente prounioniste. Pe 23 martie 2015 la Câmpul Românesc în Hamilton, 
SUA a avut loc un alt eveniment important similar – Primul Congres Unionist 
al Forului Românilor de Pretutindeni (Diasporei), condus de poetul-
academician N. Dabija. Ca şi primul Congres al Diasporei unioniste, şi acesta  
s-a încheiat cu o Declaraţie de Unire a Românilor de Pretutindeni.  

Acele două evenimente confirmau că situaţia în Republica Moldova era 
drastică, în special, după criza economico-bancară, care a dezvăluit un grad 

 
 

Palatul parlamentului (03.04.2015): primul Congres al Diasporei Unioniate cu prezența 
parlamentarilor români din grupul parlamentar „Prietenii Unirii”. 
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alarmant de corupție în eşaloanele de vârf ale puterii, furturi în mărimi extrem 
de mari, de asemenea, după marea trădare prin crearea de către PLDM şi PDM 
a unei alianţe cu PCRM, care a condus la abandonarea cursului de integrare 
europeană, scoaterea PL de la guvernare, revenirea treptată la vectorul pro-
Kremlin, fapte ce împingeau tot mai mult Republica Moldova spre starea unui 
stat falimentar.  

Cu regret, aceeaşi situaţie gravă era şi în diaspora românească, foarte 
divizată (acest lucru îl confirma şi organizarea separată a celor două evenimente 
extrem de importante). Diaspora românească era divizată în diaspora propriu-
zis românească şi cea moldovenească. Era regretabil acel lucru, cunoscând că 
emigrantul ungur din Ungaria sau România făcea parte din una şi aceeași 
diasporă ungurească. Iar rolul unei diaspore unite, puternice ar putea fi 
primordial pentru realizarea visului de unire a Basarabiei cu România sau 
integrarea europeană în contextul evenimentelor, legate de agresiunea Rusiei 
asupra Ucrainei şi pericolul iminent de încorporare a teritoriului Republicii 
Moldova în proiectul putinist „Novorusia” atunci când Uniunea Europeană va 
considera necesar să-şi asigure hotarele de est. Cei peste o sută de reprezentanţi 
ai românilor de pe ambele maluri ale Prutului, răspândiţi în toată lumea, au 
cerut Guvernului României să constituie un minister al românilor de 
pretutindeni.  

În continuare se prezintă o scurtă radiografiere a evenimentelor din zilele 
Congresului. „Iniţiativa „Acţiunea 2012” este justificată de o serie de 
argumente, este puternic impregnată de valorile occidentale...Avem nevoie de 
un sprijin punctual, de o strategie şi de un buget pentru eficientizarea 
raportului dintre statul român şi românii din străinătate, avem nevoie de 
coordonarea  politicilor pentru Republica Moldova. Diaspora are menirea de a 
îmbunătăţi imaginea românilor în afara Ţării”, a declarat în cuvântul său de 
deschidere preşedintele Platformei „Acţiunea 2012”, George Simion [234].  

Deosebit de emoţionante au fost toate luările de cuvânt ale 
reprezentanţilor Diasporei. În condiţii nu simple, departe de Patrie, de familie, 
de rude, ei se organizează, îi fac pe cei din ţările de reşedinţă să cunoască 
istoria, folclorul, problemele românilor. Unele diaspore au chiar publicaţii 
seriale ale lor. Era un mare păcat să nu fie folosit acel sprijin în rezolvarea 
problemelor, cu care se confrunta Basarabia. „Reîntregirea apare ca o 
necesitate stringentă şi este pentru români materializarea unui vis, iar visurile 
au o putere neţărmurită. Occidentul are nevoie de o Românie puternică la 
hotarul de est. Societatea civilă are un rol extrem de important pentru 
reîntregire şi cu această ocazie felicit tinerii care au organizat acest congres” a 
declarat directorul Casei Române din Paris, prof. Alexandru Herlea [234]. 
„2015 este, la fel ca şi 1991, un an de cotitură, prielnic Unirii. Acum România 
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este mai bine pregătită. Nu ne permite nimeni să mai ratăm și această șansă. 
Poate fi 2015, 2016, dar până în 2018. Tânără generație, sunteți datori să 
faceți istorie și faceți istoria! (...) Întotdeauna am avut în subconștient 
unionismul, codificat în creier. Unionismul este și actul administrativ, pe care-l 
pregătim cu atâta înfrigurare să-l semneze clasa politică, având acceptul 
țărilor dumneavoastră. Nu avem dreptul să o ratăm”, a afirmat ex-premierul 
moldovean Mircea Druc [346]. „Referitor la unire dorinţa noastră nu este una 
conjuncturală...România este înconjurată de câteva milioane de români...În  
această luptă nobilă tinerii trebuie să folosească experienţa vârstnicilor”, a 
declarat ex-ministrul Apărării în perioada războiului Rusiei împotriva 
Republicii Moldova în 1992, generalul de brigadă Ion Costaş: „Mulţi se 
întreabă dacă modelul Germaniei este viabil şi în cazul nostru. Evident, da. 
Atât mica unire de la 1859, cât şi marea Unire de la 1918 au fost rezultatul 
utilizării extrem de inteligente a contextului internaţional”, a menţionat, 
vicepreşedintele grupului parlamentar „Prietenii Unirii”, O. Raeţchi [228]. „În 
a. 2018 s-ar împlini 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Patria-mamă prin 
readucerea Basarabiei în România. Idealul unirii nu va dispărea chiar dacă 
tancurile lui Putin vor veni peste noi. Când aud întrebări de genul: „Cât costă 
unirea Basarabiei cu România?” îmi vine să plec la Tiraspol, la liceul „Lucian 
Blaga”, să-i întreb pe elevi, profesori cât costă rezistenţa lor în acel cuib de 
viespi”, a declarat emoţionat Alecu Reniţă, preşedintele Partidului Ecologist din 
Republica Moldova [228]. „Asociaţia „Dacia” de la Roma a ales „Unirea” 

 
 

   

Primul Congres al Diasporei Unioniste. Un grup de participanți (03.04.2015): M. Druc, A. Guțu, 
A. Reniță, V. Mischevca, Gh. Șalaru, D. Dușceac, autorul ș.a. Foto autor. 
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drept unul din scopurile sale principale. Este constituită din români de pe 
ambele maluri ale Prutului. Academia „Di Romania” a participat la 
traducerea lui Gr. Vieru în limba italiană”, a menţionat Vitalie Ciobanu, 
preşedintele Asociaţiei [228].   

„Ne vom salva doar revenind la românism şi reunirea neamului 
românesc” (Florin Ilovan, Grupul românilor din Irlanda, Dublin). „Basarabenii 
sunt cei mai puri daci. Pe acolo n-a călcat picior de roman. Dl A. Herlea a 
menţionat că nu ne putem referi la reunire fără anularea Pactului Ribbentrop-
Molotov. Voi termina cu versurile „Noi, românii, facem scut. Jos hotarul de la 
Prut”, a declarat Mircea Popescu, fost preşedinte al Consiliului Mondial 
Român (România-SUA) [228].  

Discursuri emoţionante au ţinut: A. Guţu, prim-vicerector al Universităţii 
Libere Internaţionale din Moldova; Sebastian Burduja, Liga Studenţilor Români 
din Străinătate, Fundaţia CAESAR, România (SUA); Larisa Bîlhac, preşedinte 
al Asociaţiei „Orfeu”, Atena, Grecia; Oleg Chicu, Asociaţia „Gazeta 
Basarabiei”, Veneţia, Italia; Daniel Tecu, Federaţia Asociaţiilor de Români din 
Europa, Madrid, Spania; Silvia Dumitrache, preşedinte al Asociaţiei Femeilor 
Românce din Italia, Milan; Eugenia Bulat, scriitoare, Republica Moldova - 
Italia; Lidia Bolfosu, director artistic, ansamblul „Arţăraş”, Roma, Italia; Dorin 
Duşciac, Comisariatul pentru Energie Atomică, Paris, Franţa; Mihai Fusu, 
regizor, actor, dramaturg, Republica Moldova; I. Condrea, grafician, Moscova, 
Federaţia Rusă; R. W. Toperter, jurnalist, Londra, Marea Britanie, ş.a. De 
menţionat în mod deosebit activismul organizatorilor basarabeni Anatol Ursu, 
reprezentant al Asociaţiei „Tinerii Moldovei”, şi Iulian Gramaţki (masterand, 
Frankfurt pe Main).  

 
7.2.2. Marşul lui Ștefan cel Mare si podul de flori de la Prut  
 
Lumânarea aproape stinsă a Reîntregirii a fost preluată de tinerii români 

de pe ambele maluri ale Prutului, al căror viitor era cel mai mult compromis de 
situaţia de atunci din Republica Moldova. Acei minunaţi tineri au organizat pe 
16 mai 2015 mitingul de comemorare a 203 ani de la raptul Basarabiei în 1812, 
la care au participat peste 40000 de manifestanţi. Tot acei tineri au organizat 
tocmai trei evenimente majore: Marea Adunare Națională (5 iulie 2015), Marşul 
lui Ștefan cel Mare și podul de flori de la Prut (11 iulie 2015). Meritau să fie 
susţinuţi cu toţii în nobila lor idee, îndemnul lor fiind „Vara asta doar așa 
puteți contribui pentru Unire. Orice om care și-o dorește trebuie să fie prezent 
măcar la unul dintre evenimente; în caz contrar – va privi de la televizor cum 
alții fac Unirea. Punctul de apogeu pentru tot ce înseamnă Unire este acum, în 
iulie. Este acum sau niciodată pentru oricine visează la Unire. Dacă nici cu 
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această ocazie nu lăsăm tot ce avem de făcut la o parte și nu ne dedicăm doar 
Unirii pentru o zi, pentru o săptămână, atunci când?” [235]. 

Vorbind în limbajul acelor bravi tineri, ce-i unea pe cei de pe ambele 
maluri ale Prutului: aceeaşi limbă, istorie, cultură, aceleaşi tradiţii, aceeaşi 
religie, acelaşi tricolor. De fapt, erau aceiaşi, doar despărţiţi temporar la 28 
iunie 1940. „De ce avem nevoie de unire?” se întrebau tinerii. Pentru că doar: 
„Dacă DNA-ul trece Prutul – hoţii vor intra la puşcărie, iar noi vom scăpa de 
corupţie; Dacă vom institui leul românesc ca valută naţională–vom avea o 
piaţă valutară stabilă. Dacă autostrăzile româneşti vor ajunge şi la Chişinău – 
vom conecta infrastructura noastră rutieră cu cea europeană; Dacă Republica 
Moldova se va integra în România – va accede automat în UE şi NATO, 
eliminând astfel pericolul unui război ca cel din Ucraina. Dacă vom beneficia 
şi noi de sistemul de educaţie din România – condiţiile de trai ale studenţilor s-
ar îmbunătăţi vizibil, iar bursele tinerilor ar fi de nivel european. Dacă 
procurorii de la Bucureşti vin la noi – se va recupera miliardul furat. Dacă 
vom trăi ca-n România – salariile noastre vor fi în mediu de 530 de Euro. Dacă 
ne vom aproviziona în întregime cu gazul românesc – vom plăti mai puţin şi nu 
vom depinde de cel rusesc. Dacă vom beneficia de granturile, pe care le are 
România la dispoziţie în următorii ani – la noi ar ajunge miliarde de euro 
subvenţii pentru agricultură. Dacă vom putea trece Prutul fără graniţe–ne vom 
bucura de Munte şi Mare la noi acasă” [235].  

Minunaţii tineri au făcut un lucru de nepreţuit în perioada 5-11 iulie 2015. 
Însă au fost susţinuţi foarte puţin de cei mai în vârstă. Parafrazându-l pe marele 
Adrian Păunescu mai mulţi dintre cei prezenți se întrebau: „Totuşi unde-au fost, 
românii…pe 5 şi 11 iulie 2015?” când au avut loc cele două evenimente de 
suflet extrem de importante pentru renaşterea ideii de Reunire (pângărită într-
atât de Roşca!), poate unica viabilă şi capabilă să scoată așchia de popor român 
din Basarabia din mizeria morală şi materială, în care se afla, să o scape de 
pericolul iminent din Est?  

Pe 5 iulie 2015 la Chişinău, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, a avut loc 
cea de a patra manifestare – aşa a fost planificată de Blocul Unităţii Naţionale, 
componenta de bază fiind Asociaţia „Tinerii Moldovei”. A fost o frumoasă, 
extrem de importantă şi la timp iniţiativă a tinerilor într-o perioadă când o bună 
parte a aşchiei de popor român din Basarabia nu mai credea în nimic. Prin 
importanţa problemei discutate – Reunirea cu Ţara, prin simţul pur românesc al 
celor prezenţi a fost, într-adevăr, o Mare Adunare Naţională, însă prin numărul 
de participanţi, cu regret, a fost un miting ordinar, chiar mai mic decât 
întrunirea organizată de aceiaşi tineri pe 16 mai 2015, când au fost comemoraţi 
203 de ani de la raptul Basarabiei din trupul vechii Moldove.  



474                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 

 Ce-i drept, mai puţini la număr însă mult mai motivaţi. Tineri frumoşi la 
chip şi la suflet de pe ambele maluri ale Prutului scandau frumoase lozinci 
unioniste plăcute auzului, îngânau cântecele interpreţilor îndrăgiţi de pe scenă. 
Alături de ei se aflau multe persoane de vârsta a treia de pe loc, dar şi sosite la 
Chişinău din locuri mai îndepărtate. O bătrânică cu probleme locomotorii 
încerca să susţină ritmul horei cu cârja într-o mână şi cu un tricolor (de 
dimensiuni mari) în altă mână. Din păcate, manifestanţi de vârsta a doua erau 
puţini, foarte puţini. Un simplu calcul arăta că dacă măcar 10% din cei peste 
440000 de români basarabeni cu acte în regulă (conform datelor Autorităţii 

Naţionale pentru 
Cetăţenie până în 2014) şi 
apr. 50000 de elevi, 
studenţi, masteranzi şi 
doctoranzi, care-şi făceau 
studiile în România, 
veneau în Piaţă, numărul 
participanţilor s-ar fi 
apropiat de 100000 de 
oameni. Din păcate, în 
piaţă au fost doar 1-2% 
din cei cu cetăţenie 
română, fapt ce vorbea 
despre faptul că nu toţi 
cei cu cetăţenie română 

simt româneşte. Unii dintre ei, în special alolingvii, au obţinut cetăţenia română 
din interes mercantil [177, p. 204].  

Aceste frumoase acţiuni ale tinerilor i-au înrăit rău pe duşmanii Reunirii. 
Ce tămbălău au ridicat în Parlament grupul socialiştilor referitor la manifestaţia 
tinerilor, catalogată drept tentativă de lovitură de stat şi mare pericol pentru 
statalitatea „ţării lor!”. Cu câtă ură s-au năpustit ei asupra tinerilor. Cu câtă 
turbare şi spumă la gură atacau Coloana 5-a de venetici și trădători de neam tot 
ce era românesc, pe toţi cei cu simţ românesc, pe adepţii Unirii. Prin 
intermediul altor cozi de topor aflate la guvernare l-au expulzat, cu interdicţia 
de intrare în „ţara lor”, pe tânărul George Simion care, aşa cum românii 
basarabeni aveau dreptul să fie în orice colţ al Ţării, tot aşa şi el avea dreptul să 
se afle în orice colţ al României, inclusiv, în Basarabia, temporar ruptă din 
trupul Patriei, atunci când tot soiul de şovini gen Rogozin, Narîşkin, 
Muhametşin umblau nestigheriţi prin acest colţ de plai prost guvernat, se 
duceau la Tiraspol, în autonomia culturală găgăuză ca în patria lor.  

Un alt eveniment frumos ca o continuare logică a celui din 5 iulie 2015, 
când manifestanţii din Piaţa Marii Adunări Naţionale i-au petrecut pe tineri în 

 
 

Miting unionist.14.02.2015.http://infoprut.ro/36437-foto-
actiunea-2012-il-omagiaza-pe-grigore-vieru.html 
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 marşul „Ştefan cel 
Mare” spre Iaşi, a fost 
reconstituirea Podului de 
Flori la Ungheni, atât de 
terfelit prin acţiunile 
ulterioare timp de 25 de 
ani (primul pod de flori 
a avut loc la 6 mai 1990, 
la care în cele 8 puncte 
de trecere au participat 
peste un milion de 
oameni de pe ambele 
părţi ale Prutului!), şi 
întâmpinarea frumoasei 
coloane la Ungheni. 
Acelor tineri li s-au 
alăturat unii dintre cei veniţi de la Chişinău şi din alte colţuri ale Basarabiei 
care, ulterior, au trecut podul. Tinerii participanţi la acel marş mărturiseau că au 
avut frumoase întâlniri la Sadova (satul de baştină al celui mai mare antiromân 
– I. Dodon!), Lozova,  Călăraşi ş.a. localităţi unde au fost primiţi cu pâine şi 
sare, dar şi despre cazuri când în ei au aruncat cu pietre unii rătăciţi şi venetici. 
De la Chişinău doar cinci  

 
 

Marșul pentru Unire „Ștefan cel Mare”. București, 11.10.2015 http://stiri.tvr.ro/marsul-unirii-a-
ajuns-la-bucuresti--mii-de-basarabeni-si-bucuresteni-cer-unirea-moldovei-cu-

romania_62771.html#view 
 

 
 

Marșul tinerilor unioniști basarabeni Chișinău–București 
„Ștefan cel Mare”. 5-11 iulie 2015.http://www.romania-
actualitati.ro/mars_ chisinau_bucuresti_al_unor_tineri_ 

unionisti_basarabeni-78819 
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autocare (mult prea puţin pentru a face Reunirea!!!) cu prieteni ai Reîntregirii la 
ora 7.30 au luat calea spre Ungheni. În autocar se afla o frumoasă familie cu trei 
copii mici, cu vârste între 5 şi 10 ani, în piepturile cărora sau în fundiţe erau 
prinşi fluturaşi tricolori, iar părinţii lor aveau câte un tricolor de dimensiuni 
mari. Ce minunată lecţie de patriotism au dat aceşti părinţi copiilor. Ajunşi la 
ora 10 la Ungheni, cei sosiţi de la Chişinău s-au alăturat grupului marşului 
„Ştefan cel Mare”, aflat deja sub podul căii ferate, chiar pe malul Prutului. 
Primarul Unghenilor din partea dreaptă a Prutului (unde era primarul 
Unghenilor din Basarabia?) a ţinut un scurt dar emoționant discurs, salutându-i 
pe participanţii la eveniment. Un mic avion a făcut câteva zboruri deasupra 
podului, salutând mulţimea. La strigătul unuia dintre liderii „Tinerii Moldovei”, 
A. Ursu, de pe malul stâng al Prutului: „Ne aşteaptă mama acasă. Mamă 
Românie, ne primeşti? Mamă Românie, ne auzi?”, de pe celălalt mal al Prutului 
se auzea un DA desluşit al mulţimii. 

Startul trecerii Prutului l-a dat un grup de frumoase tinere, îmbrăcate în 
haine naţionale, care au fost primite pe malul drept cu pâine şi sare şi ovaţii ale 
mulţimii în aşteptare. Urmate de grupuri nu prea mari care înfruntau podul, ele 
treceau şi controlul de frontieră. De ovaţiile celor rămaşi pe malul stâng s-au 
bucurat membrii minunatului ansamblu folcloric „Ştefan cel Mare” de la 
Căpriana. De acelaşi succes s-au bucurat Cristi Aldea-Teodorovici şi Cătălin 
Josan, care au interpretat (deja pe malul drept al Prutului) minunatele cântece 
ale regretaților Ion și Doina Aldea Teodorovici. Organizarea evenimentului pe 
malul drept al Prutului a fost superbă. La orele 13.00 marşul „Ştefan cel Mare” 
şi-a continuat cursul spre Iaşi, punctul terminus fiind Catedrala Mitropolitană. 
Pe 12 iulie, la orele 5.00, trenul Unirii a luat calea spre Bucureşti, repetând 
cauza unionistă a lui Alexandru Ioan Cuza de la 24 ianuarie 1959 [236]. 

Clipe de neuitat, dar umbrite puţin de numărul mic al adepţilor Unirii, aflaţi 
la eveniment. Totuşi unde au fost românii basarabeni pe 11 iulie? Deranjantă 
era şi pasivitatea unioniştilor din Parlamentul Republicii Moldova, unde exista 
un puternic grup din 25 de parlamentari socialişti şi vreo 17 adepţi comunişti 
(în total, peste 40% din numărul deputaţilor), care neoficial constituia grupul 
„Prietenii Rusiei”. În parlamentul României exista un grup de 64 de deputaţi, 
constituiţi în forţa „Prietenii Unirii”. Prin acţiunile lor ei contribuiau la 
sprijinirea frumosului ideal al tinerilor. De ce însă în Parlamentul Republicii 
Moldova nu exista un grup al „Prietenilor Unirii”?  

În acea situaţie extrem de complicată, când încrederea în guvernarea aşa 
numită proeuropeană era compromisă ireparabil prin găinăriile politice şi, în 
mare măsură, financiare ale celor de la conducere, când asupra Basarabiei 
atârna pericolul alegerilor parlamentare anticipate, ce ar fi condus inevitabil la 
aducerea la putere a forţelor ostile proruse, când aşa-numita reglementare a 
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conflictului transnistrean în varianta lui Putin plana asupra Republicii Moldova 
şi putea fi extrem de periculoasă (participarea la vot a celor 300-400 mii de 
alegători transnistreni putea înclina ireversibil balanţa în favoarea vectorului 
estic) ce urma de făcut? Unica şansă reală era Reunirea cu România! Să nu stăm 
de o parte acum când tinerii au nevoie de susţinerea noastră, să ne urcăm măcar 
în ultimul vagon al Trenului Unirii. Să contribuim la realizarea visului de Unire 
până în a. 2018. 

 
7.2.3. Sărbătoarea Naţională de 1 decembrie 
 
O altă manifestare unionistă a fost serbarea în fiecare an a zilei de 1 

decembrie - sărbătoare națională a tuturor românilor. Serbată şi în perioada 
guvernării comuniste numărul participanţilor era relativ mic, capabil să umple 
sala Casei scriitorilor sau a centrului „Ginta latină”. Pe 1 decembrie 2015 a 
fost serbată cea de a 97-a aniversare a Marii Uniri de la 1918. Serbată cu mare 
amploare şi fast la Bucureşti, la Chişinău a fost umbrită de unele discordanţe 
pur basarabene. Partea oficială a decurs conform scenariului: corect, cu 
respectarea normelor de conduită internaţionale. Un lucru s-a scăpat: oficialii au 
felicitat conducerea României de Marea sărbătoare, uitând însă să-i felicite şi pe 
propriii săi cetăţeni români cu ocazia acestei sărbători. Dar tocmai basarabenii 
au fost primii care au pus la 27 martie 1918 prima piatră la acest important 
edificiu – Marea Unire.  

În continuare şi cei cu inima română au procedat pur basarabeneşte. La 
Bucureşti toată românimea a fost împreună. La Chişinău – răzleţită, ca racul, 
broasca şi ştiuca din cunoscuta fabulă a lui Alexandru Donici. În loc ca în acea 
zi memorabilă să fie împreună sute de mii în Piaţa Marii Adunări Naţionale 
(aşa cum am fost odinioară!) s-au împărţit pe nu se ştie ce criterii.  

Cu începere de la orele 11.00, Consiliul Unirii (de fapt Partidul Naţional-
Liberal!) a organizat o manifestare de suflet românesc în Scuarul Europei. La 
ora 12.00, la sediul biroului parlamentar al deputatului Eugen Tomac din 
Chişinău a fost organizat un alt eveniment „...cu participarea personalităţilor 
din mediul cultural, politic şi academic de pe ambele maluri ale Prutului”. 
Practic în acelaşi timp, la orele 12.00, Partidul Liberal a organizat o altă 
manifestare în Scuarul Catedralei Mitropolitane, în cadrul căreia a avut loc un 
frumos eveniment: depuneri de flori de către membrii Partidului Liberal pe 
locul unde va fi ridicat monumentul celor „Trei martiri ai sfintei cauze 
naţionale: Alexe Mateevici, Simion Murafa şi Andrei Hodorogea”. Frumoasă 
iniţiativă. „Pentru tineri, pentru copii, adresarea mea este următoarea: Luaţi 
cu asalt Prutul, zdrobiţi vămile şi barierele care mai sunt între noi. S-ar putea 
să fie calea cea mai scurtă spre Uniunea Europeană. Dacă sute de mii de 
cetăţeni ai Siriei, Iranului, Irakului, Afganistanului au trecut în Europa, dintr-
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un capăt în altul, ignorând toate frontierele, ar fi păcat noi să ne închinăm 
atâta la graniţele de la râul Prut”, îndemna D. Chirtoacă, Primarul general al 
Capitalei. Frumos îndemn, dar de ce însă nu a venit cu același mesaj în faţa 
tinerilor care au organizat cu începere de la orele 14.00 un frumos Marş al 
Unirii? [177, p.217].  

Tinerii din AO „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP) au organizat acel 
marş pornind din faţa Liceului „Gh. Asachi” de pe strada Puşkin până la 
monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, unde a fost dată citirii o Declaraţie 
istorică de Unire, semnată de cei prezenţi. După aceea coloana s-a deplasat la 
Ambasada României de pe str. Bucureşti, unde a cerut urgentarea unirii celor 
două state româneşti. Evenimentul a finalizat cu reconstituirea de către Tinerii 
Moldovei a unei foarte frumoase hărţi reîntregite a României Mari, aşa cum ar 
fi arătat după Reunire în 2018! Foarte frumos eveniment, la care însă au 
participat prea puțini unioniști!  

Pe toate site-urile, blogurile cei cu inimă română strigau în hău „Vrem o 
Românie reîntregită! Vrem o naţiune unită!”. Cine însă să-i reîntregească? Cine 
să-i unească? Înaintaşii Generației Unirii de la 1918, în condiţiile mult mai 
dificile de atunci, au realizat Unirea. Atunci toţi s-au unit într-un singur ideal: 
cei cu vederi liberale, socialiste, ţărăniste. De ce atunci nu se puteau uni într-un 
singur gând – Reunirea cu Ţara – nici cele 3-4 aşchii liberale. Cum puteau face 
Reunirea atât de aşteptată în 2018, când urmau să se împlinească 100 de ani de 
la „Marele eveniment”? Sau cum se putea realiza frumosul proiect de 
constituire a Uniunii Statale „România-Republica Moldova”? [177, p.218] 
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7.2.4. Reconstituirea Sfatul Ţării  
 

 „Înfrânt nu eşti atunci când sângeri/ Şi nici când ochii-n lacrimi ţi-s / 
Cele mai crâncene înfrângeri. /Sunt renunţările la vis”. 

 (Radu Gir) 
 

Să nu se renunţe nici pe o clipă la visul Re-
unirii. În imp  ortanta pentru orice român basarabean 
zi de 27 martie 2016 a avut loc un act simbolic: 
reconstituirea Sfatului Ţării. Peste 1700 de delegaţi 
cu acte în regulă (procese verbale de delegare) din 
toate colţurile Basarabiei s-au reunit în spaţioasa 
sală a Palatului Naţional „Nicolae Sulac” pentru a 
pune bazele procesului extrem de dificil de Re-unire 
a Basarabiei cu Ţara-Mamă. Pentru câteva ore 
Palatul Naţional a fost Meka tuturor unioniştilor. 
Deschisă de imnul Unirii intonat de minunatul cor 
copii de la Liceul de Creativitate ”Prometeu-Prim” 
condus de directorul savant şi filozof Aurelian 
Silvestru în Palat domnea o atmosferă înălţătoare. 
Atâta spiritualitate românească concentrată într-un 

 
 

Stegarul Sfatului Șării 2. 
Foto autor. 

 

 
 

Congresul de constituire „Sfatul Țării 2”. Palatul Național „Nicolae Sulac”.28 martie 2016. 
http://actiunea2012.ro/sfatul-tarii-2-si-marsul-unionist-dam-start-unirii.html 
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spaţiu restrâns nu se mai aflase de mulţi ani. Directorul Casei Române de la 
Paris, ex – ministrul integrării României în guvernul Constantinescu (1996-
1998), profesorul universitar Alexandre Herlea se destăinuia: „Atâta 
spiritualitate românească nu am mai simţit din a. 1990 din Piaţa Universităţii”. 
Tineri şi mai puţini tineri, oameni în etate obosiţi de atâta aşteptare a 
momentului sacru al Re-Unirii, scandau la fiece pas îndemnul Re-Unirii. Pentru 
a le tăia pofta băgătorilor de seamă de a bârfi organizatorii i-au plasat pe 
delegaţii veniţi din raioane pe locuri stabilite din timp. Mulţi au dorit să fie 
prezenţi la acest eveniment însă, neavând invitaţii, au rămas în afara Palatului.  

 Desigur, în organizarea oricărei manifestații există lacune, există loc 
pentru mai bine, cu atât mai mult într-o manifestație de aşa anvergură. Însă 
trebuia de-i dat Cezarului ce-i a Cezarului. Prin jertfirea lui N. Dabija, a 
tânărului Constantin Codreanu cu minunaţii săi Tineri ai Moldovei şi din Blocul 
Unităţii Naţionale, a apărătorilor Patriei coloneii Cosovan şi Caraman, 
boicotată fiind de partidele unioniste, totuşi manifestarea de suflet a fost 
minunată. Starea de spirit din Palatul Naţional s-a revărsat ulterior pe artera 
principală a Chişinăului, pe bulevardul Voievodului. Organizatorii vorbeau de 
50000 de manifestanţi (mai multe surse de informaţie au difuzat numărul de 
apr. 15000), capul coloanei fiind lângă Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar 

 

Marșul Unionist al Sfatului Țării 2. Chișinău, 27 martie 2016.                                
http://actiunea2012.ro/sfatul-tarii-2-si-marsul-unionist-dam-start-unirii.html 
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coada încă în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Într-un fel erau explicabile 
acţiunile socialiştilor din acea zi, dar zadarnice. Nici zvonurile de amplasare a 
minelor în Palatul Naţional şi în scuarul Gării Feroviare, unde a finalizat acea 
frumoasă manifestație, nu şi-au atins scopul (dar scopul era de a stârni panică şi 
a zădărnici buna lucrare a Congresului). Nici oblăduirea vlădicăi Vladimir nu 
le-a fost de folos. Să te cruceşti nu alta: socialiştii lui Dodon, foştii comunişti 
antihrişti, cei care au distrus bisericile, au declarat religia drept opiu pentru 
popor, să fie binecuvântaţi de o înaltă față bisericească! Nici grupuleţul de 
câteva zeci de oameni (plătiţi, unii neştiind pentru ce au fost aduşi) cu steaguri 
şi pancarde roşii ale socialiştilor, îngrămădiţi lângă monumentul lui Ştefan cel 
Mare, scandând tot soiul de aiureli dodoniste (marele voievod, probabil, se 
sufoca de roşaţa socialistă!), nu şi-a atins scopul. Un grup de femei de la 
Sadova din coloana de manifestanți l-au declarat persona non grata pe consă-
teanul lor, trădător de neam, I. Dodon, care a devenit o mare ruşine a satului.  

Evenimentele din 27 martie 2016 au stârnit roiul de vespi. Era o 
confirmare a justeții căii alese spre  Re-Unire. Ştabii de la Moscova şi cozile de 
topor autohtone îşi vedeau interesele puse sub pericol. Deranjante au fost şi 
comentariile practic a tuturor televiziunilor: comentarii scârboase, răutăcioase, 
rânzoase. Unii dintre aceşti băgători de seamă au văzut în Sfatul Ţării 2 o 
tentativă de substituire a parlamentului. Prostii. A fost un moment pur simbolic. 
Sfatul Ţării 2 are misiunea de pregătire a re-Unirii, rămânând doar o mişcare 
socială, fără a pretinde a se transforma în partid cum au făcut liderii Platformei 
DA după ce au călărit timp de un an de zile mârţoaga mişcării sociale. 

Încercând să compromită mişcarea unionistă unii băgători de seamă îi 
învinuiau pe organizatorii evenimentului de colaborare cu puterea. „Prea uşor 
le-a fost acordat Palatul Naţional, care nu se eliberează oricui”. În primul rând 
mişcarea unionistă reprezenta apr. 30% din populaţie şi nu era o oarecare sectă. 
Faptul că Platforma DA şi PSRM ţineau de peste jumătate de an nişte corturi ca 
nişte şatre de ţigani în faţa clădirii Guvernului şi a Parlamentului, în care de 
mult timp nu mai dormea nimeni, nu era o înţelegere cu puterea? [237] 

Deranjantă, de asemenea, a fost temerea unor unionişti că manifestarea va 
fi un eşec, că sala Palatului va fi goală. Nu s-a întâmplat acest lucru. De 
asemenea, au încercat să minimalizeze efectul celor întâmplate după Congres. 
Cei peste 30000 de manifestanţi ai Marşului Unirii au fost reduşi la 10-15 mii. 
Un lucru era clar. Toţi cu inima română trebuiau să pună umărul să urnească 
carul Re-Unirii din loc. Să se transforme cu toţii din simpli observatori în 
promotori ai avantajelor Re-Unirii. „O prăpastie poate fi trecută doar cu paşi 
mari” spunea cineva. Trebuia de făcut acest pas mare. Paşii mărunţi nu au adus 
la nimic. Cu paşi mărunţi, cu indecizia proverbială s-a ajuns acolo de unde s-a 
pornit.    
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 7.2.5.  Se va ajunge oare la înălţimea Generatiei Unirii de la 1918? 
 

„Istoria anului 1917-1918 ne-a dat o lecţie unică şi irepetabilă, cum din mai 
multe forţe slabe, dezbinate, se poate forma un flux puternic şi bine orientat”.  

(Iurie Colesnic. Generaţia Unirii). 
 

La doar doi ani până la Centenarul Unirii forțele politice de pe segmentul 
de dreapta-centru dreapta erau foarte dispersate. Ce trebuia de făcut ca „din mai 
multe forţe slabe, dezbinate, să se poată forma un flux puternic şi bine 
orientat” spre realizarea Reîntregirii din 2018 atunci când doar pe extrema 
dreapta existau vre-o cinci partiduţe slabe şi dezbinate? 

Un prim examen în această direcţie au fost alegerile prezidenţiale din 
toamna a. 2016, care au fost câştigate de forţele de stânga proruse. Forțele de 
dreapta-centru dreapta nu au fost în stare să iasă cu un singur candidat în primul 
tur de alegeri. Pe ultima sută de metri a fost identificat candidatul unic al 
forțelor de dreapta-centru dreapta, dar nu de toți. M. Ghimpu, Iu. Leancă, A. 
Guțu au continuat aventura și după identificarea candidatului unic în persoana 
ex-ministrului Educației M. Sandu, acumulând un scor jenant. Perioada foarte 
scurtă rămasă candudatului unic după identificarea lui și nesusținerea lui reală 
în turul II (doar declarativă!), de asemenea, fraudele comise de alianța ”Dodon-
Plahotniuc” au condus la aducerea în fotoliul prezidențial a prorusului I. 
Dodon. Dreapta și centru-dreapta a pierdut la limită. După această pierdere se  
punea întrebarea: va fi aceasta o lecție pentru alegerile parlamentare din 2018?  
Pentru a stopa tăvălugil dodonist-plahotniucist, pentru a păstra cursul 
proeuropean al Basarabiei și poate pentru a realiza frumosul deziderat al 
Reîntregirii în a. 2018 forțele de dreapta-centru dreapta trebuiau să câştige 
alegerile parlamentare din a. 2018.  

Marea problemă era în alegătorul simplu - bunul, harnicul dar şi prea 
credulul țăran, debusolat de-a binelea de tot soiul de dodoni, care au schimbat 
mârţoaga uniunii vamale cu mârţoaga moldovenismului primitiv. Există la 
români o prea înțeleaptă zicală: „Nu tot ce zboară se mănâncă” care din păcate 
nu a fost înțeleasă corect. 

Și atunci, la 1918 existau tot soiul de cozi de topor care încercau să 
zădărnicească Unirea Basarabiei cu Patria Mamă. De ex. la propunerea 
Consiliului Directorilor Generali de a chema armata română în Basarabia 
bântuită de anarhie deputata socialistă N. Grinfeld declara la 28 decembrie 
1917: „Să fie aduse în Basarabia orice fel de trupe, numai nu cele române”. 
Perefrazând-o Dodon ar fi spus: „Să ne unim măcar şi cu Patagonia numai nu 
cu România” [238]. 

„Alianţa Poporului Rus” -  o societate extremă, cu scopul propagării 
ideilor naţionaliste ruseşti şi cu tendinţă pan-rusificatoare, care a deschis o 
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mulţime de secţiuni prin toată Basarabia…Ţeranii noştri se înscriu în 
„Alianţă”” scria reputatul istoric N. Iorga în a. 1912 [238]. Din păcate și la 
început de nou mileiu și secol „ţeranii” basarabeni se înscriau în „alianţa 
poporului rus” a lui Dodon, denumită impropriu PSRM. Omul simplu încă se 
afla sub tipajele sovietice că 28 iunie era ziua eliberării de „sub jugul moşierilor 
români”, uitând că invadatorii sovietici „l-au eliberat” pe bietul ţăran de toate: 
de familie, de gospodărie, de baştină, de ţară, ducându-l până la Cercul Polar. 
Era vorba de aşa numitul sindrom Stockholm. 

 „...Mai întâi de toate să ştiţi că fără unire nu vom dobândi nimic. Deci să 
avem un gând, o inimă, un ideal…Să staţi cu mare putere la straja intereselor 
naţionale. Să nu ne alipim la partide străine, care nu luptă pentru neamul 
nostru (moş Ioane, srl-ul socialist al lui Dodon nu luptă pentru neamul nostru ci 
pentru interesele Rusiei – n.a.). Să nu uităm norodul, ţărănimea care a suferit 
atâtea până acum! Să-1 luminăm, să mergem mână în mână cu el, căci fără noi 
el nu poate face nimic, după cum noi nu putem face nimic fără el...”. Deci, „să 
mergem în norod, să-l luminăm” îndemna marele Mateevici în mai 1917 [238]. 
Era un îndemn foarte bun pentru liderii paritdelor de dreapta-centru dreapta. 

Marii înaintaşi au realizat acest lucru în condiţii mult mai dificile. 
Basarabia - o aşchie ruptă din trupul Ţării mame, rămasă orfană şi supusă celui 
mai despotic proces de asimilare şi deznaţionalizare pe parcursul a peste o sută 
de ani, s-a trezit atunci. Au trezit-o puţinii intelectuali, şi aceia formaţi prin 
şcoala rusească. Marii înaintaşi Pan Halipa, Ion Pelivan, Pantelimon Erhan, 
Daniel Ciugureanu au pus interesele Neamului mai presus de interesele 
personale sau de grup. Promovând Unirea ei ştiau că nu vor mai fi preşedinţi de 
ţară, prim miniştri, dar totuşi au făcut Unirea. Totuşi tăranul „dobitoc”, soldatul 
„prost”, intelectualul „provincial” basarabeni, cum erau consideraţi de către 
funcţionărimea velicorusă şovină, atunci când a apărut această posibilitate, au 
realizat unirea cu Patria-mamă în condiţii foarte grele. Țăranul considerat 
„dobitoc” de ultimul funţionăraş rus a demonstrat contrariul.  

Basarabia, deznaţionalizată pe parcursul a 50 de ani de un regim mult mai 
diabolic – regimul sovietic, dar şi pe parcursul a peste 25 de ani de orbecăiri în 
întuneric condusă de proroci falşi, până la urmă va fi trezită de intelectuali, de 
generaţia tânără, crescută cu limba şi istoria română. În acest domeniu ”de 
iluminare a omului simplu” exista un front imens de lucru. Deosebit de 
importantă în ”iluminarea omului simplu” a fost activitatea organizaţiilor de 
tineret „Tinerii Moldovei”, „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP) – părţi 
componente ale Sfatului Ţării II, care în vara a. 2016-2017 au plecat „în 
norod”, formând grupuri de tineri care se opreau în fiecare sat pentru câteva 
zile, vorbind la direct cu omul simplu. Acest lucru l-a făcut foarte bine  
asociația „Acţiunea 2012” prin frumosul Programul „100000 de basarabeni să 
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viziteze România”, s-o cunoască din văzute nu din auzite de la Dodon, Ceban, 
Voronin. În această frumoasă acţiune s-au implicat cu trup şi suflet fraţii 
românilor basarabeni de peste Prut. Mulți dintre ei, precum prorectorul de la 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, prof.dr.ing. Cezar Oprişan – un 
mare probasarabean, prof. Dumitru Olaru, prof. Gelu Ianoș, conf. Margareta 
Coteață ș.a., prof. Vasile Puiu de la Universitatea ”V. Alecsandri” din Bacău, au 
contrubuit enorm la rezolvarea problemei de cazare a acestor basarabeni, 
punând la dispoziție căminele Universității, propunându-și serviciile de ghizi 
ș.a. 

Chiar și în această frumoasă acţiune michiduţă şi-a băgat coada. Era un 
lucru natural fiindcă tocmai iluminarea lui moş Ion nu era dorită de alde Dodon. 
În rândul celora care plecau să viziteze frumoasele locuri ale României erau 
infiltraţi provocatori, sarcina cărora era ca prin comportamentul lor să sporească 
reticenţa românilor din ţară faţă de românii basarabeni, aşa cum ţiganii au făcut 
imagine proastă României în Europa. 

Şi totuşi se spera în marea minune a Reîntregirii, care urma să fie 
realizată în a. 2018.  

 
 

7.2.6. Integrarea europeană mai este posibilă doar prin re-unirea cu 
România 

 

Generaţia de aur basarabeană de la 1918 (I. Pelivan, P. Halipa, P. Erhan, 
Constantin Stere ş.a.) au adus prima provincie românească aflată în exil la 
trupul Ţării - Basarabia, care a revenit acasă pe 27 martie 1918, urmată mai 
apoi de Bucovina şi Transilvania. Aceasta generaţie de aur basarabeană nu s-a 
cramponat de posturi, nu a ezitat nicio clipă când a luat epocala decizie în 
timpurile acelea foarte tulburi de a se uni cu Ţara. 

În preajma centenarului Unirii se punea întrebarea dacă exista o astfel de 
generaţie capabilă să pună mai presus de toate interesul naţional? Exista, însă se 
afla în afara puterii, capturată de oligarhul Plahotniuc. Unionismul devenise o 
unică opţiune pentru ieşirea din mizeria economică, politică şi morală, în care 
se afla așchia de popor român din Basarabia. Recunoșteau acest lucru şi 
adversarii unirii precum Usatâi şi Dodon. „…În primele sondaje care au fost 
făcute la comanda mea, arătau că doar 5-6% din cetăţeni susţin aderarea 
Republicii Moldova la România. Astăzi, la noi deja ne apropiem la cifra de 20 
de procente” declara Usatîi. „…Conform rezultatelor sondajelor închise, pe 
care le realizează formaţiunea noastră, pe fundalul crizei social-politice şi 
economice din Republica Moldova, creşte numărul unioniştilor” a declarat 
alarmat preşedintele PSRM I. Dodon în a. 2014 [239].  
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Era un fenomen alarmant pentru Moscova, pentru sculele ei. Se 
vedea acest lucru din declaraţiile trăsnite (să fie numai trăsnite!) ale lui Dodon 
din parlament: „Noi îi vom introduce pe unionişti în cartea roşie şi vom face 
acest lucru foarte curând. Vă promit”. Era o insultă în adresa tuturor celor cu 
dragoste de neam, o amenințare cu răfuiala fizică la adresa unioniştilor şi 
instigare la violenţă şi ură interetnică la adresa celora care se declarau români în 
Republica Moldova. Cum va face acest lucru atunci când numărul unioniştilor 
înregistraţi oficial (declaraţi români) (în realitate sunt mult mai mulţi, peste 
40% au declarat limba natală limba română!) în ultimii ani a crescut de zece ori 
(de la 2,16% în 2004 la 23% în 2014). O cale ar fi fost exterminarea în masă a 
unioniştilor sau împrăștierea lor prin necuprinsa lui Siberie aşa cum au procedat 
idolii lui Stalin, Beria ş.a. după 1940? Era absolut clar marele pericol care paște 
așchia de popor român dacă Dodon venea la putere. De aceea se grăbea cu 
alegerile anticipate. Nu avea răbdare să-şi pună planul său diabolic în aplicare 
cât mai repede. Prin victoria în alegerile prezidențiale Dodon și-a îndeplinit 
parțial planul. Putin se putea mândri cu un astfel de lacheu. Putea sta cu mâinile 
încrucişate la piept şi să nu facă nimic. Lucrul îl făceau slugile.  

Se punea întrebarea: ce mamă l-a născut pe acest Pavlik Morozov, pe 
acest mancurt, coadă de topor şi sclav al Kremlinului? După astfel de declaraţii 
xenofobe el ar fi trebuit tras la răspundere penală, declarat „persona non grata” 
în România, unde iubea să se odihnească cu familia (nu alegea taigaua 
Siberiană!), în satul său natal Sadova de către bunii sadoveni. Copiii lui 
trebuiau transferați să-şi facă studiile de la cel mai bun liceu român „Prometeu” 
la unul slavon.  

Un alt descreierat de-al lui Dodon pe nume Vlad Batrâncea a comis o 
blasfemie - a rupt în plină şedinţă a Parlamentului o hartă a României din anii 
30, pe care studiau elevii liceelor. Pe potrivă a fost răspunsul marelui filantrop 
de peste Prut Mircea Cozma cu mare dragoste de Basarabia (un Vasile Stroescu 
contemporan al Basarabiei), care a instalat în satele şi oraşele basarabene 17 
statui ale marilor înaintaşi ai Neamului: „Ei nu vor reuşi să rupă atâtea hărţi 
câte putem noi face” [339]. Pentru un astfel de act acest Batrâncea trebuia să fie 
tras la răspundere. Culmea însă în semn de batjocură el a fost inclus în grupul 
parlamentar de prietenie cu România! Dar cine să facă acest lucru când, 
unioniştii, erau atât de dispersaţi prin puzderia de partiduţe, organizaţii 
nonguvernamentale, toate conduse de lideri cu rânză mare nu şi cu mare 
dragoste de această aşchie de popor atât de oropsită. 

Re-unirea devenea un proces ireversibil, iar următorii ani erau ani 
pregătitori ai acestui proces. Toate guvernările de la Independenţă au făcut tot 
posibilul ca statul „Republica Moldova” să fie un stat eşuat, în care cetăţenii nu 
mai aveau încredere, lucru recunoscut şi analistul politic Anatol Ţăranu, care 
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prin anii 90 era un statalist convins. La manifestațiile de pe străzile Chişinăului 
puteai auzi chiar de la cei care se considerau moldovenişti „…decât cu hoţii 
ăştia mai bine să vină românii să îi bage la puşcărie” [239]. 

Tot mai multă lume îşi dădea seama că integrarea Republicii Moldova, în 
Uniunea Europeană aşa cum era văzută în 2014, când Republica Moldova era 
privită de europeni ca o poveste de succes, nu mai era posibilă în 2017. 
Împotriva acestei integrări lucrau doi factori de bază: factorul intern şi cel 
european. Pe plan intern s-a creat o situaţie care practic excludea integrarea 
europeană. Puterea de atunci nu dorea integrarea europeană reală fiindcă, 
implicată fiind în diverse scheme frauduloase, ar fi însemnat să-şi bage gâtul în 
juvăţ. Opoziţia parlamentară (socialiştii şi comuniştii) au declarat nu o singură 
dată că nu vor susţine integrarea europeană, iar Dodon a promis că atunci când 
va veni la putere va denunţa Acordul de Asociere semnat cu atâta greu de 
premierul Iu. Leancă. Opoziţie parlamentară practic nu exista în 2017, iar cea 
extraparlamentară era în durerile facerii.  

Pe plan extern exista o Uniune Europeană bântuită de sindromul 
migranţilor (un proces dirijat de cineva), dispusă să închidă porţile pentru noi 
membri ai UE. De asemenea, fenomenul Brexit (părăsirea Uniunii Europene de 
către Marea Britanie)  putea să influenţeze negativ lărgirea UE cu noi membri.  

După atâtea porcării comise de guvernare, inclusiv, Furtul Secolului, 
răbdarea europenilor începea să crape. „Mai bine s-o pierdem (pe Republica 
Moldova – n.a.) tactic decât strategic” declarase un oficial european la 
începutul a. 2016 (atunci când V. Plahotniuc făcea eforturi de capturare a 
ultimelor ramuri ale puterii în stat) [239]. Din poveste de succes Republica 
Moldova s-a transformat într-o poveste de groază, fiind dată drept exemplu 
prost Georgiei şi Ucrainei. Europenii cereau o luptă adevărată cu corupţia. Dar 
cine putea s-o facă? Plahotniuc şi acoliţii lui? Oricine în acest colţ de ţară atât 
de prost guvernat ştia că alături de Filat trebuia să se afle şi Plahotniuc, Şor, 
Dodon, Voronin, verii Ţopa ş.m.a., care au îndrăznit să bage mâna păroasă în 
buzunarul omului simplu, furându-i și puţinii bănuţi pe care-i avea. Era clar că 
miliardul furat (se vorbea de fapt de mai multe miliarde!) urma să-l întoarcă tot 
omul de rând, contribuabilii (un simplu calcul arăta că ar fi fost vorba de peste o 
mie Euro de la fiecare).  

„Puteţi să deveniţi membri UE doar prin aderarea la un vecin puternic, 
cum ar fi România” îi lumina pe adepții integrării europene controversatul R. 
Usatîi. De ce să nu-i dai crezare? Europenii ar fost aliaţii Republicii Moldova în 
acest proces. Germania nu ar fi avut dreptul moral să se opună, ea însuşi trecând 
prin acest proces la unificarea celor două Germanii în a. 1989.  

Dar cine să facă Re-Unirea atunci când dreapta era atât de fărâmițată. 
Pentru unificarea dreptei pe data de 20 august 2017 în Palatul Parlamentului la 
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București a avut loc  o foarte importantă pentru românii din Basarabia acțiune – 
crearea alianței „Centenarul”. Pentru această zi Bucureștiul a devenit Meka 
reprezentanților tuturor unioniștilor din Basarabia, din Țară și din Diasporă. 

Conferința a fost deschisă de 
președintele „Acțiunea 2012” 
tânărul George Simion care a 
menționat: „Reîntregirea Țării este 
proiectul nostru de Țară. Ajunge cu 
vorbele. Suntem peste 100 de 
organizații unioniste care ne-am dat 
mâna. Între 60-80% de români din 
Țară doresc unirea Basarabiei cu 
România”. Într-adevăr, ajunge! 
Domnul G. Simion a prezentat unul 
din planurile Alianței: organizarea la 
27 martie 2018 a unui marș de la 
Alba Iulia (capitala reunificării 
Țării!) la Chișinău, unde a fost pus 
începutul creării României Mari. 
 A urmat discursul înflăcărat al 
liderului tinerilor de la „Onoare, 

Demnitate, adevăr” (ODIP) Vlad Bilețchi care printre altele a menționat: „Anul 
2018 poate și trebuie să devină unul de cotitură. Ne asumăm să ajungem în 
fiecare casă unde să aducem adevărul despre avantajele Unirii”. Bravo!!! 
Acești minunați tineri prin acțiunea „Caravana Unirii!” lansată în vara a. 2016 
și continuată în 2017 au adus deja acest adevăr în multe case. 
 Vitalie Cojocaru, liderul organizației de tineret „Tinerii Moldovei” a venit 
cu ideea creării Marii Hărți Interactive a Unioniștilor și cu un îndemn către toți 
unioniștii să fie ajutați. 
 Un alt tânăr, Cozmin Iosup din Covasna, județ populat majoritar de 
maghiari unde drepturilor românilor sunt încălcate frecvent, a menționat în 
discursul său de la înalta tribună: „Românii din Covasna și Harghita luptă 
pentru refacerea României de la 1918. Basarabia a fost și este pământ 
românesc!”.  
 Tânărul Ion Dașcenco de la Blocul Unității Naționale (BUN) a declarat și 
el: „Singura soluție pentru Basarabia este Unirea. Nu trebuie să ne scăldăm în 
orgolii, să facem front comun și să realizăm Unirea”. 
 Alexe Rotaru, promotor al proiectului „Cunoașteți Țara!” a informat: 
„Avem o țară cu suflete mari. Peste 100000 de basarabeni și/au cunoscut Țara. 
Sute de organizații, instituții de învățământ au contribuit la aceasta”. 

Sigla Alianței „Centenarul” 
http://actiunea2012.ro/articole/alian%C8%9Ba-

pentru-centenar-cheam%C4%83-la-dialog-
partidele-politice-din-rom%C3%A2nia 
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 Marian Clenciu, președintele Asociației „ProBasarabia și România” ia 
îndemnat pe cei prezenți: „Să trecem la treabă. Asociația vine cu trei propuneri 
concrete: 

- A face un demers către ministrul economiei să aloce de urgență sursele 
necesare pentru realizarea activităților legate de Centenar; 

- Înserarea în constituție a dreptului fiecărui cetățean de a decide 
modificarea hotarelor , să/și exercite dreptul de Reîntregire a României”.  

- Pentru o Românie unită, prosperă! Hai să dăm mână cu mână”. 
 Constantin Codreanu, deputat, președinte al Comisiei parlamentare pentru 
românii de pretutindeni, vicepreședinte al partidului „Partidul Unității 
Naționale”: „Reunirea este inevitabilă. Mă bucură faptul că am ajuns să 
vorbim despre Unire în mod pragmatic. În acest sens vin cu trei propuneri: 

- Referitor la problema cetățeniei românești – să înaintă, o rezoluție prin 
care să cerem guvernului să-i ajute pe românii basarabeni să-și redobândească 
cetățenia; 

- Crearea unei circumscripții separate pentru Basarabia – circumscripția 
nr. 44; 

- Liderii partidelor politice unioniste din Republica Moldova să formeze de 
urgență o Alianța în alegerile parlamentare din 2018”. 

Titus Corlățeanu, parlamentar, ex-ministru de externe al României: 
„Despre idealul unității naționale țin să mă opresc asupra unui răspuns dat 
odinioară ministrului de externe al Rusiei Serghei Lavrov: „Tot ce se întâmplă 
în Republica Moldova, soarta Republicii Moldova reprezintă un obiectiv 
legitim pentru România…Referitor la proiectul european al RM – o ajutăm să 
iasă de sub influența Rusiei însă ar fi bine să nu mai dăm speranțe deșarte cu 
privire la aderarea la UE, totodată dacă le închidem ușa celor cu vocație 
europeană fiți siguri că vor fi preluați de imperialismul rusesc. Basarabia nu 
poate rezista de una singură. Ea trebuie să revină acasă în România. 
Rădăcinile unui neam nu pot fi șterse. În practica internațională au mai fost 
astfel de cazuri. Ceea ce nu le-a fost refuzat germanilor de ce să ni se refuze 
nouă? Doar că această problemă trebuie cât mai mult internaționalizată”. 

Ludmila Pârhaniuc, vicepreședinte al județului Prahova: „Universitatea 
„N. Iorga” de la Vălenii de Munte a fost o importantă acțiune din programul 
„Cunoașteți Țara!” care a avut loc recent. Istoria își bate joc de cei care nu o 
cunosc. Nu mai vreau să vin de acasă acasă. Prahova iubește Basarabia. Să 
dea Domnul să ne vedem într-o Românie Mare”. 

Mariana Gâju, vice președinte al Asociație Comunelor din România: 
„Asociația Comunelor din România include 2683 de comune cu o populație ce 
reprezintă 49,8% din întreaga populație. Deci cel puțin jumătate din populație 
vor Unirea. 500 de primari din cele două state au semnat Unirea în cetatea 
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Alba Iulia. La 27 martie 2018 ne vom deplasa la Chișinău unde vom face 
Unirea. Legea României din 2014 a permis alocarea surselor financiare 
localităților din Basarabia pentru infrastructură…Astăzi va avea loc înfrățirea 
a cinci primării din România cu cinci primării din Basarabia”. 

Nicolae Dabija, președinte al „Sfatului Țării 2”, în stilul său 
inconfundabil a ținut un discurs vibrant, din care pot fi menționate următoarele: 
„Dacă la Chișinău și Bucutrești s-ar fi dorit Unirea se făcea la 1991. Totuși 
Unirea este inevitabilă. Basarabia este o lacrimă a României indiferent din ai 
cui ochi curge….Republica Moldova este ca o coadă de șopârlă ruptă care 
crede că-i va crește și capul. Dar aceasta nu se va întâmpla…Nu decalajul 
economic și decalajul de suflet ne joacă festa. Mișcarea unionistă „Sfatul Țării 
2” lucrează pentru scoaterea sârmei ghimpate din inimile românilor 
basarabeni prin formarea grupurilor care au plecat prin sate cu tinerii ODIP 
în cadrul „Caravanei Unirii”…Rușii sunt încă prezenți în Republica Moldova 
prin puzderia de posturi televizate rusești, prin Coloana a 5-a. Dacă englezul 
pleacă, luându-și rămas bun, rușii își iau rămas bun dar nu pleacă. Cine să-i 
facă să plece? Noi suntem mai buni ca ei, mai mulți dar nu suntem uniți. Să 
facem această unire între noi”. 

Anatol Șalaru, ex-ministru al Apărării, vice președinte PUN: „Cred că e 
timpul să ne oprim să tot medităm. Până în 2018 a rămas puțin, foarte puțin. 
Ași face un apel către toate partidele politice din România să semneze un 
Snagov 2, iar partidele politice unioniste din Basarabia să miargă cu o singură 
formațiune politică în alegerile din 2018”. 

Mircea Popescu, președintele Consiliului Mondial Român: „Mișcarea 
unionistă până la urmă se finalizează cu un act politic. În parlamentul 
României există deja 100 de parlamentari asociați în grupul parlamentar 
„Prietenii Unirii” care trebuie să pregătească cadrul legislativ. În acest sens 
propun: 

- Amendarea Constituției cu un preambul: „Fiecare român e în drept să 
hotărască soarta teritoriilor românești. Românii își recunosc rădăcinile de 
neam, culturale și credință și România ca stat național unitar; 

- Amendament consultativ, Art. 1, p.5.: „Transferarea către referendum în 
cazul unor teritorii istorice populate cu români”. 

În continuare au avut loc câteva mese rotunde separate, printre care masa 
rotundă privind crearea de către partidele politice unioniste din Basarabia a 
Alianței „Centenarul” pentru alegerile parlamentare din 2018. La ea au 
participat reprezentanți de prim rang ai PLR, PNL, PUN, „Alianța Verde”, dar 
și ai asociațiilor obștești precum „Sfatul Țării”, ODIP, „Tinerii Moldovei”, 
„Asociația veteranilor de război de pe Nistru”. Cu regret au lipsit 
reprezentanții Partidului Liberal. Președintele Consiliului Mondial Român a 
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propus judicios ca masa rotundă să înceapă de la „Tabula Rasa”, de la o foaie 
curată, să se pună un început serios fără condiționări, remușcări din trecut, dacă 
se dorea să se creeze ceva serios blocului „Dodon-Plahotniuc” în viitoarele 
alegeri. Cu părere de rău unii lideri politici au rămas surzi la această chemare, 
nerealizând prea multe. Cu toate acestea a fost pus un început care urma să 
continue la Chișinău. Cu regret masa rotundă organizată la Chișinău a întârziat. 
Între timp fostul președinte al României dl Traian Băsescu promovează activ 
unirea forțelor de dreapta în jurul Partidului Unității Naționale (PUN), 
președinte de onoare al căruia este. În stilul său inconfundabil a organizat 
câteva întâlniri cu electoratul la Chișinău, Bălți, Cahul ș.a. localități.   

 
7.2.7. Asistență financiară Română în date și cifre 
 

Un rol important în apropierea Reîntregirii îl joacă ajutorul deziteresat 
acordat sub diverse forme de către România, care a depăşit deja suma de un 
miliard de euro. În repetate rânduri, când Republica Moldova s-a aflat la 
ananghie, România i-a venit în ajutor. Atunci când în 1999 Rusia, prin regimul 
de la Tiraspol, a lăsat Republica Moldova în beznă, România a livrat Republicii 
Moldova energie electrică de aproximativ 30 mln dolari, datorie care nu a mai 
fost plătită. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu gazul „împrumutat” în câteva 
rânduri. Construcţia cu ajutorul României a gazoductului Iaşi-Ungheni, chiar 
dacă nu rezolva asigurarea cu gaz a întregii Republici, era o soluţie de reducere 
a pericolelor de şantaj, care oricând puteau veni din partea Rusiei, cum a fost 
sistarea gazelor în 1992 şi 2009, şi majorarea preţurilor la gazul furnizat (doar 
în perioada 2004-2014 preţurile la gazul rusesc au crescut de zece ori) [177, 
p.188].  
 Beneficiind de oportunitatea apărută după pierderea puterii de către 
comunişti, în 2010 Romania a depășit (pentru prima dată în ultimii 20 de ani de 
existenţă a Republicii Moldova) Rusia în topul celor mai mari investitori în 
Republica Moldova.  Soldul investițiilor străine directe provenite din România 
constituia la sfârşitul anului 2010 circa 215 milioane de dolari, în timp ce 
investițiile rusești au constituit mai puțin de 210 milioane de dolari. 

A fost însă de nepreţuit ajutorul acordat Republicii Moldova în perioada 
2010-2017, în care au fost declanşate procesele de integrare europeană. 
România a fost în permanenţă avocatul Republicii Moldova în raporturile cu 
structurile europene. La semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova 
la Uniunea Europeană a fost şi aportul României. Când Rusia a introdus 
embargo la produsele moldoveneşti pe piaţa rusă (fructe, vin, legume), România 
a fost prima care a venit în ajutorul bieţilor noştri fermieri, deschizând piaţa 
pentru produsele lor, acest lucru fiind chiar în detrimentul propriilor 
producători. Un aport important pentru accesul produselor agricole 
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moldoveneşti pe piaţa europeană l-a jucat Comisarul Agriculturii al Uniunii 
Europene de atunci, Dacian Cioloş. 

În domeniul sănătății Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și 
Descarcerare (SMURD) a fost extins şi în Republica Moldova, fapt ce a permis 
salvarea a sutelor de vieți omenești.  

Dar oare ajutorul de 100 mln de Euro acordat de România Republicii 
Moldova în a. 2010 era de neglijat? Peste 830 de obiecte (grădiniţe de copii, 
şcoli) construite şi reparate, peste 100 de microbuze acordate şcolilor 
moldoveneşti pentru asigurarea realizării reformei şcolare. Lucrările au fost 
efectuate în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară „Investim în 
educaţie – investim în viitor”. Beneficiari direcți ai „Programului de asistenţă 
tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile 
preșcolare din Republica Moldova” sunt peste 200000 de persoane, copii, 
părinți, personal didactic și tehnic. Numărul copiilor care frecventează 
grădiniţele renovate depăşeşte cifra de 76 de mii. În rezultatul lucrărilor de 
renovare, au fost deschise 200 de grupe noi, ceea ce înseamnă că s-a asigurat 
dreptul la educaţie pentru încă 5000 de copii care pot merge la grădiniţa din 
localitate, iar circa 600 de persoane au un loc de muncă permanent în satul lor. 

 

 
 

Exemplu de grădiniță renovată din bani acordați de Guvernul României. 
https://stirilocale.md/foto-sute-de-gradinite-din-moldova-renovate-din-bani-oferiti-de-

romania.html 
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În 2015 cu 16,8 milioane de euro România devine cel mai generos stat 
UE pentru Moldova 

Cele mai notorii investiţii româneşti sau venite pe filieră română sunt 
Rompetrol (energie/servicii), Petrom (energie/servicii), BCR – Erste Bank 
(sistem bancar / servicii), Raiffeisen Leasing (sistem bancar / servicii), Banca 
Transilvania (sistem bancar / servicii), Pro TV (media), Realitatea TV (Media), 
Adevărul Holding (media), UTI (sisteme de securitate), DRA Draexlmaier 
Automotive (sisteme electrice / producţie), Metro Cash and Carry Moldova 
(retail / servicii), ROMSTAL TRADE (instalaţii sanitare), Orange Moldova 17 
(comunicaţii/servicii), European Drinks (ind. alimentară), Sika România 
(construcţii), Romsym Data (IT), Arabesque (retail/servicii) şi altele. Se 
remarcă creşterea interesului investitorilor români sau al acelora veniţi în 
regiune pe filieră română în a fi din ce în ce mai prezenţi pe piaţa românească 
[241]. 

Un ajutor ce nu putea fi neglijat a fost acordat în sprijinul presei scrise din 
Republica Moldova. Fără acest ajutor multe ziare nu ar fi supravieţuit. Dar oare 
ajutorul acordat pe parcursul a peste 25 de ani în educarea tinerilor plecaţi în 
România la studii liceale, universitare, de masterat și doctorat cu bursă de stat 
rea mai puțin  important? Chiar dacă mulţi tineri școliți nu s-au mai întors în 
Republică, acesta ar putea fi un fond de aur în cazul în care condiţiile politice şi 
economice vor fi prielnice întoarcerii lor din România şi din alte ţări. Şi, în 
final, a nu se uita că România nu este Germania, ca putere economică. Ea a dat 
permanent din puţinul pe care l-a avut, ca o adevărată mamă fiicei temporar 
aflate la ananghie [177, p.189]. 

Ca să nu ajungă la omul simplu acest adevăr a fost în permanență 
distorsionat de către tot soiul de televiziuni. De aceea, este strict necesar ca 
România să fie prezentă în continuare la luarea oricăror decizii privind viitorul 
Republicii Moldova. Tocmai părerea României în calitate de membru al Uniunii 
Europene şi în virtutea comunităţii etnice şi lingvistice, care cunoaşte cel mai 
bine situaţia din Republica Moldova, ar trebui să stea la baza oricărei strategii 
privind organizarea structurală a Republicii Moldova. 

În final, se prezintă o analiză făcută de reputata jurnalistă Elena Robu care 
încearcă să facă un tablou al beneficiilor unirii care din păcate nu sunt 
cunosctute de majoritatea popualției Republicii Moldova. „Cred din ce în ce 
mai mult și cu fermitate că dacă nu se întâmplă Unirea, atunci Republica 
Moldova (acest teritoriu românesc) nu va mai avea niciun fel de viitor. Va fi 
rupt în bucăți și depopulat. Însă apare întrebarea de ce oamenii încă se mai 
tem de unire, le este frică și sunt destul de rezervați? În primul rând din cauza 
mesajului anti-românesc promovat în continuare cu multă ardoare de aproape 
toți politicienii, de la stânga la dreapta. În al doilea rând, din cauza influenței 
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ruse puternice de-a lungul secolelor (mai ales prin intermediul bisericii). În al 
treilea rând, pentru că populația nu este informată cu privire la beneficiile 
Unirii. Nu este informată, pentru că nu se vrea. O populație dezinformată este 
mult mai ușor de manipulat. 

În continuare, prezint câteva dintre beneficiile pe care le-am putea avea 
imediat ce se produce Unirea. Pentru că România este parte a Uniunii 
Europene din 2007, multe dintre aceste beneficii sunt legate anume de ceea ce 
oferă astăzi Comunitatea Europeană României. 
Așadar, dacă s-ar produce Unirea: 

1. Fiecare fermier ar beneficia de subvenții medii pe hectar. În 2016, 
fermierul român a putut încasa între 180 de euro/ha și 244 de euro/ha. În 2007, 
după aderarea României la UE, subvenţia medie pe hectar era în jur de 100 de 
euro şi a crescut gradual. 

2. Fermierii ar beneficia de ajutoare dacă vor să își deschidă ferme. 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 
este de 881 100 000 lei românești, din care 267 000 000 lei românești pentru 
speciile taurine, bubaline, porcine si ecvine, respectiv 614 100 000 lei 
românești pentru speciile ovine si caprine. 

3. Oportunități pentru tinerii fermieri. Uniunea Europeana oferă între 10000 
și 25000 de euro pentru finanțare. Banii se primesc în doua tranșe: 60% la 
momentul aprobării cererii de finanțare, iar 40% la finalizarea acțiunilor din 
planul de afaceri, dupa verificarea acestora de către Agenția de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP). 

4. Acces la diferite programe UE pe domeniul cultural. Se oferă granturi 
pentru educație (inclusiv învățarea limbilor străine), cercetare științifică, 
tehnologii ale informației și comunicațiilor, politică socială, dezvoltare 
regională, cinematografie. De asemenea,  asistență tehnică pentru  dezvoltarea  
unei strategii pentru transformarea economică a regiunii. Serviciile de 
consiliere sunt în valoare de 200000 €. 

5. Din 15 iunie, dacă ești în străinătate, adică în una din țările UE, poți să 
vorbești la telefon și să navighezi pe internet, la același preț ca în România. 

6. Acces liber la studii universitare și la Bursele Erasmus. 
7. Dacă ai 18 ani, poți călători gratuit în țările UE. Tinerii vor putea primi, 

în anul în care împlinesc vârstă de 18 ani, câte un bilet de tren gratuit, pentru a 
putea călători în ţările Uniunii Europene. Europarlamentarul român Siegfried 
Mureşan este cel care a promovat în Parlamentul European acest proiect în 
cadrul bugetului UE pentru anul 2018. 

8. Aplicare la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-
2020, prin care persoanele fizice autorizate, societățile cu răspundere limitată 
și alte mici firme vor putea obține până la 70000 de euro, respectiv 200000 de 



494                                                                                                 Valeriu Dulgheru 
 
euro, fonduri europene nerambursabile, pentru afaceri neagricole în mediul 
rural. 

9. Un mediu înconjurător mai curat. Recent, Uniunea Europeană a anunțat 
o investiție de 3,6 milioane de euro într-un program de reducere a emisiilor de 
carbon și a consumului de apă din sectorul industriei textile europene. Va fi 
implementat în 11 țări, printre care și România. De asemenea, UE aplică unele 
dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume. Politica 
de mediu a UE contribuie la ecologizarea economiei și la protejarea naturii și 
a sănătății și calității vieții persoanelor care trăiesc pe teritoriul Uniunii. 

10. Adăugăm aici valoarea pensiilor (cea minimă fiind în medie 977 lei 
românești sau 4800 de lei moldovenești), a salariilor (salariul minim brut este 
în prezent 1450 de lei românești sau 7200 de lei moldovenești), a burselor (cea 
minimă fiind de 578 lei românești sau aproape 3000 de lei moldovenești, 
începând cu luna martie 2017). 

Menționez aici că România a avut, în anul 2016, cea mai mare creștere 
economică din Uniunea Europeană. Actualmente, în România marea problemă, 
din punctul meu de vedere, este actuala guvernare PSD, pentru care propriile 
interese sunt mult mai importante decât interesele cetățenilor. România are 
nevoie de un Macron care să pună interesele țării sale în prim planul 
discuțiilor de la Bruxelles și, evident, să realizeze Unirea celor două state 
românești” [https://elenarobu.md/]. 
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Anexa 1. 
 
Raportul Cojocaru: inventarierea crimelor, ororilor, atrocităţilor, abuzurilor şi 

nedreptăţilor comise de regimul totalitar comunist între anii `20-`90 ai secolului XX 
(cele mai importante) [186]: 

- instituirea unui mecanism diabolic de represiune (CeKa, GPU, OGPU, NKVD, 
NKGB, MGB, KGB, Justiție și Procuratură) şi aplicarea terorii în masă; 

- decretarea şi aplicarea unei legislaţii discriminatorii antiumane; 
- impunerea unei ideologii a urii de clasă, a urii faţă de fiinţa şi demnitatea 

umană, exacerbarea propagandei anticreştine şi a xenofobiei; 
- mutilarea spirituală a moldovenilor prin impunerea unei limbi artificiale, străine 

de limba română, şi a unei identităţi contrafăcute ideologic;  
- interzicerea cugetului liber, a dreptului de asociere, a liberei iniţiative, 

exterminarea şi marginalizarea intelectualităţii; 
- lichidarea ţărănimii ca clasă prin colectivizarea forţată şi deportările de la 

începutul anilor `30 ai secolului XX; 
- foametea cumplită din anii 1932-1933; 
- declanşarea represiunilor împotriva aşa-numitelor „elemente antisovietice” şi 

„naţionaliste” de la mijlocul anilor `30 ai secolului trecut, deportarea şi exterminarea 
în masă a oamenilor prin deciziile unor instituţii extrajudiciare, ale aşa-numitelor 
„troica”; 

- ocuparea, prin dictat, la 28 iunie 1940, a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi 
ţinutului Herţa, în urma tranzacţiei sovieto-germane din 23 august 1939 şi a 
înţelegerilor secrete ulterioare dintre URSS si Germania nazistă; 

- realizarea unui transplant de sistem sovietic în teritoriile româneşti ocupate şi 
impunerea cu forţa a regimului totalitar comunist; 

- exodul forţat al zecilor de mii de oameni, intelectuali, în primul rând, din 
teritoriile ocupate de URSS; 

- formarea abuzivă a RSS Moldoveneşti şi sfârtecarea teritorială a Basarabiei;  
- anularea abuzivă a dreptului la cetăţenia română prin Decretul Prezidiului 

Sovietului Suprem al URSS cu privire la restabilirea cetăţeniei sovietice de către 
locuitorii Basarabiei şi la dobândirea ei de către locuitorii Bucovinei de Nord din 8 
martie 1941; 

- deportarea în regiunile îndepărtate ale URSS a zecilor de mii de oameni 
nevinovaţi la 13 iunie 1941; 

- mobilizările forţate antebelice şi postbelice a zecilor de mii de tineri pe 
şantierele de muncă (FZO) din URSS şi înrolarea lor în Armata Sovietică;  

- arestările şi epurările operate de organele sovietice de represiune în primii ani 
postbelici; 

- foametea organizată din 1946-1947; 
- deportarea în regiunile îndepărtate ale URSS a zecilor de mii de oameni 

nevinovaţi la 6 iulie 1949; 
- lichidarea proprietăţii private, confiscarea bunurilor materiale ale ţăranilor şi 

colectivizarea satului; 
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- prigoana împotriva Bisericii şi a slujitorilor cultelor, închiderea, profanarea şi 
demolarea locaşurilor de cult; 

- ofensiva ideologică şi propagandistică împotriva scriitorilor şi valorilor noastre 
naţionale; 

- sovietizarea, rusificarea şi deznaţionalizarea populaţiei prin sistemul de educaţie 
şi cultură, aparatul administrativ, mass-media şi propagandă;  

- manipularea şi deformarea conştiinţei identitare prin falsificarea istoriei, 
impunerea unor ritualuri, monumente şi simboluri străine firii noastre;  

- negarea identităţii româneşti a populaţiei majoritare şi inocularea 
românofobiei; 

- instrumentarea unui regim al „terorii memoriei”, al controlului, al 
constrângerilor şi al persecuţiilor individualităţii umane pentru cea mai mică 
încercare de gândire liberă în raport cu regimul totalitar comunist; 

- formarea unei caste privilegiate a aparatului de partid, a nomenclaturii, care a 
confiscat şi a concentrat puterea absolută, a profitat de aceasta şi a parazitat pe 
spatele cetăţenilor simpli, servind interese străine”. 
 

 
Anexa 2. 

 
 Propuneri ale Comisiei Cojocaru pentru a fi discutate în parlament [186]: 
 „Având în vedere necesitatea debarasării de moştenirea grea a regimului 
totalitar comunist, a distanţării ireversibile de acest regim, în spiritul recomandărilor 
în materie ale Consiliului Europei, OSCE şi Uniunii Europene, Comisia formulează 
următoarele propuneri: 

- condamnarea regimului totalitar comunist din RASSM şi RSSM drept unul care a 
comis crime împotriva umanităţii, precum şi condamnarea morală a acţiunilor tuturor 
acelor persoane, care au participat la comiterea crimelor regimului totalitar comunist; 

-  interzicerea utilizării noţiunii de „comunist” şi a derivatelor acesteia în 
titulaturile formaţiunilor politice, în denumirile unor instituţii şi întreprinderi publice 
şi private, precum şi interzicerea utilizării şi propagării în scopuri politice în spaţiul 
public a simbolurilor totalitare, deopotrivă, comuniste şi naziste, în conformitate cu 
Rezoluţia OSCE din 2009 cu privire la reunirea Europei divizate prin promovarea 
Drepturilor Omului si Libertăţilor Civile în sec. XXI; 

- elaborarea şi adoptarea neamânată a Legii Lustraţiei; 
- repunerea victimelor regimului totalitar comunist şi a urmaşilor lor în drepturile 

lor juridice, morale şi materiale depline prin amendarea cadrului juridic în vigoare 
sau adoptarea unei legi noi; 

- eternizarea memoriei victimelor regimului totalitar comunist şi a participanţilor 
la mişcarea de rezistenţă prin ridicarea în oraşul Chişinău a unui complex memorial, 
deschiderea unor muzee locale, instalarea unor plăci comemorative în locurile 
comiterii crimelor şi ororilor comuniste;  

- declararea zilei de 23 august ca Zi Europeană a Comemorării Victimelor 
Regimurilor Totalitare şi Autoritare, care să fie marcată cu demnitate şi imparţialitate, 
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în consens cu Rezoluţia din 2009 a Parlamentului European cu privire la conştiinţa 
europeană şi totalitarism; 

- declararea zilelor de 13 iunie (1941), 6 iulie (1949) şi 1 aprilie (1951), în care 
au avut loc deportări masive, drept zile naţionale de comemorare a victimelor 
regimului totalitar comunist; 

- formarea unei comisii de experţi, care să evalueze daunele materiale pricinuite 
de regimul totalitar comunist; 

- aprobarea unui program de stat pe termen lung privind investigarea în 
profunzime a regimului totalitar comunist;  

- elaborarea unui manual de istorie a regimului totalitar comunist şi introducerea 
în sistemul de instruire şi educaţie preuniversitară a unui curs de istorie a 
totalitarismului;  

- încurajarea desfăşurării în mass-media a dezbaterilor publice privind esenţa 
inumană a regimurilor totalitare, comuniste şi naziste; 

- abrogarea Legii nr. 546-XV din 19 decembrie 2003 privind adoptarea 
Concepţiei politicii naţionale a Republicii Moldova, concepţia fiind una tributară 
trecutului şi ideologiei totalitare, incompatibilă cu parcursul european al societăţii 
noastre. 
 Comisia face un apel la bunul nostru simţ şi la memoria noastră colectivă. Nu 
avem dreptul să uităm, nu avem dreptul să fim indiferenţi. Prin asumarea şi însuşirea 
adevărului istoric, nu vom permite niciodată nimănui să pună la îndoială dreptul 
nostru la o viaţă demnă şi liberă într-o societate liberă, prosperă şi democratică. O 
reconciliere civică este necesară, dar o reconciliere civică este posibilă numai prin 
asumarea adevărului istoric, oricât de greu şi de amar ar fi acesta”. 
 

Anexa 3. 
 

Declarație comună a Summitului Parteneriatului Estic Bruxelles,                                    
24 noiembrie 2017 

 
Șefii de stat sau de guvern și reprezentanții Republicii Armenia, Republicii 

Azerbaidjan, Republicii Belarus, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei, 
reprezentanții Uniunii Europene și șefii de stat sau de guvern și reprezentanții statelor 
sale membre s-au reunit la Bruxelles la 24 noiembrie 2017. Președintele Parlamentului 
European și reprezentanții Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social 
European, Băncii Europene de Investiții și Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, ai Conferinței autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic și 
Adunării Parlamentare Euronest au fost, de asemenea, prezenți la summit. 

1. Participanții la summit reconfirmă importanța deosebită pe care o acordă 
Parteneriatului estic ca dimensiune specifică a politicii europene de vecinătate. 
Aceștia își reafirmă angajamentul comun față de acest parteneriat strategic și 
ambițios, care este bazat pe valori comune, pe interese reciproce și pe înțelegere 
reciprocă, pe o asumare și pe responsabilitate partajate, pe diferențiere și pe o 
responsabilizare reciprocă și care apropie țările partenere din Europa de Est de 
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Uniunea Europeană. Înregistrarea de progrese susținute și eficace în cadrul 
reformelor este esențială pentru ca Parteneriatul estic să se bucure de un succes 
constant.  

2. Participanții la summit își exprimă din nou angajamentul față de consolidarea 
democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 
precum și a principiilor și a normelor de drept internațional, care reprezintă elemente 
centrale ale Parteneriatului estic. Uniunea Europeană își menține angajamentul de a 
sprijini integritatea teritorială, independența și suveranitatea tuturor partenerilor săi. 
Angajamentul și respectul deplin față de obiectivele și principiile consacrate în Carta 
ONU, în Actul final de la Helsinki din 1975 și în Carta de la Paris din 1990 a OSCE, 
precum și aderarea la acestea au o importanță fundamentală pentru viziunea noastră 
comună asupra unei Europe pașnice și nedivizate. Participanții la summit reconfirmă 
elementele și principiile încorporate în declarațiile anterioare ale Summitului 
Parteneriatului Estic și subliniază intenția lor fermă de a avansa în privința 
angajamentelor asumate cu ocazia summiturilor din trecut și în acorduri bilaterale. 

3. În acest context, participanții subliniază că promovarea și consolidarea unor 
valori și principii comune față de care și-au exprimat angajamentul reprezintă o 
prioritate de prim rang și contribuie la dezvoltarea unor relații consolidate între UE și 
parteneri. Legăturile create prin intermediul Parteneriatului estic fac ca Uniunea 
Europeană și țările partenere să fie mai puternice împreună și mai capabile să facă 
față provocărilor comune. Participanții la summit sunt de acord că o cooperare mai 
strânsă și un dialog politic orientat către viitor și aprofundat sunt esențiale pentru 
abordarea provocărilor comune și pentru îndeplinirea unor obiective comune. 

4. Participanții subliniază importanța consolidării rezilienței la nivel statal, 
economic și societal atât în UE, cât și în țările partenere, precum și rolul 
Parteneriatului estic în acest sens, după cum s-a subliniat și în Strategia globală 
pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene și în revizuirea politicii 
europene de vecinătate. 

5. Parteneriatul estic sprijină producerea de rezultate în ceea ce privește 
principalele obiective globale de politici stabilite de Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă a ONU, care are drept scop realizarea unor societăți bine guvernate, mai 
prospere și responsabile, și de Acordul de la Paris privind schimbările climatice. 
Participanții la summit recunosc că efectul negativ al schimbărilor climatice 
reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre, care necesită 
depunerea unor eforturi consolidate de către toate părțile interesate. Aceștia confirmă 
importanța unei societăți civile dinamice și a egalității de gen pentru a valorifica 
întregul potențial economic și social al societăților lor, îmbunătățind dezvoltarea 
economică și consolidând coeziunea socială. 

6. Participanții la summit rămân profund îngrijorați cu privire la încălcarea în 
permanenţă a principiilor dreptului internațional în multe zone din regiune. 
Participanții la summit solicită reînnoirea eforturilor de promovare a rezolvării 
pașnice a conflictelor nesoluţionate din regiune pe baza principiilor și a normelor de 
drept internațional. Soluționarea conflictelor, instaurarea unui climat de încredere și 
relațiile de bună vecinătate sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și socială și 



Istoria Republicii Moldova                                                                                   513 
 
pentru cooperare. Participanții la summit salută eforturile și rolul consolidat al UE în 
soluționarea conflictelor și consolidarea încrederii în cadrul sau în sprijinul 
actualelor formate și procese de negociere convenite, inclusiv prin prezența pe teren 
atunci când este cazul. 

7. Participanții subliniază că Parteneriatul estic are drept obiectiv crearea unui 
spațiu comun pentru o democrație, prosperitate, stabilitate și cooperare sporită 
partajate, nefiind îndreptat împotriva nimănui. În cazul în care legăturile cu alți 
parteneri presupun o implicare mai largă și ar contribui la obiectivele anumitor 
activități și la obiectivele generale ale Parteneriatului estic, cooperarea poate fi 
deschisă, de la caz la caz, pentru a include și țări terțe. Aceștia reafirmă dreptul 
suveran al fiecărui partener de a alege nivelul de ambiție și obiectivele la care aspiră 
în relațiile sale cu Uniunea Europeană.  

8. Participanții la summit salută realizările înregistrate de Parteneriatul estic până 
în prezent și diferențierea consolidată din relațiile bilaterale dintre UE și fiecare țară 
parteneră. Sfera de acoperire și gradul de cooperare sunt determinate de ambițiile și 
nevoile UE și ale partenerilor, precum și de ritmul și calitatea reformelor. 

9. Participanții la summit salută intrarea deplină în vigoare a acordurilor de 
asociere (AA) și a zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA) cu 
Georgia, cu Republica Moldova și, cel mai recent, cu Ucraina ca urmare a deciziei din 
decembrie 2016 a șefilor de stat sau de guvern ai UE. 

10. În acest context, participanții la summit recunosc aspirațiile europene și 
alegerea europeană a anumitor parteneri, astfel cum este prevăzut în acordurile de 
asociere. Acordurile prevăd accelerarea asocierii politice și a integrării economice cu 
Uniunea Europeană. Participanții la summit salută sprijinul UE pentru implementarea 
acestora. În acest context, păstrându-se caracterul incluziv al Parteneriatului estic, 
este totodată oportun ca partenerii AA/DCFTA să se implice în discuții comune cu 
privire la progresele, oportunitățile și provocările legate de reformele aferente 
asocierii, astfel cum au solicitat acești parteneri, cu scopul de a facilita punerea 
deplină în aplicare a AA/DCFTA. 

11. Participanții la summit salută semnarea unui Acord de parteneriat cuprinzător 
și consolidat între Uniunea Europeană și Armenia în marja summitului. Participanții 
salută progresele importante realizate în ceea ce privește negocierile în curs dintre 
Uniunea Europeană și Azerbaidjan privind un nou acord-cadru. Aceștia apreciază 
faptul că implicarea critică a UE alături de Belarus a devenit mai cuprinzătoare, 
inclusiv în cadrul Grupului de coordonare UE-Belarus, al Dialogului privind 
drepturile omului și al Dialogului privind comerțul.  

12. Participanții la summit salută sprijinul neîntrerupt acordat de UE 
Parteneriatului estic prin utilizarea deplină și direcționată a Instrumentului european 
de vecinătate, inclusiv a programelor de cooperare transfrontalieră și a altor 
instrumente financiare disponibile. Sprijinul financiar acordat de UE partenerilor săi 
va fi condiționat de măsuri concrete în materie de reforme. Abordarea UE bazată pe 
stimulente („mai mult pentru mai mult”) va continua să fie în avantajul partenerilor 
care se implică în cea mai mare măsură în reforme. Planul de investiții externe oferă 
noi oportunități de finanțare, în special prin instituirea Fondului european pentru 
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dezvoltare durabilă, prevăzut pentru a mobiliza în mod eficace un volum semnificativ 
de investiții. 

13. Participanții așteaptă cu interes creșterea în continuare a dinamismului și a 
eficienței cooperării noastre extinse și aprofundate din cadrul Parteneriatului estic, cu 
accent pe avantaje concrete pentru cetățeni. Aceștia reamintesc că este important să se 
consolideze sensibilizarea publicului cu privire la programele UE care contribuie la 
acest obiectiv. 

14. Participanții la summit salută cele 20 de rezultate scontate pentru 2020, care 
produc rezultate tangibile într-o manieră transparentă și incluzivă și, în același timp, 
consolidează reziliența[astfel cum se menționează în anexa I] . Aceștia așteaptă cu 
interes intensificarea cooperării în cadrul structurii multilaterale revizuite a 
Parteneriatului estic [astfel cum se menționează în anexa II], care va sprijini mai bine 
obiectivele politice urmărite în cadrul parteneriatului, inclusiv cooperarea dintre 
parteneri. Participanții vor dezvolta o abordare a acestei cooperări care să fie mai 
integrată, participativă, transsectorială și orientată către rezultate. Participanții 
subliniază rolul reuniunilor ministeriale în oferirea de orientări politice pentru 
implicarea într-o varietate de sectoare.  

15. Participanții la summit subliniază că buna guvernanță la toate nivelurile este 
esențială pentru a asigura încrederea cetățenilor în guvernele lor. Punerea în aplicare 
de reforme în administrația publică și sistemul judiciar, precum și lupta împotriva 
corupției se află la temelia tuturor celorlalte politici în acest sens și sunt esențiale 
pentru consolidarea rezilienței. Participanții convin că promovarea securității umane, 
care depinde, de asemenea, de dezvoltarea unor instituții eficace, responsabile, 
transparente și democratice, va reduce vulnerabilitățile din cadrul societății. 
Cooperarea și sprijinul acordat de UE în reforma sectorului de securitate, 
implementarea gestionării integrate a frontierelor, subminarea criminalității 
organizate, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, abordarea 
migrației neregulamentare, combaterea amenințărilor hibride, combaterea 
terorismului și a extremismului violent, inclusiv prin dialogul interreligios și 
intercultural, prevenirea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și 
combaterea criminalității cibernetice, consolidarea prevenirii, a capacității de reacție 
și a gestionării crizelor în caz de dezastru vor îmbunătăți capacitatea țărilor partenere 
de a face față presiunilor la care sunt supuse. Participanții la summit au căzut de 
acord cu privire la importanța unei cooperări eficace între țările partenere interesate 
și organismele relevante ale UE în abordarea provocărilor menționate anterior. 
Participanții la summit subliniază importanța îmbunătățirii, după caz, a dialogului 
privind securitatea și a cooperării în domeniul PSAC și salută în acest sens contribuția 
valoroasă a partenerilor la misiunile și la operațiile UE.  

16. Participanții la summit consideră că dezvoltarea economică și socială și 
sprijinul pentru procesele de transformare sunt elemente centrale în urmărirea în 
comun a realizării stabilității și a rezilienței în vecinătatea europeană. Elaborarea 
unei politici economice și a unor cadre de reglementare solide, inclusiv prin 
mobilizarea eforturilor Uniunii Europene și ale instituțiilor financiare internaționale, 
va contribui la crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea unor economii 
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competitive, verzi, digitalizate și inspirate de inovare, precum și pentru atragerea de 
investiții, pentru crearea de locuri de muncă, pentru promovarea unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii și a unor schimburi comerciale intensificate cu UE 
și între țările partenere, inclusiv în vederea multiplicării eforturilor partenerilor în 
direcția utilizării depline a zonelor de liber schimb existente. În acest context, 
participanții salută rezultatele celui de al 4-lea Forum de afaceri al Parteneriatului 
estic care a avut loc la Tallinn în octombrie 2017. Promovarea întreprinderilor mici și 
mijlocii, printre altele prin facilitarea accesului acestora la creditare în moneda 
locală, precum și sprijinirea unui acces sporit la banda largă de mare viteză și 
realizarea de progrese în ceea ce privește reducerea tarifelor de roaming între țările 
partenere și, eventual, ulterior, între acestea și UE, vor fi de o importanță deosebită. 
În acest sens, participanții la summit sunt de acord să coopereze în domeniul 
armonizării piețelor digitale, pentru a extinde avantajele pieței unice digitale în țările 
partenere.  

17. Având în vedere importanța conectivității, participanții împărtășesc opinia 
conform căreia legăturile de transport mai bune și mai sigure oferă noi posibilități de 
dezvoltare și permit o comunicare mai apropiată și schimburi mai strânse între 
Uniunea Europeană și țările partenere și între partenerii înșiși. Pornind de la efectele 
pozitive ale acordurilor privind spațiul aerian comun cu Georgia și Republica 
Moldova, participanții la summit reamintesc importanța încheierii acordului privind 
spațiul aerian comun cu Ucraina cât mai curând posibil și, totodată, își exprimă 
sprijinul pentru finalizarea rapidă a negocierilor privind încheierea unor astfel de 
acorduri cu Armenia și Azerbaidjan. Participanții acordă importanță intermodalității 
și interoperabilității rețelelor de transport, îmbunătățirii conexiunilor cu rețeaua TEN-
T la nivelul tuturor modurilor de transport și salută semnarea acordurilor la nivel 
înalt între UE şi ţările partenere prin care sunt definite hărțile orientative privind 
rețelele centrale. Participanții la summit recunosc importanța existenței unei energii 
sigure, durabile, fiabile și la prețuri accesibile tuturor și subliniază importanța 
securității aprovizionării și a diversificării surselor, a furnizorilor și a rutelor de 
aprovizionare cu energie și subliniază necesitatea de a acționa în spirit de solidaritate 
și deschidere în acest sens. Cooperarea activă a țărilor partenere în instituirea uniunii 
energetice europene este bine-venită. Ei și-au luat angajamentul de a consolida 
securitatea energetică prin interconectări și prin utilizarea durabilă a resurselor 
energetice, inclusiv prin sporirea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse 
regenerabile, de a reduce dependența și de a consolida reziliența. Participanții 
subliniază de asemenea că trebuie respectate în mod corespunzător cele mai înalte 
standarde internaționale de securitate nucleară și de protecție a mediului. 
Participanții la summit subliniază angajamentul lor față de tranziția către economii 
mai verzi, mai eficace și sustenabile și față de consolidarea eforturilor de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora, precum și față de 
soluționarea provocărilor legate de mediu. Punerea în aplicare la momentul oportun a 
unor acorduri multilaterale și a unor reforme cuprinzătoare în aceste domenii rămâne 
esențială.  
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18. Contactele interpersonale, inclusiv prin schimburi în mediul educațional, al 
tineretului, al culturii și al științelor, precum și mobilitatea apropie societățile. 
Participanții la summit salută punerea în aplicare eficace a regimurilor de călătorii 
fără viză pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Aceștia așteaptă cu interes 
consolidarea cooperării și realizarea de progrese suplimentare în domeniul 
mobilității, într-un mediu sigur și bine gestionat, precum și analizarea în timp util a 
oportunității deschiderii dialogului cu Armenia privind liberalizarea vizelor, cu 
condiția existenței unor condiții pentru o mobilitate bine gestionată și sigură, 
incluzând punerea în aplicare eficace a acordurilor de facilitare a acordării vizelor și 
a acordurilor de readmisie încheiate între părți. Participanții așteaptă cu interes o 
implicare mai puternică alături de toți partenerii în modernizarea sistemelor de 
educație, de cercetare și de inovare, și în îmbunătățirea performanțelor de calitate și a 
competitivității acestora, asigurând totodată respectarea drepturilor deja exercitate 
ale persoanelor care aparțin minorităților naționale, astfel cum sunt consacrate în 
convențiile ONU și ale Consiliului Europei și în protocoalele aferente, 
nediscriminarea persoanelor care aparțin minorităților, respectarea diversității și 
luarea în considerare pe deplin, în reformarea acestor sisteme, a expertizei 
organismelor Consiliului Europei. Un accent deosebit va fi pus pe sprijinirea și 
responsabilizarea generației tinere, așa cum s-a subliniat în cadrul celui de al 3-lea 
Forum pentru tineret al Parteneriatului estic, desfășurat în iunie 2017 la Varșovia, în 
special în ceea ce privește dezvoltarea competențelor, a implicării civice și a 
solidarității acestora, precum și pe îmbunătățirea mobilității academice și pe 
promovarea capacității de inserție profesională a tinerilor și a spiritului lor 
antreprenorial prin intermediul unui cadru cuprinzător de politici pentru tineret și al 
unui pachet pentru tineret prezentat de către UE.  

19. Participanții la summit subliniază rolul important pe care o bună funcționare a 
mediului mass-mediei și libertatea de exprimare îl joacă într-o societate democratică, 
rezilientă și prosperă. Aceștia recunosc necesitatea acordării unui sprijin îmbunătățit 
mass-mediei independente, profesionalismului în mass-media, precum și alfabetizării 
mediatice în cadrul întregului Parteneriat estic. De asemenea, sunt de acord că este 
necesar să se consolideze și mai mult eforturile de comunicare strategică, să se lucreze 
în direcția promovării vizibilității cooperării dintre UE și țările Parteneriatului estic și 
să se sensibilizeze opinia publică cu privire la dezinformare, care să fie denunțată. În 
acest context, participanții salută contribuția celei de a 2-a Conferințe Media a 
Parteneriatului estic care a avut loc în septembrie 2017 la Kiev. 

20. Participanții la summit reafirmă importanța, pentru Parteneriatul estic, a unei 
implicări reprezentative a tuturor componentelor societății. Aceștia și-au exprimat 
angajamentul de a consolida egalitatea dintre femei și bărbați și de a promova 
responsabilizarea femeilor, astfel cum se prevede în Planul de acțiune al UE pentru 
egalitatea de gen. Cooperarea cu societatea civilă, inclusiv prin intermediul 
Forumului societății civile din cadrul Parteneriatului estic, precum și al unei informări 
extinse și al unui sprijin dedicat organizațiilor societății civile locale și partenerilor 
sociali, rămâne o parte integrantă a acestui parteneriat, astfel cum s-a evidențiat cu 
ocazia Conferinței societății civile din cadrul Parteneriatului estic, care a avut loc în 
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octombrie 2017 la Tallinn. Participanții salută rolul jucat de autoritățile locale și 
regionale prin intermediul Conferinței autorităților locale și regionale pentru 
Parteneriatul estic (CORLEAP) în promovarea obiectivelor parteneriatului la nivelul 
de guvernanță care este cel mai apropiat de cetățeni. Participanții la summit 
încurajează consolidarea cooperării interparlamentare, dialogul și promovarea 
schimburilor în cadrul Adunării Parlamentare Euronest, recunoscând, în acest 
context, înființarea de către Biroul Adunării a „Grupului de lucru ad-hoc pentru 
acordurile de asociere”. 

21. Participanții la summit așteaptă cu interes următoarea reuniune a Summitului 
Parteneriatului Estic, prevăzută pentru 2019, ocazie cu care intenționează să 
revizuiască punerea în aplicare a rezultatelor scontate ale Parteneriatului estic și să 
furnizeze orientări pentru consolidarea în continuare a cooperării din cadrul 
Parteneriatului estic. 
  
  

Anexa 4 
20 de rezultate scontate pentru 2020 

 
Obținerea unor rezultate concrete pentru cetățenii noștri se află în centrul 

implicării noastre din cadrul Parteneriatului estic. În cadrul celor patru priorități 
convenite cu ocazia Summitului Parteneriatului Estic de la Riga, din 2015, au fost 
identificate 20 de domenii-cheie, cu obiective pentru 2020. Consolidarea rezilienței 
noastre comune a fost factorul care a ghidat alegerea rezultatelor scontate concrete. 

Cele 20 de rezultate scontate pentru 2020 sunt concepute ca un instrument de 
lucru proiectat într-un mod incluziv cu toate părțile interesate. O structură simplificată 
pentru cooperarea multilaterală din cadrul Parteneriatului estic va monitoriza 
îndeaproape și periodic punerea în aplicare a rezultatelor scontate convenite într-un 
mod axat pe rezultate, cuprinzător și sistematic, asigurându-se o asumare comună a 
responsabilității și un angajament comun, precum și complementaritatea cu prioritățile 
bilaterale. 
Rezultate scontate transversale 

1. Existența unei societăți civile dinamice este esențială pentru structura 
democratică a societății, transparența guvernanței publice, dezvoltarea sectorului 
privat, creșterea economică incluzivă și sustenabilă, protecția mediului, inovarea 
socială, mobilitate și contactele interpersonale. Societatea civilă este un partener 
indispensabil pentru guvern, ca motor al reformelor și ca promotor al 
responsabilizării. Consolidarea expertizei tehnice și a capacităților de gestionare ale 
organizațiilor societății civile, inclusiv ale partenerilor sociali, va spori valoarea 
dialogului în materie de politici și a procesului decizional orientat pe rezultate în țările 
partenere.  

2. Egalitatea de gen și nediscriminarea vor permite țărilor partenere să profite 
pe deplin de potențialul economic și social din cadrul societăților lor. Va fi continuată 
sensibilizarea deplină a societăților din țările partenere, în conformitate cu Planul de 
acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-2020, cu Convenția privind eliminarea 
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tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și cu principiile referitoare la 
nediscriminare. UE va sprijini punerea în aplicare a legislației relevante și înființarea 
și consolidarea unor organisme eficace de promovare a egalității. Programul 
„Femeile în afaceri” va stimula perspectivele economice ale femeilor-antreprenor. 

3. O comunicare strategică în formă consolidată, mai clară și adaptată, inclusiv 
prin intermediul activităților Stratcom EAST, va conduce la o mai bună înțelegere a 
Uniunii Europene în rândul cetățenilor din vecinătatea estică, precum și la o mai bună 
înțelegere a țărilor partenere și a Parteneriatului estic în rândul cetățenilor UE. 
Sprijinul pentru pluralismul și independența mass-mediei în țările partenere va 
continua să îmbunătățească asumarea responsabilității, precum și reziliența împotriva 
dezinformării. 
Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață 

4. Potențialul de creștere al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din țările 
partenere va fi deblocat prin intermediul programului EU4Business, al unor programe 
naționale de sprijin adecvate, precum și prin îmbunătăţirea cadrului de funcționare a 
IMM-urilor în țările partenere. Instituționalizarea dialogului dintre sectorul public și 
cel privat, susţinerea organizațiilor de sprijinire a întreprinderilor orientate către 
client și crearea unei noi rețele de diplomație economică regională pentru 
intensificarea comerțului și promovarea investițiilor în vecinătatea estică vor 
consolida suplimentar potențialul pentru o creștere economică durabilă.  

5. Vor fi abordate lacunele în ceea ce privește accesul la finanțare și 
infrastructura financiară pentru a realiza în mod efectiv o dezvoltare și o transformare 
economică durabilă. Vor fi sprijinite aprofundarea și extinderea piețelor de capital, 
inclusiv prin programe-pilot vizând reforme ale piețelor de capital. Se va acorda 
sprijin pentru asigurarea unor registre de credit eficiente și a unor surse alternative de 
finanțare, cu scopul de a facilita investițiile și a crește nivelul exporturilor. Aceste 
reforme vor încuraja creșterea creditării în monedă locală, în strânsă cooperare cu 
instituțiile de finanţare internaționale. 

6. Vor fi susținute noi oportunități de locuri de muncă la nivel local și regional 
prin punerea în aplicare a unor programe ale UE care vizează diversificarea activității 
economice și reducerea disparităților, în special în rândul tinerilor cetățeni. Noua 
inițiativă intitulată „Primarii pentru creștere economică” va contribui la mobilizarea 
autorităților locale pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare economică 
locală inteligentă. Punerea în aplicare a unor proiecte de dezvoltare regională, 
inclusiv în agricultură, va sprijini suplimentar îndeplinirea acestor obiective. 

7. Va fi promovată armonizarea piețelor digitale între țările partenere și cu UE 
în cadrul inițiativei EU4Digital, astfel încât să se elimine obstacolele și barierele 
existente din calea unor servicii online paneuropene pentru cetățeni, administrații 
publice și întreprinderi. În acest context, cooperarea se va concentra asupra sprijinirii 
țărilor partenere în demersurile de consolidare a independenței autorităților naționale 
de reglementare din domeniul telecomunicațiilor, de armonizare a alocării 
frecvențelor și a prețurilor de roaming, de punere în aplicare a unor strategii 
naționale pentru dezvoltarea comunicațiilor în bandă largă, securitatea cibernetică, 
inovarea digitală, servicii interoperabile de asistență medicală online și competențele 
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digitale și de testare la nivel transfrontalier a semnăturilor electronice, a comerțului 
electronic și a coridoarelor de transport digitale.  

8. Vor fi sprijinite schimburile comerciale dintre țările partenere și UE, precum 
și dintre țările partenere, inclusiv prin implementarea zonelor de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare pentru cei trei parteneri implicați, Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina. UE va continua să discute, în mod diferențiat, împreună cu 
fiecare dintre țările partenere, inclusiv cu Armenia, cu Azerbaidjan și cu Belarus, 
opțiuni atractive și realiste pentru consolidarea schimburilor comerciale reciproce și 
pentru încurajarea unor investiții care să ţină seama de interesele comune, de reforma 
politicii în materie de investiții în ceea ce privește protejarea investițiilor, precum și de 
normele comerțului internațional și standardele internaționale în materie de comerț, 
inclusiv în domeniul proprietății intelectuale, și să contribuie la modernizarea și 
diversificarea economiilor. 
Consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe 

9. Vor fi consolidate statul de drept și mecanismele de combatere a corupției prin 
sprijinirea creării și a consolidării ulterioare a unor structuri durabile menite să 
prevină și să combată corupția, să consolideze transparența și să combată spălarea 
banilor. În acest context vor fi promovate sisteme eficace în domeniul declarațiilor de 
avere și al conflictelor de interese, cu baze de date având funcții de căutare ușor de 
utilizat, măsuri în vederea punerii în aplicare a recomandărilor internaționale 
aplicabile privind finanțarea partidelor politice, independența organismelor 
anticorupție, dezvoltarea unui cadru și a unor mecanisme juridice pentru recuperarea 
și gestionarea activelor și instrumente eficace pentru investigații financiare.  

10. Va fi de o importanță majoră punerea în aplicare a unor reforme esențiale în 
conformitate cu standardele europene în materie de independență, imparțialitate, 
eficiență și responsabilitate a sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce privește 
instituirea de instrumente electronice relevante, de exemplu, pentru repartizarea 
cauzelor după criterii obiective prestabilite. Un bilanț al recrutărilor și promovărilor 
pentru judecători caracterizate prin transparență și bazate pe merite, semnalarea 
cazurilor disciplinare, un acces îmbunătățit la justiție, o formare cuprinzătoare și 
eficientă a magistraților, o reducere substanțială a numărului cauzelor civile și penale 
acumulate pe rol, precum și o ameliorare în ceea ce priveşte executarea hotărârilor 
judecătorești, evaluate în raport cu un set de indicatori convenit, vor contribui la 
încrederea cetățenilor în instituțiile de stat. 

11. Va fi de o importanță majoră punerea în aplicare a unor reforme în 
administrația publică, în conformitate cu principiile internaționale pentru instituirea 
unei administrații publice profesioniste, depolitizate, responsabile și etice. Realizarea 
de progrese în acest domeniu va fi demonstrată prin intermediul unor strategii la nivel 
național, în conformitate cu principiile internaționale, al îmbunătățirii legislației 
privind funcția publică, al accesului publicului la informații, al unor administrații 
accesibile și axate pe servicii, al unei supravegheri bugetare consolidate și al unui 
cadru instituțional pentru statisticile oficiale îmbunătățit. Va fi explorată posibilitatea 
unui sistem de observare la locul de muncă pentru funcționarii publici. 

12. O cooperare mai strânsă în domeniul securității și al gestionării riscurilor de 
dezastre va sprijini partenerii să fie mai bine pregătiți pentru a reacționa în caz de 
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crize și de dezastre. Datorită sprijinului, inclusiv pentru consolidarea capacităților în 
scopul combaterii criminalității organizate, partenerii vor fi mai rezistenți în caz de 
amenințări hibride, inclusiv în materie de securitate cibernetică și de atenuare a 
riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare sau de origine infracțională, 
accidentală sau naturală. Consolidarea dialogului de securitate și a cooperării PSAC 
practice, inclusiv multiplicarea oportunităților de formare și consolidarea 
capacităților în domeniul politicii de securitate și apărare comune/politicii externe și 
de securitate comune (PSAC/PESC), va sprijini contribuțiile din partea țărilor 
partenere la misiunile și operațiile civile și militare europene. 
Conectivitatea, eficiența energetică, mediul și schimbările climatice 

13. Înregistrarea de progrese în ceea ce privește extinderea rețelei centrale 
transeuropene de transport (TEN-T), inclusiv a reţelei rutiere, feroviare, a porturilor, 
a aeroporturilor și a căilor navigabile interioare, va fi sprijinită în mod activ, pe baza 
unui plan de acțiune indicativ pe termen lung în materie de investiții vizând finalizarea 
rețelei TEN-T până în 2030. Punerea în aplicare a legăturilor necesare în cadrul 
rețelei centrale extinse și eliminarea blocajelor din cadrul lanțului logistic, inclusiv 
prin ameliorarea eficienței rețelelor de transport existente, vor facilita comunicarea în 
domeniul transporturilor, sprijinind astfel schimburile economice. Fluxurile de 
transport de mărfuri durabile și în creștere vor fi facilitate prin intermediul unei 
eficiențe sporite a procedurilor de trecere a frontierei și prin reducerea barierelor 
administrative, tehnice și de altă natură. Îmbunătățirea siguranței rutiere și progresele 
realizate în ceea ce privește Acordurile privind spațiul aerian comun vor consolida 
suplimentar interconectivitatea transporturilor. 

14. Va fi îmbunătățită securitatea aprovizionării cu energie printr-o mai bună 
interconectivitate a reţelelor de gaz și energie electrică între țările partenere și între 
acestea și Uniunea Europeană. Inițiativa EU4Energy va promova un grad sporit de 
eficiență și transparență a piețelor energiei. Va fi acordat în continuare sprijin pentru 
cooperarea în curs în cadrul Comunității Energiei, ceea ce va sprijini partenerii estici 
să își respecte angajamentele relevante. În acest context, angajamentul comun și 
realizarea de progrese în acest domeniu vor fi demonstrate prin modernizarea 
sistemului de transport de gaze naturale și a instalațiilor de stocare a gazelor naturale 
din Ucraina, prin operaționalizarea coridorului sudic strategic al gazelor și viitoarea 
extindere a acestuia către Asia Centrală, prin implementarea interconectării rețelei de 
gaze Ungheni-Chișinău și Hermanowice-Bilce Volâțea, prin consolidarea 
interconectării rețelelor de energie electrică între Georgia și Armenia, precum și prin 
stabilirea condițiilor pentru eventuala integrare a sistemelor energetice din Ucraina și 
din Moldova cu rețeaua de energie electrică europeană.  

15. Vor fi luate măsuri decisive pentru a urma direcţia unei creșteri economice 
reziliente la schimbările climatice și bazate pe emisii reduse de dioxid de carbon, 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile și 
pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice. Aceste măsuri vor include punerea în aplicare a 
planurilor de acțiune în materie de energie durabilă și climă prin intermediul 
programului „Convenția primarilor”, sprijinirea IMM-urilor pentru o eficiență 
durabilă, asigurarea de sinergii între EU4Business, EU4Energy şi EU4Innovation, 
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deblocarea de fonduri pentru investițiile verzi, sprijinirea elaborării de strategii 
naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și instituirea unui 
sistem național de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor și depunerea de 
eforturi suplimentare pentru dezvoltarea de politici de adaptare la nivel național. 

16. Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea 
vor fi consolidate prin îmbunătățirea gestionării resurselor de apă și a cooperării 
transfrontaliere, integrarea în politicile sectoriale a obiectivelor de mediu și de climă, 
dezvoltarea bunei guvernanțe de mediu și creșterea gradului de conștientizare a 
aspectelor de mediu. Va fi asigurat sprijin pentru tranziția către o economie mai 
circulară și mai verde. Printre principalele măsuri în acest domeniu se vor număra: 
elaborarea unor planuri de gestionare a bazinelor hidrografice, identificarea 
riscurilor de mediu pentru Marea Neagră, elaborarea de acte legislative pentru 
evaluări de mediu și evaluări de impact strategice, îmbunătățirea accesului la datele 
privind mediul și promovarea exploatării durabile a resurselor biologice marine.  
Mobilitatea și contactele interpersonale 

17. Vor fi promovate progresele în materie de mobilitate prin monitorizarea 
îndeplinirii continue a obiectivelor de referință în materie de liberalizare a vizelor de 
către Georgia, Republica Moldova și Ucraina, prin luarea în considerare, în timp util, 
în cazul în care condițiile vor permite acest lucru, a deschiderii unui dialog privind 
liberalizarea vizelor cu Armenia și, respectiv, cu Azerbaidjanul, sub rezerva existenței 
unor condiții pentru o mobilitate bine gestionată și sigură, incluzând punerea în 
aplicare eficace a acordurilor de facilitare a acordării vizelor și a acordurilor de 
readmisie încheiate între părți, precum și, în plus, prin încheierea acordului de 
facilitare a eliberării vizelor și a acordului de readmisie cu Belarus. Se va acorda în 
continuare sprijin punerii în aplicare a parteneriatelor pentru mobilitate existente, 
printre altele în vederea îmbunătățirii gestionării migrației în țările partenere. 
Punerea în aplicare a gestionării integrate a frontierelor prin intermediul unei rețele 
modernizate de puncte de trecere a frontierei atât între țările partenere, cât și între 
acestea și statele membre ale UE va facilita mobilitatea, sporind în același timp 
securitatea, și va contribui la intensificarea fluxurilor comerciale. 

18. Investițiile în competențele tinerilor, spiritul antreprenorial și capacitatea de 
inserție profesională a acestora vor fi consolidate în mod substanțial, în special în 
urma prezentării de către UE, în cadrul inițiativei EU4Youth, a unui „pachet pentru 
tineret” consolidat, care va include un nou sistem de mobilitate pentru tineri și acțiuni 
specifice prin intermediul unor foi de parcurs pentru implicarea tineretului, cu accent 
special pe abilităţile de lider, mobilitate și calitatea educației formale și nonformale. 
Tinerii și lucrătorii de tineret vor beneficia de oportunități sporite de mobilitate în 
cadrul programului Erasmus+. Participarea țărilor partenere la programele 
Erasmus+, „Europa creativă”, COSME și Orizont 2020 deschide noi oportunităţi de 
mobilitate pentru universități, administrații, întreprinderi, profesioniști, operatori din 
domeniul cultural și audiovizual, tineri studenți și cercetători și contribuie la 
dezvoltarea industriilor culturale și creative. Cooperarea consolidată în cadrul 
programelor UE va fi sprijinită, în cazul în care acest lucru este relevant și aplicabil.  

19. Se va institui o şcoală europeană a Parteneriatului estic, ţinându-se seama de 
activitățile din statele membre ale UE, menită să asigure o educație de înaltă calitate 
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pentru elevii care provin din țările partenere, să sporească oportunitățile educaționale 
și de angajare ale acestora, să promoveze cooperarea, înțelegerea multiculturală, 
toleranța, valorile fundamentale, o mai bună înțelegere a Uniunii Europene și a 
implicării sale în regiune, precum și să amelioreze competențele lingvistice. O rețea de 
universități din țările partenere se va concentra asupra excelenței în predare. 

20. Va fi promovată integrarea sistemelor de cercetare și inovare ale țărilor 
Parteneriatului estic și ale UE printr-o nouă inițiativă EU4Innovation, care să 
sporească perspectivele de ocupare a unui loc de muncă și de carieră ale 
cercetătorilor, să finanțeze cercetarea și inovarea pe o bază concurențială și să 
promoveze parteneriate între sectorul cercetării și industrie. Obiectivul implicării va 
consta în asigurarea accesului deplin al țărilor partenere relevante la toate schemele 
de finanțare ale Orizont 2020 pentru cercetătorii individuali. O reformă a sistemelor 
publice naționale de cercetare și inovare va îmbunătăți performanța și 
competitivitatea. Integrarea în rețeaua paneuropeană GEANT care interconectează 
toate rețelele naționale pentru cercetare și educație din întreaga Europă va reduce 
suplimentar decalajul digital. 
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Anexa 5.  
Proiecte în derulare în sectorul agricultură în anul 2016 
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Anexa 6.  
Proiecte în derulare în sectorul transport şi drumuri în anul 2016 
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Anexa 7.  
Proiecte în derulare în sectorul sănătate în anul 2016 
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Anexa 8. 
Proiecte în derulare în sectorul energetic în anul 2016 
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Anexa 9.  
Proiecte în derulare în sectorul de apă şi canalizare în anul 2016 
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Anexa 10.  
Caracteristica programelor de suport bugetar ale UE în RM (la situaţia din 31 

decembrie 2016) 
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ABREVIERI 
 

ABOR – Adevărata Biserică Ortodoxă Rusă  
AIE – Alianţa pentru Integrare Europeană 
ADEPT – Association for the Development of Participatory Democracy 
ADR – Alianţa pentru Democraţie şi Reforme 
AIRM – Asociaţia Istoricilor din Moldova 
AMN – Alianţa „Moldova Noastră” 
AMTAP – Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 
AMSNRM – Arhiva Ministerului Securității Naționale a Republicii Moldova 
ANIC – Arhiva Națională Istorică Centrală 
AP – Asociația de Producere 
APCE – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 
APME – Alianţa Politică pentru Moldova Europeană 
ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova 
AȘ a URSS – Academia de Științe a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
AŞ RSSM – Academia de Științe a Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovenești 
AȘM – Academia de Științe a Moldovei 
AVRTCM – Asociaţie a Victimelor Regimului Totalitar Comunist din 

Moldova 
BeCDM – Blocul Electoral „Convenţia Democrată din Moldova” 
BEI – Banca Europeană de Investiții 
BEM – Banca de Economii din Moldova 
BepMDP – Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” 
BEP-R – Blocului electoral „Patria-Rodina” 
BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
BMD – Blocul electoral „Moldova Democrată”  
BNM – Banca Națională a Moldovei 
BOAR – Biserică Ortodoxă Autonomă Rusă 
BOR – Biserica Ortodoxă Rusă 
CACaDu – Comitet pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei 
CAIE – Consliul Alianței pentru Integrare Europeană 
CeKa – Chrezvychajnaya Komissiya (Comisia Extraordinară) 
CC al PC(b) – Comitetul Central al Partidului Comunist (bolșevic) 
CC al PC(b)M – Comitetul Central al Partidului Comunist (bolșevic) din 

Moldova 
CC al PCR – Comitetul Central al Partidului Comunist din România 
CC al PCU(b) – Comitetul Central al Partidului Comunist (bolșevic) din Ucraina 
CC al PCUS – Comitetul Central al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică 
CC – Congresul Civic 
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CDM – Convenţia Democrată din Moldova 
CDU – Congresul Democrat Unit 
CEC – Comisia Electorală Centrală 
CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CEP – Centrul Editorial Poligrafic 
CFR – Căile Ferate Române 
CI – Congresul Intelectualității 
CKP – Comitetul Comisarilor Poporului 
CNA – Centrul Național Anticorupție 
CO Tiraspol – Comitetul Orășenesc Tiraspol 
CPN – Consiliului Politic Naţional 
CSI – Comunitatea Statelor Independente 
CUC – Comisia Unificată de Control 
CWIHP – Proiectul Istoriei Războiului Rece Interrnațional 
DA – Demnitate și Adevăr (platforma) 
DCFTA – Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
DNA – Direcția Națională Anticorupție 
D.Ș.T. – doctor în științe tehnice 
FDRM – Forul Democrat al Românilor din Moldova 
FMI – Fondul Monetar Internațional 
FNP – Frontul Național-Patriotic 
FPCD – Frontul Popular Creştin Democrat 
FPM – Frontul Popular din Moldova 
FPR – Frontul Popular din Rusia 
FZO – fabrichno-zavodskoe obuchenie (instruire profesională pe lângă 

fabrici și uzine) 
GIR – Grup de Intermediere și Reprezentare 
GPU – Glavnoe Politicheskoe Upravlenie 
GULAG – Glavnoe Upravlenie Lagerej (Direcția Principală a Lagărelor) 
I.I.L.L. – Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură 
IFA –  Institutul de Fizică Aplicată 
IM – Întreprindere Mixtă 
ÎMM – Întreprinderi Mici și Mijlocii 
KGB – Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti 
KNIIEP – Institutul de Cercetări Știinţifice în Domeniul Aparatelor 

Electrice din Chişinău 
MAE – Mişcarea „Acţiunea Europeană” 
MAI – Ministerul Afacerilor Interne 
MANT – Marea Adunare națională a Turciei 
MD – Mişcarea Democratică 
MGB – Ministerstvo Gosudarstvennoj Bezopasnosti 
MID – Ministerstvo Inostrannyx Del 
MIOA – Misiunea Internaţională de Observare a Alegerilor 
MS – Majestatea Sa 
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MSS – Ministerul Securității Statului 
NATO – Organizația Tratatului Atlanticului de Nord 
NBP – Novaja Bolshevistkaya Partiya (Noul Partid Bolșevic) 
NEACR – Directoratul General Vecinătate și Negocieri privind Extinderea 
NEP – Novaya Ekonomicheskaya Politika (Noua Politică Economică) 
NKVD – Narodnyi Komisariat Vnutrennix Del 
NKGB – Narodnyi Komisariat Gosudarstvennoj Bezopasnosti 
OBSE – Organizatziya Bezopasnosti i Sotrudnichestva v Evrope 
ODIP – Onoare, Demnitate și Patrie 
OGPU – Osoboe Glavnoe Politicheskoe Upravlenie 
ONB – Organizația Națională din Basarabia 
ONU – Organizația Națiunilor Unite 
ORT – primul canal rusesc de televiziune 
OSCE – Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
OSTK – Ob’edinennyj Sovet Trudovyx Kollektivov 
PAD – Partidul Acţiunea Democratică 
PCDA – Platforma Civică „Demnitate și Adevăr” 
PCRM – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 
PDAM – Partidul Democrat Agrar din Moldova 
PEMAVE – Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova 
PFD – Partidul Forțelor Democratice 
PFP – Partidul „Forța Poporului” 
PL – Partidul Liberal 
PLDM – Partidul Liberal Democrat din Moldova 
PLR – Partidul Liberal Reformator 
PMAN – Piața Matrii Adunări Naționale 
PMR – Partidul Muncitoresc Român 
PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală 
PNL – Partidul Național Liberal 
PNŢ – Partidul Național Țărănist 
PNŢCD – Partidul NaționalȚărănesc Creștin Democrat 
PNUD – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
PPCD – Partidul Popular Creştin Democrat 
PPE – Partidul Popular European 
PPDA – Partidul „Democraţia Acasă”  
PpMDP – Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă 
PR – Partidului Reformei 
PRCM – Partidul Reconcilierii din Republica Moldova 
PSDM – Partidul Social Democrat din Moldova 
PSL – Partidul Social-Liberal 
PSM – Partidului Socialist din Moldova 
PUN – Partidul Unității Naționale 
RASSM – Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească 
RMN – Republica Moldovenească Nistreană 
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RSFSR – Republica Sovietică Socialistă Rusă 
RSR – Republica Socialistă România 
RSSM – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
RSSMN – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Nistreană 
RSSU – Republica Sovietică Socialistă Ucraineană 
SA – Societate pe Acțiuni 
SAR – Societatea pe Acțiuni din Rusia „Gazprom” 
SCERS – Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei 
SIGMA – Susţinerea Îmbunătăţirii Sistemului de Guvernare şi Conducere 

(instrument al Comisiei Europene) 
SKB – Speczial’oe Konstructorskoe Byuro 
SMURD – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare  
SS al RSSM – Sovietul Suprem al Republici Sovietice Socialiste din Moldova 
SS al URSS – Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
SUA – Statele Unite ale Americii 
TAIEX –Asistență Tehnică și Schimb de Informații (instrument al 

Comisiei Europene) 
UCM – Uniunea Centristă din Moldova 
UE – Uniunea Europeană 
UNA-UNSO – Ukrainskaya Naczional’naya Assambleya – Ukrainskaya 

Narodnaya Samooborona 
UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
URBK – Uniunea Rusia-Bielarusi-Kazahstan 
URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
USM – Universitatea de Stat din Moldova 
UTAG – Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia 
UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei 
UV – Uniunea Vamală 
VNIINK – Vsesoyuznyj Nauchno-Issledfovate’skij Institut 

Nerazrushayushhego Kontrolya  
VPTI – Vsesoyuznyj Proiektno-Tehnologicheskij Institut 
VȚIK – Vserossijskij Czentral’nyj Komitet 
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