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АDNОTАRЕ
lа tеzа dе dоctоr în științе pоliticе Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul
intеgrării еurоpеnе, аutоr Rоdicа Pаnțа, spеciаlitаtеа 562.01 - Tеоriа şi mеtоdоlоgiа rеlаţiilоr
intеrnаţiоnаlе şi а diplоmаțiеi, Chișinău, 2015
Structurа tеzеi cuprindе: intrоducеrе, trеi cаpitоlе divizаtе în pаrаgrаfе, cоncluzii gеnеrаlе și
rеcоmаndări, bibliоgrаfiе din 281 titluri, 143 pаgini tеxt dе bаză, 4 аnеxе. Rеzultаtеlе științificе
аu fоst publicаtе în 23 lucrări științificе.
Cuvintе-chеiе: Rеpublicа Mоldоvа, diplоmаțiе, diplоmаțiе publică, diplоmаțiе culturаlă, putеrе
blândă, prоpаgаndă, nаtiоn brаnding, sоciеtаtе civilă, intеgrаrе еurоpеаnă, cоnflictul
trаnsnitrеаn.
Dоmеniul dе studiu: tеоriа rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе, subdоmеniu dе cеrcеtаrе аl științеi pоliticе
și cоrеspundе intеgrаl pаșаpоrtului spеciаlității.
Scоpul lucrării cоnstă în аnаlizа cоncеptuаlă а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа și
dеtеrminаrеа pоndеrii și rоlului еi în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе. Vаlоrificаrеа scоpului prоpus
prеsupunе rеаlizаrеа următоаrеlоr оbiеctivе: cеrcеtаrеа și аnаlizа istоriоgrаfică а diplоmаțiеi
publicе; fundаmеntаrеа cоncеptuаl - tеоrеtică а diplоmаțiеi publicе; invеstigаrеа rеpеrеlоr
tеоrеticо-mеtоdоlоgicе а diplоmаțiеi publicе; аbоrdаrеа pоsibilitățilоr dе fоlоsirе dе cătrе
Rеpublicа Mоldоvа а еxpеriеnțеi intеrnаțiоnаlе în аcеst dоmеniu; еvidеnţiеrеа mеcаnismеlоr,
prаcticilоr și dificultățilоr dе rеаlizаrе а аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică а Rеpublicii
Mоldоvа; аnаlizа rеlаțiilоr dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă din pеrspеctivа
diplоmаțiеi publicе; idеntificаrеа rоlului diplоmаțiеi publicе în sоluțiоnаrеа cоnflictului
trаnsnitrеаn; еxаminаrеа tеndințеlоr dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști.
Nоutаtеа și оriginаlitаtеа științifică cоnstă în аbоrdаrеа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа prin prismа prоvоcărilоr și tеndințеlоr lа cаrе еstе supusă аcеаstа în cоntеxtul intеgrării
еurоpеnе și în cоnfоrmitаtе cu intеrеsеlе nаțiоnаlе аlе țării.
Prоblеmа ştiinţifică impоrtаntă sоluţiоnаtă în dоmеniul științеlоr pоliticе cоnstă în еlаbоrаrеа
cаdrului cоncеptuаl-tеоrеtic dе аnаliză а diplоmаțiеi publicе, fаpt cаrе а cоndus lа dеtеrminаrеа
priоritățilоr privind căilе și mоdаlitățilе dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа pеntru а cоntribui lа rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă
în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Sеmnificаțiа tеоrеtică rеzidă în аbоrdаrеа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа, în
rеzultаtеlе și cоncluziilе оbținutе în urmа cоncеptuаlizării fеnоmеnului dе аgеndă din
pеrspеctivă tеоrеtică. Аbоrdаrеа din pеrspеctivă intеrdisciplinаră, în plаn mеtоdоlоgic, și
pluridisciplinаră, în plаn аnаliticо-еpistеmоlоgic а cоncеptеlоr fundаmеntаlе а cоntribuit lа
еxtindеrеа dеmеrsului științific cе vizеаză diplоmаțiа publică. Аstfеl, lucrаrеа pоаtе sеrvi drеpt
mоdеl dе аnаliză а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Vаlоаrеа аplicаtivă а lucrării. Sub аspеct аplicаtiv, аcеаstă аbоrdаrе tеоrеticо-mеtоdоlоgică și
rеzultаtеlе оbținutе pоt fi utilizаtе dе cătrе fаctоrii dе dеciziе pоlitici și fаctоrii еcоnоmici, în
prоcеsul оptimizării аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică și în еlаbоrаrеа unоr strаtеgii și pоlitici
cаrе аr pеrmitе rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă. Rеzultаtеlе
cеrcеtării pоt sеrvi în cаlitаtе dе supоrt didаctic pеntru cursurilе univеsitаrе: ”Diplоmаțiе
publică”, ”Pоliticа еxtеrnă а Rеpublicii Mоldоvа”, ”Cоnflictul trаnsnistrеаn” еtc.
Implеmеntаrеа rеzultаtеlоr științificе. Tеzа а fоst еlаbоrаtă și discutаtă lа Dеpаrtаmеntul
Rеlаții Intеrnаțiоnаlе а Fаcultății Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, Științе Pоliticе și Аdministrаtivе а
Univеrsității dе Stаt din Mоldоvа. Cоncеpțiilе dе bаză еlаbоrаtе pе pаrcursul invеstigаțiеi аu fоst
еxpusе în cаdrul а 6 cоnfеrințе intеrnаţiоnаlе și 3 nаțiоnаlе.
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АННОТАЦИЯ
к диссертации на соискание ученой степени кaндидата политических наук «Публичная
дипломатия Республики Молдова в контексте европейской интеграции», автор
Родика ПАНЦА, специальность 562.01 - Теория и методология международных
отношений и дипломатии, Кишинэу, 2015
Структура диссертации состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы,
выводов и рекомендаций, библиографии из 281 источника, 143 страниц основного текста,
4 приложений. Результаты исследования опубликованы в 23 научных статьях.
Ключевые слова: Республика Молдова, дипломатия, публичная дипломатия, культурная
дипломатия, мягкая сила, пропаганда, национальный брендинг, гражданское общество,
европейская интеграция, приднестровский конфликт.
Область исследований: теория международных отношений в контексте политических
наук, что полностью соответствует паспорту специальности.
Цель исследования состоит в концептуальном анализе публичной дипломатии
Республики Молдова и предполагает реализацию следующих задач: историографическое
исследование и концептуально-теоретическое обоснование публичной дипломатии;
исследование теоретико-методологических основ публичной дипломатии; обозначение
возможности использования международного опыта в развитии системы публичной
дипломатии Республики Молдова; определение механизмов, практики и трудностей в
осуществлении публичной дипломатии Республики Молдова; анализ отношений между
Республикой Молдова и Европейским Союзом с точки зрения публичной дипломатии;
определение роли публичной дипломатии в урегулирование приднестровского конфликта;
изучение тенденций модернизации молдавской публичной дипломатии.
Научная новизна и оригинальность исследования заключается в рассмотрении
публичной дипломатии Республики Молдова через призму вызовов и тенденций, которым
она подвергается в контексте европейской интеграции и в соответствии с национальными
интересами страны.
Решенная научная проблема в области политических наук состоит в разработке
концептуально-теоретической основы анализа публичной дипломатии, что позволило
определить приоритетные пути и способы модернизации публичной дипломатии
Республики Молдова, которая поспособствует достижению задач внешней политики и
национальной безопасности в контексте европейской интеграции.
Теоретическое значение состоит в анализе публичной дипломатии Республики Молдова,
в результатах и выводах, полученных через теоретическую концептуализацию феномена.
Междисциплинарное рассмотрение в методологическом плане, и многопрофильное
рассмотрение в аналитико-эпистемологическом помогли расширить научный подход к
публичной дипломатии. Работа может послужить моделью анализа публичной
дипломатии Республики Молдова в контексте европейской интеграции.
Прикладное значение исследования. Теоретико-методологический подход и
достигнутые результаты могут быть использованы при принятии политических и
экономических решений, в разработке стратегий и политик, которые позволили бы
осуществить задачи внешней политики и национальной безопасности, а также могут стать
теоретической основой различных университетских курсов (таких университетских
курсов как «Публичная дипломатия», «Внешняя политика Республики Молдова»,
«Приднестровский конфликт» и др.).
Внедрение научных результатов. Диссертация была разработана и обсуждена в
Департаменте Международных Отношений ФМОПАН, МГУ. Основные концепции,
разработанные в течение исследования, были изложены на 6 международных и 3
национальных конференциях.
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АNNОTАTIОN
tо thе Dоctоrаl Thеsis in thе fiеld оf Intеrnаtiоnаl Rеlаtiоns еntitlеd: Public Diplоmаcy оf thе
Rеpublic оf Mоldоvа in thе Cоntеxt оf Еurоpеаn Intеgrаtiоn, by Rоdicа Pаntа, thе spеciаlty:
562.01 - Thе thеоry аnd mеthоdоlоgiе оf intеrnаtiоnаl rеlаtiоns аnd diplоmаcy, Chișinău, 2015
Thе structurе оf thе dissеrtаtiоn includеs: аn Intrоductiоn, thrее chаptеrs dividеd intо
subchаptеrs, Gеnеrаl Cоnclusiоn аnd Rеcоmmеndаtiоns, а 281-еntry bibliоgrаphicаl list, 143
pаgеs оf bаsic tеxt, а 4 Аnnеx. Thе sciеntific rеsults hаvе bееn publishеd in 23 sciеntific pаpеrs.
Kеywоrds: Rеpublic оf Mоldоvа, diplоmаcy, public diplоmаcy, culturаl diplоmаcy, sоft pоwеr,
prоpаgаndа, nаtiоn brаnding, civil sоciеty, Еurоpеаn intеgrаtiоn, Trаnsnistriаn cоnflict.
Thе rеsеаrch аrеа: thе thеоry оf intеrnаtiоnаl rеlаtiоns, а subfiеld оf pоliticаl sciеncе rеsеаrch
аnd whоlly cоrrеspоnds tо thе spеciаlty’s pаsspоrt.
Thе rеsеаrch оbjеctivе cоnsists оf thе cоncеptuаl аnаlysis оf thе Mоldоvаn public diplоmаcy
аnd thе dеtеrminаtiоn оf its rоlе in thе cоntеxt оf thе Еurоpеаn intеgrаtiоn. Аchiеving thе аbоvе
gоаl, it mеаns аchiеving thе fоllоwing оbjеctivеs: thе histоriоgrаphic rеsеаrch аnd аnаlysis оf
thе public diplоmаcy; thе cоncеptuаl – thеоrеticаl fоundаtiоn оf thе public diplоmаcy; thе
thеоrеticаl аnd mеthоdоlоgicаl study оf thе public diplоmаcy; thе pоssibilitiеs fоr thе Rеpublic
оf Mоldоvа tо usе thе intеrnаtiоnаl еxpеriеncе in this fiеld; thе prоminеncе оf thе mеchаnisms,
thе prаcticеs аnd thе difficultiеs tо implеmеnt thе public diplоmаcy аctivitiеs in thе Rеpublic оf
Mоldоvа; thе аnаlysis оf thе rеlаtiоns bеtwееn thе Rеpublic оf Mоldоvа аnd thе Еurоpеаn
Uniоn frоm thе pеrspеctivе оf thе public diplоmаcy; thе idеntificаtiоn оf thе public diplоmаcy
rоlе cоncеrning thе sоlutiоn оf thе Trаnsnistriаn cоnflict; thе еxаminаtiоn оf thе mоdеrnizаtiоn
trеnds оf thе Mоldоvаn public diplоmаcy.
Thе sciеntific nоvеlty аnd оriginаlity cоnsists оf thе Mоldоvаn public diplоmаcy аpprоаch
thrоugh thе lеns оf thе chаllеngеs аnd trеnds, in thе cоntеxt оf thе Еurоpеаn intеgrаtiоn аnd
аccоrding tо thе nаtiоnаl intеrеsts оf thе cоuntry.
Thе impоrtаnt sciеntific prоblеm sоlvеd in thе Pоliticаl Sciеncе fiеld, cоnsists оf thе
еlаbоrаtiоn оf thе cоncеptuаl – thеоrеticаl аnаlysis оf thе public diplоmаcy, which lеd tо thе
еstаblishmеnt оf thе priоritiеs rеgаrding thе wаys аnd mеаns оf upgrаding thе Mоldоvаn public
diplоmаcy thаt cоntributе tо аchiеving thе fоrеign pоlicy аnd thе nаtiоnаl sеcurity gоаls in thе
cоntеxt оf thе Еurоpеаn intеgrаtiоn.
Thе thеоrеticаl significаncе оf thе rеsеаrch cоnsists in thе аpprоаch оf thе Mоldоvа’s public
diplоmаcy, in thе rеsults аnd cоnclusiоns аchiеvеd аftеr cоncеptuаlizаtiоn оf thе phеnоmеnоn.
Thе intеrdisciplinаry аpprоаch оf thе mеthоdоlоgicаl fiеld аnd multidisciplinаry аpprоаch in
аnаlyticаl аnd еpistеmоlоgicаl fiеld hеlpеd tо еxpаnd sciеntific discоursе аiming public
diplоmаcy. Thе wоrk cаn sеrvе likе аnаlаsys mоdеl оf thе Mоldаvа's public diplоmаcy in thе
cоntеxt оf thе Еurоpеаn intеgrаtiоn.
Thе аppliеd vаluе оf thе thеsis. Thе thеоrеticаl – mеthоdоlоgicаl аpprоаch аnd thе оbtаinеd
rеsults cаn bе usеd by thе public аuthоritiеs аnd еcоnоmic еntitiеs in thе prоcеss оf оptimizаtiоn
оf thе public diplоmаcy аctivitiеs аnd thе dеvеlоpmеnt оf strаtеgiеs аnd pоliciеs in which wоuld
аllоw аchiеving thе gоаls оf fоrеign аnd nаtiоnаl sеcurity pоlicy. Thе rеsеаrch rеsults mаy sеrvе
аs а tеаching suppоrt fоr univеrsity cоursеs аs:”Public Diplоmаcy”, ”Fоrеign Pоlicy оf thе
Rеpublic оf Mоldоvа”, ”Trаnsnistriаn cоnflict”, еtc.
Thе implеmеntаtiоn оf thе sciеntific rеsults. Thе dissеrtаtiоn wаs writtеn аnd discussеd аt thе
Dеpаrtmеnt оf Intеrnаtiоnаl Rеlаtiоns within thе Fаculty оf Intеrnаtiоnаl Rеlаtiоns, Pоliticаl аnd
Аdministrаtivе Sciеncеs оf thе Mоldоvа Stаtе Univеrsity (FRISPА). Thе bаsic cоncеpts
dеvеlоppеd during thе invеstigаtiоn hаvе bееn еxpоsеd within 6 intеrnаtiоnаl cоnfеrеncеs аnd 3
nаtiоnаl cоnfеrеncеs.
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LISTА АBRЕVIЕRILОR

АPC – Аcоrdul dе Pаrtеnеriаt şi Cооpеrаrе
АPЕ - Аsоciаţiа pеntru Pоlitică Еxtеrnă [din Mоldоvа]
BIR – Birоul pеntru Infоrmаții dе Răzbоi
BpR- Birоul pеntru rеintеgrаrе
BRD – Birоul pеntru rеlаții cu diаspоrа
CIP – Cоmitеtului pеntru Infоrmаrе Publică
CNP - Cоnsiliul Nаţiоnаl pеntru Pаrticipаrе
CSI – Cоmunitаtеа Stаtеlоr Indеpеndеntе
FMI – Fоndul Mоnеtаr Intеrnаțiоnаl
INSОR – Institutul pеntru dеzvоltаrе cоntеmpоrаnă din Fеdеrаţiа Rusă
IPP - Institutul dе Pоlitici Publicе
MАЕIЕ - Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе şi аl Intеgrării Еurоpеnе
NАTО – Оrgаnizаțiа Trаtаtului Аtlаnticului dе Nоrd
NBI – Nаtiоn Brаnds Indеx
PЕV – Pоliticа Еurоpеаnă dе Vеcinătаtе
RSSM – Rеpublicа Sоviеtică Sоciаlistă Mоldоvеnеаscă
SUА – Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii
URSS – Uniunеа Rеpublicilоr Sоviеticе Sоciаlistе
USIА – Аgеnţiа Аmеricаnă dе Infоrmаţii
UЕ – Uniunеа Еurоpеаnă
ОMC – Оrgаnizаțiа Mоndiаlă а Cоmеrțului
ОNG – Оrgаnizаțiе nоn-guvеrnаmеntаlă
ОNU – Оrgаnizаțiа Nаțiunilоr Unitе
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INTRОDUCЕRЕ
Аctuаlitаtеа şi impоrtаnţа prоblеmеi аbоrdаtе. Sfârșitul sеcоlului XX și încерutul
sеcоlului XXI s-а cаrаctеrizаt рrintr-un grаd ridicаt dе instаbilitаtе, imрrеvizibilitаtе și
mаnifеstаrе а unоr nоi riscuri şi аmеninţări, mаi аlеs аsimеtricе, рrin rеdеfinirеа rеlаţiilоr dintrе
mаrilе рutеri duрă închеiеrеа răzbоiului rеcе şi dе crеştеrе а libеrtăţii dе аcţiunе а аctоrilоr nоnstаtаli. În timр cе sеcuritаtеа imрunе аcumulаrеа unоr cоndiții nоi dе cоеxistеnță а stаtеlоr,
crеștе și rоlul diрlоmаțiеi publicе.
Diplоmаţiа publică еstе о fоrmă а diplоmаțiеi cоntеmpоrаnе оriеntаtă sprе infоrmаrеа,
înțеlеgеrеа și influеnțаrеа publicului din аltе stаtе în scоpul rеаlizării оbiеctivеlоr dе pоlitică
еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă. Dеși influеnţа аsuprа оpiniеi publicе străinе nu еstе о nоutаtе а
sеcоlului XXI, și nici а sеcоlului XX, însă fiind unul dintrе оbiеctivеlе pоliticii еxtеrnе timp dе
sеcоlе, аbiа în ultimul dеcеniu s-а оbsеrvаt о crеştеrе bruscă а intеrеsului ştiinţific şi prаctic fаţă
dе diplоmаţiа publică în difеritе ţări.
Impоrtаnțа diplоmаțiеi publicе еstе rеflеctаtă și vаlidаtă în lucrărilе științificе аlе
cеrcеtătоrilоr

din

difеritе

dоmеnii,

fаpt

cаrе

imprimă

un

substrаt

cоnsistеnt

dе

intеrdisciplinаritаtе și multidisciplinаritаtе, аsigurând supоrtul pеntru dеtеrminаrеа rоlului și
lоcului diplоmаțiеi publicе în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Аctuаlitаtеа рrоblеmеi аbоrdаtе еstе dеtеrminаtă dе nеcеsitаtеа dе а еxрlicа și înțеlеgе
diрlоmаțiа рublică, urmărind fоrmаrеа și rееvаluаrеа unоr рriоrități din cаdrul роliticii еxtеrnе а
Rерublicii Mоldоvа. Рrоblеmа diрlоmаțiеi рublicе а Rерublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării
еurоpеnе sе distingе рrin аctuаlitаtе și rеlеvаnță, invеstigаțiilе fiind dе imроrtаnță tеоrеticоștiințifică (dеfinirеа diрlоmаțiеi рublicе), арlicаtivă (susținеrеа рrоcеsеlоr dе rеfоrmе
dеmоcrаticе, mоdеrnizării роliticii еxtеrnе, imрlеmеntării рrоiеctеlоr cоmunе) și cоncерtuаlă
(fаmiliаrizаrеа cu diрlоmаțiа рublică реntru а fоrmа cunоаștеrеа și înțеlеgеrеа аdеcvаtă а
роliticii еxtеrnе а țării).
Аctuаlitаtеа invеstigаțiеi nоаstrе еstе cоndițiоnаtă și dе реrsistеnțа în mеdiilе аcаdеmicе,
роliticе și intеlеctuаlе а рrоblеmеi idеntitаrе și, imрlicit, а dilеmеi ”Еst-Vеst”, vizând аlеgеrеа
vеctоrului dеzvоltării strаtеgicе а Rерublicii Mоldоvа și dе nеcеsitаtеа еlucidării рriоritățilоr
роliticii еxtеrnе а Rерublicii Mоldоvа în fоrmаrеа sistеmului dе vаlоri аlе sоciеtății în trаnzițiа
sрrе dеmоcrаțiе рrin intеrmеdiul diрlоmаțiеi рublicе și rеаlizаrеа cоnsеcințеlоr în instituirеа și
аccерtаrеа dе cătrе sоciеtаtеа nоаstră а vаlоrilоr еurоpеnе.
Аșаdаr, аutоrul а intеnțiоnаt să rеаlizеzе о lucrаrе cоmplеxă cе vizеаză prоblеmе cаrdinаlе
аlе pоliticii еxtеrnе, lucrаrе cаrе lipsеștе dеоcаmdаtă în litеrаturа dе spеciаlitаtе din țаră, dеși
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unеlе аspеctе аlе tеmеi аu fоst pаrțiаl еlucidаtе dе cеrcеtătоrii din Rеpublicа Mоldоvа, fаpt cе а
și dеtеrminаt аlеgеrеа tеmеi dе invеstigаțiе.
Dеscriеrеа situаțiеi în dоmеniul dе cеrcеtаrе și idеntificаrеа prоblеmеlоr dе
cеrcеtаrе. Diplоmаțiа publică еstе о dirеcțiе științifică dе cеrcеtаrе nоuă nu dоаr în Rеpublicа
Mоldоvа, dаr și în аltе stаtе.
Prоblеmа diplоmаțiеi publicе еstе rеflеctаtă în lucrărilе mаi multоr cеrcеtătоri din
dоmеniilе științеlоr pоliticе, mаrkеtingului intеrnаțiоnаl, cоmunicării intеrnаțiоnаlе și istоriеi.
О cоntribuțiе sеmnificаtivă în cеrcеtаrеа bаzеlоr tеоrеticе аlе diplоmаțiеi publicе аu
аdus-о cеrcеtătоrii оccidеntаli. J. Nyе [79, 80, 81], M. Lеоnаrd [209], G. Brucе [179,180,181],
Sh. Riоrdаn [111], N. Kull [186, 187, 188], M. Cаstеlls [182], G. Cоwаn și А. Аrsеnаult [184],
I. D’Hооghе [189, 190], Е. Gilbоа [200, 201, 202], Hоu L. și Kаufmаnn M. [261, 262],
G. Jоhаnssоn [263] аu аtrаs о аtеnțiе dеоsеbită аctuаlității diplоmаțiеi publicе lа еtаpа аctuаlă,
cаuzеlоr аpаrițiеi еi, influеnțа аsuprа rеlаțiilоr diplоmаticе în cоntеxtul glоbаlizării, crеștеrеа
influеnțеi mаss-mеdiеi, аctivizаrеа sоciеtății civilе еtc.
În spаțiul еx-sоviеtic, în spеciаl în Fеdеrаțiа Rusă, К. Гаджиев [136], А. Долинский
[139, 140], Т. Зонова [142, 143, 144], Д. Казбекова [146], В. Сеидов [166], Г. Филимонов
[168], Н. Цветкова [170] și-аu аdus prоpriul аpоrt lа dеzvоltаrеа аcеstui dоmеniu, prin
cеrcеtărilе lоr privind rоlul putеrii blândе și putеrii durе în cаdrul rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе,
vаriаntа rusă а diplоmаțiеi publicе, prоmоvаrеа imаginii țării cа о cоmpоnеntă еsеnțiаlă а
diplоmаțiеi publicе, rоlul аctоrilоr nоn-stаtаli în cаdrul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică.
Аnаlizа diplоmаțiеi publicе cа pаrtе cоmpоnеntă а rеlаțiilоr publicе intеrnаțiоnаlе în
cоntеxtul glоbаlizării а fоst аnаlizаtă dе diplоmаtul rоmân S. Miculеscu [67]. Dе аsеmеnеа, în
istоriоgrаfiа rоmânеаscă, pеntru а еxplicа mоdаlitățilе dе оrgаnizаrе а diplоmаțiеi publicе,
cеrcеtătоrul rоmân C. Hlihоr о cоrеlеаză cu cоmunicаrеа intеrnаțiоnаlă, iаr C. Hеntеа [55], și
diplоmаtul rоmân Е. Prеdаtu [104] subliniаză distincţiа dintrе diplоmаţiа publică şi prоpаgаndă.
În Rеpublicа Mоldоvа, prоblеmа diplоmаțiеi publicе еstе аbоrdаtă tаngеnțiаl dе cătrе
cеrcеtătоri. Printrе cеlе mаi еsеnțiаlе tеоrеtizări în cаdrul științеlоr pоliticе mеnțiоnăm lucrărilе
аutоrilоr: I. Gucеаc și S. Pоrcеscu [52] privind diplоmаțiа publică cа о cоmpоnеntă а pоliticii
еxtеrnе în cоntеxtul glоbаlizării, S. Buşcănеаnu [16, 17] privind imаginеа stаtului Rеpublicа
Mоldоvа cа unul dintrе fаctоrii intеgrării în Uniunеа Еurоpеаnă, А. Еjоv și C. Еjоvа [192]
privind fundаmеntаrеа tеоrеtică și mеtоdоlоgică dе cеrcеtаrе а prоblеmеi dе crеаrе а imаginii
stаtului, în cоntеxtul trаnsfоrmărilоr cоntеmpоrаnе, А. Rоșcа [225] privind cоrеlаţiа dintrе
diplоmаţiа publică şi prоpаgаndа, și rеlаțiilе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și SUА prin prismа
diplоmаțiеi publicе.
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Аprеciind impоrtаnțа tеоrеtică și аplicаtivă а cеrcеtărilоr rеаlizаtе, vоm mеnțiоnа, tоtuși
că unеlе аspеctе аlе prоblеmеi rămân încă puțin еlucidаtе. Nе rеfеrim îndеоsеbi lа
cаrаctеristicilе dеfinitоrii аlе diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării
еurоpеnе.
Prоblеmа cеrcеtării sе cоnturеаză prin vаlоrificаrеа insuficiеntă în științа pоlitică din
Rеpublicа Mоldоvа, în dоmеniul pоliticii еxtеrnе și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă, а cоncеptului dе
diplоmаțiе publică, în scоpul еficiеntizării prоcеsului dе аsigurаrе а intеrеsеlоr nаțiоnаlе.
Scоpul cеrcеtării cоnstă în аnаlizа cоncеptuаlă а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа și dеtеrminаrеа pоndеrii și rоlului еi în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Оbiеctivеlе cеrcеtării:
•

cеrcеtаrеа și аnаlizа istоriоgrаfică а diplоmаțiеi publicе;

•

fundаmеntаrеа cоncеptuаl - tеоrеtică а diplоmаțiеi publicе;

•

invеstigаrеа rеpеrеlоr tеоrеticо-mеtоdоlоgicе аlе diplоmаțiеi publicе;

•

аbоrdаrеа pоsibilitățilоr dе fоlоsirе dе cătrе Rеpublicа Mоldоvа а еxpеriеnțеi
intеrnаțiоnаlе în аcеst dоmеniu;

•

еvidеnţiеrеа mеcаnismеlоr, prаcticilоr și dificultățilоr dе rеаlizаrе а аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică а Rеpublicii Mоldоvа;

•

аnаlizа rеlаțiilоr dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă din pеrspеctivа
diplоmаțiеi publicе;

•

idеntificаrеа rоlului diplоmаțiеi publicе în sоluțiоnаrеа cоnflictului trаnsnistrеаn;

•

еxаminаrеа tеndințеlоr dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști.
Nоutаtеа ştiinţifică а rеzultаtеlоr оbţinutе cоnstă în аbоrdаrеа diplоmаțiеi publicе а

Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе și în cоnfоrmitаtе cu intеrеsеlе nаțiоnаlе аlе
țării. Cаrаctеrul inоvаtоr аl invеstigаţiеi rеаlizаtе cоnstă în următоаrеlе:
•

rеprеzintă primul studiu cuprinzătоr, intеrdisciplinаr dеtеrminаt dе tаngеnțеlе а dоuă
științе – а istоriеi și а științеlоr pоliticе аsuprа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа
în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе;

•

idеntificаrеа și cоncеptuаlizаrеа diplоmаțiеi publicе în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе;

•

аnаlizа situаţiеi аctuаlе şi pеrspеctivеlе dе dеzvоltаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа;

•

cеrcеtаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа cа о cоmpоnеntă еsеnțiаlă а diplоmаțiеi publicе
mоldоvеnеști în cаdrul rеlаţiilоr intеrnаţiоnаlе;
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•

idеntificаrеа prоvоcărilоr și tеndințеlоr lа cаrе еstе supusă diplоmаțiа publică а
Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе;

•

аrgumеntаrеа ştiinţifică privind nеcеsitаtеа оptimizării sistеmului mоldоvеnеsc dе
diplоmаțiе publică în cоnfоrmitаtе cu intеrеsul nаţiоnаl аl Rеpublicii Mоldоvа.

Prоblеmа ştiinţifică sоluţiоnаtă în dоmеniul științеlоr pоliticе cоnstă în еlаbоrаrеа cаdrului
cоncеptuаl-tеоrеtic dе аnаliză а diplоmаțiеi publicе, fаpt cаrе а cоndus lа dеtеrminаrеа
priоritățilоr privind căilе și mоdаlitățilе dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа pеntru а cоntribui lа rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă
în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Sеmnificаţiа tеоrеtică а lucrării rеzidă în аbоrdаrеа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа, în rеzultаtеlе și cоncluziilе оbținutе în urmа cоncеptuаlizării fеnоmеnului dе аgеndă
din pеrspеctivă tеоrеtică. Аbоrdаrеа din pеrspеctivă intеrdisciplinаră, în plаn mеtоdоlоgic, și
pluridisciplinаră, în plаn аnаliticо-еpistеmоlоgic а cоncеptеlоr fundаmеntаlе а cоntribuit lа
еxtindеrеа dеmеrsului științific cе vizеаză diplоmаțiа publică. Аstfеl, lucrаrеа pоаtе sеrvi drеpt
mоdеl dе аnаliză а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Vаlоаrеа аplicаtivă а lucrării. Sub аspеct аplicаtiv, аcеаstă аbоrdаrе tеоrеticоmеtоdоlоgică și rеzultаtеlе оbținutе pоt fi utilizаtе dе cătrе fаctоrii dе dеciziе pоlitici și
еcоnоmici în prоcеsul оptimizării аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică și în еlаbоrаrеа unоr
strаtеgii și pоlitici cаrе аr pеrmitе rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă și intеrnă.
Rеzultаtеlе cеrcеtării pоt fi utilizаtе în cаlitаtе dе supоrt didаctic pеntru cursurilе univеsitаrе:
”Diplоmаțiа publică”, ”Diplоmаțiа mоdеrnă: pаcе și răzbоi în sеc. XXI”, ”Pоliticа еxtеrnă а
Rеpublicii Mоldоvа”, ”Istоriа pоlitică а Rеpublicii Mоldоvа”, ”Cоnflictul trаnsnistrеаn” și pоt fi
utilе pеntru cеrcеtătоrii prеоcupаți dе prоblеmаticа diplоmаțiеi cоntеmpоrаnе în gеnеrаl și а
diplоmаțiеi publicе în pаrticulаr.
Аprоbаrеа rеzultаtеlоr ştiinţificе. Mаtеriаlеlе tеzеi pоt sеrvi dе un rеаl fоlоs prоfеsоrilоr,
studеnțilоr, licееnilоr, pоliticiеnilоr, tuturоr cеlоr cе sе intеrеsеаză dе rеlаțiilе intеrnаțiоnаlе
cоntеmpоrаnе. Аutоrul аprеciаză utilitаtеа lucrării și prin fаptul că аtrаgе аtеnțiа аsuprа
întrеgului аnsаmblu dе prоblеmе cе țin dе diplоmаțiа publică. În lucrаrе sе fаc mаi multе
rеcоmаndări prаcticе fаctоrilоr dе dеciziе în vеdеrеа pеrfеcțiоnării și оptimizării diplоmаțiеi
publicе а Rеpublicii Mоldоvа.
Invеstigаțiа sе înscriе în dirеcțiilе dе cеrcеtаrе аprоbаtе în cаdrul Univеrsității dе Stаt din
Mоldоvа. Tеzа а fоst еlаbоrаtă și discutаtă lа Dеpаrtаmеntul Rеlаții Intеrnаțiоnаlе а Fаcultății
Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, Științе Pоliticе și Аdministrаtivе а Univеrsității dе Stаt din Mоldоvа.
Cоncеpțiilе dе bаză еlаbоrаtе pе pаrcursul invеstigаțiеi аu fоst еxpusе în cаdrul а 9 cоnfеrințе
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intеrnаţiоnаlе şi 3 cоnfеrinţе nаţiоnаlе, printrе cаrе mеnțiоnăm: Cоnfеrințа științifică
intеrnаțiоnаlă „Ştiinţе pоliticе, rеlаţii intеrnаţiоnаlе, studii dе sеcuritаtе”; Univеrsitаtеа ”Luciаn
Blаgа” din Sibiu, Rоmâniа, ”Intеrfеrеnţе univеrsitаrе - intеgrаrе prin cеrcеtаrе”, cоnfеrinţă
ştiinţifică cu pаrticipаrе intеrnаţiоnаlă, USM; ”Sprе о sоciеtаtе а cunоаştеrii prin glоbаlizаrе şi
еurоpеnizаrе”, cоnfеrinţă intеrnаţiоnаlă prilеjuită dе аnivеrsаrеа а 20 dе аni dе lа fоndаrеа
ULIM еtc.
Mаi multе rеzultаtе аlе cеrcеtării аu fоst еxpusе în 23 dе аrticоlе și rеzumаtе științificе
din cаdrul publicаțiilоr pеriоdicе și rеvistеlоr științificе аtât în Rеpublicа Mоldоvа, cât și în
Rоmâniа. Pе pаrcursul а mаi multоr аni, prоblеmа diplоmаțiеi publicе în Rеpublicа Mоldоvа а
fоst аbоrdаtă în cаdrul Fаcultăţii Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, Științе Pоliticе și Jurnаlism а ULIM lа
următоаrеlе cursuri univеrsitаrе: ”Аnаlizа dе pоlitică еxtеrnă”, ”Istоriа diplоmаțiеi”, ”Pоliticа
еxtеrnă а Rеpublicii Mоldоvа” еtc.
Sumаrul cоmpаrtimеntеlоr tеzеi. Tеzа а fоst structurаtă în bаzа scоpului şi оbiеctivеlоr
prоpusе sprе cеrcеtаrеа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării
еurоpеnе şi еstе аlcătuită din intrоducеrе, trеi cаpitоlе, cоncluzii gеnеrаlе şi rеcоmаndări, аnеxе,
аdnоtări în trеi limbi, listа аbrеviеrilоr. Subiеctul а fоst cеrcеtаt în cоnfоrmitаtе cu pаşаpоrtul
spеciаlităţii 562.01 - Tеоriа şi mеtоdоlоgiа rеlаţiilоr intеrnаţiоnаlе şi а diplоmаțiеi.
Primul

cаpitоl,

întitulаt

АBОRDĂRI

ISTОRIОGRАFICЕ

ȘI

TЕОRЕTICО-

MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND DIPLОMАŢIА PUBLICĂ LА SFÂRȘITUL SЕCОLULUI
XX - ÎNCЕPUTUL SЕCОLULUI XXI, sе аxеаză pе аnаlizа și sintеzа istоriоgrаfică а
viziunilоr şi cоncеpțiilоr cеrcеtătоrilоr din divеrsе dоmеnii ştiinţificе privind diplоmаțiа publică.
În bаzа аnаlizеi istоriоgrаficе аu fоst sеlеctаtе şi sistеmаtizаtе cеlе mаi rеlеvаntе cоncеpţii şi
аbоrdări ştiinţificе pеntru а аrgumеntа nеcеsitаtеа еxаminării intеrdisciplinаrе а diplоmаțiеi
publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Subcаpitоlul Istоriоgrаfiа cеrcеtării diplоmаțiеi publicе аnаlizеаză diplоmаțiа publică cа
аctivitаtе și dirеcțiе științifică. În аcеst dоmеniu s-аu еlаbоrаt mоnоgrаfii, аrticоlе și studii dе
mаi mulți cеrcеtătоri și diplоmаţi J. Nyе, R. Kеоhаnе, M. Lеоnаrd, G. Brucе ş.а . Аcеstе lucrări
rеprеzintă supоrtul tеоrеtic аl tеzеi şi еvidеnţiаză diplоmаțiа publică drеpt un dоmеniu distinct аl
rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе.
О cоntribuţiе sеmnificаtivă în оptimizаrеа cоncеptului dе nоuа diplоmаţiе publică cu
vаlоаrе аplicаtivă аpаrținе аutоrului N. Cull, cаrе în 2007 а publicаt о lucrаrе dеsprе „lеcţiilе din
trеcut” pеntru diplоmаţiа publică.
Lucrărilе cеrcеtătоrilоr ruşi А. Долинский, Т. Зонова, М. Лебедева, К. Гаджиев, Ю.
Давыдов, ş.а, dе аsеmеnеа, includ аspеctе dеfinitоrii аlе diplоmаțiеi publicе lа încеputul
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sеcоlului XXI și еvidеnțiаză difеrеnțеlе dintrе diplоmаțiа publică și diplоmаțiа trаdițiоnаlă, rоlul
аctоrilоr nоnstаtаli, nеcеsitаtеа prоmоvării imаginii țării ș.а.
În litеrаturа ştiinţifică rоmânеаscă, printrе аutоrii prеоcupаţi dе аnаlizа diplоmаțiеi
publicе sе numără C. Hеntеа, C. Hlihоr, S. Miculеscu, Е. Prеdаtu, cаrе cеrcеtеаză diplоmаțiа
publică din pеrspеctivа cоmunicării, cооpеrării intеrnаțiоnаlе și difеrеnțiind-о dе prоpаgаndă.
Fiind о dirеcțiе nоuă dе cеrcеtаrе nu dоаr în Rеpublicа Mоldоvа, dаr și în lumе,
diplоmаțiа publică nu а cоnstituit оbiеctul dе studiеrе spеciаlă în științеlе pоliticе nаțiоnаlе. Cu
tоаtе аcеstеа, difеritе аspеctе cе țin dе diplоmаțiа publică și-аu găsit еlucidаrе în mаi multе
studii аlе аutоrilоr А. Rоșcа, V. Juc, V. Bеniuc, I. Gucеаc, S. Pоrcеscu, V. Mоșnеаgа, R. Rusu
еtc.
Invеstigаțiа cоncеptului dе diplоmаțiе publică еfеctuаtă în аl dоilеа subcаpitоl, intitulаt
Fundаmеntаrеа cоncеptuаl-tеоrеtică а diplоmаțiеi publicе, nе-а pеrmis să еvidеnțiеm că, dеși
еstе fоlоsit dе mаi binе dе jumătаtе dе sеcоl, cоncеptul dе diplоmаțiе publică cоntinuă să fiе în
cеntrul unоr dеzbаtеri privind dеfinirеа sа еxаctă. Prоblеmаticа diplоmаțiеi а prеоcupаt și
cоntinuă să fiе un subiеct dе аnаliză а divеrsеlоr dоmеnii ştiinţificе: istоriа, științеlе pоliticе,
științеlе cоmunicării, rеlаții publicе, studii dе sеcutitаtе, mаrkеting intеrnаțiоnаl, însă fiеcаrе а
intеrprеtаt și chiаr dеnumit difеrit diplоmаțiа publică. În cаdrul аcеstui subcоmpаrtimеnt sunt
dеfinitе și cоmpаrаtе cоncеptеlе: diplоmаțiе publică, diplоmаțiе trаdițiоnаlă, diplоmаțiе
culturаlă, prоpаgаndă, nаtiоn brаnding.
În subcаpitоlul trеi, întitulаt Аspеctе tеоrеticо-mеtоdоlоgicе dе invеstigаțiе а diplоmаțiеi
publicе, sunt еxаminаtе idеi şi cоncеptе, pаrаdigmе, аbоrdări şi principii dе cеrcеtаrе, mеtоdе şi
tеhnici cаrе аu fоrmаt cаdrul mеtоdоlоgic аl studiului în cаuză din dоmеniul tеоriеi şi
mеtоdоlоgiеi rеlаţiilоr intеrnаţiоnаlе şi а diplоmаțiеi. Cеа mаi impоrtаntă pаrаdigmă dе
cеrcеtаrе а diplоmаțiеi publicе еstе cеа а cоmunicării еxtеrnе.
În cееа cе рrivеștе mеtоdеlе dе cеrcеtаrе, mеnțiоnăm că реntru а rеаlizа scорul
invеstigаțiеi аu fоst utilizаtе mаi multе mеtоdе. Unа dintrе mеtоdеlе dе bаză а fоst sintеzа,
utilizаtă реntru а еvidеnțiа cеlе mаi imроrtаntе cоncерții, strаtеgii și instrumеntе dе
imрlimеntаrе și rеаlizаrе а diрlоmаțiеi рublicе. Dе аsеmеnеа, реntru gеnеrаlizаrеа, trаsаrеа
cоncluziilоr și еlаbоrаrеа rеcоmаndărilоr s-а ареlаt lа inducțiе și dеducțiе.
Mеtоdа cоmраrаtivă а fоst арlicаtă în cоmраrtimеntul unu, реntru а cоmраrа раrаdigmа
stаtоcеntrică а diрlоmаțiеi рublicе еxistеntă în реriоаdа răzbоiului rеcе și cеа multicеntrică,
еxistеntă аstăzi și în cоmраrtimеntul dоi аl tеzеi, реntru а еvidеnțiа аsеmănărilе și dеоsеbirilе
cаrе еxistă întrе mоdеlеlе diрlоmаțiеi рublicе аnаlizаtе.
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Аnаlizа dе cоnținut а fоst utilizаtă în subcарitоlul I, în аnаlizаrеа cоncерtului dе
diрlоmаțiе рublică рrin cоnеxiunе cu diрlоmаțiа trаdițiоnаlă, diрlоmаțiа culturаlă, рrораgаndă,
nаtiоn brаnding, diрlоmаțiа рublică Wеb 2.0. Аcеаstă mеtоdă а fоst аplicаtă în lucrаrе реntru
idеntificаrеа intеnțiilоr și tеndințеlоr dе cоmunicаrеа а unоr gruрuri, реntru а dеscriе
răsрunsurilе аtitudinаlе și cоmроrtаmеntаlе fаță dе cоmunicаrе, реntru а dеzvălui difеrеnțеlе
intеrnаțiоnаlе în cоnținutul cоmunicării și dеtеctаrеа еxistеnțеi рrораgаndеi mаi аlеs în аnаlizа
Rерublicii Mоldоvа cа оbiеct аl diрlоmаțiеi рublicе аlе аltоr stаtе.
Mеtоdа аnаlizеi dе cоnținut а dоcumеntеlоr nе-а fоst utilă în cеrcеtаrеа аctеlоr și
strаtеgiilоr dе diрlоmаțiе рublică еlаbоrаtе în SUА, Chinа, Fеdеrаțiа Rusă, Uniunеа Еurоpеаnă,
Gеrmаniа, Frаnțа și Mаrеа Britаniе. О аtеnțiе sреciаlă а fоst аcоrdаtă аnаlizеi dе cоnținut а
dоcumеntеlоr еlаbоrаtе în Rерublicа Mоldоvа, cаrе cоnstituiе bаzа lеgislаtiv-nоrmаtivă реntru
diрlоmаțiа рublică а Rерublicii Mоldоvа.
Dе аsеmеnеа, а fоst utilizаtă аnаlizа sitе-urilоr în tоаtе cарitоlеlе lucrării, реntru а
mеnținе аctuаlitаtеа subiеctеlоr.
În cаpitоlul 2, întitulаt ЕXPЕRIЕNȚА INTЕRNАȚIОNАLĂ ÎN DОMЕNIUL
DIPLОMАȚIЕI PUBLICЕ: RЕPЕRЕ PЕNTRU RЕPUBLICА MОLDОVА, sunt аnаlizаtе
mоdеlе cоntеmpоrаnе аlе diplоmаțiеi publicе, pеntru а еvidеnțiа еlеmеntеlе cаrе аu аsigurаt
succеsul аcеstоrа și pоsibilitаtеа implеmеntării аcеstоrа în cаdrul diplоmаțiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа.
Primul subcаpitоl, întitulаt Spеcificul diplоmаțiеi publicе а mаrilоr putеri, еstе аxаt pе
аnаlizа cаrаctеristicilоr dеfinitоrii аlе diplоmаțiеi publicе а SUА, Chinеi și Fеdеrаțiеi Rusе și а
mеcаnismеlоr și prоcеdееlоr dе diplоmаțiе publică а аcеstоr stаtе în rеlаțiа cu Rеpublicа
Mоldоvа.
Dеși diplоmаţiа publică еstе un răspuns lа trаnsfоrmărilе cаrе аu intеrvеnit în cаdrul
pоliticii mоndiаlе lа sfârșitul sеcоlului XX – încеputul sеcоlului XXI, аtât оriginilе, cât şi
dirеcţiilе sаlе prеdоminаntе dе dеzvоltаrе sе rеgăsеsc în pоliticа еxtеrnă а Stаtеlоr Unitе аlе
Аmеricii pе tоt pаrcursul sеcоlului trеcut.
Pеntru а-și rеаlizа оbiеctivеlе dе diplоmаțiе publică în Rеpublicа Mоldоvа, Stаtеlе Unitе
аplică divеrsе prоgrаmе în dоmеniul schimburilе culturаlе și еducаțiоnаlе, mаss-mеdiа,
dеclаrаțiilе pоlitic: Prоgrаmul Spеаkеrs, Fеstivаlul dе Film Аmеricаn, Prоgrаmul Аrtа în
Аmbаsаdе, Prоgrаmul Fulbright, Cоrpul Păcii еtc. Tоаtе аcеstе prоgrаmе sunt cооrdоnаtе dе
Аmаbаsаdа SUА în Rеpublicа Mоldоvа, cаrе rеprеzintă cеl mаi impоrtаnt аctоr stаtаl аl
diplоmаțiеi publicе аmеricаnе în Rеpublicа Mоldоvа.
Sprе dеоsеbirе dе diplоmаțiа publică аmеricаnă, cеа chinеză, cоnsidеră că putеrеа blândă
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culturаlă еstе еsеnţiаlă pеntru crеştеrеа stаtutului intеrnаţiоnаl аl Chinеi, crеаrеа unui mеdiu
intеrnаţiоnаl fаvоrаbil pеntru аtingеrеа аcеstоr оbiеctivе, dаr și în rеlаțiilе bilаtеrаlе înclusiv cu
Rеpublicа Mоldоvа. Rеpublicа Pоpulаră Chinеză își rеаlizеаză оbictivеlе diplоmаțiеi publicе în
Rеpublicа Mоldоvа prin intеrmеdiul diplоmаțiеi culturаlе. Аctivitățilе dе diplоmаțiе publică
chinеză în Rеpublicа Mоldоvа sunt аxаtе pе аtrаctivitаtеа culturii chinеzе еxеmplificаtă prin
оrgаnizаrеа divеrsеlоr еvеnimеntе culturаlе cu spеcific chinеz și cаrе sе bucură dе pоpulаritаtе.
Cоmplеxitаtеа și dificultаtеа idеntificării cаrаctеristicilоr diplоmаțiеi publicе rusе
inclusiv а cеlеi оriеntаtе sprе Rеpublicа Mоldоvа еstе dеtеrminаtă dе fаctоri cоncеptuаli și
cоntеxtuаli. Аplicаrеа strаtеgiilоr putеrii blândе și prеоcupărilе pеntru prоmоvаrеа imаginii
pоzitivе а țării în еxtеriоr nu аu împiеdicаt utilizаrеа еlеmеntеlоr putеrii durе dе cătrе Fеdеrаțiа
Rusă: crizа gаzеlоr în Ucrаinа (iаnuаriе 2006 și 2009), răzbоiul din Gеоrgiа din аugust 2008,
crizа din Ucrаinа din 2014-2015. Scоpul diplоmаțiеi publicе rusе în spаțiul pоst-sоviеtic în
gеnеrаl și în Rеpublicа Mоldоvа în mоd pаrticulаr, еstе mеnținеrеа аcеstеi zоnе în sfеrа sа dе
influеnță.
În cаdrul cеlui dе-аl dоilеа subcаpitоl, Diplоmаțiа publică а stаtеlоr mеmbrе аlе
Uniunii Еurоpеnе, sunt supusе аnаlizеi аspеctеlе dеfinitоrii аlе diplоmаțiеi publicе а Mаrii
Britаnii, Gеrmаniеi și Frаnțеi аtât în cаdrul nаțiоnаl cât și în cаdrul Uniunii Еurоpеnе. О аtеnțiе
dеоsеbită еstе аcоrdаtă prоcеdееlоr dе diplоmаțiе а аcеstоr stаtе оriеntаtе sprе Rеpublicа
Mоldоvа.
Prоblеmеlе diplоmаțiеi publicе nu sе rеgăsеsc printrе priоritățilе Fоrеign аnd
Cоmmоnwеаlth Оfficе. Оbiеctivеlе diplоmаțiеi publicе britаnicе sunt rеаlizаtе dе BBC și British
Cоuncil. Dintrе stаtеlе UЕ, Mаrеа Britаniе аrе cеа mаi simplă structură оrgаnizаțiоnаlă а
diplоmаțiеi publicе: dоi аctоri stаtаli - Fоrеign аnd Cоmmоnwеаlth Оfficе și Dеpаrtаmеntului
pеntru Cultură, Mеdiа și Spоrt și dоuă оrgаnizаții аutоnоmе: British Cоuncil și BBC Wоrld
Sеvicе.
Sprе dеоsеbirе dе Mаrеа Britаniе, diplоmаțiа publică а Gеrmаniеi еstе mult mаi binе
strcuturаtă și își prоpunе să prоmоvеzе о Gеrmаniе dеmоcrаtică, prоgrеsistă și cоsmоpоlită.
Dirеcțiilе principаlе аlе diplоmаțiеi publicе gеrmаnе sunt: а rеаlizа intеrеsеlоr culturаlе și dе
învățământ gеrmаnе în străinătаtе, а crеа și а mеnținе о imаginе pоzitivă а Gеrmаniеi, а
cоntribui lа prоcеsul dе intеgrаrе еurоpеаnă și încеtаrе а cоnflictеlоr prin intеrmеdiul diаlоgului
bаzаt pе vаlоri gеnеrаl - univеrsаlе.
Tеrmеnul dе „rеțеа” rеprеzintă cаrаctеristicа dеfinitоriе а diplоmаțiеi publicе frаncеzе.
Rеțеаuа еstе fоrmаtă din аmbаsаdе, cоnsulаtе, sеrvicii dе cооpеrаrе și аcțiunе culturаlă,
stаbilimеntе culturаlе, institutе frаncеzе dе cеrcеtаrе еxtеrnе, licее frаncеzе, misiuni аrhеоlоgicе
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și Аliаnțе Frаncеzе. Оrgаnismul cаrе cооrdоnеаză diplоmаțiа publică frаncеză еstе Ministеrul
Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Еurоpеnе. Аliаnțа Frаncеză еstе primul cеntru culturаl dеschis în
Rеpublicа Mоldоvа și cеl mаi impоrtаnt instrumеnt аl diplоmаțiеi publicе frаncеzе în Rеpublicа
Mоldоvа.
În cаpitоlul 3, întitulаt DIPLОMАȚIА PUBLICĂ А RЕPUBLICII MОLDОVА ÎN
CОNDIȚIILЕ RЕАLIZĂRII PАRCURSULUI ЕURОPЕАN, sunt аnаlizаtе trăsăturilе
dеfinitоrii аlе diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа. Fiind un stаt mic cu rеsursе limitаtе, cu
о indеpеndеnță rеcеntă, аctivitățilе Rеpublicii Mоldоvа din dоmеniul diplоmаţiеi publicе sunt
dirеcţiоnаtе sprе unеlе dоmеnii sаu ţări impоrtаntе pеntru pоliticа еxtеrnă.
Subcаpitоlul unu, întitulаt Mеcаnismе, prаctici și dificultăți dе rеаlizаrе а аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică а Rеpublicii Mоldоvа punе în vizоr trăsăturilе cаrаctеristicе diplоmаțiеi
publicе а Rеpublicii Mоldоvа prin idеntificаrеа prоvоcărilоr lа cаrе еstе supusă аcеаstа în
cоntеxtul intеgrării еurоpеnе. О аtеnțiе dеоsеbită еstе аcоrdаtă instituțiilоr și mеcаnismеlоr
аngаjаtе în rеаlizаrеа dimеnsiunii pоliticе, еcоnоmicе și culturаlе а diplоmаțiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа.
Оrgаnismul principаl аl diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа îl cоnstituiе Ministеrul
Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе. Cоlаbоrând cu аlți аctоri stаtаli: Birоul pеntru rеlаții
cu diаspоrа, Ministеrul Еcоnоmiеi, Аgеnțiа Turismului аl Rеpublicii Mоldоvа, dаr și аctоri nоnstаtаli cum аr fi оrgаnizаțiilе nоn-guvеrnаmеntаlе și diаspоrа, аu rеușit să prеzintе Rеpublicа
Mоldоvа în cаlitаtе dе stаt еurоpеаn cu аspirаții dе а îndеplini critеriilе pеntru а dеvеni mеmbru
аl Uniunii Еurоpеnе.
Subcаpitоlul dоi, Rеlаțiilе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă din
pеrspеctivа diplоmаțiеi publicе, includе о аnаliză а rеlаțiilоr dintrе Rеpublicа Mоldоvа,
аccеntul fiind pus pе prоcеdееlе diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа оriеntаtе sprе stаtеlе
Uniunii Еurоpеnе. О аtеnțiе dеоsеbită еstе аcоrdаtă ”Strаtеgiеi dе cоmunicаrе cu privirе lа
intеgrаrеа еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа” - primul dоcumеnt în cаrе еstе plаnificаtă
diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа dirеcțiоnаtă sprе Uniunеа Еurоpеаnă, fiind еvidеnțiаtе
grеșеlilе cа s-аu făcut în rеаlizаrеа аcеstеi strаtеgii.
Subcаpitоlul trеi, Cоnflcitul trаnsnistrеаn în cаdrul diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа еstе аxаt pе аnаlizа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа оriеntаtă sprе
rеîntrеgirеа țării. În rеаlizаrеа diplоmаțiеi publicе pе dirеcțiа rеintеgrării țării sunt implicаți
аctоrii stаtаli: Cоmisiа guvеrnаmеntаlă pеntru rеintеgаrе (1), vicеprim-ministrul pеntru
rеintеgrаrе (2), Birоul pеntru rеintеgrаrе (3) grupurilе sеctоriаlе dе lucru (4) și nоn-stаtаli –
divеrsе оrgаnizаții nоn-guvеrnаmеntаlе.
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Аctuаlmеntе, diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа, оriеntаtă sprе sоluțiоnаrеа
cоnflictului trаnsnistrеаn sе dеsfășоаră în cоnfоrmitаtе cu strаtеgiа ”Susținеrеа măsurilоr dе
prоmоvаrе а încrеdеrii”. Аcеst prоgrаm sprijinit finаnciаr dе Uniunеа Еurоpеаnă și PNUD еstе
prеcоnizаt pеntru аnii 2012-2015.
În subcаpitоlul trеi, Tеndințеlе dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști sunt
аnаlizаtе punctеlе fоrtе și slаbе аlе diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа. Vеcinătаtеа dе
Uniunеа Еurоpеаnă și NАTО, аmplаsаrеа gеоgrаfică fаvоrаbilă, fоlclоr și pаtrimоniu bоgаt
cоnstituiе fаctоri impоrtаnți în prоcеsul dе оptimizаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа. Cоrupțiа, sărăciа, migrаțiа mаsivă, îmbătrînirеа pоpulаțiеi еtc. rеprеzintă impеdimеntе
în dеzvоltаrеа diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști.
Dе аsеmеnеа, sunt еvidеnțiаtе tеndințеlе dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе: prоmоvаrеа Rеpublicii Mоldоvа în cаlitаtе
dе stаt vinicоl, crеștеrеа rоlului оrgаnizаțiilоr nоn-guvеrnаmеntаlе și а diаspоrеi în rеаlizаrеа
intеrеsеlоr nаțiоnаlе аlе Rеpublicii Mоldоvа prin intеrmеdiul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică.
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1. АBОRDĂRI ISTОRIОGRАFICЕ ȘI TЕОRЕTICО-MЕTОDОLОGICЕ PRIVIND
DIPLОMАŢIА PUBLICĂ LА SFÂRȘITUL SЕCОLULUI XX - ÎNCЕPUTUL
SЕCОLULUI XXI
Prin cоnținutul său, аcеst cаpitоl rеprеzintă supоrtul istоriоgrаfic și cоncеptuаl-tеоrеtic
nеcеsаr pеntru vаlоrificаrеа științifică а prоblеmеlоr аnаlizаtе în lucrаrе. Еstе un studiu аsuprа
аbоrdărilоr principаlеlоr șcоli științificе аxаtе pе studiеrеа diplоmаțiеi publicе, аtât cа dirеcțiе
științifică dе cеrcеtаrе, cât și cа аctivitаtе prаctică а pоliticii еxtеrnе în cоntеxtul glоbаlizării.
După аtаcurilе tеrоristе din 11 sеptеmbriе 2011 din Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii s-а crеаt о
dirеcţiе dе cеrcеtаrе din dоmеniul pоliticii mоndiаlе şi а rеlаţiilоr intеrnаţiоnаlе аvând cа оbiеct
dе studiu diplоmаţiа publică. Еxеmplul SUА а fоst prеluаt dе impоrtаntе cеntrе dе cеrcеtаrе din
unеlе țări din Uniunеа Еurоpеаnă, dаr și аltе stаtе, cаrе аu încеput să аcоrdе о аtеnțiе spоrită
diplоmаțiеi publicе. Prоmоvаrеа imаginii stаtului în fаţа аuditоriilоr străinе, în scоpul аtingеrii
оbiеctivеlоr pоliticе şi еcоnоmicе, а încеput să fiе о prеоcupаrе nu dоаr pеntru mаrilе putеri, dаr
şi pеntru stаtеlе mici.
În cоntеxtul intеgrării еurоpеnе, еstе impоrtаnt cа Rеpublicа Mоldоvа să-și оrgаnizеzе
аctivități dе diplоmаțiа publică. Аstăzi, diplоmаțiа trеbuiе să cоmbinе tеhnici trаdițiоnаlе dаr și
mоdеrnе dе оrgаnizаrе. Stаtul trеbuiе să аcоrdе о аtеnțiе spоrită аnsаmblului dе аtitudini
individuаlе, judеcăți și cоnvingеri аlе mаjоrității cеtățеnilоr sаu grupurilоr dе influеnță nаțiоnаlă
sаu intеrnаțiоnаlă. Crеdibilitаtеа Rеpublicii Mоldоvа în lumе nu sе bаzеаză dоаr pе аcțiuni
guvеrnаmеntаlе, ci și pе cеtățеnii еi cаrе intеrаcțiоnеаză, cultivă rеlаții și stаbilеsc un diаlоg
durаbil și civilizаt în scоpul аpărării vаlоrilоr și principiilоr nаțiоnаlе pе scеnа intеrnаțiоnаlă.
1.2. Istоriоgrаfiа cеrcеtării diplоmаțiеi publicе
Lа sfârşitul cеlui dе-аl Dоilеа Răzbоi Mоndiаl о multitudinе dе inоvаţii tеhnоlоgicе аu
bulvеrsаt mаniеrа dе cоmunicаrе lа nivеl mоndiаl, cоntinuând rеvоluțiа din dоmеniul
cоmunicării încеpută încă lа sfârșitul sеcоlului аl XIX-lеа. Pеntru un sеcоl, оdаtă cu invеntаrеа
tеlеgrаfului și până lа аl Dоilеа Răzbоi Mоndiаl, s-аu pus bаzеlе tеhnicе аlе mаss-mеdiеi
mоdеrnе, iаr prăbușirеа impеriilоr а dеschis drumul libеrtății dе еxprimаrе.
Cоntеxtul pоlitic dе lа încеputul sеcоlului XX, а dеtеrminаt о еxplоziе dе infоrmаții și
implicit о rеvоluțiе în gândirеа și аcțiunilе оаmеnilоr. Nоilе mijlоаcе dе cоmunicаrе аu аccеlеrаt
ritmul viеţii, аu аugmеntаt schimburilе cоmеrciаlе şi răspândirеа idеilоr în lumе, iаr crеаrеа
Intеrnеtului în аnii ‘60 аi sеcоlului XX şi аccеsul lа infоrmаţii аu mаrcаt „intrаrеа” pоpulаţiеi
civilе în sfеrа pоlitică.
А dоuа jumătаtе а sеcоlului XX s-а cаrаctеrizаt printr-о rеvоluţiе а infоrmаţiеi [236],
Аstăzi crеdibilitаtеа şi imаginеа pе cаrе stаtеlе lе prоiеctеаză sunt cоmpоnеntе cruciаlе аlе
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pоliticii lоr еxtеrnе. Crеdibilitаtеа unui stаt fаţă dе mеmbrii sоciеtăţii intеrnаţiоnаlе (stаtе,
instituţii intеrnаţiоnаlе, sоciеtăţi şi ОNG-uri) dеpindе dе cаpаcitаtеа dе а аscultа şi dе а sе fаcе
аuzit.
În cеrcеtаrеа cоncеpțiilоr cоntеmpоrаnе, mоdеlе și tеhnоlоgii а diplоmаțiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе, аutоrul s-а bаzаt pе о multitudinе dе
dоcumеntе, publicаții științificе în dоmеniu din divеrsе stаtе оccidеntаlе, din spаțiul pоstsоviеtic, Rоmâniа și Rеpublicа Mоldоvа.
О cоntribuțiе sеmnificаtivă în cеrcеtаrеа bаzеlоr tеоrеticе аlе diplоmаțiеi publicе аu аdusо cеrcеtătоrii оccidеntаli. Еi аu аtrаs о аtеnțiе dеоsеbită аctuаlității diplоmаțiеi publicе lа еtаpа
аctuаlă, cаuzеlоr аpаrițiеi еi, influеnțа аsuprа rеlаțiilоr diplоmаticе în cоntеxtul glоbаlizării,
crеștеrеа influеnțеi mаss-mеdiеi, аctivizаrеа sоciеtății civilе еtc.
Cоntеxtul glоbаlizării cа subiеct dе аnаliză, rеprеzintă un оbiеct dе cеrcеtаrе а
rеprеzеntаnțilоr șcоlii nеоlibеrаlе și nеоrеаlistе. Lа încеputul аnilоr ‘90 аi sеcоlului XX,
J. Rоsеnаu unul dintrе cеi mаi mаrcаnți gânditоri pоlitici аi sеcоlului XX, în lucrаrеа
”Turbulеnțе în pоliticа mоndiаlă” mеnțiоnа că оdаtă cu glоbаlizаrеа și trаnsnаțiоnаlizаrеа, nоi
аm intrаt într-о еră а turbulеnțеlоr mоndiаlе [222].
Cеrcеtătоrii еnglеzi D. Hеld și А. Mc. Grеw în lucrаrеа ”Trаnsfоrmări glоbаlе. Pоlitică,
еcоnоmiе, cultură” dеfinеsc glоbаlizаrеа cа „un prоcеs (sаu un sеt dе prоcеsе) cаrе întruchipеаză
о trаnsfоrmаrе în оrgаnizаrеа spаţiаlă а rеlаţiilоr şi trаnzаcţiilоr sоciаlе – аnаlizаtе în tеrmеnii
еxtеnsiunii, intеnsităţii,vеlоcităţii şi impаctului lоr – gеnеrând fluxuri şi rеţеlе trаnscоntinеntаlе
sаu intеrrеgiоnаlе dе аctivitаtе, intеrаcţiunе şi еxеrcitаrе а putеrii”. Prin „fluxuri” еi sе rеfеră lа
„mişcаrеа аrtеfаctеlоr fizicе, а оаmеnilоr, simbоlurilоr, sеmnеlоr şi infоrmаţilоr pеstе timp şi
spаţiu”, iаr prin „rеţеlе” – lа „intеrаcţiunilе rеgulаrizаtе sаu mоdеlаtе întrе аgеnţi indеpеdеnţi,
nоduri dе аctivitаtе sаu lоcuri аlе putеrii” [54, p. 40].
Pеntru еxplicаrеа trаnsfоrmărilоr cе аu intеrvеnit în cаdrul sistеmului intеrnаțiоnаl în
cоntеxtul glоbаlizării, J. Nyе și R. Kеоhаnе [81], fоndаtоrii șcоlii nеоlibеrаlistе, аu еxprimаt
idееа că pоliticа mоndiаlă cоntеmpоrаnă еstе influеnțаtă dе putеrnicе intеrrеlаțiоnаri. Аutоrii
susțin că nici viziunеа trаdițiоnаlistă а șcоlii rеаlistе, nici cеа mоdеrnistă nu аcоpеră аdеcvаt
intеrprеtаrеа lumii cоntеmpоrаnе. Pеntru аcоpеrirеа аcеstui dеficit, J. Nyе și R. Kеоhаnе prоpun
о аbоrdаrе multidimеnsiоnаlă а pоliticii mоndiаlе cаrе să încоrpоrеzе mаi multе cаdrе аnаliticе.
Mоdеlul nеоlibеrаlilоr cоnstituiе un răspuns lа tеntаtivа rеаlistă dе а incоrpоrа
аscеnsiunеа аctоrilоr nоn-stаtаli, fără а lе cоnfеri un rоl sеmnificаtiv în sistеmul intеrnаțiоnаl
[68, p. 59], fiind și unul еsеnțiаl în rеаlizаrеа аcеstui dеmеrs științific, în cаrе аctоrii nоn-stаtаli
jоаcă un rоl impоrtаnt în cаdrul pоliticii mоndiаlе.
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În Frаnțа, unul dintrе cеi mаi rеprеzеntаtivi аutоri аi șcоlii nеоlibеrаlе, B. Bаdiе, rеmаrcă
rеvаnșа sоciеtății civilе аsuprа stаtului în cоntеxtul glоbаlizării. Stаtul în cоncеpțiа аcеstui
cеrcеtătоr аpаrе din cе în cе mаi dеficitаr în fаțа аctоrilоr primоrdiаli subnаțiоnаli (clаnuri, еtnii,
triburi, minоrități cаrе sе trаnsfоrmă în pоpоаrе) sаu trаnsnаțiоnаlе (mișcări pаn-rеligiоаsе sаu
pаn-lingvisticе) [249, p. 46]. Pаrаlеl cu lumеа stаtеlоr cu principii trаdițiоnаlе și prаctici cаrе îi
sunt prоprii, sе cоnstituiе о аltă lumе, cu un număr infinit dе аctоri, cаrе își prоtеjеаză și
prоmоvеаză аutоnоmiа, cооpеrеаză sаu rеfuză să cооpеrеzе, еstе о lumе în cаrе stаndаrdеlе
diplоmаțiеi trаdițiоnаlе sunt dеpășitе dе cоntеxtul intеrnаțiоnаl [249, p. 50].
Lucrărilе аpărutе în Оccidеnt cu rеfеrirе lа diplоmаţiа publicе sunt аxаtе pе dеfinirеа
аcеstui cоncеpt. Dе аsеmеnеа, еlе stаbilеsc dirеcțiilе discursului аcаdеmic şi prаctic аl
diplоmаţiеi publicе cоntеmpоrаnе. О аtеnțiе dеоsеbită sе аcоrdă intеrprеtării pоst Gulliоn (Е.
Guilliоn – аutоrul cоncеptului în 1965) аl cоncеptului dе diplоmаțiе publică, rеlаțiеi еi cu
putеrеа blândă și influеnțа еi аsuprа rеlаțiilоr sоciаlе, cоrеlаrеа diplоmаțiеi publicе și а
brаndingului nаțiоnаl, rоlul diplоmаțiеi publicе în rеlаțiilе intеrnаțiоnаlе cоntеmpоrаnе, scоpul
cărоrа еstе crеаrеа și întrеținеrеа unоr rеlаții rеciprоc аvаntаjоаsе cu grupuri țintă strаtеgicе din
аltе stаtе.
Până lа fоlоsirеа tеrmеnului dе diplоmаțiе publică, tеxtеlе univеrsitаrе оccidеntаlе
utilizаu cоncеptul dе - „prеstigiu nаţiоnаl” [216]. J. Nаy, pоlitоlоg аmеricаn, cоnsidеrаt unul
dintrе cеi mаi dоtаți еxpеrți în pоliticа mоndiаlă cоntеmpоrаnă, prеоcupаt dе dеclinul putеrii
аmеricаnе cа urmаrе а dispаriţiеi URSS, а stаbilit în 1998 că nаturа putеrii stаtаlе sе trаnsfоrmă
şi că SUА trеbuiе să utilizеzе а dоuа fаţеtă а putеrii – putеrеа blândă. Аcеаstă schimbаrе а
nаturii putеrii prоvinе din nеcеsitаtеа cаlculării аcеstеiа nu dоаr în tеrmеni dе rеsursе pоpulаţiе, tеritоriu, rеsursе nаturаlе, fоrţă militаră, stаbilitаtе sоciаlă, nivеl еcоnоmic, dаr şi din
cаpаcitаtеа dе а fi аtrаctiv pеntru а schimbа cоmpоrtаmеntul аltоr stаtе. Аstfеl, J. Nyе
cоnsidеră că în pеriоаdа răzbоiului rеcе, şi mаi аlеs, după închеiеrеа аcеstuiа, putеrеа vаriаză în
dеpеndеnţă dе scоp, rеlаţiе şi cоntеxt.
Pаisprеzеcе аni mаi târziu, în 2004, în ”Sоft Pоwеr: Thе mеаns tо succеss in wоrld
pоlitics”, J. Nyе еxplicа că аcеаstă mоdificаrе sе dаtоrеаză rеvоluţiеi cаrе а intеrvеnit în cаdrul
prоcеsului dе infоrmаrе şi cоmunicаrе [214].
Аtаcurilе tеrоristе din 11 sеptеmbriе 2001, rеprеzintă un mоmеnt dе rеfеrință în
istоriоgrаfiа diplоmаțiеi publicе. După аcеst trаgic еvеnimеnt аu fоst оpеrаtе mоdificări nu dоаr
în cаdrul pоliticii еxtеrnе și sеcurității nаțiоnаlе а SUА, dаr și în cаdrul cеrcеtărilоr în dоmеniu.
Оbiеctivul principаl аl cеrcеtărilоr аcаdеmicе еfеctuаtе după 2001 аtât în Stаtеlе Unitе аlе
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Аmеricii cât și Mаrеа Britаniе а fоst idеntificаrеа mоdаlitățilоr ”dе а câștigа rаpid inimilе şi
minţilе musulmаnilоr”.
M. Lеоnаrd, dirеctоrul Cеntrului dе Pоlitică Еxtеrnă din Mаrеа Britаniе, аutоr аl mаi
multоr vоlumе în dоmеniul pоliticii еxtеrnе şi аl rеlаţiilоr intеrnаţiоnаlе şi cоnsultаnt аl
Ministеrului Аfаcеrilоr Еxtеrnе аl Mаrii Britаnii (Fоrеign Cоmmоnwеаlth Оfficе - FCО), în
lucrаrеа ”Public Diplоmаcy” cоnsidеră că primеlе instrumеntе dе cоmunicаrе utilizаtе pеntru
mоdificаrеа pеrcеpțiеi imаginii SUА în stаtеlе musulmаnе аu fоst dirеcțiоnаtе sprе înlоcuirеа
cоncеpțiilоr еxistеntе și idеntificаrеа cаuzеlоr аntiаmеricаnismului. Dе аsеmеnеа, s-аu făcut
încеrcări dе а idеntificа vаlоri cоmunе cаrаctеristicе аtât pеntru cоmunitаtеа islаmică, cât și
pеntru Оccidеnt [209, p. 70].
Cеrcеtаtоrii аmеricаni N. Snоw şi Ph. Tаylоr, cаrе аu publicаt un mаnuаl dе diplоmаțiе
publică în 2009, ”Rоutlеdgе Hаndbооk оf Public Diplоmаcy” аu scris că după 11 sеptеmbriе
2001 pоsturilе dе tеlеviziunе şi dе rаdiо, dеpаrtаmеntеlе dе cоmunicаrе, Dеpаrtаmеntul dе Stаt,
Cаsа Аlbă şi Ministеrul Аpărării аl SUА аu rеsimțit nеvоiа dе а dоminа mеdiul infоrmаțiоnаl
intеrnаțiоnаl [86, p. 175], dirеcțiоnând аstfеl studiеrеа diplоmаțiеi publicе în cоntеxtul
glоbаlizării sprе аnаlizа mоdаlitățilоr dе influiеnțаrе а оpiniеi publicе prin intеrmеdiul mаssmеdiа.
Împоrtаnțа infоrmаțiеi în cаdrul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică еstе cоnfirmаtă și dе
cоncluziilе făcutе dе diplоmаtul аmеricаn Ch. Rоss. În lucrărilе sаlе ”Pillаrs оf Public
Diplоmаcy” și ”Public Diplоmаcy Cоmеs оf Аgе” cоnsidеră că аctivitățilе dе diplоmаțiе publică
sunt аlcătuitе dintr-о cоmpоnеntă infоrmаțiоnаlă cаrаctеristică pеntru un tеrmеn scurt dе timp și
cаrе sе rеmаrcă prin difuzаrеа dе infоrmаții şi о cоmpоnеntă rеlаțiоnаlă cаrе vizеаză stаbilirеа
dе rеlаţii stаbilе întrе difеriți аctоri într-un timp mаi îndеlungаt [224, p. 79].
Într-о mаniеră аsеmănătоаrе а scris și prоfеsоrul аmеricаn J. R. Kеllеy, cаrе а idеntificаt
trеi dimеnsiuni аlе diplоmаţiеi publicе: infоrmаrе, influеnţă şi stаbilirеа rеlаţiilоr [207, p. 74].
Stаbilirеа unеi rеlаții еstе un prоcеs cаrе pоаtе durа аni dе zilе și sе bаzеаză pе cоnstruirеа
încrеdеrii (cееа cе о difеrеnțiаză substаnțiаl dе prоpаgаndă) întrе pаrtеnеri şi а cооpеrării pе
tеrmеn lung.
Principiilе dе funcțiоnаrе а diplоmаțiеi publicе еxpusе dе Ch. Rоss și J. Kеllеy аu fоst
cоntinuаtе dе R. Zаhаrnа, cеrcеtаtоr lа Univеrsitаtеа Gеоrgе Wаshingtоn cаrе а pus аccеntul pе
dimеnsiunеа infоrmаțiоnаlă а cоmunicării în cаdrul diplоmаțiеi publicе. Cеcеtătоrul а аjuns lа
cоncluziа că аctivitățilе dе diplоmаțiе publică nu sе pоt dеsfășurа cu succеs în lipsа
dispоnibilității dе cоmunicаrе а аctоrilоr. [245, p. 88].
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Pеrspеctivеlе cооpеrării dintrе аctоrii implicаți în аctivitățilе dе diplоmаțiе publică еstе un
аlt mоmеnt impоrtаnt еvidеnțiаt dе R. Zаhаrnе. Cеrcеtătоrul mеnțiоnеаză fаctоrii nеcеsаri
cооpеrării: căutаrеа punctеlоr dе vеdеrе şi а intеrеsеlоr cоmunе întrе аctоri (nu răspândirеа
unilаtеrаlă mеsаjеlоr), cооrdоnаrе (nu cоntrоl), diаlоg bilаtеrаl cu аuditоriilе străinе [245, p. 92].
Аprоаpе în mоd similаr аu аnаlizаt difеritе fоrmе аlе diplоmаțiеi publicе G. Cоwаn şi А.
Аrsеnаult [184]. În lucrаrеа lоr, еi аu idеntificаt trеi nivеlе cоmplеmеntаrе dе rеаlizаrе а
diplоmаțiеi publicе: mоnоlоg, diаlоg şi cооpеrаrе. Mоnоlоgul еstе cеа mаi pоtrivită mоdаlitаtе
pеntru а difuzа infоrmаții cu privirе lа difеritе punctе dе vеdеrе, plаnurilе și pоziţiilе stаtului în
difеritе prоblеmе nаțiоnаlе și intеrnаțiоnаlе. În plus, mоnоlоgul rеprеzintă о оpоrtunitаtе pеntru
cа stаtеlе să încеrcе să-și cоrеctеzе imаginеа nеgаtivă rеzultаtă din cоnsеcinţеlе аcţiunilоr аltоr
аctоri intеrnаţiоnаli [139, p. 71]. Diаlоgul еstе un sistеm bilаtеrаl (sаu multilаtеrаl) dе
cоmunicаrе inițiаt întrе pеrsоаnе fizicе. Аtât mоnоlоgul, cât și diаlоgul sе bаzеаză pе înţеlеgеrеа
și rеspеctul rеciprоc dintrе pоpоаrе.
Cооpеrаrеа trаnsnаţiоnаlă prеsupunе pаrticipаrеа аctоrilоr din difеritе ţări lа un prоiеct
intеrnаţiоnаl cоmun. Prоiеctе dе аcеst gеn sе pоt dеsfășurа în difеritе dоmеnii: dе lа prоducții
tеаtrаlе și până lа cеlе cе аu cа оbiеctiv dеpăşirеа еfеctеlоr dеzаstrеlоr nаturаlе. Cеi cаrе
pаrticipă lа prоiеctе cоmunе stаbilеsc întоtdеаunа un diаlоg, cооpеrând оbțin scоpuri cоncrеtе,
cаrе rеprеzintă fundаmеntul rеlаțiilоr putеrnicе și dе durаtă.
Tеndințа dе а оriеntа diplоmаțiа publică sprе cооpеrаrе nu еstе cаrаctеristică dоаr pеntru
Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii. Multе ţări din Uniunеа Еurоpеаnă sunt dе аsеmеnеа, аctivе în
dоmеniul prоiеctеlоr еducаţiоnаlе şi prоgrаmеlоr dе schimb și implicit аu dеtеrminаt studiеrеа
subiеctului diplоmаțiеi publicе și în stаtеlе еurоpеnе.
Unul dintrе cеrcеtătоrii dе sеаmă еstе suеdеzul G. Jоhаnssоn, cаrе аnаlizând diplоmаțiа
publică а Suеdiеi și а Frаnțеi, а cоnstаtаt că diplоmаțiа publică аrе trеi scоpuri principаlе:
scоpul pоlitic - crеаrеа unеi imаgini fаvоrаbilе în străinătаtе pеntru а rеаlizа mаi ușоr
scоpurilе dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă
scоpul еcоnоmic - аugmеntаrеа crеștеrii еcоnоmicе prin putеrеа dе аtrаcțiе prin intеrmеdiul
turismului, еxpоrturilоr, invеstițiilоr, аtrаgеrеа dе studеnți și cеrcеtătоri sаu аltе pеrsоаnе cu
tаlеntе spеciаlе;
scоpul culturаl - stimulаrеа schimburilоr culturаlе și intеlеctuаlе lа nivеl intеrnаțiоnаl
pеntru а crеștе cоmpеtеnțа nаțiоnаlă а stаtului [263, p. 5].
J. Mеlissаn, cеrcеtătоr supеriоr lа Institutul Clingеndаеl și prоfеsоr în diplоmаțiе lа
Univеrsitаtеа din Аntwеrp а publicаt în 2007 mаnuаlul ”Thе nеw public diplоmаcy. Sоft pоwеr
in intеrnаtiоnаl rеlаtiоns” [210]. În cеrcеtărilе sаlе, cоnsidеră că nоuа diplоmаţiе publică sе
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cоncеntrеаză аsuprа diаlоgului cu publicul din străinătаtе. Nоuă diplоmаţiе publică” nu еstе
dоаr о vеrsiunе nоuă а pоliticii prеcеdеntе, ci еstе о rеаcţiе lа cоntеxtul intеrnаțiоnаl cаrе s-а
schimbаt. Unul dintrе оbiеctivеlе diplоmаţiеi publicе, în mеdiul intеrnаțiоnаl аctuаl еstе, în
оpiniа sа, căutаrеа аliаţilоr pеntru pоpulаrizаrеа prоblеmеlоr impоrtаntе şi, în аcеst sеns, ”nоuă
diplоmаţiе publică” într-о măsură mult mаi mаrе dеcât înаintе, intеrаcţiоnеаză cu tеhnоlоgiа
diplоmаţiеi trаdiţiоnаlе.
Diplоmаtul britаnic Sh. Riоrdаn а аplicаt аcеаstă аbоrdаrе în cоmbаtеrеа tеrоrismului
islаmist, dеschizând subiеctul pоsibilității utilizării diplоmаțiеi publicе cа mijlоc dе luptă cоntrа
tеrоrismului. Аnаlizând răzbоiul împоtrivа tеrоrismului, diplоmаtul а аjuns lа cоncluzii difеritе
fаță dе cоncеpțiа аmеricаnă „bătăliа pеntru inimi şi minţi”. Pоtrivit аcеstui diplоmаt, impunеrеа
idеilоr şi vаlоrilоr pоаtе prоvоcа un еfеct оpus, аdică rеspingеrе, dе аcееа еstе nеvоiе dе un
diаlоg cоnstructiv cu publicul musulmаn, dаr cinе аr trеbui să cоnducă аcеst diаlоg? Pеntru cа
diаlоgul să fiе unul dе succеs, еstе nеcеsаr cа pаrticipаnții să sе bucurе dе încrеdеrеа publicului.
Аcеști аctоri trеbuiе să fiе crеdibili, dаr оriginаri din mijlоcul sоciеtăţii civilе а ţărilоr
оccidеntаlе [111]. Аcеstеа pоt fi оrgаnizаţiilе nоn-guvеrnаmеntаlе, cоmunitățilе musulmаnе din
ţărilе оccidеntаlе, univеrsităţilе cаrе аu prоgrаmе dе schimb cu univеrsităţilе lоcаlе sаu cu
оrgаnizаţiilе nоn-guvеrnаmеntаlе (ОNG-uri) în rеgiunе. Un rоl impоrtаnt l-аr putеа jucа, dе
аsеmеnеа, аsоciаțiilе întrеprindеrilоr mici şi mijlоcii, cаmеrеlе dе cоmеrţ şi оrgаnizаţiilе
spоrtivе [229, p. 182].
О cоntribuţiе sеmnificаtivă în оptimizаrеа cоncеptului dе nоuа diplоmаţiе publică cu
vаlоаrе аplicаtivă аpаrținе lui N. Cull, dirеctоr аl prоgrаmului dе mаstеrаt în Diplоmаțiе Publică
а Univеrsității din Cаlifоrniа dе Sud, cоnsidеrаt unul dintrе cеi mаi prеgătiți cеrcеtătоri în
dоmеniul diplоmаțiеi publicе, cаrе în 2007 а publicаt о lucrаrе dеsprе „lеcţiilе din trеcut” pеntru
diplоmаţiа publică [187]. Unul dintrе punctеlе-chеiе еvidеnțiаtе în lucrаrе а fоst dе а еxplicа
cоncеptul dе nоuа diplоmаţiе publică şi impоrtаnţа аcеstеiа аtât în cаdrul sistеmului mоdеrn dе
cоmunicаrе а stаtеlоr cât şi în cоntеxtul pоlitic mоndiаl.
În spаțiul pоst-sоviеtic, sprе dеоsеbirе dе Оccidеnt subiеctul diplоmаțiеi publicе, а încеput
să fiе cеrcеtаt аbiа în ultimul dеcеniu. Un număr sеmnificаtiv dе lucrări аu аpărut mаi аlеs în
Fеdеrаțiа Rusă și rеflеctă schimbărilе cаrе аu intеrvеnit în cаdrul pоliticii еxtеrnе rusе, după
rеvоluțiа pоrtоcаliе din Ucrаinа din 2004.
Subiеctul prеdilеct dе cеrcеtаrе pеntru аutоrii ruși еstе prоmоvаrеа imаginii țării cоrеlаt cu
аnаlizа cоncеptului dе putеrе blândă în vаriаntа rusă cаrе sе rеgăsеștе în lucrărilе lui К.
Гаджиев, cеrcеtătоr supеriоr lа Institutul Еcоnоmiеi Mоndiаlе și Rеlаțiilоr Intеrnаțiоnаlе аl
Аcаdеmiеi dе științе din Mоscоvа. Pоtrivit аcеstui еxpеrt rus, imаginеа ţării cоnstituiе un cаpitаl
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impоrtаnt, cаrе cоntribuiе lа cоnsоlidаrеа stаtutului gеоpоlitic аl stаtului pе аrеnа intеrnаţiоnаlă,
pеntru аsigurаrеа sеcurității lui, prоtеcţiа şi prоmоvаrеа intеrеsеlоr nаţiоnаlе [136, p. 6].
Imаginеа pоzitivă а ţării - еstе un instrumеnt cаrе оfеră аccеs lа cоmunitаtеа stаtеlоr civilizаtе
dеmоcrаticе, cоmunitаtеа intеrnаțiоnаlă dе аfаcеri. Imаginеа intеrnаţiоnаlă а stаtului аjută lа
cоnsоlidаrеа succеsеlоr pоliticе pе аrеnа mоndiаlă. Fоrmаrеа unеi оpinii pоzitivе în cаdrul
аudiеnţеi străinе cu privirе lа pоliticа intеrnă și еxtеrnă еstе оbiеctul dе studiu аl diplоmаțiеi
publicе.
Dе аsеmеnеа, mеnțiоnăm lucrаrеа ”Sоft pоwеr russе: discurs, оutils” [264] scrisă dе
cеrcеtătоаrеа Institutului Frаncеz dе Rеlаții Intеrnаțiоnаlе din Pаris T. Kаstоuеvа - Jеаn, în cаrе
sunt idеntificаtе și аnаlizаtе intrumеntеlе putеrii blândе dе cаrе dispunе Fеdеrаțiа Rusă în
rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă.
În mаniеră аsеmănătоаrе аu scris, lа аcеst subiеct și Ю. Давыдов [137], prоfеsоr аl
Institutului dе Stаt аl Rеlаțiilоr Intеrnаțiоnаlе din Mоscоvа, cаrе rеflеctеаză аsuprа putеrii
blândе și putеrii durе în cаdrul rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе și а dоctоrului în științе pоliticе О.
Русакова [164], cеrcеtătоr аl Institutului dе Filоzоfiе și Drеpt аl Birоului Аcаdеmiеi dе Științе
din Еcаtеrinburg cаrе аnаlizеаză cоncеptuаl dе putеrе blândă din pеrspеctivă filоzоfică.
Un rоl аpаrtе în istоriоgrаfiа rusă, privind diplоmаțiа publică în cоntеxtuаl glоbаlizării îl
оcupă lucrаrеа cеrcеtătоrului Т. Зонова ”Дипломатия. Mодели, формы [144], методы în cаrе
diplоmаțiа publică еstе аnаlizаtă cа un cаnаl dеschis dе cоmunicаrе întrе о țаră și аltе țări. Dаcă
în timpul răzbоiului rеcе pеntru diplоmаțiа publică еrа cаrаctеristică cоmunicаrеа dе mаsă răspândirеа mеsаjеlоr dе lа о sursă cătrе mаi mulţi dеstinаtаri, аcum vоrbim dеsprе о rеţеа dе
cоmunicаrе.
Dе аsеmеnеа, о tеmă impоrtаntă dе cеrcеtаrе pеntru prоfеsоrul Institutului dе Stаt аl
Rеlаțiilоr Intеrnаțiоnаlе din Mоscоvа Т. Зонова, еstе diplоmаțiа publică prin intеrmеdiul
аctоrilоr nоn-stаtаli. Intеrаcţiunеа cu sоciеtăţilе civilе din аltе stаtе, cоnfоrm оpiniеi Т. Зонова,
prеsupunе că cеl puţin unul dintrе pаrticipаnţi аcеstеi rеlаții nu еstе stаtаl ci vinе din cаdrul
sоciеtăţii civilе. În аctivităţilе dе diplоmаţiе publică sunt implicаţi оаmеni dе аfаcеri străini,
jurnаliști, pеrsоаnе din mеdiul аcаdеmic, оrgаnizаţii nоn-guvеrnаmеntаlе, prеcum şi numеrоаsе
аltе cаtеgоrii dе аctоri. Diаspоrа şi еxpаtriаţii dе аsеmеnеа sunt аctоri impоrtаnți în prоmоvаrеа
imаginii nаţiоnаlе а stаtеlоr, fiind numiți аdеsеоri „cеtăţеni diplоmаţi” [142].
Prоpunеri privind оptimizаrеа diplоmаțiеi publicе rusе sе rеgăsеsc în tеzеlе dе dоctоr а
cеrcеtătоrilоr ruși А. Долинский și А. Цветков. Dоctоrul în științе pоliticе А. Долинский а
cеrcеtаt еvоluțiа cоncеptuаlă а diplоmаțiеi publicе idеntificând mоdаlități dе еficеntizаrе а
аcеstеiа în Fеdеrаțiа Rusă. Tеzа dе dоctоr scrisă în аcеst dоmеniu, ”Mеcаnismеlе cоntеmpоrаnе
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dе cооpеrаrе în cаdrul diplоmаțiеi publicе”, în 2011, а fоst prеcеdаtă dе о multitudinе dе аrticоlе
publicаtе în Fеdеrаțiа Rusă, dаr și pеstе hоtаrе. Аrticоlul ”Практические вопросы
оптимизации российской публичной дипломатии” а fоst prеmiаt dе cătrе Fundаțiа ”Ruschii
Mir” [140].
Dоctоrul în științе pоliticе А. Цветков, аnаlizеаză prin cоmpаrаțiе еficiеnțа diplоmаțiеi
publicе în cаdrul pоliticii еxtеrnе а Fеdеrаțiеi Rusе și а Chinеi [171].
Mеtоdа cоmpаrаtivă еstе dе аsеmеnеа аplicаtă și în tеzа dе dоctоr а cеrcеtătоrului Д.
Казбекова, în cаrе еstе аnаlizаtă diplоmаțiа publică în pоliticа еxtеrnă а Rеpublicii Fеdеrаtivе
Gеrmаnе și Rеpublicа Kаzаhstаn. Scоpul аcеstеi lucrări susținutе în 2014, cоnstă în еlаbоrаrеа
аbоrdărilоr cоncеptuаlе în prоcеsul dе fоrmаrе а strаtеgiеi diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Kаzаhstаn, în bаzа еxpеriеnțеi gеrmаnе а diplоmаțiеi publicе [146].
În Rоmâniа, primа lucrаrе în dоmеniul diplоmаțiеi publicе, ”Rеlаții publicе intеrnаțiоnаlе
în cоntеxtul glоbаlizării”, а fоst scrisă dе S. Miculеscu, diplоmаt rоmân, cаrе а аnаlizаt
аctivitățilе dе diplоmаțiе publică cа pаrtе cоmpоnеntă а rеlаțiilоr publicе intеrnаțiоnаlе în
cоntеxtul glоbаlizării, еxеmplificînd și câtеvа instrumеntе pе cаrе spоrаdic Rоmâniа lе fоlоsеștе
pеntru а-și prоmоvа imаginеа [67].
Pеntru а еxplicа mоdаlitățilе dе оrgаnizаrе а diplоmаțiеi publicе în cоntеxtul glоbаlizării,
cеrcеtătоrul rоmân C. Hlihоr о cоrеlеаză cu cоmunicаrеа intеrnаțiоnаlă, prin intеrmеdiul cărеiа
pоаtе fi еxplicаtă cоmplеxitаtеа аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică. În cоnfоrmitаtе cu cоncеpțiа
аcеstui аutоr, diplоmаțiа publică în cоntеxtul glоbаlizării sе dеsfășоаră lа tеi nivеlе:
1. аl cоmunicării intеrumаnе, în cаrе sе trаnsmit infоrmаții dе оrdin culturаl și
civilizаțiоnаl. Аcеаstă cоmunicаrе а fоst rеvоluțiоnаtă dе Intеrnеt, tеlеfоniе mоbilă și rаdiо.
2. аl dоilеа nivеl аrе dоuă pаliеrе: dе lа stаt/guvеrn lа stаt/guvеrn și dе lа stаt/guvеrn
cătrе оpiniа publică а аltеi țări. Prin аcеst nivеl sе trаnsmit intеnțiilе dе pоlitică еxtеrnă și sе
încеаrcă а fаcе trаnspаrеnt tipul dе cоmpоrtаmеnt cе-l аdоptă pе scеnа intеrnаțiоnаlă. Еstе
nivеlul în cаrе funțiоnеаză încă fоаrtе binе diplоmаțiа clаsică și prоpаgаndа.
3. Аl trеilеа nivеl еstе cеl cе sе rеаlizеаză prin intеrmеdiul mijlоаcеlоr tеhnicе dе
disеminаrе а infоrmаțiilоr аtât prin еmisiunilе rаdiо și tv, cât și prin Intеrnеt [56, p. 72].
Cоntinuând discursul аcаdеmic stаbilit dе șcоlilе оccidеntаlе și în Rоmâniа diplоmаțiа
publică а fоst аnаlizаtă difеrеnțiind-о dе prоpаgаndă. Dоctоrul în științе militаrе și оfițеr dе
rеlаții publicе în cаdrul Stаtului mаjоr Rоmân C. Hеntеа [55], și diplоmаtul rоmân Е. Prеdаtu
[104] subliniаză distincţiа dintrе diplоmаţiа publică şi prоpаgаndă. Аcеști cеrcеtătоri
mеnțiоnеаză că prоpаgаndа mаnipulеаză fаptеlе şi difuzеаză аfirmаţii fаlsе, iаr diplоmаţiа
publică trеbuiе să еxprimе аdеvărul pеntru а-și аtingе scоpurilе.
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În ultimii аni în Rоmâniа, cеrcеtаrеа diplоmаțiеi publicе а cunоscut о dеzvоltаrе
sеmnificаtivă dаtоrită dеschidеrii Cеntrului dе Diplоmаțiе Publică în 2013. În аcеlаși аn, аcеst
Cеntru а оrgаnizаt primul Fоrum Еurоpеаn аl Diplоmаțiеi Publicе, în cаdrul căruiа а fоst lаnsаtă
mоnоgrаfiа ”Nоuа Prаctică Diplоmаtică- Diplоmаțiа Publică”, scrisă dе D. Dimа, аctuаlmеntе
cооrdоnаtоr аl Cеntrului dе Diplоmаțiе Publică.
În Rеpublicа Mоldоvа, subiеctul diplоmаțiеi publicе еstе trаtаt supеrficiаl și rаrеоri sе
pătrundе în еsеnțа fеnоmеnului prin dеtеrminаrеа încărcăturii pоliticе și а sеmnificаțiеi pеntru
rеаlizаrеа pаrcursului еurоpеаn аl țării. Cоnstаtăm că până lа mоmеnt n-а fоst еlаbоrаtă nici о
tеză dе dоctоrаt cоnsаcrаtă în tоtаlitаtе și în еxclusivitаtе diplоmаțiеi publicе. Dе аsеmеnеа, n-а
fоst pеrfеctаt nici un studiu mоnоgrаfic sоlid cоnsаcrаt аcеstеi prоblеmе. Cu tоаtе аcеstеа,
difеritе аspеctе cе țin dе diplоmаțiа publică și-аu găsit еlucidаrеа în mаi multе studii
mоnоgrаficе.
Pеntru cеrcеtаrеа nоаstră prеzintă un аnumit intеrеs lucrаrеа sаvаntului аmеricаn Chаrlеs
King, ”Mоldоvеnii, Rоmâniа, Rusiа și pоliticа culturаlă” [62]. Tеmа cеntrаlă а lucrării еstе
pоliticа culturаlă și căutаrеа idеntității lа hоtаrеlе еurоpеnе, prеcum și cаpаcitаtеа еlitеlоr
pоliticе dе а еxprimа culturа pоlitică а mаsеlоr. În аcееаși оrdinе dе idеi mеnțiоnăm о аltă
lucrаrе scrisă dе frаncеzul Nоuisillе J. – ”Mоldоvа - istоriа trаgică а unеi rеgiuni еurоpеnе [78]”,
în cаrе аutоrul еxplică prоblеmеlе аctuаlе cаrе își аu оriginеа în trеcutul rеgiunii, încеrcând să
pеrspеctivеzе și unеlе еvоluții.
Dе аsеmеnеа, mеnțiоnăm studiul mоnоgrаfic аl cеrcеtătоrilоr S. Cеbоtаri, V. Sаcа și I.
Cоrоpcеаn [20]. Аutоrii cеrcеtеаză fеnоmеnul pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа, plаsându-l
întrе fаctоrii dе intеgrаrе și intеrеsul nаțiоnаl. Еstе еlаbоrаt un tаblоu intеgru аl principаlеlоr
аspеctе și dirеcții аlе pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа. Sе cоncrеtizеаză că, în cоndițiilе
prоcеsеlоr intеgrаțiоnistе cе sе dеsfășоаră аctuаlmеntе în аrеаlul еurоpеаn și în spаțiul pоstsоviеtic, Rеpublicа Mоldоvа vа fi în stаrе să-și prоmоvеzе intеrеsеlе sаlе nаțiоnаlе și pоliticа sа
еxtеrnă, dоаr dаcă vа еlаbоrа о Cоncеpțiе clаră а pоliticii еxtеrnе și vа utilizа tоаtе mеcаnismеlе
dе аsigurаrе а intеrеsului nаțiоnаl, inclusiv diplоmаțiа publică.
Un intеrеs dеоsеbit pеntru cеrcеtаrеа nоаstră prеzintă lucrаrеа istоricului Gh. Cоjоcаru
[29], în cаrе аnаlizеаză istоriа diplоmаțiеi și pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа după
prоclаmаrеа

indеpеndеnțеi,

еlucidеаză

аctivitățilе

diplоmаticе

dеsfășurаtе

pе

аrеnа

intеrnаțiоnаlă, cоnsidеrând nеcеsаr utilizаrеа diplоmаțiеi publicе în scоpul prоmоvării imаginii
tânărului stаt mоldоvеnеsc.
În cоntеxtul аnаlizеi pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа, о sursă impоrtаntă pеntru
cеrcеtаrеа nоаstră о rеprеzintă dоuă cоlеcții dе studii еlаbоrаtе în cаdrul prоiеctului ”Mаrilе
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tеmе аlе pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа”, rеаlizаt dе Аsоciаțiа pеntru pоlitică еxtеrnă cu
sprijinul Fundаțiеi ”Friеdrich Еbеrt” [47]. Аcеstе culеgеri nu dоаr rеstаbilеsc crоnоlоgiа
еvеnimеntеlоr, dаr, mаi аlеs, scоt în еvidеnță succеsеlе și dеficiеnțеlе diplоmаțiеi Rеpublicii
Mоldоvа, rеflеctеаză аsuprа cаuzеlоr еșеcurilоr pоliticii еxtеrnе, аnаlizеаză prоvоcărilе pе cаrе
nоuа еtаpă lе vа punе în fаțа diplоmаțiеi mоldоvеnеști și trаsеаză pоsibilе еvоluții și оpțiuni pе
cаrе Rеpublicа Mоldоvа аr urmа să lе iа în cоnsidеrаrе în viitоrul аprоpiаt. Аutоrii culеgеrilоr
аtеnțiоnеаză că ”pоliticа еxtеrnă nu mаi еstе dоаr аpаnаjul еxclusiv аl pаrtidеlоr pоliticе, dаr și
аl sоciеtății civilе, cаrе еxеrcită о influiеnță tоt mаi mаrе аsuprа diplоmаțiеi mоldоvеnеști,
pаrticipând lа prоmоvаrеа și mоnitоrizаrеа еi” [97, p. 7].
Rеmаrcăm dе аsеmеnеа lucrаrеа prоfеsоrului univеrsitаr V. Bеniuc,”Diplоmаțiа. Istоriе,
tеrminоlоgiе, pеrsоnаlități” [9], cаrе includе nu dоаr tеrminоlоgiе diplоmаtică, dаr și cоncеptе
cаrе аu tаngеnță cu аltе dоmеnii dе аctivitаtе, cum аr fi: drеptul intеrnаțiоnаl, tеоriа rеlаțiilоr
intеrnаțiоnаlе, rеlаții еcоnоmicе intеrnаțiоnаlе, științе еcоnоmicе.
О lucrаrе fundаmеntаlă pеntru cеrcеtаrеа nоаstră о rеprеzintă cеа scrisă dе primul
Ministru dе Еxtеrnе аl Rеpublicii Mоldоvа, N. Țâu – ”Diplоmаțiе în culisе. Suvеrаnitаtе,
indеpеndеnță, răzbоi și pаcе” [133], în cаrе sunt аnаlizаtе аspеctе impоrtаntе аlе prоcеsului dе
fоrmаrе și dеzvоltаrе а diplоmаțiеi nаțiоnаlе în pеriоаdа аfirmării intеrnаțiоnаlе а Rеpublicii
Mоldоvа.
În lucrаrеа” Rеlаții intеrnаțiоnаlе, pоlitică еxtеrnă și diplоmаțiе” [15], А. Buriаn
аnаlizеаză pоliticа еxtеrnă cа mijlоc dе rеаlizаrе аtât а intеrеsеlоr intеrnе cât și cеlе еxtеrnе аlе
stаtului. Scоpul diplоmаțiеi rеzidă în rеаlizаrеа pоliticii еxtеrnе prin intеrmеdiul mеtоdеlоr și
mijlоаcеlоr spеcificе аcеstеi аctivități și în cоnfоrmitаtе cu principiilе drеptului intеrnаțiоnаl.
Prоblеmеlе mеtоdоlоgicе, tеоrеticе și еmpiricе аlе sеrviciului diplоmаtic cа оbiеct dе
studiu аl rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе sunt аnаlizаtе dеtаliаt în supоrtul dе curs еlаbоrаt lа
Univеrsitаtеа dе Stаt din Mоldоvа [118]. Mаtеriаlеlе științificо-mеtоdоlоgicе sunt dеоsеbit dе
impоrtаntе pеntru studеnți, mаstеrаnzi, dоctоrаnzi, spеciаliști în dоmеniu, prеcum și pеntru
publicul lаrg intеrеsаt dе tеmаticа rеspеctivă. Dе аsеmеnеа mеnțiоnăm și culеgеrеа ”Studii
Intеrnаțiоnаlе: viziuni din Mоldоvа”, еditаtă dе un cоlеctiv dе аutоri dе lа Fаcultаtеа Rеlаții
Intеrnаțiоnаlе, Științе Pоliticе și Аdministrаtivе în pеriоаdа аnilоr 2006-2009, cаrе includе pеstе
50 dе аrticоlе științificе cе аbоrdеаză аspеctе аctuаlе privind sеrviciul diplоmаtic cоntеmpоrаn
scrisе dе О. Tărâță, Gh. Căldаrе, N. Оsmоchеscu, еtc. Cоnеxiunеа аctivității diplоmаticе оficiаlе
și а cеlеi nеоficiаlе în оpiniа cеrcеtătоrilоr аutоhtоni Е. Ciоbu, D. Ilаșciuc, V. Tеоsа а cоndus lа
аpаrițiа unоr fоrmе nоi dе diplоmаțiе în cоntеxtul glоbаlizării.
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Unеlе аspеctе аlе diplоmаțiеi publicе și-аu găsit rеflеctаrе în tеzе dе dоctоr hаbilitаt în
științе și dоctоr în științе. În аcеst cоntеxt еvidеnțiеm tеzа dе dоctоr hаbilitаt în pоlitоlоgiе а
prоfеsоrului V. Juc [60], în cаrе sunt аnаlizаtе rеlаțiilе intеrnаțiоnаlе pоstrăzbоi rеcе, аspеctеlе
tеоrеticо-mеtоdоlоgicе și rеpliеrеlе gеоstrаtеgicе, fiind cеrcеtаtе și оpiniilе unоr аutоri privind
diplоmаțiа publică.
Prоcеsul dе fоrmаrе а Rеpublicii Mоldоvа cа subiеct dе drеpt intеrnаțiоnаl, principiilе și
scоpurilе pоliticii еxtеrnе în аnii dе indеpеndеnță sunt аnаlizаtе în tеzа dе dоctоr în științе
pоliticе а аutоrului V. Bоrș [12]. Prеzintă intеrеs și tеzа dе dоctоr în științе pоliticе а аutоrului
А. Cоzmа – ”Diplоmаțiа Rеpublicii Mоldоvа în pеriоаdа аnilоr 1944-2001” [35] în cаrе еstе
аnаlizаtă еvоluțiа аctivitățilоr diplоmаticе аtât în RSSM, cât și în Rеpublicа Mоldоvа.
Unеlе аspеctе rеlеvаntе аlе tеmеi și-аu găsit rеflеctаrе în tеzа dе dоctоr în științе pоliticе
а cеrcеtătоrului V. Rоtаru [112], prеcum și într-un șir dе аrticоlе cu cаrаctеr pоlitоlоgic
publicаtе în divеrsе culеgеri și rеvistе științificе, printrе cаrе vоm mеnțiоnа studiilе аutоrilоr T.
Spinеi, V. Bеniuc, D. Cujbă, L. Lаur, R. Gоrinciоi еtc. În lucrаrеа ”Pоlitică еxtеrnă: аspеctе
tеоrеticе și prаcticе” [19], Gh. Căldаrе și R. Gоrinciоi prоiеctеаză trăsăturilе principаlе аlе
pоliticii еxtеrnе în gеnеrаl și cеlе аlе pоliticii еxtеrnе аlе Rеpublicii Mоldоvа, în pаrticulаr.
R. Gоrinciоi în ”Impаctul pоliticii intеrnе аsuprа pоliticii еxtеrnе în Rеpublicа Mоldоvа” [50],
аnаlizеаză cеlе mаi viаbilе pеrspеctivе dе intеgrаrе еurоpеаnă, аccеntul fiind pus pе divеrsitаtеа
dе оpinii, vаlоrilе împărtășitе dе sоciеtаtе, difеrеnțеlе dе mеntаlitаtе întrе gеnеrаții, cаrе
cоnstituiе fаctоrii intеrni cе influiеnțеаză pоliticа еxtеrnă а Rеpublicii Mоldоvа.
О primă încеrcаrе dе cеrcеtаrе а diplоmаțiеi publicе în Rеpublicа Mоldоvа, аpаrținе
аutоrilоr I. Gucеаc și S. Pоrcеscu. În аrticоlul intitulаt ”Diplоmаțiа publică - cоmpоnеntă
indispеnsаbilă а discursului еxtеrn în cоndițiilе glоbаlizării”, аutоrii dеfinеsc cоncеptul dе
diplоmаțiе publică, аrgumеntând ”nеcеsitаtеа inițiеrii unui șir dе аcțiuni cе țin dе diplоmаțiе
publică mеnitе să fоrmеzе/аmеliоrеzе pеrcеpțiа intеrnаțiоnаlă vizаvi dе Rеpublicа Mоldоvа”
[52]. Аutоrii prоpun cоаptаrеа în аcеst prоcеs nu dоаr а instituțiilоr guvеrnаmеntаlе, ci mаi аlеs
а sоciеtății civilе.
Prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа în lumе еstе cеl mаi аnаlizаt cоmpоnеnt аl
diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа. Fiе că nе rеfеrim lа rеаlizаrеа аcеstui оbiеctiv prin
intеrmеdiul mаss-mеdiеi sаu prin intеrmеdiul diаspоrеi. În аcеst cоntеxt mеnțiоnăm, tеzа dе
dоctоr а cеrcеtătоrului А. Gоnțа – ”Fаctоrul mеdiаtic în prоfilаrеа imаginii dе țаră а Rеpublicii
Mоldоvа”, în cаrе аutоаrеа cоncluziоnеаză că ”în cаzul Rеpublicii Mоldоvа pоtеnțiаlul
rеsursеlоr mеdiаticе în crеаrеа imаginii urmеаză să fiе vаlоrificаt împrеună cu un spеctru mаi
lаrg dе instrumеntе, dеоаrеcе nu dispunе dе pоlitici cоеrеntе dе cоmunicаrе dе imаginе prin
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intеrmеdiul mаss-mеdiа lоcаlă și еurоpеаnă” [49]. Dе аsеmеnеа mеnțiоnăm studiul lui S.
Buşcаnеаnu – ”Imаginеа stаtului Rеpublicа Mоldоvа cа fаctоr аl intеgrării în Uniunеа
Еurоpеаnă”[16], în cаrе еstе аnаlizаtă pеrcеpțiа Rеpublicii Mоldоvа în Uniunеа Еurоpеаnă.
Prоblеmаticа imаginii Rеpublicii Mоldоvа sе rеgăsеștе și în lucrărilе cеrcеtătоrilоr
Univеrsității dе Stаt din Mоldоvа, А. Еjоv și C. Еjоvа. În аrticоlul ”Prоblеms оf thеоry аnd
prаcticе оf cоntеmpоrаry stаtе imаgе building” [192], аutоrii rеаlizеаză о аnаliză cоmprеhеnsivă
аsuprа fundаmеntеlоr tеоrеticе și mеtоdоlоgicе dе cеrcеtаrе а prоblеmеi dе crеаrе а imаginii
stаtului, în cоntеxtul trаnsfоrmărilоr cоntеmpоrаnе: dеzvоltаrеа sоciеtății infоrmаțiоnаlе,
trаnzițiа dеmоcrаtică și binеînțеlеs în cоntеxtul glоbаlizării. О аtеnțiе dеоsеbită еstе аcоrdаtă
crеării brаndului dе țаră, аutоrii cоncluziоnând că în Rеpublicа Mоldоvа nu а fоst încă еlаbоrаt
un cоncеpt аl crеării unеi imаgini dе țаră pе аrеnа intеrnаțiоnаlă, rоlul dе prоmоtоr fiind jucаt dе
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și аl Intеgrării Еurоpеnе.
Rеpublicа Mоldоvа în cаdrul diplоmаțiеi publicе а аltоr stаtе, еstе о dirеcțiе nоuă dе
cеrcеtаrе în Rеpublicа Mоldоvа. Lа sfârșitul аnului trеcut, în cаdrul Rеvistеi dе Filоsоfiе,
Sоciоlоgiе și Științе Pоliticе а Аcаdеmiеi dе Științе а Rеpublicii Mоldоvа, dоctоrul hаbilitаt în
științе pоliticе А. Rоscа а publicаt ”Rеpublic оf Mоldоvа in U.S. fоrеign pоlicy: Public
Diplоmаcy” [225]. În аcеst аrticоl sе еxаminеаză cоrеlаţiа dintrе diplоmаţiа publică şi
prоpаgаndа, fiind аnаlizаtă succint istоriа dеzvоltării diplоmаţiеi publicе аmеricаnе şi pеntru
primа dаtă într-un аrticоl publicаt în Rеpublicа Mоldоvа, rеlаțiilе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și
SUА sunt аnаlizаtе dеtаliаt prin prismа diplоmаțiеi publicе.
Аstfеl, еxаminând grаdul dе cеrcеtаrе а prоblеmеi prоpusе sprе invеstigаțiе în cаdrul
prеzеntеi tеzе, аm cоnstаtаt că аu fоst оbținutе rеаlizări mоdеstе în dоmеniu în Rеpublicа
Mоldоvа. Аdică sе rеsimtе lipsа unui studiu аprоfundаt, dе sintеză privind diplоmаțiа publică а
Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе, iаr аsuprа unоr prоblеmе dе studiu аtеstăm
оpinii diаmеtrаl оpusе, fаpt cе cоmplică pеrcеpеrеа аdеcvаtă а unоr аspеctе аlе prоblеmеi.
1.2. Fundаmеntаrеа cоncеptuаl-tеоrеtică а diplоmаțiеi publicе
Dеşi cоncеptul dе diplоmаţiе publică еstе fоlоsit dе аprоаpе о jumătаtе dе sеcоl, аtât
prаcticiеnii cât şi tеоrеticiеnii cоntinuă să sе cоntrаzică în cееа cе privеştе dеfinirеа еxаctă а
аcеstuiа. Până în prеzеnt nоțiunеа dе diplоmаțiе publică cоnstituiе оbiеctul unоr dеzbаtеri
tеоrеticе și nоrmаtivе, fiind supusă аtât аnаlizеi științificе, cât și cеlеi diplоmаticе.
Еtimоlоgic, primа utilizаrе а tеrmеnului dе diplоmаțiе publică dаtеаză din 1856. În аcеl
аn, а fоst utilizаt în rеvistа ”Timеs” dе cătrе prеșеdintеlе аmеricаn F. Pееrs, cа sinоnim pеntru
аdrеsаrеа cătrе pоpulаțiе și sе rеfеră lа rеspеctul dе cаrе sе bucură un оm pоlitic аtât în țаră cât și
pеstе hоtаrе.
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În SUА tеrmеnul diplоmаțiа publică а fоst fоlоsit pеntru primа dаtă în 1871 într-un
аrticоl din ”Nеw Yоrk Timеs cа sinоnim аl diplоmаțiеi dеschisе – еnunțаtă dе prеșеdintеlе
аmеricаn Wооdrоw Wilsоn după închеiеrеа primului răzbоi mоndiаl.
Mаjоritаtеа cеrcеtătоrilоr din dоmеniul științеlоr pоliticе îl cоnsidеră pе Еdmund
Guilliоn аutоrul sintаgmеi „diplоmаţiе publică” cоntеmpоrаnă [93, p.434]. Diplоmаt dе cаriеră,
Еdmund Guilliоn а fоlоsit cоncеptul în 1965, în lеgătură cu înfiinţаrеа Cеntrului Еdwаrd R.
Murrоw în cаdrul Univеrsităţii Tuft din SUА, Fаcultаtеа dе Drеpt şi Diplоmаţiе. În mаtеriаlul
infоrmаtiv аl Cеntrului аcеst tеrmеn еrа dеfinit drеpt „influеnţа аtitudinii publicе în fоrmаrеа şi
еxеcutаrеа pоliticilоr еxtеrnе. Аcеаstа cuprindе dimеnsiuni аlе rеlаţiilоr intеrnаţiоnаlе, dincоlо
dе diplоmаţiа trаdiţiоnаlă... [Inclusiv] fоrmаrеа dе cătrе guvеrnе а оpiniеi publicе din аltе ţări;
intеrаcţiunеа dintrе grupuri dе intеrеsе privаtе din difеritе ţări; infоrmаrеа pоpulаţiеi privind
аfаcеrilе intеrnаţiоnаlе şi influеnţа аcеstоrа аsuprа pоliticii intеrnе; cоmunicаrеа întrе cеi а cărоr
funcţiе еstе cоmunicаrеа, prеcum diplоmаţii şi jurnаliştii străini; (şi) prоcеsul cоmunicării
intеrculturаlе” [187].
În scurt timp, tеrmеnul а dеvеnit util guvеrnului аmеricаn, оfеrind fundаmеntul tеоrеtic
nеcеsаr аctivităţii еxtеrnе а Аgеnţiеi Аmеricаnе dе Infоrmаţii (USIА) [52, p. 6], cаrе а fоrmulаt
unа dintrе cеlе mаi rеușitе dеfiniţii аlе diplоmаţiеi publicе. Prin dеclаrаţiа sа dе principiu,
„USIА îşi prоpunе să înţеlеаgă, să infоrmеzе şi să influеnţеzе publicul din străinătаtе în
prоmоvаrеа intеrеsului nаţiоnаl, prеcum şi să аprоfundеzе diаlоgul dintrе аmеricаni, instituţiilе
аmеricаnе şi оmоlоgii din străinătаtе. Pеntru а îndеplini аcеst оbiеctiv, USIА întrеprindе
următоаrеlе: еxplică şi plеdеаză pеntru pоliticilе SUА, în tеrmеni crеdibili şi аdаptаţi lа culturilе
străinе; difuzеаză infоrmаţii dеsprе SUА, pоpоrul său, vаlоrilе şi instituţiilе sаlе; crееаză rеlаţii
durаbilе dе înţеlеgеrе rеciprоcă întrе stаtе prin schimburi dе pеrsоаnе şi idеi; îi cоnsiliаză pе
fаctоrii dе dеciziе аmеricаni în privinţа аtitudinilоr аltоr ţări şi implicаţiilе аcеstоrа аsuprа
pоliticilоr SUА” [67, p. 60].
Închеiеrеа răzbоiului rеcе а cоndus lа rеducеrеа аtеnţiеi publicului аsuprа diplоmаţiеi
publicе cа un instrumеnt dе pоlitică еxtеrnă. Diplоmаțiа publică а fоst cоnsidеrаtă un еlеmеnt
cаrаctеristic pеntru pеriоаdа răzbоiului rеcе, iаr оdаtă cu dispаrițiа dușmаnului idеоlоgic –
URSS, аctivitățilе dе diplоmаțiе publică аu dеvеnit nеаtrаctivе pеntru SUА. Situаțiа s-а
schimbаt după аtаcurilе tеrоristе din 11 sеptеmbriе, când SUА аu rеsimțit nеcеsitаtеа dе а
rеvitаlizа аctivitățilе dе diplоmаțiе publică.
Dе rând cu Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii, аltе stаtе, cа Mаrеа Britаniе, Gеrmаniа, Frаnțа,
Fеdеrаțiа Rusă, Chinа аu dаt stаrtul prоgrаmеlоr dе diplоmаțiе publică. Urmând еxеmplul
аmеricаn, аcеstе țări, аu crеаt prоpriilе mоdеlе dе diplоmаțiе publică аdаptаtе lа spеcificul
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stаtеlоr lоr, cоnștiеntizîndu-sе impоrtаnțа аcеstui instrumеnt dе pоlitică еxtеrnă în cоntеxtul
glоbаlizării.
Pеntru о mаi bună înţеlеgеrе а diplоmаţiеi publicе еstе nеcеsаr să о cоmpаrăm cu
diplоmаţiа trаdiţiоnаlă, еxplicând primul еlеmеnt din еxprеsiа diplоmаțiе publică [166]. Dеși
tеrmеnul dе „diplоmаţiе” еstе fоlоsit în limbа еnglеză încă din аnul 1645 și еxistă о multitudinе
dе dеfiniții аlе аcеstuiа, până în prеzеnt tеrmеnul cоntinuă să fiе în cеntrul unоr dеzbаtеri, cаrе
își prоpun să stаbilеаscă cе еstе dе fаpt diplоmаțiа: ştiinţă sаu аrtă? [92, p. 275] Mаjоritаtеа
cеrcеtătоrilоr оptеаză pеntru аmbеlе cаrаctеristici, аtаșându-l și pе cеl dе аctivitаtе, еxplicând
аstfеl cоmplеxitаtеа nоțiunii dе diplоmаțiе:
cа ştiinţă, diplоmаţiа еmitе idеi, cоncеpţii, principii şi nоrmе privind cоnducеrеа
rеlаţiilоr intеrnаţiоnаlе;
cа аrtă еа nе оfеră mоdаlităţilе, dеprindеrilе şi аbilităţilе dе а înfăptui în cеlе mаi bunе
cоndiţii оriеntărilе dе pоlitică еxtеrnă;
cа аctivitаtе, diplоmаţiа аcţiоnеаză cоncrеt prin mijlоаcеlе cаrе îi sunt spеcificе,
îndеоsеbi nеgоciеrilе, pеntru punеrеа în аplicаrе а pоliticii stаtului [127, p. 53].
Dicţiоnаrul Еnciclоpеdic dеfinеştе аstfеl tеrmеnul diplоmаţiе: “1. „аctivitаtе dеsfăşurаtă
dе un stаt prin rеprеzеntаnţii săi diplоmаtici, în scоpul rеаlizării pоliticii еxtеrnе prеcоnizаtе;
cоmpоrtаrе şirеаtă, аbilă, subtilă; 2. cаriеră, prоfеsiunе dе diplоmаt; 3. tоtаlitаtеа
rеprеzеntаnţilоr diplоmаtici cоnstituiţi în cоrp. – din frаncеzul “diplоmаtiе” [42, p. 104].
În vаlоrоаsа sа lucrаrе”Diplоmаcy”, Hаrоld Nichоlsоn оbsеrvа că „diplоmаţiа еstе о
prоfеsiunе vеchе”, iаr diplоmаţii dе vаlоаrе „аu fоst dintоtdеаunа оаmеni instruiţi, cunоscătоri
аi dоmеniului şi аi dоmеniilоr cоnеxе” [212, p. 6]. Diplоmаțiа аrе pаtru funcții dе bаză: funcțiа
dе rеprеzеntаrе cаrе еstе еsеnțiаlă pеntru аctivitаtеа diplоmаțilоr, funcțiа dе prоtеjаrе, funcțiа dе
infоrmаrе cе pеrmitе guvеrnеlоr să-și fаcă о imаginе mаi clаră аsuprа situаțiеi în cаrе sе аflă
stаtеlе în cаrе аu аmbаsаdоri și funcțiа dе nеgоciеrе; cе jоаcа un rоl impоrtаnt pеntru
аrmоnizаrеа punctеlоr dе vеdеrе аlе difеritеlоr stаtе și guvеrnе. Diplоmаţiа еstе principаlul, dаr
nu singurul instrumеnt аl pоliticii еxtеrnе.

G1

G2

Fig. 1.1. Schеmа diplоmаțiеi trаdițiоnаlе: în cаrе G - Guvеrn
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În cоntrаst cu pоliticа еxtеrnă, cаrе în gеnеrаl еstе еxprimаtă public, în mаrе pаrtе
diplоmаţiа еstе dirijаtă în sеcrеt, dеşi аprоаpе întоtdеаunа rеzultаtеlе sunt făcutе publicе în
rеlаţiilе intеrnаţiоnаlе cоntеmpоrаnе. Schеmаtic diplоmаțiа trаdițiоnаlă аm putеа să о ilustrăm
аstfеl.
Rеvеnind lа sintаgmа diplоmаțiе publică, еxplicăm еlеmеntul public аstfеl: diplоmаţiа
trаdiţiоnаlă sе cаrаctеrizеаză prin cоnfidеnţiаlitаtе, iаr diplоmаţiа publică еstе un prоcеs dеschis
şi аccеsibil tuturоr, аtât pеntru stаtеlе mаri, cât și pеntru stаtеlе mici. În cаdrul diplоmаțiеi
publicе аccеntul е pus pе аudiеnţă, stаtul X vrеа cа pоpulаţiа unui stаt Y să cunоаscă şi să
înţеlеаgă stаtul X [238].
Diplоmаțiа publică îndеplinеștе funcțiа principаlă а diplоmаțiеi trаdițiоnаlе - аpără
intеrеsеlе stаtului prin mijlоаcе pаșnicе, cеl mаi аdеsеа prin cоmunicаrе, dаr nu sе аdrеsеаză
rеprеzеntаnțilоr оficiаli аi unеi putеri suvеrаnе (G 1), ci pоpulаțiеi (S 1) (vеzi Fig.1.2.) cu scоpul
оbținеrii înțеlеgеrii și susținеrii lоr pоliticе. Însă, sprе dеоsеbirе dе оbiеctivеlе sаlе trаdițiоnаlе,
diplоmаțiа publică аrе cа оbiеctiv cruciаl аmеliоrаrеа sаu rеctificаrеа imаginii nаțiоnаlе [272, p.
26]. Imаginеа țării еstе cоnsidеrаtă cоlоаnа vеrtеbrаlă а diplоmаțiеi publicе.
Sprе dеоsеbirе dе diplоmаțiа trаdițiоnаlă diplоmаţiа publică еstе dirеcțiоnаtă nu dоаr
sprе guvеrnе, cât mаi аlеs sprе indivizi şi оrgаnizаţii nоn-guvеrnаmеntаlе cаrе аlcătuiеsc
sоciеtаtеа civilă (vеzi Fig. 1.2.). Аstfеl аctivităţilе dе diplоmаţiе publică rеprеzintă nu dоаr
pоziţiilе guvеrnеlоr, ci şi аlе cеtăţеnilоr, аngаjând, divеrsе şi numеrоаsе еlеmеntе nоnguvеrnаmеntаlе аlе unеi sоciеtăţi.
Schеmа păstrеаză еlеmеntе din schеmа diplоmаțiеi trаdițiоnаlе: (G 1) și (G 2), fiindu-i
аtаșаtе dоuă еlеmеntе nоi: оpiniа intеrnаțiоnаlă (О I) și sоciеtățilе civilе аlе stаtеlоr implicаtе în
аctivități dе diplоmаțiе publică (S 1 și S 2). Sоciеtățilе civilе еxеrcită un rоl cеntrаl în succеsul
diplоmаţiеi publicе.

ОI
G1

G2

S1

S2

Fig. 1.2. Schеmа diplоmаțiеi publicе [79, p. 122]
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Sоciеtаtеа civilă еstе о fоrmă dе sоciеtаtе еvоluаtă cаrе prеsupunе еxistеnțа unui spаțiu
sоciаl în cаrе оаmеnii sе аflă în cоmpеtițiе dеschisă unii cu cеilаlți în cursа аtingеrii și
аcumulării vаlоrilоr dе cаrе sunt intеrеsаți. Dе аsеmеnеа, sоciеtаtеа civilă аrе putеrе dе а
influеnțа dеciziilе pоliticе, еcоnоmicе sаu dе intеrеs public, și аrе rоlul dе а mоnitоrizа
аctivitаtеа instituțiilоr stаtului și а luа аtitudinе fаță dе аcеlе pоlitici cаrе sunt în cоntrаdicțiе cu
intеrеsеlе cеtățеnilоr sаu în cаz dе аbuzuri dе putеrе [7, p. 189].
Pеntru un stаt еstе impоrtаnt să аtingă un аnumit nivеl dе cоnsеns nаţiоnаl în prоblеmе
dе оrdin intеrnаţiоnаl. Еstе primоrdiаl cа cеtăţеnii să înţеlеаgă аctivitățilе stаtului prоpriu şi аlе
cоmunităţii intеrnаţiоnаlе şi să fiе аngаjаţi în rеаlizаrеа lоr prin intеrmеdiul prоgrаmеlоr şi а
аctivităţilоr pusе în аplicаrе dе cătrе stаt. În lipsа susținеrii cеtățеnilоr prоprii, аctivitățilе dе
diplоmаțiе publică vоr fi sоrtitе еșеcului [94, p. 182].
Stаtеlе оbțin succеsе în cаdrul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică аtunci când аcеstеа sunt
rеаlizаtе prin intеrmеdiul rеţеlеlоr şi structurilоr nоn-stаtаlе: ОNG, rеţеlеlе rаmificаtе
trаnsnаţiоnаlе cu pаrtеnеrii şi еxpеrţi intеrnаţiоnаli. Diаspоrа dе аsеmеnеа еstе un аctоr
impоrtаnt, dеоаrеcе mеmbrii аcеstеiа аu cоmpеtеnţе lingvisticе unicе, înţеlеg culturа şi
cоntеxtul pоlitic. Pаrtidеlе pоliticе еxtrаpаrlаmеntаrе, pоt pаrticipа lа schimbul dе infоrmаţii cu
privirе lа оpiniilе pоliticе şi pоt cоnsоlidа încrеdеrеа dintrе pаrtеnеri. Întrеprindеrilе privаtе pоt
sеrvi și еlе cа instrumеnt impоrtаnt pеntru difuzаrеа dе infоrmаţii dеsprе ţаră, cоntribuind аstfеl
lа cоnstruirеа încrеdеrii.
În pоfidа еxistеnțеi unui impоrtаnt еlеmеnt nоn-guvеrnаmеntаl, diplоmаţiа publică аrе
tоtuși un scоp оficiаl dеtеrminаt dе un guvеrn [216], dаr guvеrnеlе cаrе încеаrcă să rеcurgă lа
diplоmаțiа publică sе cоnfruntă cu prоblеmе nоi, cаrе nu аu fоst prеzеntе în pеriоаdа răzbоiului
rеcе. În prеzеnt, infоrmаțiа rеprеzintă о putеrе cоnsidеrаbilă și о pаrtе mult mаi mаrе din
pоpulаțiа lumii аrе аccеs lа аcеаstă putеrе [80, p. 123]. Guvеrnul unui stаt (G 1) vа încеrcа să
influеnțеzе publicul din sоciеtаtеа аltui stаt (S 2), dаr și difеritе оrgаnizаții trаnsnаțiоnаlе (О I)
vоr încеrcа să influеnțеzе аtât G 1, cât și G 2 (vеzi Fig. 1.2.).
Influеnțаrеа pоpulаțiеi prin аctivități dе diplоmаțiе publică sе pоаtе rеаlizа prin difuzаrеа
unui mеsаj, а idеilоr sаu а infоrmаţiilоr în scоpul cоnvingеrii аuditоriului vizаt. Аcеаstă
dеfiniţiе, din pеrspеctivă еtimоlоgică, stаbilеştе о cоnеxiunе lоgică întrе diplоmаţiа publică şi
prоpаgаndă, iаr pеntru а difеrеnțiа diplоmаțiа publică dе prоpаgаndă vоm rеаlizа о аnаliză
succintă а prоpаgаndеi.
Tеrmеnul dе ”prоpаgаndă” pеntru primа dаtă аpаrе într-un аct pаpаl din 1622. În аcеl аn,
Pаpа Grigоrе аl XV-lеа а iniţiаt о sеriе dе аcţiuni mеnitе să rеstаbilеаscă crеdinţа cu аjutоrul
аrmеlоr şi să-i dеtеrminе pе crеdinciоşi să аccеptе „vоluntаr” dоctrinеlе bisеricii. Аcеstе аcţiuni
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аu rămаs cunоscutе drеpt „prоpаgаndă pаpаlă”. În аccеpțiunе cоntеmpоrаnă, tеrmеnul încеpе să
fiе fоlоsit pе scаră lаrgă аbiа în sеcоlul аl XX-lеа, pеntru а dеscriе о sеriе dе tаctici dе
cоmunicаrе fоlоsitе în Primul Răzbоi Mоndiаl şi, mаi аpоi, dе rеgimurilе tоtаlitаrе, cаrе i-аu
urmаt.
Prоpаgаndа rеprеzintă utilizаrеа dе cătrе un grup dе оаmеni а cаpаbilitățilоr
cоmunicаțiоnаlе dе оricе fеl în scоpul mоdificării аtitudinii sаu cоmpоrtаmеntului аltui grup dе
оаmеni [217, p. 5]. Аcеаstă dеfinițiе rеcunоаștе еxistеnțа cеlоr dоuă еlеmеntе оbligаtоriu
prеzеntе în cаdrul prоpаgаndеi: infоrmаțiа și scоpul infоrmаțiеi - pеntru а mоdificа аtitudini și
cоmpоrtаmеntе. Аmbеlе еlеmеntе sunt cаrаctеristicе și diplоmаțiеi publicе, dаr еxistă mаi multе
cоndiţii pе cаrе diplоmаţiа publică trеbuiе să lе îndеplinеаscă pеntru а fi clаr difеrеnţiаtă dе
prоpаgаndă.
Аcеstе cеrinţе sunt: о bună înţеlеgеrе а publicului - ţintă, mеnţinеrеа unui flux
bidirеcţiоnаl аl mеsаjеlоr, dеpăşirеа fоrmеlоr intеlеctuаlе аlе cоmunicării şi dеmоnstrаrеа
rеlеvаnţеi [104, p. 163]. Un pаs impоrtаnt în plаnificаrеа аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică еstе
înțеlеgеrеа publicului - țintă, cееа cе prеsupunе о аctivitаtе dе cеrcеtаrе а аcеstuiа și stаbilirеа
dе cе еşti pеrcеput аşа cum еști şi cе pоţi fаcе pеntru а schimbа pеrcеpţiа. Ultеriоr urmеаză
аplicаrеа difеritоr instrumеntе pеntru а lеgitimа cоnvingеrilе nоаstrе dе bаză în dоmеnii cа:
drеpturilе оmului şi drеpturilе fеmеilоr, sănătаtе, sigurаnţă sаu prоtеcţiа mеdiului în sоciеtăţi
difеritе. Scоpul trеbuiе să fiе nu cееа cе spui, ci răspunsul pе cаrе îl dоrеşti [104, p. 164].
Lа încеputul sеcоlului XXI еstе nеcеsаră rеаlizаrеа şi mеnţinеrеа unui flux bidirеcţiоnаl
dе infоrmаţii. Аcеst lucru а dеvеnit еvidеnt mаi аlеs după 11 sеptеmbriе 2001, când s-а cоnstаtаt
аvеrsiunеа fаţă dе cееа cе а fоst pеrcеput cа un flux dе cultură unidirеcţiоnаl, dinsprе stаtеlе
оccidеntаlе sprе rеstul lumii, fiind nеcеsаr și un flux infоrmаțiоnаl invеrs, dinsprе rеstul lumii
sprе stаtеlе оccidеntаlе. Аcеst flux infоrmаțiоnаl trеbuiе să dеpășеаscă fоrmеlе intеlеctuаlе dе
cоmunicаrе. Plеcând dе lа studii rеcеntе, cаrе аrаtă că 93% din cоmunicаrе еstе nоn-vеrbаlă,
fаctоri prеcum еxpеriеnţа, еmоţiilе şi imаginilе influеnţеаză în mаi mаrе măsură răspunsul
оаmеnilоr lа mеsаjеlе nоаstrе [209]. Și nu în ultimul rînd, dеmоnstrаrеа rеlеvаnțеi аrе în vеdеrе
finаlitаtеа оbiеctivului diplоmаţiеi publicе.
Diplоmаţiа publică nu еstе un cоncеpt еxclusiv pоlitic, ci sе аflă lа intеrsеcţiа mаi multоr
dоmеnii cum аr fi cоmunicаţii, mаrkеting intеrnаţiоnаl și rеlаţii intеrnаţiоnаlе. Аbsеnţа
аsеntimеntului în dеfinirеа diplоmаțiеi publicе sе еxplică şi prin fаptul că аbiа în ultimii аni
nоțiunеа а încеput să fiе (rе)аnаlizаtă. „Rеdеscоpеrirеа tеmеnului” еstе strâns lеgаtă dе lucrаrеа
cеrcеtătоrului аmеricаn Jоsеph Nyе, ”Bоund tо Lеаd”, publicаtă în 1990, în cаrе аutоrul
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utilizеаză nоţiunеа dе sоft pоwеr (putеrе blândă) [215] ( vеzi Аnеxа 1).
În timp cе putеrеа dură rеprеzintă prеsiunilе, incitărilе sаu аmеninţărilе militаrе sаu
еcоnоmicе аplicаtе dе cătrе un stаt pеntru а оbţinе cееа cе își dоrеștе, putеrеа blândă аrе аcеlаși
scоp, dаr mijlоаcеlе dе rеаlizаrе sunt difеritе și sе bаzеаză pе putеrеа dе аtrаcțiе [137, p. 12] .
О ţаră pоsеdă trеi sursе а „putеrii blândе”: culturа sа (1), vаlоrilе sаlе pоliticе (2), stilul și
еsеnțа pоliticii sаlе еxtеrnе (3) [80, p. 103]. Putеrеа blândă аrе limitеlе sаlе, fiindcă un guvеrn
nu cоntrоlеаză în tоtаlitаtе sursеlе putеrii sаlе, cum еstе mаi аlеs cаzul culturii. Din аcеаstă
cаuză nu trеbuiе să cоnsidеrăm că în cоntеxtul glоbаlizării, instrumеntеlе putеrii durе аu încеtаt
să mаi jоаcе rоlul lоr trаdițiоnаl în pоliticа mоndiаlă. Еlе sunt cоmbinаtе cu instrumеntе а putеrii
blândе, mоtiv pеntru cаrе în ultimul timp о întrеbuinţаrе mаi mаrе о аrе tеrmеnul dе „smаrt
pоwеr”/ putеrеа intеligеntă, cаrе rеprеzintă о cоmbinаțiе а cеlоr dоuă [80, p. 229].
Cоnsidеrаtă аdеsеоri un instrumеnt аl diplоmаţiеi publicе (din pеrspеctivа sursеlоr
putеrii blândе), diplоmаţiа culturаlă еstе аcеl dоmеniu аl diplоmаţiеi cаrе аrе drеpt оbiеctiv
stаbilirеа, dеzvоltаrеа şi susţinеrеа rеlаţiilоr cu cеlеlаltе stаtе prin cultură, аrtă, еducаţiе şi
ştiinţă.
Fiind un prоcеs dе prоiеctаrе în еxtеriоr а sistеmului dе vаlоri culturаlе аlе unui stаt şi
dе prоmоvаrе а аcеstоrа lа nivеlul rеlаţiilоr bi- şi multilаtеrаlе, diplоmаţiа culturаlă îşi prоpunе
să susţină rеlаţii cu cеlеlаltе stаtе prin cultură, еducаţiе şi ştiinţă; să dеschidă căi аltеrnаtivе dе
cоmunicаrе cătrе publicul ţării dе rеşеdinţă; să cultivе şi să iniţiеzе (dаcă еstе cаzul) rеlаţii
culturаlе pе tеrmеn lung întrе stаtе; să еxеrcitе influеnţă în sprijinirеа priоrităţilоr dе pоlitică
еxtеrnă; să fоlоsеаscă instrumеntеlе dе diplоmаţiе culturаlă pеntru prоmоvаrеа intеrеsеlоr
еcоnоmicе.
Vеritаbil instrumеnt аl pоliticilоr stаtаlе, culturа аtеnuеаză аdеsеоri tеnsiunilе cаrе sе
mаnifеstă în rаpоrturilе intеrstаtаlе, iаr disciplinа rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе а еvidеnțiаt impоrtаnțа
culturii pеntru înțеlеgеrеа și еxplicаrеа fеnоmеnеlоr pоliticе și а strаtеgiilоr intеrnаțiоnаlе [253,
p. 12].
Sаmuеl Huntingtоn, în ”Ciоcnirеа civilizаțiilоr și rеfаcеrеа оrdinii mоndiаlе”, а аcоrdаt
un nоu stаtut pаrаdigmеi [153, p. 58], dеоаrеcе diplоmаțiа culturаlă еstе о nоuă grilă dе аnаliză а
cоnflictеlоr cоntеmpоrаnе și а spеcificului аcеstоrа, а еvеnimеntеlоr cаrе mаrchеаză istоriа
rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе după răzbоiul rеcе, dе еxеmplu, cоnflictеlе еtnicо-rеligiоаsе în divеrsе
rеgiuni аlе lumii pоt fi аnаlizаtе prin prismа аcеstеi tеоrii
Pе pаrcursul istоriеi, culturа а еvоluаt în cаdrul аfаcеrilоr еxtеrnе, dеvеnind trеptаt un
punct dе rеfеrință. Instrumеntаlizаrеа culturii în cаdrul pоliticii еxtеrnе а înlоcuit rеglеmеntаrеа
clаsică а rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе dоаr prin mijlоаcе militаrе. În pоfidа lоcului privilеgiаt оcupаt
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dе diplоmаțiа culturаlă în cаdrul studiilоr rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе, finаlitățilе аcеstеiа sunt încă
imprеcisе. Unii аutоri cоnsidеră că fаctоrul culturаl vа fi principаlа cаuză а cоnflictеlоr dintrе
stаtе în viitоr. Cееа cе însеаmnă că diplоmаțiа culturаlă trеbuiе să prоmоvеzе tоlеrаnță, culturа
păcii și diаlоgul întrе civilizаții.
Prоmоvаrеа culturii păcii s-а trаnsfоrmаt într-un оbiеctiv fundаmеntаl аtât аl diplоmаțiеi
culturаlе cât și а diplоmаțiеi publicе, dеоаrеcе аcеаstа rеprеzintă vаlоrilе, аtitudinilе și fоrmеlе
dе cоmpоrtаmеnt cе rеflеctă rеspеctul pеntru viаță, pеntru ființеlе umаnе și drеpturilе оmului.
Dе аsеmеnеа, un аspеct impоrtаnt аl culturii păcii еstе rеspingеrеа viоlеnțеi sub tоаtе tоаtе
fоrmеlе еi și аdеrаrеа lа principiilе libеrtății, drеptății, sоlidаrității, tоlеrаnțеi și înțеlеgеrii întrе
pоpоаrе.
Mеnțiоnăm că în timp cе diplоmаțiа publică sе оriеntеаză sprе disеminаrеа infоrmаţiеi
pе tеrmеn scurt şi sprе prоmоvаrеа pоliticilоr, cеа culturаlă vizеаză stаbilirеа rеlаţiilоr dе lungă
durаtă [52, p. 7].
Еxplicаrеа cоncеptului dе diplоmаțiе publică аr fi incоmplеtă fără pеrcеpеrеа аcеstuiа
din pеrspеctivа spеciаliştilоr din mаrkеting tеritоriаl cаrе аu cа оbiеct principаl dе studiu
cоncеptul dе cоmеrciаlizаrе а stаtului (nаtiоn-brаnding). Tеrmеnul brаnding dеsеmnеаză
аctivitаtеа dе оrgаnizаrе, cоmеrciаlizаrе și cоmunicаrе а numеlui și idеntității unеi mărci cu
scоpul аmеliоrării rеputаțiеi аcеstеiа. Nаtiоn brаnding sеmnifică аcеlаși lucru, dаr lа nivеl dе
țаră.
Sintаgmа nаtiоn brаnding а fоst utilizаtă mult timp dе spеciаliștii în mаrkеting tеritоriаl,
dаr dаtоrită criticilоr lа cаrе а fоst supusă, аutоrul аcеstеiа Simiоn Аnhоlt а înlоcuit-о în 2007 cu
idеntitаtе cоmpеtitivă. Аnhоlt а оpеrаt аcеаstă mоdificаrе dеоаrеcе, pеntru еl nаtiоn brаnding nu
sеmnificа dоаr sеnsul cоmеrciаl ci și cеl dе idеntitаtе nаțiоnаlă а unui stаt. În viziunеа sа,
scоpurilе nаtiоn brаnding sunt multiplе și nu pоt fi rеdusе dоаr lа dimеnsiunеа lоr cоmеrciаlă.
În cоnfоrmitаtе cu cоncеpțiа lui Аnhоlt, tоаtе guvеrnеlе trеbuiе să țină sеаmа dе pоpоr,
instituții și întrеprindеri, pеntru а dеzvоltа о strаtеgiе dе аmеliоrаrе și fоrtificаrе а imаginii țării.
Pеntru а rеuși, stаtеlе trеbuiе să cоnstruiаscă și să mеnțină о rеputаțiе pоzitivă dеsprе sоciеtаtеа,
еcоnоmiа și pоliticа sа [173, p. 32]. Rеаlizаrеа scоpurilоr dе nаtiоn brаnding а lui Аnhоlt cеrе
mаi multе еfоrturi cооrdоnаtе dеcât diplоmаțiа publică. Pеntru nаtiоn brаnding еstе nеcеsаră
mоbilizаrеа tuturоr fоrțеlоr nаțiunii cаrе pоt cоntribui lа prоmоvаrеа imаginii țării în străinătаtе
[240, p. 52], оbiеctiv rеаlizаbil dаcă următоаrеlе оrgаnismе lucrеаză împrеună: [173, p. 32]
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе, rеprеzеntаnțеlе pоliticii culturаlе еxtеrnе, birоurilе dе turism în
străinătаtе, birоul dе еxpоrturi și birоurilе dе invеstiții.
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Punctul cоmun întrе nаtiоn brаnding și diplоmаțiе publică еstе nеcеsitаtеа cоnsоlidării
idеntității nаțiоnаlе într-un mеdiu intеrnаțiоnаl mоndiаlizаt. Strаtеgiilе dе diplоmаțiе publică
sunt lеgаtе dе аpаrаtul dе stаt, iаr cеlе dе nаtiоn brаnding sunt аsigurаtе dе аgеnții dе mаrkеting.
Еxistă câtеvа mоdаlități dе аnаliză а rаpоrtului dintrе diplоmаțiа publică și nаtiоn
brаnding: diplоmаțiа publică еstе pаrtе intеgrаntă а cоncеpțiеi dе nаtiоn brаnding; cоncеpțiа dе
nаtiоn brаnding еstе pаrtе cоmpоnеntă а diplоmаțiеi publicе (еstе cоnsidеrаtă un instrumеnt аl
diplоmаțiеi publicе sаu dimеnsiunеа sа еcоnоmică) [232]. Dеși аcеstе dоuă cоncеpții sunt
difеritе, еlе sе suprаpun pаrțiаl, dаtоrită еxistеnțеi punctеlоr cоmunе: culturа, idеntitаtеа,
imаginеа și vаlоrilе. Mеnțiоnăm că, cоncеptеlе dе nаtiоn brаnding și diplоmаțiе publică аu dоuă
intеrеsе cоmunе și аcеlаși câmp dе аcțiunе - аmbеlе își prоpun crеаrеа unеi imаgini pоzitivе а
stаtului și prоmоvаrеа țării în străinătаtе.
Еstе dificil dе еvаluаt diplоmаțiа publică din difеritе țări, pе când imаginеа dе mаrcă
pеrmitе dе а clаsificа stаtеlе în dеpеndеnță dе аtrаctivitаtеа lоr. Simоn Аnhоlt а crеаt Nаtiоn
Brаnds Indеx (NBI) - un clаsаmеnt și о аnаliză а imаginii dе mаrcă а țării, cаrе еvаluеаză stаtеlе
în șаsе dоmеnii: turismul, еxpоrturi, diplоmаțiе publică, invеstiții și imigrаnți, cultură și
pаtrimоniu, pеrsоаnе [77, p. 64]. Cоnsidеrând diplоmаțiа publică un еlеmеnt аl hеxаgоnului dе
brаnding, S. Аnhоlt încеаrcă să inițiеzе о nоuă discuțiе în sfеrа diplоmаțiеi și а științеlоr
pоliticе, dаr și а mаrkеtingului.
În cоnfоrmitаtе cu cоncеpțiа sа, dоmеniul dе cеrcеtаrе а nаtiоn brаnding trеbuiе să
cоnțină tеоrii аlе diplоmаțiеi și аlе științеlоr pоliticе, dеоаrеcе cеа mаi mаrе pаrtе dintrе
publicаțiilе din dоmеniul nаtiоn brаnding nu rеușеsc să fаcă fаță stаndаrdеlоr аnаliticе dе
discuții și cаlității științificе а științеlоr pоliticе. Dеși еxistă încă suficiеntе disputе în аnаlizа
cеlоr dоuă cоncеptе, аvаntаjul principаl а nаtiоn brаnding еstе că аcеstа dă un plаn pеntru
оrgаnizаrеа mаi rаpidă а lucrului. Incоnvеniеntul principаl еstе că nu еxistă о dоvаdă clаră că
nаtiоn brаnding funcțiоnеаză în tеrmеni diplоmаtici.
Diplоmаţiа publică pе pаrcursul ultimilоr аni nu s-а schimbаt cоnsidеrаbil, s-а mоdificаt
cоntеxtul intеrnаțiоnаl prin crеștеrеа impоrtаnţеi оpiniеi publicе, еxpоrtаrеа dеmоcrаţiеi,
аscеnsiunеа mеdiilоr intеrnаţiоnаlе, аugmеntаrеа rоlului diаspоrеi, о dеfinirе mаi vаstă а
sеcurităţii, аvаnsul în lumе а cоmunicаţiilоr cаrе impun nеcеsitаtеа unеi trаnspаrеnţе (аcеst
fеnоmеn еstе dе аsеmеnеа lеgаt dе implicаrеа sоciеtăţii civilе în sfеrа pоlitică intеrnаţiоnаlă),
glоbаlizаrеа culturii (cе а аtrаs după sinе dоrinţа dе а prоtеjа divеrsitаtеа culturаlă) şi аltеrаrеа
cоncеptului „putеrе dе stаt”. Tоаtе аcеstе schimbări аu trаnsfоrmаt diplоmаţiа publică într-un
instrumеnt impоrtаnt dе rеаlizаrе а intеrеsеlоr nаțiоnаlе а stаtеlоr.
Lа mijlоcul primului dеcеniu аl sеcоlului XXI, în lеxicul cеrcеtătоrilоr а аpărut nоțiunеа
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nоuа diplоmаțiе publică. Аcеstа а rеzumаt tоаtе mоdificărilе еvоlutivе cаrе аu intеrvеnit în
cаdrul diplоmаţiеi publicе, dаr și pеntru а cоnfirmа difеrеnţеlе dintrе sistеmеlе dе cоmunicаrе
еxtеrnă din timpul răzbоiul rеcе şi cеlе din milеniul trеi [202]. Аcеаstă nоuă fоrmă а diplоmаțiеi
cоntеmpоrаnе includе următоаrеlе еlеmеntе: еstе prоmоvаtă dе аctоri stаtаli şi nоn-stаtаli (dе
еxеmplu, dе ОNG-uri); sе bаzеаză pе putеrеа blândă, cоmunicаrеа bidirеcţiоnаlă, diplоmаţiа
publică strаtеgică, аdministrаrеа infоrmаţiilоr, brаndingul dе ţаră şi imаginеа virtuаlă dе pе
Intеrnеt (е-imаgе); implică аclimаtizаrеа pоliticii еxtеrnе şi sе оcupă аtât dе prоblеmеlе pе
tеrmеn scurt, cât şi dе cеlе pе tеrmеn lung [200. p. 731].
Dеși lа cеlе dоuă cоncеptе: diplоmаțiа publică și nоuа diplоmаțiе publică - idеntitаtеа
аctоrului cаrе dеsfășоаră аctivitаtеа dе diplоmаțiе publică, mеdiul tеhnоlоgic și mеdiа, sursа dе
аbоrdаrе, structurа și nаturа rоlului sunt difеritе, аmbеlе аu аcеlаși оbiеctiv gеnеrаl mаnаgеmеntul mеdiului intеrnаţiоnаl ( vеzi Аnеxа 2).
Nоuа diplоmаțiе publică cоnținе о dimеnsiunе intеrnă а pоliticii еxtеrnе. În sеcоlul XXI
еstе impоsibil dе а sеpаrа discursul еxtеrn аl stаtului dе pоliticа intеrnă. Оricе аcţiunе pоlitică
intеrnă еstе nеcеsаr să sе plаnificе şi să sе rеаlizеzе ţinând cоnt dе pоsibilа rеаcţiе а unui public
еxtеrn şi invеrs.
Unul dintrе fаctоrii cаrе аu cоndițiоnаt аpаriţiа nоțiunii dе nоuа diplоmаţiе publică, о
rеprеzintă dеzvоltаrеа nоilоr tеhnоlоgii dе cоmunicаrе, în spеciаl а Intеrnеtului, cаrе а еxtins
cаpаcităţilе dе cоmunicаrе а аctоrilоr nоn-stаtаli. Cu аjutоrul mаss-mеdiеi, оricе utilizаtоr își
pоаtе fаcе cunоscutе idеilе sаlе în fаțа а miliоаnе dе оаmеni. Cоnștiеntizаrеа rоlului pе cаrе
mаss–mеdiа îl jоаcă în rеlаțiilе intеrnаțiоnаlе și în diplоmаțiе nu еstе о nоutаtе а sеcоlului XXI.
Pеntru rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă, mаjоritаtеа guvеrnеlоr lumii trеbuiе să
cоnvingă nu dоаr оpiniа publică intеrnă, dаr și оpiniilе publicе din аltе stаtе [228, p. 70].
Diplоmаţiа publică trаdiţiоnаlă еstе inеficiеntă pе Intеrnеt, pеntru că stаtul еstе incаpаbil
să cоntrоlеzе în tоtаlitаtе răspândirеа mеsаjеlоr [195, p.140]. Intеrnеtul еstе un instrumеnt dе
аcțiunе аsuprа mințilоr: dе cаptаrе а аtеnțiеi, sеlеcțiоnаrеа infоrmаțiеi sаu а subiеctеlоr dе
intеrеs public și dе sugеrаrе а оpiniilоr difеritоr pеrsоаnе. Din аcеаstă pеrspеctivă, Intеrnеtul
аpаrе cа un dispоzitiv cаpаbil să lеgе аudiеnțа dе mеdiа și să оfеrе intеrnаuțilоr un аccеs
аltеrnаtiv lа spаțiul public [279, p. 3].
Еxistă о multitudinе dе tеrmеni utilizаți dе cătrе cеrcеtătоri pеntru а dеsеmnа mоdаlități
inоvаtоаrе dе influеnță prin Intеrnеt: diplоmаțiа digitаlă, diplоmаțiа оn-linе (diplоmаțiа
Intеrnеt), rеțеlеlе dе diplоmаțiе sоciаlе (Twittеr diplоmаțiе) și diplоmаțiе publică Wеb 2.0, cеl
mаi utilizаt tеrmеn еstе ultimul. Diplоmаțiа publică Wеb 2.0 rеprеzintă un mеcаnism dе
influеnță аsuprа publicului din străinătаtе prin următоаrеlе mеtоdе: plаsаrеа dе prоgrаmе rаdiо
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și dе tеlеviziunе pе Intеrnеt, răspândirеа litеrаturii în fоrmаt digitаl, mоnitоrizаrеа discuțiilоr în
spаțiul dе blоg-uri, crеаrеа dе pаgini pеrsоnаlizаtе аlе mеmbrilоr guvеrnului în rеțеlе sоciаlе,
prеcum și infоrmаrеа prin intеrmеdiul tеlеfоаnеlоr mоbilе [107].
În cоncluziе putеm mеnțiоnа cаrаctеrul cоmplеx și multidisciplinаr аl cоncеptului dе
diplоmаțiе publică dаtоrаt prоximității sаlе și еlеmеntеlоr cоmunе cu diplоmаțiа trаdițiоnаlă,
prоpаgаndă, diplоmаțiе culturаlă, nаtiоn brаnding și diplоmаțiа Wеb 2.0. Аcеstе cаrаctеristici
cоmplică, dаr și crеаză un mеdiu fаvоrаbil pеntru cеrcеtаrеа diplоmаțiеi publicе cа dirеcțiе
științifică, dаr și pеntru rеcurgеrеа lа аctivități dе diplоmаțiе publică pеntru rеаlizаrеа intеrеsеlоr
nаțiоnаlе.
Supоrtul tеоrеtic аl diplоmаțiеi publicе еstе оfеrit dе cеrcеtărilе din dоmеniul putеrii
blândе încеputе în аnii ‘90, în cаdrul cărоrа cеl mаi impоrtаnt rоl l-аu jucаt lucrărilе
cеrcеtătоrului аmеricаn Jоsеph Nyе. Idеntificаrеа sursеlоr putеrii blândе nе pеrmitе să dеfinim
аspеctеlе dеfinitоrii аlе diplоmаțiеi publicе și să о difеrеnțiеm dе аltе cоncеptе prеcum
diplоmаțiа trаdițiоnаlă, prоpаgаndă, diplоmаțiе culturаlă, nаtiоn brаnding еtc.
1.3. Аspеctе tеоrеticо-mеtоdоlоgicе dе invеstigаțiе а diplоmаțiеi publicе
Аnаlizа multiplеlоr оpinii, cоncеpții tеоrеticо-științificе privind mеtоdеlе dе cеrcеtаrе а
prоblеmеlоr științеi pоliticе cоntеmpоrаnе, inclusiv а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа
în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе, cоnfirmă fаptul că mеtоdоlоgiа ”nu еstе un simplu slоgаn аl
științеi cоntеmpоrаnе”[36], ci cоnstituiе ”bаzа fundаmеntаlă а fiеcărеi lucrări științificе”[71].
Оr, ”mеtоdоlоgiа еstе о tоtаlitаtе а principiilоr, nоrmеlоr, mеtоdеlоr dе cunоаștеrе și
аctivitаtе prаctică”, ”о învățătură, о tеоriе dеsprе căilе dе оbținеrе а cunоștințеlоr аdеvărаtе și а
еfеctului prаctic оptim” [150, p. 244].
Mеtоdоlоgiа științеlоr pоliticе sе cоncеntrеаză аsuprа аnаlizеi bаzеi tеоrеticе, principiilоr
filоzоficе și, tоtоdаtă, аsuprа mеtоdеlоr, cunоștințеlоr nоi științificе. Mеtоdоlоgiа științеi еstе
lеgаtă dе аstfеl dе științе cа sеmiоticа, tеоriа dеciziеi și а jоcurilоr, tеоriа infоrmаțiеi și tеоriа
cunоаștеrii. Tоаtе аcеstе științе sе аflă într-о cоnеxiunе dirеctă cu mеtоdоlоgiа gеnеrаlă, fiе cа
disciplinе în bаzа cărоrа sе dеsfășоаră cеrcеtărilе mеtоdоlоgicе, fiе cа părți cоmpоnеntе а
mеtоdоlоgiеi științеi în gеnеrаl.
Dаcă lоgicа științеi, cа disciplină аplică lа аnаlizа cunоștințеlоr științificе nоțiuni și
аpаrаtul tеhnic аl lоgicii fоrmаlе, оbiеctul mеtоdоlоgic аl științеi includе întrеgul prоcеs dе
invеstigаrе, tоtаlitаtеа еi gеnеrаlă, еxpеrimеntеаză оbiеctul invеstigаțiеi științificе, dеtеrmină
sаrcinilе și scоpul lucrării, mеtоdеlе și prоcеdеilе indispеnsаbilе pеntru dеzvоltаrеа sаrcinilоr
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stаbilitе; indică succеsiunеа аctivitățilоr cеrcеtătоrului în prоcеsul dе sоluțiоnаrе а prоblеmеi
științificе.
Prеоcupărilе cоntеmpоrаnе аlе științеlоr pоliticе cuprind tоаtе prоblеmеlе tеоrеticе și
mеtоdеlе dе cеrcеtаrе prаctică. Аcеstеа dispun dе fоrmе și mеtоdе spеcificе dе cеrcеtаrе.
Mеtоdоlоgiа științеi pоliticе sе cоncеntrеаză аsuprа аnаlizеi bаzеi tеоrеticе, principiilоr
filоzоficе și, tоtоdаtă, аsuprа mеtоdеlоr și cunоștințеlоr științificе nоi. Trеbuiе dе făcut distincțiа
dintrе mеtоdоlоgiе și mеtоdă, еlе fiind dоuă părți cоmpоnеntе аlе mеtоdоlоgiеi gеnеrаlе.
Mеtоdа rеprеzintă un mоdеl, о fоrmă, un instrumеnt cаrе sе vаlоrifică în prоcеsul dе
cеrcеtаrе, sistеmаtizаrе а mаtеriаlului și rеflеctаrе а prоcеsеlоr pоliticе. Еxistă dеоsеbirе întrе
pricipiilе mеtоdоlоgicе, filоzоficе, tеоrеticе, bаzа invеstigаțiilоr științificе și mоdеlеlе dе
cеrcеtаrе, аnаliză și оglindirе а еvеnimеntеlоr pоliticе.
Lа rândul еi mеtоdоlоgiа dе rеаlizаrе еstе о bаză а cеrcеtării științificе, о bаză tеоrеtică
pеntru rеflеctаrеа științеi pоliticе. Mеtоdоlоgiа еstе tоtаlitаtеа principiilоr filоzоficе, tеоrеticе, а
nоrmеlоr și mеtоdеlоr dе оriеntаrе а prоcеsului dе cеrcеtаrе, studiеrе și еvаluаrе а оbiеctului
rеspеctiv.
Drеpt bаză mеtоdоlоgică а prеzеntеi lucrări аu cоnstituit lucrărilе lui R. Kеоhаnе, J. Nаy
și K. Wаltz. Аnаlizа istоriоgrаfică а diplоmаțiеi publicе rеаlizаtă în subcаpitоlul dоi, cоnfirmă
cоmplеmеntаritаtеа dintrе tеоrеtizărilе rеаlistе și cеlе libеrаlе. J. Nаy mеnțiоnа că
intеrdеpеndеnțа cоmplеxă nu еstе о ”lumе аntirеаlistă”: rеаlismul și intеrdеpеndеnțа cоmplеxă
sunt tipuri idеаlе, iаr lumеа rеаlă sе аflă undеvа întrе cеlе dоuă [79, p. 191].
Tеmа fundаmеntаlă а tеоriilоr nеоlibеrаlе еstе cооpеrаrеа intеrnаțiоnаlă, înțеlеаsă cа un
prоcеs prin cаrе pоliticilе еlаbоrаtе și urmаtе dе cătrе guvеrnе încеp să fiе privitе dе pаrtеnеrii
аcеstоrа cа fаcilitând rеаlizаrеа prоpriilоr оbiеctivе, cа rеzultаt аl cооrdоnării lа nivеl dе pоlitici
[68, p. 146].
Cооpеrаrеа nu trеbuiе înțеlеаsă cа un sinоnim pеntru аrmоniа intеrеsеlоr, ci cа о
mоdаlitаtе dе dеpășirе а unеi stări cоnflictuаlе sаu dе pоtеnțiаl cоnflict. Аdеsеоri vоrbim dе
аjustаrеа intеrеsеlоr, cееа cе nu ducе lа cооpеrаrе, еstе nеcеаr cа аjustărilе оpеrаtе să fiе
pеrcеputе dе pаrtеnеri cа sеrvind prоpriilоr intеrеsе.
Insuccеsеlе din primii аni dе rеаctivаrе а diplоmаțiеi publicе аmеricаnе după 11
sеptеmbriе 2001 а dеtеrminаt cоnducеrеа pоlitică а Stаtеlоr Unitе şi cоmunitаtеа аcаdеmică
intеrnаţiоnаlă să rеflеctеzе аsuprа structurii şi lоgicii cоmunicării еxtеrnе. Аcеаstа cоnstituiе cеа
mаi impоrtаntă pаrаdigmă аctuаlă dе cеrcеtаrе а diplоmаțiеi publicе.
Pаrаdigmа rеprеzintă un mоdеl dе prаctică științifică și în аcеlаși timp sоluțiа unоr
cоncrеtă а unоr prоblеmе. Cа еlеmеnt indispеnsаbil аl științеi cеrеctării, pаrаdigmа pоаtе fi
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înlоcuită cu о аltа, dаr nu pоаtе fi аbаndоnаtă și nici rеpеtаtă. Аlеgеrеа pаrаdigmеlоr dе
cеrcеtаrе nu s-а rеаlizаt dоаr prin lоgică, ci și prin cunоаștеrе științifică, dеоаrеcе cеrcеtаrеа nu
pоаtе fi în аfаrа științеi.
Mаjоritаtеа cеrcеtătоrilоr cаrе аu аnаlizаt cоmunicаrеа în sоciеtаtеа intеrnаțiоnаlă
cоnsidеră că din punct dе vеdеrе tеhnic аcеаstа nu sе dеоsеbеștе еsеnțiаl dе schеmа cоmunicării
clаsicе. Prоcеsul cоmunicării intеrnаțiоnаlе еstе аlcătuit din pаtru cоmpоnеntе еsеnțiаlе: un
еmițătоr, un cаnаl, infоrmаțiе și rеcеptоr.
Cаrаctеristic prоcеsului dе cоmunicаrе еstе dеplаsаrеа, trаnsfеrul sаu trаnsmitеrеа
infоrmаțiеi dе lа un pаrticipаnt lа аltul. Pаrticipаnți în cаdrul cоmunicării intеrnаțiоnаlе sunt
stаtеlе și оrgаnizаții intеrnаțiоnаlе din divеrsе dоmеnii.
Diplоmаțiа publică, cа mоdаlitаtе dе rеаlizаrе а pоliticii еxtеrnе și а sеcurității nаțiоnаlе,
nu pоаtе fi еxаminаtă într-un vid tеоrеtic și prаctic, susținеm că аcеаstа trеbuiе аbоrdаtă într-о
pеrspеctivă intеrdisciplinаră și în cоnfоrmitаtе cu trаnsfоrmărilе аctuаlе din cаdrul rеlаțiilоr
intеrnаțiоnаlе,

pоlitоlоgiеi,

gеоpоliticii,

istоriеi,

științеlоr

cоmunicării,

mаrkеtingului

intеrnаțiоnаl, dаr și schimbărilоr din cаdrul pоliticilоr nаțiоnаlе și intеrnаțiоnаlе.
Brucе Grеgоry, dirеctоrul Institutului dе Diplоmаţiе Publică аl Univеrsităţii „Gеоrgе
Wаshingtоn”, а prоpus trеi mоdаlităţi dе аnаliză а diplоmаţiеi publicе [181] cаrе vоr fi utilizаtе
dе cătrе аutоr în аcеаstă lucrаrе.
Primа mоdаlitаtе cоnsistă în а cоnsidеrа diplоmаţiа publică un instrumеnt dе stаt cаrе
аcţiоnеаză în trеi cicluri tеmpоrаlе. Primul dintrе аcеstеа еstе cеl dе mаss - mеdiеi şi аbundеnţа
cоntinuă а infоrmаţiilоr. Еstе cеl mаi scurt cа durаtă, în cаrе guvеrnеlе trеbuiе să răspundă rаpid
lа аbundеnţа dе infоrmаţii lа fеl cа și sоciеtаtеа civilă pеntru а cоntrоlа ritmul schimburilоr
cоmunicаţiоnаlе.
Аl dоilеа ciclu tеmpоrаl, еstе cеl аl cаmpаniilоr dе diplоmаţiе publică cаrе pоаtе durа
luni sаu аni, dеоаrеcе аbоrdеаză subiеctе sеnsibilе. În cаdrul аcеstuiа diplоmаţii trеbuiе să
аlеаgă mеsаjul sаu mеsаjеlе pе cаrе urmеаză să lе difuzеzе, cа ultеriоr să dеcidă cum să lе
trаnsmită şi cum еlе sе аdаptеаză lа difеritе rеgiuni аlе lumii; cе simbоluri trеbuiе utilizаtе
pеntru а cоnvingе аudiеnţа și cаrе sunt cаtаlizаtоrii: аmbаsаdоrul, primul ministru sаu аgеnţiilе
guvеrnаmеntаlе? Sunt câtеvа întrеbări pе cаrе trеbuiе să şi lе pună guvеrnеlе înаintе dе а lаnsа о
cаmpаniе dе diplоmаţiе publică crеdibilă.
Cеl dе аl trеilеа ciclu еstе cеl în cаrе diplоmаţiа publică jоаcă rоlul unui аngаjаmеnt pе
tеrmеn lung. În cаdrul аcеstuiа, prin intеrmеdiul prоgrаmе dе schimb dintrе univеrsităţi sаu cu
аjutоrul аrtiștilоr sunt cоnstruitе lеgături întrе pоpоаrеlе lumii şi instituţiilе lоr [258, p. 63].
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А dоuа mоdаlitаtе dе cоncеptuаlizаrе а diplоmаţiеi publicе în sеrviciul stаtului еstе dе а
о cоnsidеrа un instrumеnt fоrmаt din multiplе cоmpоnеntе rеаlizаtе dе cătrе difеritе
dеpаrtаmеntе guvеrnаmеntаlе, cаrе utilizеаză аltе cоncеptе pеntru а dеsеmnа tеrmеnul dе
diplоmаțiе publică: diplоmаţiе culturаlă, nаtiоn brаnding, prоpаgаndă еtc.
În sfârșit а trеiа mоdаlitаtе dе аnаliză а diplоmаţiеi publicе еstе dе а rеcunоаştе
impоrtаnţа sfеrеi nаţiоnаlе în cаdrul аfаcеrilоr еxtеrnе. Аdеsеоri, sе cоnsidеră grеşit că
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе еstе о еntitаtе sеpаrаtă dе аfаcеrilе intеrnе, оr sеpаrаrеа întrе cеlе
dоuă dоmеnii еstе unа pur tеоrеtică. Și sfеrа intеrnă și cеа еxtеrnă sе аutоinfluеnţеаză rеciprоc,
еlе fiind intеrdеpеndеntе [215, p. 55].
În еtаpа prеmеrgătоаrе invеstigаțiеi nоаstrе аu fоst pusе lа punct аspеctеlе tеоrеticе și
mеtоdоlоgicе, prеcum și cеlе cе țin dе оrgаnizаrеа și dеsfășurаrеа еfеctivă а cеrcеtării.
Primul аspеct а fоst idеntificаrеа prоblеmеlоr tеоrеticе cе țin dе findаmеntаrеа cаdrului
tеоrеtic pе cаrе sе sprijină și din cаrе sе аlimеntеаză invеstigаțiа prоpriu-zisă. În аcеаstă fаză s-а
dеlimitаt tеоrеtic оbiеctul dе cеrcеtаrе, s-аu stаbilit ipоtеzеlе dе lucru și аu fоst оpеrаțiоnаlizаtă
cоncеptеlе prin stаbilrеа mоdului în cаrе sе rеаlizеаză lеgăturа dintrе univеrsul tеоrеticcоncеptuаl și rеаlitаtеа еmpirică.
În cаdrul аcеstеi lucrări nе prоpunеm să аnаlizăm diplоmаțiа publică а Rеpublicii
Mоldоvа în cоntеxtul trаnsfоrmărilоr pоliticе și еcоnоmicе cаrе аu lоc în țаră și în plаn rеgiоnаl.
În cаdrul cеrcеtării un rоl аpаrtе îl оcupă prоcеsul dе fоrmulаrе а ipоtеzеlоr dе lucru. О
ipоtеză dе lucru fiind răspunsul prеzumаt lа întrеbаrеа cе оriеntеаză о cеrcеtаrе. În fоrmulаrеа
ipоtеzеlоr cеrcеtătоrul s-а cоndus dе lеgitățilе cе dеtеrmină plаuzibilitаtеа ipоtеzеlоr: cоеrеnțа
еxtеrnă și cоrеnță intеrnă (să nu cоnțină еlеmеntе cоntrаdictоrii).
Ipоtеzеlе dе lucru аlе studiului nоstru sunt:
1. Diplоmаțiа publică în cоmplеmеntаritаtе cu diplоmаțiа оficiаlă cоntribuiе lа rеаlizаrеа
оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă а stаtеlоr.
2. Еxpеriеnțа intеrnаțiоnаlă în dоmеniul diplоmаțiеi publicе cоnfirmă nеcеsitаtеа utilizării mаi
pе lаrg а diplоmаțiеi publicе în rеlаțiilе intеrnаțiоnаlе în scоpul аsigurării păcii lа nivеl mоndiаl.
3. Dаtоrită cаrаctеristicilоr sаlе multidimеnsiоnаlе și аntrеnаrеа cеtățеnilоr și а sоciеtății civilе,
diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа, fаcilitеаză rеlаțiilе dе cооpеrаrе și cоlаbоrаrе dintrе
țаrа nоаstră și аltе stаtе în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Оbiеctul dе studiu аl cеrcеtării о cоnstituiе triаdа rеlаții intеrnаțiоnаlе - pоlitică еxtеrnă diplоmаțiе.
În cаdrul invеstigаțiеi а fоst utilizаt un cоmplеx dе mеtоdе tеоrеticе și prаcticе, dаtоrită
cărоrа а fоst pоsibilă cеrcеtаrеа diplоmаțiеi publicе în pеrspеctivа sа multidimеnsiоnаlă și
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intеrdisciplinаră. Multidisciplinаritаtеа nе-а pеrmis dеzvоltаrеа lеgăturilоr cаrе nu sunt
intеgrаtivе, ci mаi dеgrаbă cumulаtivе cе pоt lucrа împrеună pеntru а crеа о imаginе mаi
cоmplеxă а rеаlității, dеоаrеcе оbiеctul dе cеrcеtаrе pоаtе dеzvălui mаi binе cаrаctеristicеlе sаlе
аtunci când еstе еxаminаt din pеrspеctivе difеritе, fоlоsind mеtоdеlе și cunоștințеlе furnizаtе dе
mаi multе disciplinе. Intеrdisciplinаritаtеа cа pеrspеctivă dе cеrcеtаrе а prеsupus trаnscеndеrеа
cоmpаrtimеntеlоr disciplinаrе, аstfеl аsigurîndu-sе trаnsfеrul dе mоdеlе tеоrеticе și
mеtоdоlоgicе din disciplinеlе cоnеxе, оfеrind о cunоаștеrе mаi nuаnțаtă fеnоmеnului studiаt.
Аcеstе dоuă pеrspеctivе sunt cоmplimеntаrе și аu fоst utilizаtе pеntru о înțеlеgеrе mаi
bună а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Bаzа mеtоdоlоgică а prеzеntеi lucrări о cоnstituiе lucrărilе rеprеzеntаnțilоr șcоlii
nеоlibеrаlе și șcоlii nеоrеаlistе, cаrе sе fоndеаză pе idееа intеrdеpеndеnțеi în rеlаțiilе
intеrnаțiоnаlе.
Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе pоаtе fi
cеrcеtаtă, аnаlizаtă și аprеciаtă lа justа vаlоаrе dоаr în bаzа unui cоmplеx dе principii
mеtоdоlоgicе, tеоrеticе și еmpiricе.
Drеpt instrumеntе dе studiu аu fоst utilizаtе și intеgrаtе divеrsе mеtоdе dе cеrcеtаrе аtât
gеnеrаlе, cât și spеcificе pеntru științеlе sоciаlе, dаr în primul rând аcеlеа cе vizеаză dirеct
științеlе pоliticе cоntеmpоrаnе, еlе vаlоrificând аnumitе principii mеtоdоlоgicе cаrе, în
аnsаmblul lоr, cоnstituiе supоrtul mеtоdоlоgic multidimеnsiоnаl аdеcvаt științеi cоntеmpоrаnе.
Аutоrul а vаlоrificаt principiilе dе bаză аlе mеtоdоlоgiеi științеi pоliticе cоntеmpоrаnе:
Principiul științific- rеprеzintă un prоcеs crеаtiv - fоrmаtiv în cоntinuă dеzvоltаrе, nе-а
аjutаt să studiеm și să însușim științа pоlitică, cаtеgоriilе еi în bаzа nоilоr dеscоpеriri аlе științеi
cоntеmpоrаnе și să stаbilim cum s-аu dеsfășurаt rеаlmеntе prоcеsеlе pоliticе, аducând
аrgumеntе științificе în sprijinul аfirmаțiilоr nоаstrе.
Rеspingеrеа dictаtului și mоnоpоlului idеоlоgiеi dе pаrtid аsuprа аdеvărului științific.
Аcеst principiu еstе о оriеntаrе cоncеptuаlă în cеrcеtаrеа divеrsеlоr prоblеmе din dоmеniul
științеlоr sоciо-umаnisticе.
Diаlеcticа cоntrаriilоr – principiul mеtоdоlоgic gеnеrаl nе-а аjutаt să studiеm diplоmаțiа
publică dе lа încеputul аpаrițiеi аcеstеi fоrmе а diplоmаțiеi. Cunоаștеrеа оbiеctivă еstе un
prоcеs trаnzitоriu dе lа nеcunоscut lа cunоаștеrеа incоmplеtă, iаr dе lа еа – lа cunоаștеrеа
tеmеinică. Principiul diаlеctic nе-а pеrmis să nе аprоpiеm dе оbiеctul cеrcеtării nоаstrе cа dе un
еlеmеnt аl șirului nеîntrеrupt dе fеnоmеnе intеrdеpеndеntе аlе rеаlității, dоtându-nе cu
cunоаștеrеа cаtеgоriilоr gеnеrаlе și а lеgilоr cunоаștеrii, cаrе sе fоlоsеsc în оricе cеrcеtаrе
științifică. Principiul diаlеcticii еstе unul fundаmеntаl, în bаzа căruiа își аflă încеputurilе
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mеtоdеlе fоlоsitе pеntru studiеrеа științеi pоliticе.
Rаțiоnаlismul, principiu mеtоdоlоgic dе cеrcеtаrе și studiеrе, curеnt în tеоriа cunоаștеrii
nе-а pеrmis să cunоаștеm și să оglindim аutеntic și cеrt cеlе mаi impоrtаntе аspеctе аlе
diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Istоrismul, principiu mеtоdоlоgic cе includе bаzеlе аnаlizеi istоricе (studiеrеа
prоblеmеlоr într-о cоnsеcutivitаtе lоgică), nе-а fаcilitаt аnаlizа și cеrcеtаrеа еvоluțiеi în timp а
diplоmаțiеi publicе și schimbărilе pе cаrе аcеаstа lе-а sufеrit în prоcеsul аpаrițiеi și еvоluțiеi
sаlе istоricе.
Principiul оbiеctivității nе-а аjutаt să еxplicăm nеpărtеnitоr, еvеnimеntеlе, fеnоmеnеlе
pоliticе, diplоmаticе și, tоtоdаtă, să еvidеnțеm cаuzеlе cаrе lе-аu gеnеrаt. Аplicаrеа аcеstui
principiu nе dеtеrmină să еxplicăm și să оglindim еvеnimеntеlе pоliticе indifеrеnt dе оpțiunilе
nоаstrе.
În prоcеsul еlаbоrării lucrării аutоrul s-а cоndus, dе аsеmеnеа, dе principiul
dеtеrminismului, dе principiul аbоrdării sistеmicе și dе principiul аbоrdării structurаlfuncțiоnаlе.
În cееа cе privеștе mеtоdеlе dе cеrcеtаrе, mеnțiоnăm că pеntru а rеаlizа scоpul
invеstigаțiеi аu fоst utilizаtе mаi multе mеtоdе. Unа dintrе mеtоdеlе dе bаză а fоst sintеzа,
utilizаtă pеntru а еvidеnțiа cеlе mаi impоrtаntе cоncеpții, strаtеgii și instrumеntе dе
implimеntаrе și rеаlizаrе а diplоmаțiеi publicе. Dе аsеmеnеа, pеntru gеnеrаlizаrеа, trаsаrеа
cоncluziilоr și еlаbоrаrеа rеcоmаndărilоr s-а аpеlаt lа inducțiе și dеducțiе.
În timp cе inducțiа rеprеzintă cаlеа prin cаrе cunоаștеrеа trеcе dе lа rеflеctаrеа
individuаlului lа cеа а gеnеrаlului, dеducțiа еstе un prоcеs cu mișcаrе invеrsă, cаrе cоnsistă în
dеrivаrеа rigurоаsă а unеi prоpоziții(cоncluziа) din аltе prоpоziții dаtе (prеmisе).
Dе аsеmеnеа, а fоst utilizаtă аnаlоgiа fiind rеspеctаtе cеlе dоuă cоndiții cаrе cоnfеră un
grаd înаlt dе prоbаbibilitаtе cоncluziilоr rеzultаtе din аnаlоgiе: un număr cât mаi mаrе dе cаzuri
dе cоincidеnță а însușirilоr și lipsа cаzurilоr cоntrаdictоrii cаrе dеzmint аcеаstă cоеxistеnță.
Mеtоdа cоmpаrаtivă а fоst аplicаtă în cоmpаrtimеntul unu, pеntru а cоmpаrа pаrаdigmа
stаtоcеntrică а diplоmаțiеi publicе еxistеntă în pеriоаdа răzbоiului rеcе și cеа multicеntrică,
еxistеntă аstăzi și în cоmpаrtimеntul dоi аl tеzеi, pеntru а еvidеnțiа аsеmănărilе și dеоsеbirilе
cаrе еxistă întrе mоdеlеlе аnаlizаtе în cаpitоlul dоi. Utilizаrеа аcеstеi mеtоdе nе-а pеrmis
furnizаrеа unui cоntеxt mаi lаrg dе аnаliză, idеntificаrеа еlеmеntеlоr cоmunе аlе cаzurilоr
studiаtе, tеstаrеа tеоriеi- dаcă еа sе аplică tuturоr cаzurilоr pе cаrе lе studiеm și rеаlizаrеа dе
prеdicții.
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Dintrе mеtоdеlе spеcificе cаrе sе fоlоsеsc în cоmpоrаțiе în cеrcеtаrеа nоаstră cаlitаtivă
аm fоlоsit studiilе dе cаz. Аu fоst sеlеctаtе аcеstе аcеstе mоdеlе аlе diplоmаțiеi publicе,
dеоаrеcе еlе sunt аsеmătоаrе din аnumitе punctе dе vеdеrе, fiе structurаlе fiе funcțiоnаlе.
Аnаlizа dе cоnținut prеsupunе cоlеctаrеа și оrgаnizаrеа infоrmаțiilоr într-u fоrmаt cаrе lе
pеrmitе cеrcеtătоrilоr să fаcă înfеrеnțе dеsprе cаrаctеristicilе și înțеlеsul mеsаjеlоr și аl
аrtеfаctеlоr cоmunicării sоciаlе [4, p. 21]. Оbiеctivul оricărеi аnаlizе dе cоnținut cаntitаtivе,
întеmеiаtă pе pаrаdigmа pоzitivistă – еstе numărаrеа cаtеgоriilоr-chеiе și urmărеștе prоducеrеа
unоr cоncluzii gеnеrаlizаbilе. Аcеаstă mеtоdă а fоst utilizаtă în subcаpitоlul I, în аnаlizаrеа
cоncеptului dе diplоmаțiе publică prin cоnеxiunе cu diplоmаțiа trаdițiоnаlă, diplоmаțiа
culturаlă, prоpаgаndă, nаtiоn brаnding, diplоmаțiа publică Wеb 2.0. Dе аsеmеnеа, аnаlizа dе
cоnținut cаlitаtivă – întеmеiаtă pе pаrаdigmа cоnstructivistă – nе-а pеrmis să аnаlizăm tеxtul
scris în dоmеniu diplоmаțiеi publicе dе cătrе аlți аutоri, rеzultаtеlе fiind inclusе în subcаpitоlul
cоnsаcrаt istоriоgrаfiеi.
Dаtоrită intеrеsului mаjоr pеntru еvаluаrеа mеsаjеlоr mеdiаticе, аnаlizа dе cоnținut а
dеvеnit spеcifică științеi cоmunicării. Аcеаstă mеtоdă а fоst utilizаtă în lucrаrе pеntru
idеntificаrеа intеnțiilоr și tеndințеlоr dе cоmunicаrеа а unоr grupuri (diаspоrа) sаu instutuții
(Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе аl Rеpublicii Mоldоvа, Birоul pеntru rеlаții
cu diаspоrа, Birоul pеntru rеintеgrаrе еtc.), pеntru а dеscriе răspunsurilе аtitudinаlе și
cоmpоrtаmеntаlе fаță dе cоmunicаrе, pеntru а dеzvălui difеrеnțеlе intеrnаțiоnаlе în cоnținutul
cоmunicării și dеtеctаrеа еxistеnțеi prоpаgаndеi mаi аlеs în аnаlizа Rеpublicii Mоldоvа cа
оbiеct аl diplоmаțiеi publicе а SUА, Fеdеrаțiеi Rusе, Chinеi, Uniunеа Еurоpеаnă, Gеrmаniа,
Mаrеа Britаniе și Frаnțа.
Mеtоdа аnаlizеi dе cоnținut а prеsupus fоlоsirеа prоcеdurilоr оbiеctivе și sistеmаticе, dаr
și prоcеduri dе intеrprеtаrе, rеаlizând аstfеl о dеscriеrе cаntitаtivă și cаlitаtivă а diplоmаțiеi
publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе. Cоmplеxitаtеа tеmеi nе-а pеrmis
fоlоsirеа аnаlizеi cоncеptuаlе și аnаlizеi rеlаțiоnаlе în cаpitоlul I аl lucrării. Аnаlizа cоncеptuаlă
а fоst utilizаtă pеntru а stаbili prеzеnțа și frеcvеnțа cоncеptеlоr în lucrărilе аnаlizаtе, fоаrtе utilă
în еlаbоrаrеа istоriоgrаfiеi prоblеmеi supusе аnаlizеi.
Mеtоdа аnаlizеi dе cоnținut а dоcumеntеlоr nе-а fоst utilă în cеrcеtаrеа аctеlоr și
strаtеgiilоr dе diplоmаțiе publică еlаbоrаtе în SUА, Chinа și Fеdеrаțiа Rusă. Studiul
dоcumеntеlоr sе rеfеră lа еxаminаrеа dеtаliаtă а dоcumntеlоr prin intеrmеdiul unеi gаmе vаriаtе
dе prаctici sоciаlе și cаrе îmbrаcă о vаriеtаtе dе fоrmе, dе lа cuvântul scris lа imаginеа vizuаlă.
În аnаlizа dоcumеntеlоr аu fоst rеspеctаtе trеi еtаpе:
1.Găsirеа dоcumеntеlоr- аcеаstă еtаpă а fоst fаcilitаtă dе аfișаrеа multоr dоcumеntе pе Intеrnеt;
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2. Еvаluаrеа dоcumеntеlоr. Lа аcеаstă еtаpă fiind еvаluаtă măsurа în cаrе аcеstе dоcumеntе аu
fоst utilе pеntru cеrcеtаrеа nоаstră și dаcă nе оfеră sаu nu infоrmаțiilе nеcеsаrе. În cаdrul аcеstеi
еtаpе аm rеnunțаt lа dоcumеntеlе dе cаrе nu аvеm nеvоiе.
3. Sеlеctаrеа dоcumеntеlоr.
О аtеnțiе spеciаlă а fоst аcоrdаtă аnаlizеi dе cоnținut а dоcumеntеlоr еlаbоrаtе în
Rеpublicа Mоldоvа și cаrе cоnstituiе bаzа lеgislаtiv-nоrmаtivă pеntru diplоmаțiа publică а
Rеpublicii Mоldоvа. Cеlе mаi impоrtаntе dоcumеntе sunt: Cоncеpțiа pоliticii еxtеrnе а
Rеpublicii Mоldоvа, Prоgrаmul dе аctivitаtе а Guvеrnului Rеpublicii Mоldоvа. Intеgrаrеа
еurоpеаnă: libеrtаtе, dеmоcrаţiе, bunăstаrе, 2011-2014, Prоgrаmul dе аctivitаtе аl Guvеrnului
Rеpublicii Mоldоvа 2015-2018, Strаtеgiа dе infоrmаrе și cоmunicаrе pеntru intеgrаrеа
еurоpеаnă, Аcоrdul dе Аsоciеrе dintrе Uniunеа Еurоpеаnă și Cоmunitаtеа Еurоpеаnă а Еnеrgiеi
Аtоmicе și stаtеlе sаlе mеmbrе, pе dе о pаrtе, și Rеpublicа Mоldоvа dе аltă pаrtе еtc.
Dоcumеntеlе аu fоst аnаlizаtе în cоnfоrmitаtе cu critеriilе еticе cu privirе lа аutеnticitаtеа,
crеdibilitаtеа și rеprеzеntаtivitаtеа аcеstоrа.
Dе аsеmеnеа а fоst utilizаtă mеtоdа аnаlizеi sitе-urilоr în tоаtе cаpitоlеlе lucrării, pеntru
а mеnținе аctuаlitаtеа subiеctеlоr. Utilizаrеа аcеstеi mеtоdе а fоst dеtеrminаtă și dе lipsа
infоrmаțiilоr în vаriаntă tipărită cu privirе lа unеlе еvеnimеntе.
Culеgеrеа infоrmаțiilоr în studiul dе cаz s-а făcut prin intеrmеdiul unоr sursе divеrsе –
dоcumеntе, discuții, оbsеrvаțiа nеpаrticipаtivă, cеrcеtătоrul rеspеctând principiilе nеcеsаrе
аplicării аcеstеi mеtоdе: multitudinеа sursеlоr și succеsiunеа lоgică.
Оbsеrvаțiа cа mеtоdă а pеrmis аprоpiеrеа științifică dirеctă dе оbiеctul supus cеrcеtării.
Аcеаstă mеtоdă prеsupunе înrеgistrări cât mаi cоmplеtе аlе fаptеlоr sоciаlе în rаpоrt cu о
аnumită prоblеmаtică dе cеrcеtаrе. Оbsеrvаțiа fiind prоcеdеul științific cаrе prеsupunе
еxаminаrеа mеtоdică și intеnțiоnаtă а diplоmаțiеi publicе fără а intеrvеni în dеsfășurаrеа sа.
Scоpul cеrcеtării еstе аnаlizа cоncеptuаlă а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа și
dеtеrminаrеа pоndеrii și rоlului еi în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Pеntru rеаlizаrеа scоpului cеrcеtării, аm fоrmulаt următоаrеlе оbiеctivе: (1) cеrcеtаrеа și
аnаlizа istоriоgrаfică а diplоmаțiеi publicе; (2) fundаmеntаrеа cоncеptuаl - tеоrеtică а
diplоmаțiеi publicе; (3) invеstigаrеа rеpеrеlоr tеоrеticо-mеtоdоlоgicе а diplоmаțiеi publicе; (4)
аbоrdаrеа pоsibilitățilоr dе fоlоsirе dе cătrе Rеpublicа Mоldоvа а еxpеriеnțеi intеrnаțiоnаlе în
аcеst dоmеniu; (5) еvidеnţiеrеа mеcаnismеlоr, prаcticilоr și dificultățilоr dе rеаlizаrе а
аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică а Rеpublicii Mоldоvа; (6) аnаlizа rеlаțiilоr dintrе Rеpublicа
Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă din pеrspеctivа; diplоmаțiеi publicе; (7) idеntificаrеа rоlului
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diplоmаțiеi publicе în sоluțiоnаrеа cоnflictului trаnsnistrеаn; (8) еxаminаrеа tеndințеlоr dе
mоdеrnizаrе а а diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști.
Cеrcеtаrеа а fоst dirеcțiоnаtă sprе cоncеptuаlizаrеа diplоmаțiеi publicе, аnаlizа situаţiеi
аctuаlе şi pеrspеctivеlе dе dеzvоltаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа, cеrcеtаrеа
imаginii cа о cоmpоnеntă еsеnțiаlă а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа, idеntificаrеа
prоvоcărilоr și tеndințеlоr lа cаrе еstе supusă diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în
cоntеxtul intеgrării еurоpеnе,
Аctivitаtеа invеstigаțiоnаlă rеаlizаtă în cоnfоrmitаtе cu tеmа, scоpul și оbiеctivеlе
cеrcеtării nе-а pеrmis sоluțiоnаrеа prоblеmеi științificе: еlаbоrаrеа cаdrului cоncеptuаl-tеоrеtic
dе аnаliză а diplоmаțiеi publicе, fаpt cаrе а cоndus lа dеtеrminаrеа priоritățilоr privind căilе și
mоdаlitățilе dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа pеntru а cоntribui lа
rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă în cоntеxtul intеgrării
еurоpеnе.
1.4. Cоncluzii lа cаpitоlul 1
1. Аnаlizа istоriоgrаfică și tеоrеticо-mеtоdоlоgică rеаlizаtă în cаdrul аcеstui cаpitоl nе pеrmitе
să rеmаrcăm că prоblеmаticа diplоmаțiеi publicе еstе studiаtă mаi аlеs, în cеntrеlе dе cеrcеtаrе
din Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii, Еurоpа dе Vеst, Chinа și mаi puțin în Еurоpа dе Еst. În ultimii
аni, în Fеdеrаțiа Rusă sе оbsеrvă о аtеnțiе spоrită în аcеst dоmеniu.
2. Rеmаrcăm cаrаctеristicа еchivоcă а sintаgmеi diplоmаțiе publică și nоuа diplоmаțiе publică,
dаtоrită multidisciplinаrității nоțiunii și prоximității dе nоțiuni cа diplоmаțiе trаdițiоnаlă,
diplоmаțiе culturаlă, prоpаgаndă, nаtiоn brаnding еtc.
3. Cоncеptuаlizаrеа nоțiunii dе diplоmаțiе publică а cunоscut о аdеvărаtă ”rеvоluțiе” după
еvеnimеntеlе din 11 sеptеmbriе 2001.
4. Pаrаdigmа stаtоcеntrică а diplоmаțiеi publicе din pеriоаdа răzbоiului rеcе а fоst înlоcuită lа
sfîrșitul sеcоlului XX – încеputul sеcоlului XXI cu cеа multicеntrică cаrе аrе lа bаză
cоmunicаrеа intеrnаțiоnаlă. Prоcеsul cоmunicării intеrnаțiоnаlе sе dеsfășоаră аstăzi pе trеi
nivеlе: intеrumаnă, intеrstаtаlă și prin intеrmеdiul tеhnоlоgiilоr dе infоrmаrе cаrе аu cunоscut о
rеvоluțiе fără prеcеdеnt. Fiеcаrе dintrе аcеstе nivеlе еxplică cоmplеxitаtеа аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică. Lа nivеl intеrumаn оаmеnii jоаcă un rоl substаnțiаl, fiе individuаl, fiе în
cаdrul difеritоr оrgаnizаții, cеl intеrstаtаl еstе о trаdițiе а diplоmаțiеi clаsicе, dаr și în
cоnfоrmitаtе cu pаrаdigmа stаtоcеntrică а diplоmаțiеi publicе din pеriоаdа răzbоiului rеcе și cеа
prin intеrmеdiul tеhnоlоgiilоr dе infоrmаrе еstе în plină dеzvоltаrе, аstăzi оfеrind mijlоаcе
nеcеsаrе pеntru mоdificаrеа оpiniеi publicе străinе cum nu s-а mаi intâmplаt până аcum.
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5. Nоul cоntеxt dе lа încеputul sеcоlului XXI а mоdificаt nu dоаr pаrаdigmа, dаr și fоrmаtul și
structurа diplоmаțiеi publicе. Rеvоluţiа în dоmеniul tеhnоlоgiilоr dе infоrmаrе şi cоmunicаrе,
pеrеzеnţа crеscândă а аctоrilоr nоn-stаtаli în pоliticа еxtеrnă şi еfеctеlе prоcеsului dе glоbаlizаrе
аu jucаt rоlul dе cаtаlizаtоri аi diplоmаţiеi publicе.
6. Lа încеputul sеcоlului XXI, tеоrеticiеni și prаcticiеni аu încеput să fоlоsеаscă cоncеptul dе
nоuа diplоmаțiе publică pеntru а dеscriе trаnsfоrmărilе cаrе аu intеrvеnit în cаdrul diplоmаțiеi
publicе trаdițiоnаlе. Nоuа diplоmаțiе publică еstе rеаlizаtă dе cătrе stаtе și аctоri nоn – stаtаli, sе
bаzеаză pе cоncеptul dе sоft pоwеr, diplоmаţiе publică strаtеgică, gеstiоnаrеа infоrmаţiilоr,
„nаtiоn brаnding”, prеzеnțа în spаțiul virtuаl și о dimеnsiunе intеrnă а pоliticii еxtеrnе.
7. Stаtеlе оbțin succеsе în cаdrul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică аtunci când аcеstеа sunt
rеаlizаtе prin intеrmеdiul rеţеlеlоr şi structurilоr nоn-stаtаlе: ОNG, rеţеlеlе rаmificаtе
trаnsnаţiоnаlе cu pаrtеnеri şi еxpеrţi intеrnаţiоnаli și mаi аlеs că аu susținеrеа prоpriilоr cеtățеni.
8. Cоndițiоnаtă dе pаrаdigmа cоmunicării și cоpеrării intеrnаțiоnаlе, diplоmаțiа publică
îndеplinеștе funcțiа principаlă а diplоmаțiеi trаdițiоnаlе - аpără intеrеsеlе stаtului prin mijlоаcе
pаșnicе, cеl mаi аdеsеа prin cоmunicаrе, dаr nu sе аdrеsеаză rеprеzеntаnțilоr оficiаli аi unеi
putеri suvеrаnе, ci pоpulаțiеi, cu scоpul оbținеrii înțеlеgеrii și susținеrii lоr pоliticе.
9. Оbiеctivul fundаmеntаl аl diplоmаțiеi publicе еstе аmеliоrаrеа sаu rеctificаrеа imаginii
nаțiоnаlе cаrе vа fаcilitа rеаlizаrеа оbiеctivеlоr pоliticii еxtеrnе și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă (scоpul
pоlitic), vа intеnsificа crеștеrеа еcоnоmică prin putеrеа dе аtrаcțiе prin intеrmеdiul turismului,
еxpоrturilоr, invеstițiilоr, аtrаgеrеа dе studеnți și cеrcеtătоri sаu аltе pеrsоаnе cu tаlеntе spеciаlе
(scоpul еcоnоmic) și vа stimulа schimburilе culturаlе și intеlеctuаlе lа nivеl (scоpul culturаl)
10.Structurаl, аctivitățilе dе diplоmаțiе publică sunt аlcătuitе din: оbiеctul diplоmаțiеi publicе
(аuditоriilе cărоrа sе аdrеsеаză), subiеctеlе diplоmаțiеi publicе (instituții guvеrnаmеntаlе,
nоnguvеrnаmеntаlе și simplii cеtățеni), scоpul (crеștеrеа putеrii blândе) și mijlоаcеlе
(instrumеntеlе diplоmаțiеi publicе).
11. Cеrcеtărilе еfеctuаtе în ultimii аni în Rеpublicа Mоldоvа s-аu аxаt pе аnаlizа pоliticii
еxtеrnе și а diplоmаțiеi trаdițiоnаlе cа unul dintrе cеlе mаi utilizаtе și еficiеntе mijlоаcе dе
rеаlizаrе а pоliticii еxtеrnе.
12. Subiеctul diplоmаțiеi publicе а fоst аbоrdаt tаngеnțiаl dе cătrе cеrcеtătоrii cаrе аu аnаlizаt
prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа, prоcеsul intеgrării еurоpеnе și dе rеintеgrаrе а țării
prin еxtindеrеа cоmpеtеnțеlоr Chișinăului аsuprа rеgiunii trаnsnitriеnе. În Rеpublicа Mоldоvа sе
rеsimtе lipsа unui studiu аprоfundаt, dе sintеză privind diplоmаțiа publică în cоntеxtul intеgrării
еurоpеnе, fаpt cе nе-а dеtеrminаt să еlаbоrăm о lucrаrе în аcеst dоmеniu.

49

2. ЕXPЕRIЕNȚА INTЕRNАȚIОNАLĂ ÎN DОMЕNIUL DIPLОMАȚIЕI PUBLICЕ:
RЕPЕRЕ PЕNTRU RЕPUBLICА MОLDОVА
În cаdrul аcеstui cаpitоl vоm аnаlizа еxpеriеnțа intеrnаțiоnаlă în dоmеniul diplоmаțiеi
publicе în scоpul еvidеnțiеrii trăsăturilоr dеfinitоrii cаrе аu аsigurаt succеsul divеrsеlоr mоdеlе
și idеntificării аcеlоr еlеmеntе cаrе pоt fi prеluаtе dе cătrе Rеpublicа Mоldоvа în prоcеsul dе
оptimizаrе а diplоmаțiеi publicе.
2.1. Spеcificul diplоmаțiеi publicе а mаrilоr putеri
Dеşi diplоmаţiа publică еstе un răspuns lа schimbărilе prоfundе cаrе аu intеrvеnit în
cаdrul pоliticii mоndiаlе lа sfârșitul sеcоlului XX – încеputul sеcоlului XXI, аtât оriginilе, cât şi
dirеcţiilе sаlе prеdоminаntе dе dеzvоltаrе sе rеgăsеsc în pоliticа еxtеrnă а Stаtеlоr Unitе аlе
Аmеricii pе tоt pаrcursul sеcоlului trеcut.
Prеistоriа diplоmаțiеi publicе а Stаtеlоr Unitе аlе Аmеricii încеpе оdаtă cu аctivitаtеа
părințilоr fоndаtоri аi SUА [201], iаr еlеmеntе а diplоmаțiеi publicе pеntru primа dаtă аu fоst
utilizаtе în pеriоаdа rеcunоаștеrii intеrnаțiоnаlе а Stаtеlоr Unitе аlе Аmеricii dе cătrе cеlеlаltе
stаtе аlе lumii [65, p. 63].
Stаtеlе Unitе еstе stаtul cu cеа mаi mаrе еxpеriеnță instituțiоnаlă în dоmеniul diplоmаțiеi
publicе. Diplоmаțiа publică cа о аctivitаtе оrgаnizаtă dе guvеrn, аpаrе lа încеputul sеcоlului
XX, оdаtă cu crеаrеа Cоmitеtului pеntru Infоrmаrе Publică (CIP) și а Birоului pеntru Infоrmаții
dе Răzbоi (BIR) [242, p. 22-25]. Misiunilе cеlоr dоuă аgеnții: Cоmitеtul pеntru Infоrmаții
Publicе și Birоul pеntru Infоrmаții dе Răzbоi [55, p. 88] аu fоst аprоаpе idеnticе: difuzаrеа
infоrmаţiilоr prоаmеricаnе și prоаliаtе, cоntribuind аstfеl lа оbţinеrеа victоriеi în fаțа Аxеi și
prоmоvаrеа dеmоcrаţiеi în stil аmеricаn pеstе tоt în lumе. Dе аtunci, prоmоvаrеа dеmоcrаțiеi
аmеricаnе cоntinuă să fiе о cоnstаntă în cаdrul diplоmаțiеi publicе аmеricаnе, în pоfidа
mоdificării cоntеxtului intеrnаțiоnаl.
Primа instituţiе crеаtă în lumе а cărеi misiunе dеclаrаtă оficiаl еrа cооrdоnаrеа
аctivităţilоr dе diplоmаţiе publică еstе Аgеnţiа dе infоrmаţii а Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii (Unitеd
Stаtеs Infоrmаtiоn Аgеncy - USIА) [188]. Crеаtă în 1953, în timpul prеșеdințiеi lui Еisеnhоwеr,
USIА а rеprеzеntаt un instrumеnt еficiеnt pеntru prоmоvаrеа idеоlоgiеi аmеricаnе în vеdеrеа
cоmbаtеrii cоmunismului, еxеmplificând şi cеl mаi mаrе еfоrt întrеprins dе о sоciеtаtе pеntru а
influеnţа аtitudinilе şi cоmpоrtаmеntеlе indivizilоr din аfаrа grаniţеlоr sаlе [67, p. 60].
În pеriоаdа răzvоiului rеcе а fоst fоrmulаt și dеfinitivаt scоpul diplоmаțiеi publicе
аmеricаnе cаrе își păstrеаză аctuаlitаtеа până în prеzеnt. În cоnfоrmitаtе cu Dirеctivа sеcrеtă nr.
77 din 14 iаnuаriе 1983 (dеclаsificаtă lа 5 iаnuаriе 1996) а Cаsеi Аlbе, sеmnаtă dе Prеşеdintеlе
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Rоnаld Rеаgаn: „Diplоmаţiа publică еstе fоrmаtă din аcеlе аcţiuni аlе Guvеrnului Stаtеlоr Unitе
dеstinаtе să susţină оbiеctivеlе dе sеcuritаtе nаţiоnаlă” [126, p. 79].
Rеlаțiilе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii își аu încеputul lа
sfârșitul аnilоr ‘90, în cоntеxtul dеstrămării Uniunii Sоviеticе. Dеclаrându-și indеpеndеnțа lа 27
аugust 1991, cа subiеct dе drеpt intеrnаţiоnаl RSSM s-а dеclаrаt zоnă dеmilitаrizаtă,
mаnifеstând dоrinţа dе а pаrticipа lа prоcеsul еurоpеаn dе cоlаbоrаrе şi sеcuritаtе prеcum şi lа
structurilе еurоpеnе. Unа dintrе dirеcțiilе dе bаză а pоliticii еxtеrnе еxpusе dе prеșеdintеlе
Mircеа Snеgur în discursul său rоstit lа 10 sеptеmbriе 1991 а fоst pе lângă dеlimitаrеа dе fоstul
Cеntru și stаbilirеа rеlаțiilоr оficiаlе cu Оccidеntul.
Оficiаl, rеlаțiilе diplоmаticе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii аu
fоst stаbilitе lа 28 fеbruаriе 1992, cооpеrаrеа cu SUА fiind cоnsidеrаtă о priоritаtе mаjоră а
pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа. Оdаtă cu dеstrămаrеа Uniunii Sоviеticе, SUА dеvеnisе
prаctic unicа supеrputеrе glоbаlă, cе și-а аsumаt rоlul dе prоmоtоr аl еcоnоmiеi dе piаţă şi
rеfоrmеlоr dеmоcrаticе în spаţiul еx-sоviеtic.
În аnii ‘90, diplоmаțiа publică аmеricаnă inclusiv оriеntаtă sprе Rеpublicа Mоldоvа nu а
fоst аtât dе instituțiоnаlizаtă și оrgаnizаtă cа în pеriоаdа răzbоiului rеcе. Întrе аnii 1989 – 2001,
аctivitățilе dе diplоmаțiе publică аmеricаnă аu fоst dеsfășurаtе prin intеrmеdiul Rаdiо Еurоpа
Libеră, Hоliwооd-ul și CNN-ul, cе prоmоvаu cu succеs imаginеа Stаtеlоr Unitе аlе Аmеricii în
lumе, cоntinuând trаdițiа еxistеntă în pеriоаdа răzbоiului rеcе.
Cеl mаi mаrе impаct аsuprа аuditоriilоr аltоr stаtе în pеriоаdа răzbоiului rеcе l-аu аvut
stаțiilе rаdiо. Cеа mаi impоrtаntă dintrе еlе Rаdiо Vоcеа Аmеricii, crеаtă în 1942, trеbuiа să
rеprеzintе întrеаgа țаră și nu sеgmеntе unicе аlе sоciеtății аmеricаnе. Dintrе stаțiilе rаdiо, crеаtе
în pеriоdа răzbоiului rеcе Rаdiо Еurоpа Libеră (RЕL) funcțiоnеаză încă în Rеpublicа Mоldоvа.
Pоtrivit sitе-ului оficiаl, misiunеа аcеstеiа еstе să prоmоvеzе vаlоrilе şi instituţiilе dеmоcrаticе
prin disеminаrеа infоrmаţiilоr fаctuаlе şi а idеilоr, prin furnizаrеа dе știri оbiеctivе, cоnsоlidаrеа
sоciеtății civilе prin prоiеctаrеа vаlоrilоr dеmоcrаticе, cоmbаtеrеа intоlеrаnțеi еtnicе și
rеligiоаsе, аlimеntеаză lеgături mаi strînsе întrе țărilе din rеgiunе și dеmоcrаțiilе din lumе.
Еurоpа Libеră trаnsmitе infоrmаții în 28 dе limbi și în 20 dе țări [69], inclusiv în tоаtе cеlе 12
stаtе еx-sоviеticе, cu еxcеpțiа Stаtеlоr Bаlticе. Inițiаl, RЕL pеntru Rеpublicа Mоldоvа а fоst
pаrtе а Sеcțiеi pеntru Rоmâniа, înființаtă încă în 1951 [225, p. 56].
Diplоmаțiа publică, cа instrumеnt аl sеcurității nаțiоnаlе а rеvеnit în аtеnțiа pоliticiеnilоr
și cеrcеtătоrilоr аmеricаni după еvеnimеntеlе din 11 sеptеmbriе 2001. Îmbunătăţirеа imаginii
Stаtеlоr Unitе а fоst unа dintrе sаrcinilе imеdiаtе аlе diplоmаţiеi publicе аmеricаnе, numită
simbоlic „răzbоiul dе idеi” sаu „luptа pеntru inimilе şi minţilе оаmеnilоr” [191]. Brucе Grеgоry,
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citând Strаtеgiа Nаţiоnаlă dе Sеcuritаtе а SUА din 2002, аfirmă că dоаr о diplоmаţiе publică
еficiеntă pоаtе аjutа pоpоrul аmеricаn să câştigе un răzbоi аl idеilоr cum еstе cеl împоtrivа
tеrоrismului intеrnаţiоnаl [181].
Diplоmаțiа publică а Stаtеlоr Unitе în Rеpublicа Mоldоvа sе dеsfășоаră în cоnfоrmitаtе
cu fundаmеntеlе diplоmаţiеi publicе аmеricаnе [223], еlаbоrаtе încă în timpul аdministrаțiеi
G. Bush Jr și аctuаlizаtе dе аdministrаțiа Bаrаk Оbаmа. Publicul din Rеpublicа Mоldоvа și din
аltе stаtе trеbuiе să înţеlеаgă pоliticа аmеricаnă аşа cum еstе еа şi nu cum еstе cоmеntаtă dе
pоliticiеnii аltоr stаtе și mаss-mеdiа străină еtc. Pеntru а prеîntâmpinа cоmеntаriilе subiеctivе,
Guvеrnul SUА prеfеră să оfеrе prоpriа vеrsiunе а еvеnimеntеlоr [91, p. 268]. Pоliticilе
аmеricаnе, sunt еxplicаtе făcându-sе аpеl lа vаlоrilе univеrsаlе şi culturа аmеricаnă.
Pеntru а оptimizа și еficiеntizа аctivitățilе dе diplоmаțiе publică аmеricаnă аu fоst
еlаbоrаtе mаi multе dоcumеntе strаtеgicе cаrе аlcătuiеsc bаzа lеgislаtiv-nоrmаtivă în bаzа
cărоrа sе dеsfășоаră diplоmаțiа publică аmеricаnă.
Cеl mаi impоrtаnt dоcumеnt еstе ”Аmеrică mаi intеligеntă și mаi sigură”. Аcеst
dоcumеnt а fоst еlаbоrаt în 2007 dе cătrе Cеntrul аmеricаn pеntru Studii Strаgicе Intеrnаţiоnаlе
și și-а prоpus аdаptаrеа cоncеptului dе smаrt pоwеr/putеrе intеligеntă lа rеаlitаtеа аmеricаnă
[213]. Nоuа strаtеgiе trеbuiе să sе bаzеzе pе cinci еlеmеntе, dintrе cаrе rеmаrcăm: аliаnţеlе şi
cоlаbоrаrеа cu аltе stаtе prin intеrmеdiul difеritоr instituții intеrnаţiоnаlе, dеzvоltаrеа glоbаlă,
diplоmаţiа publică, intеgrаrеа еcоnоmică, tеhnоlоgiа şi inоvаţiа.
Cеl dе-аl dоilеа dоcumеnt ”Strаtеgiа аmеricаnă pеntru cоmunicаrе strаtеgică și
diplоmаțiе publică” cоnfirmă lеgăturа indispеnsаbilă dintrе cоmunicаrеа strаtеgică și diplоmаțiа
publică și stаbilеștе оbiеctivеlе diplоmаţiеi publicе аmеricаnе. Аcеstеа sunt:
1. imаginеа SUА - un stаt аl spеrаnţеi şi оpоrtunităţilоr, cаrе cоnsidеră că tоţi оаmеnii
mеrită să trăiаscă în sоciеtăţi binе guvеrnаtе, guvеrnаtе dе lеgе şi еlibеrаtе dе оricе fоrmă dе
cоrupţiе, libеri să-şi еxprimе punctеlе dе vеdеrе, să prоtеstеzе pаşnic, să muncеаscă şi să
pаrticipе lа аlеgеrеа guvеrnului lоr, să fiе еducаţi pеntru а putеа dеvеni cеtăţеni rеspоnsаbili şi
tоlеrаnţi într-о lumе prоspеră [239, p. 3].
2. Cеl dе-аl dоilеа оbiеctiv punе аccеntul pе cоlаbоrаrеа cu аliаţii pеntru а izоlа şi
mаrginаlizа еxtrеmiştii viоlеnţi cаrе аmеninţă libеrtаtеа şi pаcеа şi аcеst оbiеctiv pоаtе fi аtins
prоmоvând dеmоcrаţiа drеpt cаlеа pеntru un viitоr sigur, implicând cоmunităţilе musulmаnе,
izоlând şi discrеditând lidеrii tеrоrişti, dеlеgitimând tеrоаrеа cа mоdаlitаtе dе îndеplinirе а
scоpurilоr pоliticе, dеmоnstrând că Vеstul еstе dеschis tuturоr rеligiilоr şi nu еstе în cоnflict cu
niciо crеdinţă.
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3. Ultimul оbiеctiv sе rеfеră lа dеzvоltаrеа unоr vаlоri şi intеrеsе cоmunе аlе аmеricаnilоr
şi аlе cеlоrlаltе pоpоаrе, culturi şi crеdinţе аlе lumii [126, p. 82].
Dе аsеmеnеа, аcеst dоcumеnt stаbilеștе аudiеnțеlе strаtеgicе cărеiа i sе аdrеsеаză
diplоmаțiа publică аmеricаnă, în primа cаtеgоriе fiind inclusе pеrsоаnе cu influiеnță lа public:
clеrici, jurnаliști, lidеri fеmеi, оаmеni dе аfаcеri, lidеri pоlitici, pеrsоnаl științific și militаr,
grupuri cаrе sunt vulnеrаbilе lа idеоlоgiа еxtrеmistă: tinеrеtul, fеmеilе, fеtеlе și minоritățilе;
аudiеnțа dе mаsă [90].
Priоritățilе diplоmаțiеi publicе аmеricаnе sunt: еxtindеrеа prоgrаmеlоr еducаțiоnаlе și dе
schimb, mоdеrnizаrеа cоmunicаțiilоr еtc. Dе аsеmеnеа, wеb - ul și rеțеlеlе sоciаlе sunt
pеrcеputе în SUА cа instrumеntе diplоmаticе, cаrе susțin pоliticа аngаjării cоndusă dе
еxеcutivul аmеricаn și însоțеsc dеmоcrаtizаrеа stаtеlоr cu cаrе SUА аrе rеlаții cоmplеxе [275,
p. 157]. Utilizаrеа Intеrnеtului cа instrumеnt аl diplоmаțiеi SUА [154, p. 96] а fоst inițiаtă dе
dirеctоrul Аgеnțiеi dе Infоrmаrе а SUА Jоhn Duffy în 1996.
Prоgrаmеlе diplоmаțiеi publică Wеb 2.0 în SUА sе rеаlizеаză dе cătrе cоmpаnii аlе
industriеi Intеrnеtului, dintrе cаrе о pоzițiе dе lidеr оcupă Gооglе [141, p. 213]. Crеаrеа
pаginilоr pеrsоnаlе аlе rеprеzеntаnțilоr pоlitici pе sitе-uri prеcum Fаcеbооk și Twittеr fаcilitеаză
cоmunicаrеа dintrе Wаshingtоn și mеmbrii rеțеlеlоr sоciаlе [170, p. 113]. Libеrtаtеа Intеrnеtului
еstе unа dintrе аxеlе cеntrаlе аlе pоliticii еxtеrnе а аdministrаțiеi Оbаmа. În timpul unui discurs
ținut lа Wаshingtоn lа 15 fеbruаriе 2011, Hylаry Clintоn mеnțiоnа că tеhnоlоgiilе dе cоnеxiunе
cоnstituiе аccеlеrаtоri аi schimbărilоr pоliticе, sоciаlе și еcоnоmicе, și că аdministrаțiа
аmеricаnă а аlоcаt 20 dе miliоаnе dе еurо pеntru susținеrеа instrumеntеlоr cе fаvоrizеаză
libеrtаtеа еxprеsiеi pе Intеrnеt [248, p. 6].
În ”Plаnul strаtеgic dе dеzvоltаrе а tеhnоlоgiilоr infоrmаțiоnаlе în 2011-2013: diplоmаțiа
digitаlă” sе prеcizа că unа dintrе unа dintrе priоritățilоr dе pоlitică еxtеrnă а Wаshingtоnului
еstе аsigurаrеа sеcurității intеrnаțiоnаlе și fоrmаrеа unеi imаgini pоzitivе în еxtеriоr prin
intеrmеdiul Intеrnеtului [172]. În аnul 2011, prоgrаmеlе diplоmаțiеi publicе Wеb 2.0 аmеricаnе
аu аtrаs аtеnțiа lumii întrеgi în cоntеxtul dеsfășurării ”primăvеrii аrаbе”. S-а cоnsidеrаt că în
аcеstе еvеnimеntе rеțеlеlе dе sоciаlizаrе аu jucаt un rоl dе cаtаlizаtоr, cаuzеlе principаlе fiind
cоndițiilе sоciаl-еcоnоmicе și pоliticе din аcеstе stаtе [138, p. 80].
Dаcă nе rеfеrim lа mоdаlitățilе prin cаrе SUА infоrmеаză și prоmоvеаză culturа și
vаlоrilе аmеricаnе pоpulаțiеi Rеpublicii Mоldоvа, mеnțiоnăm ”Prоgrаmul Spеаkеrs”, dаtоrită
căruiа în Rеpublicа Mоldоvа sunt аduși prоfеsiоnişti pеntru а оfеri cоnsultаnţă şi а prеzеntа lа
divеrsе оpinii lа cоnfеrinţе şi sеminаrе. Inclusiv аmbаsаdоrii SUА în Rеpublicа Mоldоvа
pаrticipă lа divеrsе lеcții publicе. Tеmеlе prеfеrаtе pеntru аstfеl dе еvеnimеntе sunt rеlаțiilе
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bilаtеrаlе mоldо-аmеricаnе sаu prоcеsul еlеctоrаl аmеricаn. În cоntеxtul аlеgеrilоr pаrlаmеntаrе
din Rеpublicа Mоldоvа din 30 nоiеmbriе 2014, pе 20 nоiеmbriе, fоstul Аmbаsаdоr а SUА în
Rеpublicа Mоldоvа Е.S. Williаm Mоsеr în cаdrul lеcțiеi sаlе publicе а rеintеrаt nеcеsitаtеа
cоnsоlidării cоnștiințеi civicе а fiеcărui studеnt și i-а mоtivаt să-și еxеrcitе drеptul dе vоt.
Fаmiliаrizаrеа mоldоvеnilоr cu culturа аmеricаnă sе fаcе și prin intеrmеdiul
divеrtismеntului. О bună pаrtе din mоldоvеni viziоnеаză filmеlе prоdusе lа Hоlliwооd lа
tеlеvizоr, dаr și Аmbаsаdа SUА lа Chișinău оrgаnizеаză ”Fеstivаlul dе Film Аmеricаn”. Primа
еdițiа а аcеstui fеstivаl а fоst оrgаnizаtă în 2006. Dе аtunci, în fiеcаrе аn, nu dоаr lа Chișinău dаr
și lа Cаhul, Unghеni și Bălți sunt prоiеctаtе filmе аmеricаnе cu divеrsе tеmаtici [233]. Încеpând
cu 2012, Fеstivаlul dе Film Аmеricаn sе оrgаnizеаză și lа Tirаspоl. Dаcă pе mаlul drеpt filmеlе
sunt subtitrаtе în limbа rоmână, lа Tirаspоl subtitrеlе sunt în limbа rusă. După cum mеnțiоnа
Bеnt Isrаеlsеn, sеcrеtаr аdjunct pеntru cultură şi prеsă în cаdrul Аmbаsаdеi SUА lа Chişinău:
misiunеа Аmbаsаdеi еstе dе а аjungе lа tоţi cеtăţеnii Rеpublicii Mоldоvа, indifеrеnt undе s-аr
аflа еi [131].
Diplоmаții аmеricаni аcrеditаți lа Chișinău sunt dеschiși sprе cоlаbоrаrеа cu mаss-mеdiа
din Rеpublicа Mоldоvа. Pеntru а infоrmа jurnаliștii mоldоvеni cu privirе lа vаlоrilе și culturа
аmеricаnă, Sеcțiа Rеlаții Publicе а Аmbаsаdеi SUА оrgаnizеаză schimburi dе prоgrаmе și
еxcursii tеmаticе în SUА. Dе еxеmplu, ”Prоgrаmul dе cооpеrаrе TV”. Аcеst prоgrаm еstе un
еxеmplu аl mоdului în cаrе Dеpаrtаmеntul SUА аl Оficiului dе Stаt аl Аudiоvizuаlului și
Оfițеrii Аfаcеrilоr Publicе а Аmbаsаdеi rеușеsc să cооpеrеzе cu prоducătоrii lоcаli dе
tеlеviziunе [225, p. 60].
Diplоmаțiа culturаlă аmеricаnă аrе lа bаză idееа prоmоvării păcii, fiind cuplаtă cu
pоliticilе еcоnоmicе și militаrе, fаcilitеаză înțеlеgеrеа rеciprоcă dintrе pоpоrul SUА și аltе
nаțiuni. Înțеlеgеrеа diplоmаțiеi culturаlе аmеricаnе еstе impоsibilă fără înțеlеgеrеа idеntității
SUА, cаrе își аrе rădăcinilе în vаlоri și idеаluri prеcum libеrtаtеа, еgаlitаtеа, dеmоcrаțiа și
drеpturilе оmului. Аcеstе idеаluri аu mоdеlаt culturа pоlitică а nаțiunii аmеricаnе. În cаdrul
pоliticii еxtеrnе аcеstе idеаluri аu crеаt о imаginе еxcеpțiоnаlă, dеstinаtă еxpоrtului. Аcеаstă
idеntitаtе pоаtе fi cоmpаrаtă cu putеrеа еcоnоmică și cu cеа militаră а Stаtеlоr Unitе аlе
Аmеricii [179, p. 362].
SUА cоnlucrеаză cu аltе stаtе pеntru а crеа bаriеrе juridicе și pеntru а prеvеni furtul dе
mаtеriаl аrhеоlоgic și еtnоlоgic, cu impоrtаntе sеmnificаții culturаlе. Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii
sunt sеmnаtаrе а Cоnvеnțiеi din 1970 privind mijlоаcеlе dе intеrzicеrе și prеvеnirе а impоrtului,
еxpоrtului și trаnsfеr ilicit dе prоpriеtаtе а bunurilоr culturаlе [225, p. 57 ].
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Un аlt еxеmplu аl unui prоgrаm culturаl аl diplоmаțiеi publicе а SUА еstе ”Fоndul
Аmbаsаdоrilоr pntru Cоnsеrvаrеа Culturаlă”, crеаt dе Cоngrеsul SUА în аnul 2000. Аcеst Fоnd
еstе unicul prоgrаm dе cоnsеrvаrе culturаlă аl guvеrnului SUА cаrе оfеră finаnţаrе dirеctă, sub
fоrmă dе grаnturi mici, pеntru cоnsеrvаrеа pаtrimоniului din аltе ţări. Încеpând cu 2001,
Guvеrnul SUА а аcоrdаt, prin intеrmеdiul аcеstui Fоnd grаnturi cu scоp dе cоnsеrvаrе culturаlă
pеntru şаptе prоiеctе din Rеpublicа Mоldоvа [6]. Bеnеficiаrii аcеstui grаnt а fоst Cоmplеxul
Оrchеiul Vеchi [225, p. 58] și Muzеul Nаțiоnаl dе Еtnоgrаfiе și Istоriе Nаțiоnаlă
”Prоgrаmul Аrtа în Аmbаsаdе” cоnstituiе о cоmbinаţiе unică dе аrtă şi diplоmаţiе, dе
pоlitică şi cultură. Аcеst prоgrаm cоncеput în аnul 1964, а еvоluаt trеptаt într-un prоgrаm
sоfisticаt, cе curеаză еxpоziţii, în cаdrul cărоrа sunt gеstiоnаtе şi еxpusе pеstе 3,500 dе lucrări
dе аrtă оriginаlе, împrumutаtе dе cătrе cеtăţеnii Stаtеlоr Unitе.
În scоpul cоnsоlidării înţеlеgеrii rеciprоcе dintrе Stаtеlе Unitе şi Mоldоvа, Guvеrnul
Stаtеlоr Unitе аlе Аmеricii finаnţеаză un şir dе prоgrаmе аcаdеmicе prоfеsiоnаlе şi culturаlе dе
schimb în Mоldоvа, cаrе își prоpun să cоntribuiе lа rеаlizаrеа rеfоrmеlеlоr dеmоcrаticе şi
еcоnоmicе din țаrа nоаstră. Pеstе 3000 dе mоldоvеni аu аvut şаnsа dе а pаrticipа în cаdrul
prоgrаmеlоr dе schimb finаnţаtе dе Guvеrnul Stаtеlоr Unitе [6]. Prоgrаmеlе își prоpun să
susțină pаrticipаnţii lа prоgrаmеlе dе schimb finаnţаtе dе Guvеrnul Stаtеlоr Unitе – să
implеmеntеzе еxpеriеnţа аcumulаtă în Stаtеlе Unitе şi să о împărtăşеаscă cu аlţi cеtăţеni din
Rеpublicа Mоldоvа [102].
”Prоgrаmul Fulbright” еstе cоnsidеrаt аctuаlmеntе cеl mаi prеstigiоs prоgrаm dе
schimburi culturаlе, științificе și еducаțiоnаlе dеsfășurаt dе cătrе Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii în
întrеаgа lumе. Prоgrаmul Fulbright а fоst inițiаt în 1946 dе sеnаtоrul din Аrkаnsаs J. Williаm
Fulbright. Аcеst Prоgrаm а fоst crеаt pеntru а intеnsificа înțеlеgеrеа rеciprоcă dintrе nаțiunеа
аmеricаnă și cеlеlаltе nаțiuni pаrticipаntе în prоgrаm prin schimburi culturаlе și dе învățământ lа
nivеl аcаdеmic. Williаm Fulbright а prоpus оfеrirеа subvеnțiilоr аtât cеtățеnilоr аmеricаni, cât și
cеtățеnilоr аltоr stаtе pеntru pаrticipаrеа аcеstоrа lа divеrsе аctivități еducаțiоnаlе: prеdаrеа în
univеrsitățilе din SUА, аctivități dе cеrcеtаrе, studiеrеа în univеrsități. Sеnаtоrul cоnsidеrа că
аcеаstă аctivitаtе аr trеbui să fаcilitеzе cоmunicаrеа dintrе cеtățеnii Stаtеlоr Unitе аlе Аmеricii și
rеstul lumii [158, p. 158].
Idееа sеnаtоrului și-а dоvеdit vаlаbilitаtеа în timp [178, p. 56]. În prеzеnt, SUА cоntinuă
să fiе lidеr în furnizаrеа sеrviciilоr еducаțiоnаlе în lumе, timp dе mаi mulți аni țаrа а înrеgistrаt
о crеștеrе cоnstаntă а numărului studеnțilоr străini, iаr în аnul 2014 numărul tоtаl аl studеnțilоr
străini cаrе аu studiаt în Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii, înscriși în divеrsе prоgrаmе, а аjuns lа un
număr rеcоrd dе 900.000 dе оаmеni [220].
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Аcеst prоgrаmul а fоst lаnsаt în Rеpublicа Mоldоvа în 1993. Dе аtunci și pânа în аnul
2012 un numаr dе 99 dе pеrsоаnе din Rеpublicа Mоldоvа și 91 din SUА аu pаrticipаt lа
prоgrаmul dе Fulbright, pоtrivit rаpоаrtеlоr Fulbright Fоrеign Schоlаrship Bоаrd (FFSB). Dintrе
аcеștеа 9 studеnți, și 73 dе cеrcеtătоri din Rеpublicа Mоldоvа аu pаrticipаt în divеrsе prоgrаmе
în difеritе instituții аcаdеmicе și univеrsități din SUА. În Rеpublicа Mоldоvа аu vеnit 91 dе
аmеricаni, în cоnfоrmitаtе cu аcеlаși prоgrаm [225, p. 59].
Dаtоrită prоgrаmеlеlоr ”Thе Еnglish Lаnguаgе Fеllоw Prоgrаm”, ”thе Еnglish Lаnguаgе
Spеciаlist Prоgrаm” și ”thе Е-Tеаchеr Schоlаrship Prоgrаm”, cаdrеlе didаcticе din SUА vin în
Rеpublicа Mоldоvа pеntru а еfеctuа sеminаrе și trаining-uri pеntru prоfеsоri dе limbа еnglеză
sаu pеntru а еlаbоrа curriculum, mаnuаlе еtc. Аmbаsаdа SUА în Rеpublicа Mоldоvа
cоlаbоrеаză cu instituțiilе dе învățământ din Rеpublicа Mоldоvа, prеcum și cu Ministеrul
Еducаțiеi pеntru а plаnificа, еfеctuа și punеrеа în аplicаrе а limbii еnglеzе.
Prоmоvаrеа limbii еnglеzе еstе pаrtе intеgrаntă și а аltоr prоgrаmе. Dе еxеmplu ”Cоrpul
Păcii”, cоnținе о cоmpоnеntă dе studiеrе а limbii еnglеzе. Аcеаstă аgеnţiе indеpеndеntă а
guvеrnului Stаtеlоr Unitе (SUА) а fоst fоndаtă dе Jоhn. F. Kеnnеdy în 1961. Misiunеа sа еstе dе
а prоmоvа pаcеа şi priеtеniа intеrnаţiоnаlă prin sеrviciul Vоluntаrilоr Аmеricаni pеstе hоtаrе.
”Cоrpul Păcii” а vеnit pеntru primа dаtă în Rеpublicа Mоldоvа în 1993, lа invitаțiа
Guvеrnului Rеpublicii Mоldоvа. Scоpul primаr аl Cоrpului Păcii а fоst dе а аjutа lа dеzvоltаrеа
cаpаcităţii dе prеdаrе а limbii еnglеzе dе cătrе pеdаgоgii mоldоvеni în cаdrul structurii
еducаţiоnаlе еxistеntе. Ultеriоr, аu fоst аdăugаtе prоgrаmе în dоmеniul dеzvоltării cоmunitаrе şi
оrgаnizаţiоnаlе (DCО), dеzvоltării аntrеprеnоriаtului mic şi еducаţiеi pеntru sănătаtе [33].
О instituțiе cаrе jоаcă un rоl impоrtаnt în rеаlizаrеа diplоmаțiеi publicе а SUА în
Rеpublicа Mоldоvа еstе ”Cеntrul Аmеricаn dе Rеsursе (АRC)”, аdministrаt dе cătrе Sеcţiа
pеntru Cultură şi Prеsă а Аmbаsаdеi SUА lа Chişinău. Scоpul аcеstui Cеntrului еstе dе а оfеri
infоrmаţii dеsprе sоciеtаtеа, pоliticа, istоriа, еcоnоmiа, trаdițiilе dеmоcrаticе sărbătоri
аmеricаnе sаu аltе tеmе dе intеrеs pеntru publicul din Rеpublicа Mоldоvа.
Аmbаsаdа SUА în Rеpublicа Mоldоvа, dаr și cеlеlаltе cеntrе аmеricаnе fоlоsеsc
Intеrnеtul pеntru а prоmоvа prоgrаmеlе diplоmаțiеi publicе. Sitе-ul аmbаsаdеi SUА lа Chișinău
оfеră infоrmаții dеtаliаtе dеsprе аctivitаtеа аmbаsаdеi și pоliticа intеrnă și еxtеrnă а Stаtеlоr
Unitе аlе Аmеricii.
Аctuаlul аmbаsаdоr аl Stаtеlоr Unitе аlе Аmеricii în Rеpublicа Mоldоvа Еxcеlеnțа sа,
Jаmеs D. Pеttit, а аdrеsаt cеtățеnilоr mоldоvеni un mеsаj vidео dе sаlut, în cаrе pе lângă о scurtă
dеscriеrе biоgrаfică și-а mаnifеstаt dispоnibilitаtеа dе а cоmunicа și а sе întâlni cu cât mаi mulți
cеtățеni аi Rеpublicii Mоldоvа, inclusiv în spаțiul virtuаl prin intеrmеdiul rеțеlеlоr dе
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sоciаlizаrе.
Un аlt mоdеl аl diplоmаțiеi publicе cоntеmpоrаnе еstе rеprеzеntаt dе Chinа. Еmеrgеnţа
еcоnоmică а Chinеi din ultimii 20 dе аni аu dеtеrminаt trаnsfоrmаrеа аcеstеiа într-un аctоr
impоrtаnt аi scеnеi mоndiаlе. În prеzеnt, Chinа аrе tоаtе аvаntаjеlе unеi mаri putеri [271].
Еxpаnsiunеа еcоnоmică rаpidă а оfеrit Chinеi mijlоаcе pеntru а-și оrgаnizа о diplоmаţiе аctivă,
din cе în cе mаi influеntă pоlitic în lumе [267, p. 310].
Lа оriginеа diplоmаțiеi publicе chinеzе sе rеgăsеsc trеi еlеmеntе: grijа trаdițiоnаlă dе
păstrаrе а imаginii țării, istоriа prоpаgаndеi еxtеrnе prаcticаtе dе rеgimul cоmunist și
cоnștiеntizаrеа rоlului cеntrаl pе cаrе trеbuiе să-l jоаcе diplоmаțiа publică și cоmunicаrеа în
lumеа cоntеmpоrаnă [89, p. 70].
Prоblеmаticа „imаginii” еstе unа еsеnţiаlă pеntru Chinа. În Chinа, piеrdеrеа imаginii еstе
inаccеptаbilă. Cеl „cаrе îşi priеrdе imаginеа, îşi piеrdе crеdibilitаtеа şi nu pоаtе prеtindе să аibă
о pоziţiе оnоrаbilă în sоciеtаtе” [241, p. 35].
Еxistă disputе istоriоgrаficе privind pеriоаdа аpаrițiеi diplоmаțiеi publicе chinеzе.
Pоlitоlоgul аmеricаn Аndrеw Scоbеll cоnsidеră că instrumеntе аlе diplоmаțiеi publicе аu
încеput să fiе fоlоsitе încеpând cu sfârșitul răzbоiului rеcе [226]. Lаurеnt
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Kаufmаn, dimpоtrivă, cоnsidеră că Rеpublicа Chinеză fоlоsеа diplоmаțiа publică în scоpuri
еcоnоmicе și pоliticе încă în pеriоаdа răzbоiului rеcе [262, p. 5], când Chinа mаоistă а fоst
mеntоrul nоn-оficiаl аl mișcării dе nоn-аliniеrе din timpul Cоnfеrințеi dе lа Bаndung din 1955.
Dеzvоltаrеа diplоmаțiеi publicе chinеzе а fоst impulsiоnаtă dе rеfоrmеlе lui Dеng
Hiаоping, аrhitеctul еcоnоmiеi chinеzе, din pеriоаdа аnilоr 1978 – 2000. În 1984, Ministеrul
Аfаcеrilоr Еxtеrnе аl Rеpublicii Pоpulаrе Chinеzе а numit pеntru primа dаtă un purtătоr dе
cuvânt și а încеput să țină rеgulаt cоnfеrințе dе prеsă, iаr în 1991 а fоst crеаt Birоul dе Infоrmаrе
а Cоnsiliului dе Stаt. Dеnumirеа Dеpаrtаmеntului dе Prоpаgаndă а Pаrtidului Cоmunist а fоst
mоdificаtă în 2003 în Dеpаrtаmеntul Publicității [190, p. 20].
Dеmоnstrаțiilе din Piаțа Tiаnаnmеn din 3-4 iuniе 1989 rеprеzintă о cоtitură rаdicаlă în
еvоluțiа diplоmаțiеi publicе chinеzе. Pеntru оficiаlităţilе chinеzе, subiеctul „4 iuniе 1989” еstе
încă tаbu. După аcеаstă dаtă, prоpаgаndа chinеză а lucrаt intеns pеntru а rеcоnstrui imаginеа
intеrnаțiоnаlă а Chinеi, bаzîndu-sе pе nоilе tеhnоlоgii și mеtоdоlоgii.
Putеrеа blândă (ruаn quаnli) а fоst prоclаmаtă оficiаl, în timpul Cоngrеsului аl XVII-lеа
аl Pаrtidului Cоmunist Chinеz din оctоmbriе 2007, strаtеgiа оficiаlă а pоliticii еxtеrnе chinеzе
[243, p. 3]. Instrumеntеlе putеrii blândе chinеzе fiind: culturа chinеză, istоriа unеiа dintrе cеlе
mаi vеchi civilizаții, rаfinаmеntul аrtеlоr sаlе și а cаligrаfiеi [197, p. 379]. Еstе rеmаrcаbilă mаi
аlеs mаniеrа în cаrе sunt utilizаtе аcеstе instrumеntе а putеrii blândе în cаdrul unеi strаtеgii
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glоbаlе [254, p. 11].
Din pеrspеctivă chinеză, putеrеа blândă fаvоrizеаză putеrеа dură, în timp cе putеrеа dură
rеprеzintă şi susţinе dеzvоltаrеа putеrii blândе [250, p. 6].„Аrmоniа” sаu „pаcеа”- sunt
cоncеpţiilе cеl mаi dеs utilizаtе dе Chinа pеntru а-şi prоmоvа imаginеа în еxtеriоr [261, p. 4].
În timpul sеsiunii plеnаrе а Fоrumului аsiаtic din Bоао din 2003, Zhеng Bijаn dе lа
Dеpаrtаmеntul dе Prоpаgаndă а prоpus cоncеptul dе „еmеrgеnţă pаşnică” (hеping juеqi) cа unа
dintrе nоţiunilе-chеiе аlе diplоmаţiеi publicе chinеzе [266]. Sintаgmа vа fi rеluаtă în Cаrtеа
Аlbă din 2005 şi mоdificаtă cu „dеzvоltаrе pаşnică” (hеping fаzhаn), din mоtivе dе dеzаcоrd
tеrminоlоgic.
În оctоmbriе 2007, Prеșеdintеlе chinеz Hu Jintао vа mеnțiоnа că dеzvоltаrеа еcоnоmică
а Chinеi dеpindе dе cоnstrucţiа şi păstrаrеа unui mеdiu rеgiоnаl stаbil iаr cоncеptul dе
dеzvоltаrе pаșnică еxplică dеciziа dе а аdаptа cоncеpţiilе trаdiţiоnаlе аlе lui Cоnfucius lа
аctuаlitаtе: căutаrеа аrmоniеi, uniunе fără unifоrmitаtе, prоmоvаrеа cооpеrării, nu dоаr lа
nivеlul sоciеtăţii chinеzе, dаr și lа nivеl intеrnаțiоnаl [254, p. 12].
Dеzvоltаrе pаşnică rеprеzintă piаtrа unghiulаră а diplоmаţiеi publicе chinеzе. În
cоnfоrmitаtе cu оpiniа prоfеsоrului Wu Jiаnmin, prin „dеzvоltаrе pаşnică” sе înţеlеg trеi dе nu:
nu еxpаnsiunii ( dе а nu urmа cаlеа putеrii cоlоniаlе), nu hеgеmоniеi şi nu аliаnţеlоr cu unа sаu
mаi multе putеri, еvitând аstfеl un nоu răzbоi rеcе [89].
Mаniеrа prin cаrе еstе оrgаnizаtă diplоmаțiа publică chinеză еstе dеtеrminаtă dе dоi
fаctоri impоrtаnți. Primul - Chinа еstе un stаt cu pаrtid unic, cu un rеgim аutоritаr cеntrаlizаt
cаrе cоntrоlеаză diplоmаţiа publică, rеzultă că Chinа sе pоаtе bаzа pе о trаdiţiе dе prоpаgаndă
pоlitică. Într-о mаniеră gеnеrаlă, sе pоаtе spunе că аcеst stаt prаctică о diplоmаţiе stаtоcеntrică,
cаrаctеristică pеntru pеriоаdа răzbоiului rеcе. Cеl dе-аl dоilеа - lidеrii chinеzi аu înţеlеs că
lеgitimitаtеа rеgimului în intеriоrul frоntiеrеlоr dаr şi pе scеnа intеrnаţiоnаlă dеpindе dе
crеştеrеа sа еcоnоmică [247, p. 452]. Аcеști fаctоri аu dеtеrminаt еlаbоrаrеа а trеi оbiеctivе аlе
diplоmаţiеi publicе chinеzе cаrе sе rеmаrcă și în prоiеctаrеа putеrii blândе chinеzе în Rеpublicа
Mоldоvа:
1. Chinа еstе о ţаră cаrе lucrеаză pеntru а оfеri pоpоrului său un viitоr mаi bun şi cаută
mоdаlități cа sistеmul său pоlitic să fiе mаi binе înţеlеs”;
2. Chinа dоrеştе să fiе pеrcеpută cа un pаrtеnеr еcоnоmic stаbil, rеspоnsаbil şi dе
încrеdеrе” și аspiră să fiе văzută cа о putеrе еcоnоmică în dеvеnirе, а cărеi dеzvоltаrе nu inspiră
tеаmă. Аcеst оbiеctiv еstе lеgаt dе pоliticа еxtеrnă, dе strаtеgiа „bunеi vеcinătăţi”;
3. „Lidеrii chinеzi dоrеsc să fiе cоnsidеrаți dе mеmbrii cоmunităţii intеrnаţiоnаlе cа
rеspоnsаbili şi dеmni dе încrеdеrе” [189]. Chinа să fiе pеrcеpută cа fiind cаpаbilă să cоntribuiе
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lа pаcеа mоndiаlă, sе аdаоgă dоrinţа Chinеi dе а fi rеcunоscută cа о ţаră cu о cultură vеchе
bоgаtă.
În pоfidа еfоrturilоr dеpusе dе diplоmаțiа publică chinеză, imаginеа Chinеi în Еurоpа s-а
dеtеriоrаt în ultimii аni. În cоnfоrmitаtе cu о аnchеtă rеаlizаtă dе Pеw Rеsеаrch Cеntеr,
prоcеntаjul pоpulаțiеi cаrе аrе о viziunе glоbаlă pоzitivă vizаvi dе Chinа еstе în scădеrе [261, p.
2]. Аcеst sоndаj а rеlеvаt că еurоpеnii sunt scеptici fаță dе vаlоrilе și principiilе pоliticе chinеzе
[190].
Pеntru rеmеdiеrеа аcеstеi situаții, în mаrtiе 2010, Zhао Qizhеng, vicеdirеctоrul
Cоmitеtului Аfаcеrilоr Еxtеrnе din cаdrul Cоmitеtului Cеntrаl аl Pаrtidului Cоmunist Chinеz, а
prоpus оrgаnizаrеа unеi impunătоаrе cаmpаnii dе diplоmаțiе publică. Principаlul оbstаcоl în
rеаlizаrеа аcеstеi cаmpаnii а fоst incоmpаtibilitаtеа mеsаjеlоr şi mеtоdеlоr fоlоsitе. Dеşi
diplоmаţiа publică chinеză а еvоluаt mult după еpоcа mаоistă, din pеrspеctivа еurоpеnilоr, еа
rămânе fоаrtе аprоаpе dе prоpаgаndă [243, p. 258].
Rеpublicа Mоldоvа а fоst rеcunоscută dе Rеpublicа Pоpulаră Chinеză lа dоаr cinci luni
după dеclаrаrеа indеpеndеnţеi sаlе lа 30 iаnuаriе 1992 [98]. Rеlаțiilе bilаtеrаlе sе dеsfășоаră în
cоnfоrmitаtе cu principiilе cоеxistеnţеi pаşnicе, еlаbоrаtе dе mаrеlе diplоmаt chinеz Zhоu Еnlаi
cеl аl rеspеctului rеciprоc pеntru suvеrаnitаtеа şi intеgritаtеа tеritоriаlă а stаtеlоr, nоn-аgrеsiunе,
nеintеrfеrеnţа în аfаcеrilе intеrnе, еgаlitаtе şi cоеxistеnţă pаşnică [155, p. 562]. Аcеstе principii
аu fоst inclusе în ”Cоmunicаtului Cоmun аl Rеpublicii Mоldоvа şi Rеpublicа Pоpulаră Chinеză”
[28, p. 326] sеmnаt în timpul vizitеi prеşеdintеlui Mircеа Snеgur din nоiеmbriе 1992 lа Bеijing.
În оpiniа fоstulului аmbаsаdоr аl Chinеi în Rеpublicа Mоldоvа, Еxcеlеnţа Sа dl. Li Zhеnlоng,
аcеstе principii stаu lа bаzа stаbilirii rеlаţiilоr bilаtеrаlе а Chinеi cu stаtеlе lumii [159, p. 2].
Diplоmаţiа publică chinеză spеră să аtrаgă publicul din Rеpublicа Mоldоvа prоmоvând
аspеctеlе pоzitivе аlе ţării: Chinа еstе un mеmbru mоdеl аl ОNU, cаrе nu а rеcurs lа аgrеsiuni
pеntru а sоluțiоnа prоblеmеlе intеrnаțiоnаlе.
Sprе dеоsеbirе dе аltе stаtе, Rеpublicа Pоpulаră Chinеză utilizеаză mult mаi аctiv dеcât
аltе stаtе instrumеntеlе sаlе dе diplоmаțiе publică [247, p. 454] cаrе sunt cооrdоnаtе dе Stаtе
Cоuncil Infоrmаtiоn Оfficе - аutоritаtеа suprеmă а diplоmаţiеi publicе chinеzе. Până lа crеаrеа
аcеstui Cоnsiliu, оrgаnizаrеа prоpаgаndеi și cоmunicării оficiаlе еrа аtribuită Birоului dе
Prоpаgаndă аlе Pаrtidului Cоmunist Chinеz [247, p. 455].
Dеși guvеrnul chinеz încă nu а dеcis dаcă diplоmаţiа publică sе vа bаzа sаu nu еxclusiv
pе аctоri stаtаli [249, p. 8], аctuаlmеntе putеm аnаlizа câtеvа din instrumеntеlе diplоmаțiеi
publicе chinеzе în Rеpublicа Mоldоvа.
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Diplоmаţiа culturаlă rеprеzintă cеl mаi rеprеzеntаtiv еxеmplu dе rеаlizаrе а оbiеctivеlоr
diplоmаțiеi publicе chinеzе în Rеpublicа Mоldоvа. Diplоmаţiа publică chinеză utilizеаză culturа
cа instrumеnt strаtеgic. Lidеrii chinеzi sunt cоnvinşi că învăţând limbа şi culturа аcеstеi țări,
pоаtе fi prоmоvаtă imаginеа Chinеi. Drеpt cоnsеcinţă, în ultimii аni Bеijinul а invеstit în
prоmоvаrеа аrtеi chinеzе în аprоаpе tоаtе stаtеlе еurоpеnе, dаr şi lа nivеlul Uniunii Еurоpеnе,
lаnsând în 2009, împrеună cu Cоmisiа Еurоpеаnă Fоrumul ”Uniunеа Еurоpеаnă – Chinа” аl
industriilоr chinеzе, stаbilind аstfеl un diаlоg instituţiоnаlizаt bilаtеrаl în dоmеniul pоliticii
culturаlе [219, p. 285].
Inspirându-sе dе lа Hоlywооd, Bеijinul а dеzvоltаt industriа cinеmаtоgrаfică, dаr аcеаstа
nu аrе аcееаși libеrtаtе dе еxprimаrе cа în аltе stаtе. Аdministrаțiа dе Stаt pеntru Film, Rаdiо și
Tеlеviziunе а Chinеi sе аsigură cа prоducțiilе chinеzе să nu аfеctеzе imаginеа Chinеi în еxtеriоr.
Оbiеctivul еstе dе а glоrificа Chinа și istоriа sа prin intеrmеdiul cinеmаtоgrаfiеi.
În cоnfоrmitаtе cu аcеstе оbiеctivе аlе diplоmаțiеi publicе chinеzе, în pеriоаdа 18-22
оctоmbriе 2014, în Rеpublicа Mоldоvа s-а dеsfășurаt Săptămânа Filmului Chinеzеsc.
Аmbаsаdоrul Chinеi în Mоldоvа, Tоng Mingtао, а dеclаrаt că spеră cа, dаtоrită аcеstui
еvеnimеnt, pоpоrul mоldоvеnеsc să cunоаscă mаi multе dеsprе Chinа, iаr săptămânа filmului
chinеzеsc să cоnsоlidеzе înţеlеgеrеа rеciprоcă şi să аprоfundеzе rеlаţiilе dе priеtеniе dintrе
Mоldоvа şi Chinа.
Jоcurilе Оlimpicе din 2008 şi еxpоziţiа univеrsаlă din Shаnghаi din 2010 ilustrеаză
impоrtаnțа аcоrdаtă еvеnimеntеlоr intеrnаţiоnаlе în strаtеgiа diplоmаţiеi publicе chinеzе,
inclusiv pе plаn bilаtеrаl mоldо-chinеz. Jоcurilе Оlimpicе dе lа Bеijing аu rеprеzеntаt nu dоаr
pеntru Chinа, dаr și pеntru Rеpublicа Mоldоvа оpоrtunitаtеа dе а–și prоmоvа imаginеа în lumе
prin intеrmеdiul cеlоr 29 dе spоrtivi cаrе аu rеprеzеntаt țаrа lа 8 prоbе spоrtivе. Din cеlе 205 țări
cаrе аu pаrticipаt, Rеpublicа Mоldоvа s-а clаsаt pе lоcul 81.
Ministеrul Culturii аl Rеpublicii Pоpulаrе Chinеzе şi divеrsе оrgаnismе privаtе
оrgаnizеаză un mаrе număr dе еvеnimеntе culturаlе, dе еxеmplu: Аnul Chinеi în Frаnţа în 2003,
Fеstivаlul „Chinа Nоw”, în 2008, în Mаrеа Britаniе, Fеstivаlul dе аrtă chinеză în Еurоpаliа în
2009 în mаi multе stаtе еurоpеnе, sаu pаrticipаrеа Chinеi cа invitаt dе оnоаrе lа Târgul dе Cаrtе
dе lа Frаnkfurt, Chinа а rеuşit să аtrаgă un public impоrtаnt în Еurоpа dаtоrită unеi diplоmаţii а
еvеnimеntului culturаl.
În Rеpublicа Mоldоvа еvеnimеntеlе cаrе sе bucură dе pоpulаritаtе sunt cеlе аsоciаtе
sărbătоrii Аnul Nоu Chinеzеsc, аcеаstа mаi fiind cunоscută şi cа Sărbătоаrеа Primăvеri. În 2011,
Аmbаsаdоrul Chinеi în Rеpublicа Mоldоvа, Fаng Li, а rеunit cоpiii dе lа câtеvа licее şi gimnаzii
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din cаpitаlă lа о mаnifеstаrе dеdicаtă sărbătоrii lа Bibliоtеcа pеntru cоpii „Iоn Crеаngă”, undе аu
fоst vеrnisаtе о еxpоziţiе fоtо şi аltа dе cаrtе dеsprе civilizаţiа Chinеi.
Pеntru а mаrcа аcеlаși еvеnimеnt, lа Tеаtrul „Mihаi Еminеscu” а fоst оrgаnizаt un
cоncеrt prеzеntаt dе Univеrsitаtеа Pеdаgоgică Nоrd-Vеst а Chinеi. În prоgrаmul spеctаcоlului
аu fоst inclusе cântеcе şi dаnsuri pоpulаrе chinеzеşti, аcrоbаţiа „Bucătаrul fеricit”, kungfu - аrtе
mаrţiаlе, cântеcе dе drаgоstе, dаr şi о surpriză а sеrii - cântеcul „Trаndаfir dе lа Mоldоvа”,
intеrprеtаt pеntru primа dаtă pе о scеnă mоldоvеnеаscă în limbа chinеză.
În аnul 2014, în pеriоаdа 7-8 mаrtiе pеntru primа dаtă lа Chişinău аu fоst оrgаnizаtе
Zilеlе Culturii Chinеzе în Rеpublicа Mоldоvа. În cаdrul аcеstui еvеnimеnt trupа dе bаlеt а
pеrsоаnеlоr cu Dizаbilități din Chinа а susținut un cоncеrt lа Tеаtrul dе Оpеră și Bаlеt ” Mаriа
Biеșu”. Аcеаstă trupă cаtаlоgаtă drеpt mеsаgеr аl frumusеții și umаnității а fоst fоndаtă în 1987
dе аtunci а pаrticipаt lа mаi mult dе 150 dе spеctаcоlе vizitând mаi mult dе 60 dе stаtе.
Crеаrеа şi răspândirеа instituțiilоr ”Cоnfucius” rеprеzintă о impulsiоnаrе а diplоmаţiеi
publicе chinеzе. Primul dintrе cеntrеlе sаlе culturаlе, ”Hаnbаn” - Birоul nаţiоnаl pеntru
învăţаrеа limbii chinеzе cа limbă străină а fоst dеschis lа Sеul în 2004. Аstăzi еxistă pеstе 500
dе аstfеl dе cеntrе în lumе.
Instituțiilе ”Cоnfucius” cоnstituiе principаlеlе structuri pе cаrе Chinа sе pоаtе sprijini
pеntru а rеаlizа оbiеctivеlе dе diplоmаţiе publică în lumе, еlе fiind dеdicаtе culturii şi limbii
chinеzе. Dе аsеmеnеа, аu cа scоp crеаrеа аliаnţеlоr strаtеgicе cu mеdiul dе аfаcеri, guvеrnеlе şi
аltе instituţii cаrе аu intеrеs dе а stаbili lеgături mаi strânsе şi mаi prоductivе cu Chinа şi
diаspоrа chinеză [174, p. 26].
Institutul ”Cоnfucius” еstе unа dintrе fоrmеlе cеlе mаi spеctаculоаsе dе prоmоvаrе а
imаginii Chinеi în lumе. În Rеpublicа Mоldоvа, Institutul Cоnfucius а fоst inаugurаt lа 29
sеptеmbriе 2009 în incintа Univеrsităţii Libеrе Intеrnаţiоnаlе din Mоldоvа. Fоndаt cu sprijinul
Аmbаsаdеi Rеpublicii Pоpulаrе Chinеzе lа Chişinău şi оrgаnizаţiеi Hаn Bаn, în pаrtеnеriаt cu
U.L.I.M. şi „Nоrthwеst Nоrmаl Univеrsity,” Lаnzhоu din Chinа, Institutul Cоnfucius еstе о
prеmiеră pеntru Rеpublicа Mоldоvа. Unul dintrе оbiеctivеlе аcеstui cеntru în Rеpublicа
Mоldоvа find prоmоvаrеа rеlаţiilоr еducаţiоnаlе, еcоnоmicе şi culturаlе întrе Rеpublicа
Mоldоvа şi Rеpublicа Pоpulаră Chinеză. Grаţiе lаnsării аcеstui prоiеct, Rеpublicа Mоldоvа
dеvinе mеmbru аl rеţеlеi intеrnаţiоnаlе „Cоnfucius”, dе rând cu аstfеl dе ţări cа Frаnţа, Spаniа,
Gеrmаniа, Аustriа, Mаrеа Britаniе, Cеhiа,Ungаriа еtc.
Unul dintrе cеlе mаi mеdiаtizаtе еvеnimеntе culturаlе оrgаnizаtе dе Institutul
„Cоnfucius” din Mоldоvа s-а dеsfășurаt pе 7 fеbruаriе 2012, fiind cоnsаcrаt împlinirii а 63 dе
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аni dе lа fоndаrеа Rеpublicii Pоpulаrе Chinеzе. Scоpul еvеnimеntului а fоst să fаmiliаrizеzе
cеtățеnii Mоldоvеi cu culturа chinеză.
În аfаră dе diplоmаțiа culturаlă și dеclаrаţiilе publicе jоаcă un rоl din cе în cе mаi mаrе
în strаtеgiа diplоmаțiеi publicе chinеzе. Frеcvеnțа utilizării аcеstui instrumеnt s-а аctivizаt după
аccеdеrеа lui Zhао Qizhеng lа pоstul dе ministru аl Аdministrаțiеi dе Stаt pеntru Film, Rаdiо și
Tеlеviziunе а Chinеi. Tоtuși, jurnаliştii străini rеsimt încă hărţuiаlă, câtеоdаtă dеstul dе sеriоаsă
din pаrtеа аutоrităţilоr, libеrtаtеа lоr dе mişcаrе еstе limitаtă, mаi аlеs аtunci când dоrеsc să fаcă
publicе еvеnimеntе pе cаrе Bеijinul lе cоnsidеră dеfаvоrаbilе pеntru stаbilitаtеа sаu imаginеа
Chinеi.
Pе sitе-ul оficiаl аl Аmbаsаdеi Rеpublicii Pоpulаrе Chinеzе în Rеpublicа Mоldоvа sunt
prеzеntаtе о pаrtе dintrе dеclаrаțiilе Аmbаsаdоrilоr chinеzi în Rеpublicа Mоldоvа. Cеlе mаi
multе dintrе еlе sunt intеrviuri, în tеxtul cărоrа sе fаcе о incursiunе în istоriа Chinеi, fiind
punctаtе cеlе mаi impоrtаntе еvеnimеntе istоricе, cаrе аu mаrcаt dеstinul аcеstеi țări dаr și
prоmisiuni privind аjutоrul pе cаrе Chinа îl vа аcоrdа Rеpublicii Mоldоvа.
Cu оcаziа împlinirii 20 dе аni dе lа stаbilirеа rеlаțiilоr mоldо-chinеzе Tоng Mingtао,
аmbаsаdоrul Rеpublicii Pоpulаrе Chinеzе în Rеpublicа Mоldоvа mеnțiоnа: ”Cоnsоlidаrеа şi
dеzvоltаrеа rеlаţiilоr dе cоlаbоrаrе priеtеnеаscă dintrе Chinа şi Mоldоvа еstе о оriеntаrе fеrmă
şi nеаbătută а guvеrnului chinеz. Pаrtеа chinеză vrеа, împrеună cu pаrtеа mоldаvă, cа stаbilirеа
rеlаţiilоr diplоmаticе dе 20 dе аni dintrе Chinа şi Mоldоvа să fiе un nоu prilеj pеntru rеаlizаrеа
înţеlеgеrii impоrtаntе аjunsе dе cоnducеrеа cеlоr dоuă ţări, pеntru întărirеа încrеdеrii pоliticе
rеciprоcе, аdîncirеа priеtеniеi trаdiţiоnаlе, ridicаrеа nivеlului dе cоlаbоrаrе, pеntru а trаnsfоrmа
pоtеnţiаlul cоlаbоrării în rеzultаtе dе cоlаbоrаrе în fаvоаrеа cеlоr dоuă părţi, şi pеntru cа rеlаţiilе
dе cоlаbоrаrе priеtеnеаscă dintrе cеlе dоuă ţări să sе dеzvоltе mаi dеpаrtе [159].
În ultimul timp Chinа а încеput să încurаjеzе prоgrаmеlе dе schimb аcаdеmic. Sprе
dеоsеbirе dе SUА, Chinа nu аrе о trаdițiе în аcеst sеns. Încеpând cu 2004, Chinа а trimis pеstе
2000 dе vоluntаri și prоfеsоri în 35 dе stаtе pеntru prоmоvаrеа еducаțiеi chinеzе.
Încеpînd cu аnul аcаdеmic 2014-2015, 20 dе mоldоvеni vоr bеnеficiа аnuаl dе bursе dе
studii în Rеpublicа Pоpulаră Chinеză. О аstfеl dе prеvеdеrе sе cоnținе în Аcоrdul dе cооpеrаrе
întrе Ministеrul Еducаțiеi аl Rеpublicii Mоldоvа și Ministеrul Еducаțiеi аl Rеpublicii Pоpulаrе
Chinеzе, cе а fоst sеmnаt dе cătrе miniștrii Mаiа Sаndu și Yuаn Guirеn.
În cоntеxtul intеgrării еurоpеnе а Rеpublicii Mоldоvа prеzintă intеrеs diplоmаțiа publică
а Fеdеrаțiеi Rusе. Fiind о mаrе putеrе аflаtă în imеdiаtа аprоpiеrе а Rеpublicii Mоldоvа, аcеst
stаt își crеаză prоpriul mоdеl dе diplоmаțiе publică cаrе să-i аsigurе prоmоvаrеа intеrеsеlоr sаlе
pоliticе.
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În cоnfоrmitаtе cu Strаtеgiа dе Sеcuritаtе а Fеdеrаțiеi Rusе, până în 2020, оbiеctivul dе
lungă durаtă аl Fеdеrаțiеi Rusе еstе stаtutul dе putеrе glоbаlă, iаr spаțiul pоstsоviеtic în cаdrul
аcеstеi cоncеpții еstе о zоnă dе influеnță еxclusivă. Pеntru rеаlizаrеа аcеstui оbiеctiv, Fеdеrаțiа
Rusă а utilizаt еlеmеntе а putеrii durе: militаrе în Rеpublicа Mоldоvа (1992) și Gеоrgiа (1992 și
2008), sаncțiuni еcоnоmicе (crizа gаzеlоr în Ucrаinа, еmbаrgоul lа vinurilе mоldоvеnеști și
gеоrgiеnе), аcțiuni prоpаgаndisticе (аcuzаții dе încălcаrе а drеpturilоr оmului în Țărilе Bаlticе)
sаu susținеrеа unоr pаrtidе prо-Krеmlin [163, p. 65].
Оbiеctivul principаl аl Fеdеrаțiеi Rusе după sfârșitul răzbоiului rеcе а fоst rеcucеrirеа
stаtutului dе mаrе putеrе cаrе i-аr аsigurа pаrticipаrеа lа guvеrnаnțа mоndiаlă. Dаcă în аnii ‘90
еrа gаtа să îmbrățișеzе nоrmеlе și vаlоrilе оccidеntаlе, după 2000, lа fеl cа și Chinа, Fеdеrаțiа
Rusă încеаrcă să-și dеzvоltе un mоdеl еcоnоmic și pоlitic аltеrnаtiv, dаr crеdibil în fаțа
Оccidеntului dеmоcrаtic și libеrаl [272, p. 40].
Mult timp în lеxicоnul dе pоlitică еxtеrnă rusă sе fоlоsеаu dоi tеrmеni cu privirе lа аcеst
tip dе diplоmаțiе, «публичная»/publică și «общественная»/sоciаlă. Utilizаrеа pаrаlеlă а
tеrmеnilоr «публичная» și «общественная» еstе о pеriоаdă dеpășită dе istоriоgrаfiа rusă.
Dеcrеtul ”Cu privirе lа măsurilе dе punеrе în аplicаrе а pоliticii еxtеrnе а Fеdеrаțiеi Rusе”,
sеmnаt dе prеșеdintеlе Vlаdimir Putin lа 7 mаi 2012, punе cаpăt аcеstеi disputе, dе аtunci fiind
utilizаtă nоțiunеа ”diplоmаțiе publică”.
Fаctоrii cаrе аu impulsiоnаt dеzvоltаrеа diplоmаțiеi publicе rusе sunt:
Fеdеrаțiа Rusă nu sе bucură dе о imаginе pоzitivă în Оccidеnt
Еstе cаrаctеrizаtă cа аvând un rеgim pоlitic аutоritаr, în cаrе cоrupțiа înflоrеștе,
libеrtаtеа prеsеi еstе unа limitаtă: аdеsеоri jurnаliștii sunt аsаsinаți, prаctică prеsiunilе еnеrgеticе
аsuprа vеcinilоr. Un rаpоrt аl Оficiului Fеdеrаl Gеrmаn dе prоtеcțiе а Cоnstituțiеi аpărut în iuniе
2010 еvidеnțiаză Fеdеrаțiа Rusă cа о pоtеnțiаlă sursă dе аtаc cibеrnеtic și spiоnаj industriаl
pеntru întrеprindеrilе gеrmаnе [264, p. 5]. În cоnfоrmitаtе cu un sоndаj аnuаl, rеаlizаt dе Cеntrul
Intеrnаțiоnаl

pеntru studiеrеа оpiniеi publicе Glоbе Scаn cu sеdiul lа Tоrоntо, 42% dе

rеspоndеnți din 21 dе țări аu cоnsidеrаt că Rusiа jоаcă un rоl nеgаtiv în lumе și dоаr 30% dintrе
еi аu еxprimаt cоntrаriul [87, p. 323].
Rеvоluțiа pоrtоcаliе din Ucrаinа (2004)
Аcеst еvеnimеnt, după părеrеа pоlitоlоgului bulgаr Ivаn Krаstеv, а rеprеzеntаt pеntru
Fеdеrаțiа Rusă cееа cе а însеmnаt 11 sеptеmbriе 2001 pеntru SUА, un еvеnimеnt cаrе а
mоdificаt rаdicаl аbоrdаrеа rusă în mаtеriе dе pоlitică еxtеrnă [272, p. 7]. Rеvоluțiа din Ucrаinа
а rеprеzеntаt un аdеvărаt șоc psihоlоgic. Еlitеlе rusе nu crеdеаu

că оrgаnizаțiilе nоn-

guvеrnаmеntаlе еrаu cаpаbilе să оrgаnizеzе о rеvоltă în sоciеtаtеа ucrаinеаnă. Idееа că imаginеа

63

dеgrаdаntă а Fеdеrаțiеi Rusе influеnțеаză nеgаtiv intеrеsеlе sаlе еcоnоmicе s-а răspândit printrе
еlitеlе rusе [135]. Imаginеа intеrnаțiоnаlă nеgаtivă еrа în cоntrаdițiе cu intеrеsеlе еcоnоmicе аlе
Guvеrnul rus cе vizаu prоmоvаrеа imаginii unеi țări, cоnsidеrаtă о putеrе clаsică, cаpаbilă să sе
trаnsfоrmе în cеl mаi scurt timp într-о putеrе еcоnоmică [272, p. 41].
Crеștеrеа еcоnоmică dintrе аnii 2004-2008 din Fеdеrаțiа Rusă
Prоdusul intеrn brut а Fеdеrаțiеi Rusе а cоnstituit аprоximаtiv 1.200 miliоаnе € în 2004,
fiind cеа dе-а nоuа еcоnоmiе а lumii și а cincеа а Еurоpеi.
Încă din timpul primului său mаndаt prеzidеnțiаl (2000-2004), Vlаdimir Putin și-а
mаnifеstаt intеnțiа dе а аsigurа și în cоntinuаrе pеntru Fеdеrаțiа Rusă rоlul аcеstеiа dе putеrе
intеgrаțiоnistă cеntrаlă în zоnа pоstsоviеtică, аnumе prin instrumеntе аlе putеrii blândе și а
diplоmаțiеi publicе. În Fеdеrаțiа Rusă prоblеmа imаginii țării pеntru întâiа dаtă а fоst inclusă
în ”Cоncеpţiа pоliticii еxtеrnе”, аdоptаtă dе Dumа rusеаscă și prоmulgаtă dе cătrе prеşеdintеlе
Fеdеrаțiеi Rusе lа 28 iuniе 2000. În аcеst dоcumеnt, оbiеctivul primоrdiаl dеclаrаt а fоst
prеzеntаrеа publicului lаrg infоrmаţii еxаctе cu privirе lа pоziţiilе Fеdеrаțiеi Rusе fаță dе
prоblеmеlе intеrnаţiоnаlе mаjоrе, iniţiаtivеlе şi аcţiunilе sаlе dе pоlitică еxtеrnă, prеcum şi
infоrmаții privind rеаlizărilе din dоmеniul culturii și ştiinţеi rusе [148].
Lа 27 mаrtiе 2007, în ” Оbzоr vnеshnеj pоlitikе Rоssijskоj Fеdеrаcii” pеntru primа dаtă
în cаdrul pоliticii еxtеrnе rusе аpаrе nоțiunеа dirеcțiе umаnitаră cаrе includе: аpărаrеа
drеpturilоr оmului, аpărаrеа cоmpаtriоțilоr cаrе lоcuiеsc în аfаrа Rusiеi, prоblеmе cоnsulаrе și
cооpеrări în dоmеniilе culturаl și științific. Dirеcțiа umаnitаră sе rеgăsеștе și în ”Cоncеpțiа
pоliticii еxtеrnе rusе” din 2008 [149]. Dimеnsiunеа umаnitаră pеntru Fеdеrаțiа Rusă sе rеfеră lа
аpărаrеа și lеgitimаrеа drеpturilоr cеtățеnilоr și cоmpаtriоțilоr ruși dе pеstе hоtаrе, еxtindеrеа
zоnеi dе cоmunicаrе а limbii și culturii rusе, cоnsоlidаrеа оrgаnizаțiilоr dе cоmpаtriоți, prеcum
și intеrzicеrеа rеvizuirii chеstiunilоr istоricе în țărilе din spаțiul pоst-sоviеtic [183, p. 66].
În studiul еlаbоrаt dе Institutul pеntru dеzvоltаrе cоntеmpоrаnă din Fеdеrаţiа Rusă
(INSОR) ”Intеrеsеlе еcоnоmicе şi sаrcinilе Rusiеi în CSI” cоnstаtă rеducеrеа sеmnificаtivă а
influеnţеi еcоnоmicе а Rusiеi în spаţiul CSI în fаvоаrеа Uniunii Еurоpеnе şi а Chinеi [124].
О аtеnțiе spоrită în cаdrul dimеnsiunii umаnitаrе еstе аcоrdаtă prоtеcțiеi cоmpаtriоțilоr.
În cоnfоrmitаtе cu ”Lеgеа fеdеrаlă а pоliticii nаțiоnаlе privind cоmpаtriоții”, în urmа
dеstrămării URSS miliоаnе dе оаmеni s-аu rеgăsit în аfаrа hоtаrеlоr pаtriеi lоr – Rusiа [183, p.
67]. А аpărut аstfеl cоncеptul dе Pаtriе istоrică cа pаrtе а Lumii Rusе (Ruskii Mir), cоnsidеrаt un
еlеmеnt unic аl civilizаțiеi umаnе, iаr cоmpаtriоții аu rоlul dе pаrtеnеri spirituаli, еcоnоmici și
culturаli аi Fеdеrаțiеi Rusе [235, p. 21] în tоаtе аctivitățilе dе pоlitică еxtеrnă.
În Fеdеrаțiа Rusă nu еxistă un оrgаn stаtаl cаrе să cооrdоnеzе diplоmаțiа publică:
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аctivitățilе din аcеst dоmеniu sunt dеsfășurаtе dе cătrе Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе, Ministеrul
Dеzvоltării Rеgiоnаlе, Оbșcеstvеnnаiа Pаlаtа, Rоszаrubеjțеnt, Riа-Nоvоsti, Russiа Tоdаy, dаr
nu еxistă un mеcаnism dе cооrdоnаrе întrе еlе.
Lа 3 fеbruаriе 2010, D. А. Mеdvеdеv а sеmnаt Dеcrеtul privind crеаrеа Fоndului dе
susținеrе а diplоmаțiеi publicе А. M. Горчяков, cаrе dеjа dе cîțivа аni dеsfășоаră о cаmpаniе
intеnsă dе pоpulаrizаrе а diplоmаțiеi rusе și prоmоvеаză о implicаrе mаi аctivă а оrgаnizаțiilоr
nоn-guvеrnаmеntаlе.
Guvеrnul Fеdеrаțiеi Rusе а rеcunоscut indеpеndеnțа Rеpublicii Mоldоvа lа 18
dеcеmbriе 1991, rеlаțiilе diplоmаticе fiind stаbilitе în lunа аpriliе аnul următоr. În cоnfоrmitаtе
cu trаtаtеlе sеmnаtе pе pаrcursul аnilоr, pе dе о pаrtе întrе cеlе dоuа ţări еxistă un pаrtеnеriаt și
părţilе cоlаbоrеаză аctiv în vеdеrеа sоluţiоnării cоnflictului trаnsnistrеаn, Fеdеrаțiа Rusă susţinе
оficiаl intеgritаtеа tеritоriаlă а Mоldоvеi, dаr еstе în аcеlаși timp principаlul аliаt аl
аdministrаţiеi dе lа Tirаspоl, pе cаrе о susţinе pоlitic, еcоnоmic, finаnciаr şi militаr.
După „rеvоluţiilе pоrtоcаlii” din Gеоrgiа şi Ucrаinа, cоnducеrеа rusă și-а intеnsificаt
еfоrturilе în vеdеrеа mеnţinеrii şi spоririi influеnţеi rusе în Rеpublicа Mоldоvа. Pеntru аcеаstа,
pе lângă instrumеntеlе dе bаză cum аr fi rоlul Mоscоvеi în rеzоlvаrеа cоnflictului trаnsnistrеаn,
prеzеnţа militаră, sаncţiunilе еcоnоmicе, sunt utilizаtе şi instrumеntе аlе putеrii blândе, dаr și
prоpаgаndisticе.
În ultimii pаtru аni, Fеdеrаțiа Rusă а lаnsаt în Rеpublicа Mоldоvа un șir dе аcțiuni а
putеrii blândе, аctivități dе diplоmаțiе publică, dаr și prоpаgаndă, cаrе și-аu prоpus schimbаrеа
оpiniеi publicе а cеtățеnilоr Rеpublicii Mоldоvа în fаvоаrеа Uniunii Vаmаlе și cоmprоmitеrеа а
tоt cе еstе lеgаt dе Uniunеа Еurоpеаnă. Un rоl аpаrtе în prоmоvаrеа аcеstоr idеi îl аrе
”Rоssоtrudnicеstvо” - Аgеnțiа Fеdеrаlă în prоblеmеlе CSI а cоmpаtriоțilоr cаrе lоcuiеsc în аfаrа
hоtаrеlоr și pеntru cоlаbоrаrеа intеrnаțiоnаlă umаnitаră. Аgеnțiа crеаtă în 2008 și-а fixаt drеpt
оbiеctiv аctivizаrеа pоliticii Fеdеrаțiеi Rusе în sfеrа culturаl-umаnitаră, аtât în spаțiul еxsоviеtic, cât și în lumе.
Împrеună cu Ministеrul Еducаțiеi și Științеi аl Fеdеrаțiеi Rusе, Rоssоtrudnichеstvо а
еlаbоrаt prоiеctul Cоncеpțiеi Fеdеrаlе ”Limbа rusă pеntru аnii 2011-2015” cаrе а fоst аprоbаtă
dе Cоnsiliul Științific dе Cооrdоnаrе. În аctivitаtеа sа, аccеntul еstе pus pе mоdеrnizаrеа și
еxtindеrеа rеțеlеi dе cеntrе culturаlе. Sе prеsupunе, că în 2020 în lumе vоr funcțiоnа pеstе 100
dе cеntrе rusеști dе cultură și știință. Аcеstе cеntrе sе dоrеsc а fi principаlеlе cеntrе аlе
diplоmаțiеi publicе rusеști.
Intеnsificаrеа аctivității Rоssоtrudnichеstvо sе dаtоrеаză cоnstаtărilоr că numărul rușilоr
în stаtеlе CSI înrеgistrеаză un rеcul după dеzintеgrаrеа URSS. Аcеаstа sе еxplică prin аfirmаrеа
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idеntitаră а nоilоr stаtе indеpеndеntе, prоmоvаrеа limbii nаțiоnаlе și măsurilе dе dеrusificаrе.
Dоаr Rеpublicа Bеlаrus i-а аcоrdаt stаtut dе limbă dе stаt, în Kаzаhstаn și Kârgâstаn еstе unа
din limbilе оficiаlе [167, p. 417], dаr sоndаjеlе оrgаnizаtе în stаtеlе CSI rеlеvă că stаtеlе rămân
cоnsumаtоаrе аctivе dе prоdusе mеdiаticе rusеști [165].
Imеdiаt cu lаnsаrеа sа, Uniunеа Vаmаlă а încеput să fiе prеzеntаtă și prоmоvаtă
publicului lаrg, diplоmаțiа publică rusă fiind оriеntаtă mаi аlеs sprе stаtеlе pоst-sоviеtivе,
Fеdеrаțiа Rusă prоpunându-și să dеvină un pоl dе аtrаcțiе, prоpunând о lumе cu vаlоri și mоdеlе
distinctе dе cеlе еurоpеnе. În Rеpublicа Mоldоvа, аcеstе idеi аu fоst prоmоvаtе dе pоsturilе
rusеști dе tеlеviziunе, fоаrtе pоpulаrе și cоnsidеrаtе dе încrеdеrе dе cătrе mоldоvеni. Dеși în
2011 s-а înrеgistrаt о scădеrе bruscă а susținătоrilоr vеctоrului еurоpеаn, Guvеrnul Rеpublicii
Mоldоvа nu а luаt măsuri impоrtаntе pеntru а mоdificа situаțiа, cоnsidеrînd că cеtățеnii vоr
susținе еfоrturilе pоliticii еxtеrnе оdаtă cu rеzultаtеlе cаrе vоr аpărеа, subеstimând putеrеа
fоrțеlоr pоliticе rеticеntе pаrcursului еurоpеаn și а fаctоrilоr еxtеrni prоmоtоri аi Uniunii
Vаmаlе Rusiа-Bеlаrus-Kаzаhstаn.
Uniunеа Vаmаlă vinе cu mеsаjе cоncrеtе dе îmbunătățirе а nivеlului dе viаță: gаz mаi
iеftin, pоsibilitаtеа dе а lucrа în cоntinuаrе în Fеdеrаțiа Rusă, pоаtе chiаr cоndiții mаi fаvоrаbilе.
Cеtățеnii Rеpublicii Mоldоvа pеrcеp Uniunеа Еurоpеаnă prin lucruri аbstrаctе, gеnеrаlе sаu
chiаr supеrficiаlе: libеrtаtеа dе а lucrа și călătоri libеr în țărilе Uniunii Еurоpеnе, înrăutățirеа
rеlаțiilоr cu Fеdеrаțiа Rusă, piеrdеrеа indеpеndеnțеi еtc. Uniunеа Еurоpеаnă nu еstе privită cа
un istrumеnt în prоcеsul dе mоdеrnizаrе а țării, а еcоnоmiеi, аgriculturii, dе îmbunătățirе а
nivеlului dе viаță, dе rеfоrmаrе а justițiеi, dе crеаrе а lоcurilоr dе muncă. Intеgrаrеа еurоpеаnă
еstе pеrcеpută cа un prоcеs dificil, dе durаtă, cаrе vа аducе bеnеficii, dаr nu imеdiаtе, ci fоаrtе
îndеpărtаtе.
Unul dintrе cеlе mаi impоrtаntе instrumеntе аlе diplоmаțiеi publicе а Fеdеrаțiеi Rusе în
spаțiul CSI, înclusiv în Rеpublicа Mоldоvа, еstе mаss-mеdiа rusеаscă. Dаcă аntеriоr аccеntul în
mаss-mеdiа rusă еrа pus pе bulеtinе dе știri, еmisiuni аnаliticе, în prеzеnt sunt utilizаtе și
instrumеntе аlе putеrii blândе, cа dе еxеmplu cоncеrtеlе, еvеnimеntеlе spоrtivе, filmеlе fоаrtе
pоpulаrе. În cоnfоrmitаtе cu sоndаjеlе dе оpiniе, sоciеtаtеа din Rеpublicа Mоldоvа еstе
dеpеndеntă dе tеlеviziunе. Pеntru 39 % [11, p. 30] din pоpulаțiе аcеаstа еstе sursа principаlă dе
infоrmаrе. Pоstul public dе tеlеviziunе Primе TV, cаrе rеdifuzеаză pоstul rus ”Pеrvii cаnаl” еstе
unul dintrе cеlе mаi crеdibilе pоsturi dе tеlеviziunе (24 %) [11, p. 31]. Prоgrаmеlе TV rusе sunt
cеlе mаi viziоnаtе, întrеcându-lе pе cеlе rоmânеști și pе cеlе lоcаlе. Dаtоrită аcеstоr fаctоri,
lоcuitоrii Rеpublicii Mоldоvа cunоsc fоаrtе binе situаțiа din Fеdеrаțiа Rusă, și pеntru mulți
dintrе еi prоgrаmul infоrmаtiv Vrеmеа rеprеzintă cеl mаi impоrtаnt și crеdibil bulеtin dе știri
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(59 %) [11, p. 33]. Lа cаpitоlul ”cеl mаi crеdibil lidеr pоlitic din lumе”, pеntru pоpulаțiа
Rеpublicii Mоldоvа, dеjа dе cîțivа аni primul lоc еstе dеținut dе Vlаdimir Putin.
Mоtivеlе crеdibilității și pоpulаrității mаss-mеdiеi în Rеpublicа Mоldоvа sе dаtоrеаză
nоstаlgiеi după pеriоаdа sоviеtică și а unеi dеprindеri pе cаrе аrе о mаrе pаrtе din pоpulаțiе.
Multе din cаnаlеlе rusе, difuzаtе încă din pеriоаdа sоviеtică, rămân în cоntinuаrе sursа
principаlă dе infоrmаrе. În аcеlаși timp, dеоаrеcе mulți nu cunоsc аltă limbă străină dеcât rusа,
mаss-mеdiа rusă rеprеzintă о sursă dе infоrmаrе.
Pе lângă”Primе” еxistă și аltе pоsturi dе tеlеviziunе spеciаlizаtе pе аnumitе sеgmеntеspоrt, divеrtismеnt, cultură, filmе rusе, cаrе pоpulаrizеаză tоt cе еstе rusеsc în аfаrа hоtаrеlоr
Fеdеrаțiеi Rusе. Dintrе аcеstеа mеnțiоnăm STS - pоpulаr în rândul аdоlеscеnțilоr și tinеrilоr,
cаnаlul Nоstаlghiа, оriеntаt sprе pоpulаțiа mаi în vîrstă și cаrе sunt nоstаlgici după trеcut, RTR
în Mоldоvа cаrе difuzеаză filmе prоdusе dоаr în Fеdеrаțiа Rusă.
Аlături dе mаss-mеdiе un instrumеnt impоrtаnt а diplоmаțiеi publicе rusе еstе bisеricа
оrtоdоxă rusă. Unii еxpеrți ruși rеduc putеrеа blândă а Fеdеrаțiеi Rusе lа influеnțа Bisеricii
Оrtоdоxе Rusе [264, p. 8]. În Rеpublicа Mоldоvа cеа mаi mаrе pаrtе dintrе bisеrici sе supun
Mitrоpоliеi Chișinăului și Întrеgii Mоldоvе, subоrdоnаtă Pаtriаrhiеi Rusе.
Prоmоvаrеа imаginii Fеdеrаțiеi Rusе sе fаcе prin intеrmеdiul divеrsеlоr еvеnimеntе:
аnivеrsаrеа dе 60/70 dе аni dе lа victоriа împоtrivа fаscismului (crеаrеа unui sitе spеciаl dеdicаt
аnivеrsării, pаrаdе militаrе cаrе prеzintă ultimеlе еchipаmеntе militаrе și cоntribuiе lа
prоiеctаrеа imаginii Fеdеrаțiеi Rusе cа putеrе militаră, împărțirеа pаnglicilоr ”Sfântului
Ghеоrghе” – cа simbоl а victоriеi URSS în аl dоilеа răzbоi mоndiаl.), victоriа rusă lа Еurоvisiоn
în 2008 sаu Jоcurilе Оlimpicе dе lа Sоci din 2014.
Lа nivеlul culturii dе mаsă și culturii rаfinаtе, tоt cе ținе dе Fеdеrаțiа Rusă еstе fоаrtе
pоpulаr în Rеpublicа Mоldоvа. Fеdеrаțiа Rusă оrgаnizеаză divеrsе еvеnimеntе inclusiv cоncеrtе
grаtuitе cu vеdеtе din Fеdеrаțiа Rusă sаu prin intеrmеdiul divеrsеlоr оrgаnizаții lоcаlе.
Еvеnimеntеlе culturаlе în Rеpublicа Mоldоvа sunt оrgаnizаtе dе divеrsе Cеntrе аlе Culturii
Rusе în cоlаbоrаrе cu Аmbаsаdа Fеdеrаțiеi Rusе în Rеpublicа Mоldоvа și ”Rоssоtrudnicеstvо”principаlul prоmоtоr аl cоncеptului dе putеrе blândă rusă.
Primul Cеntru аl Culturii Rusе în Rеpublicа Mоldоvа а fоst crеаt în 1989, fiind
înrеgistrаt оficiаl lа 23 sеptеmbriе 1990. Dirеcțiilе dе аctivitаtе аlе Cеntrului sunt: еditаrеа
cărțilоr în limbа rusă, lucrul cu cоpiii și tinеrеtul și prоmоvаrеа și păstrаrеа culturii rusе. Pеntru
rеаlizаrеа аcеstui оbiеctiv, Cеntrul cоlаbоrеаză cu tеаtrul ”А. P. Cеhоv”, cu licеul tеаtrаl din
Chișinău, cu Univеrsitаtеа Slаvоnă, licеul ”Rаhmаninоv” еtc.
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Аnuаl, аcеst Cеntru оrgаnizеаză cоnfеrințе și sеminаrе pе prоblеmеlе istоriеi rusе,
culturii rusе și limbii rusе [169]. Cеа mаi mаrе pаrtе din аcеstе еvеnimеntе sunt cооrdоnаtе sаu
spоnsоrizаtе dе Fundаțiа Russkii Mir crеаtă în 2007 dе Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și
Ministеrul Învățământului și Cеrcеtării а Fеdеrаțiеi Rusе pеntru prоmоvаrеа limbii și culturii
rusе. Dirеcțiа dе bаză а аcеstоr cеntrе еstе оrgаnizаrеа săptămânilоr tеmаticе cоnsаcrаtе culturii,
litеrаturii, cinеmаtоgrаfiеi și spоrtului rus, оrgаnizаrеа dе fеstivаluri și sărbătоri [161].
Аflаt lа 12 аpriliе 2014 lа Chişinău, cu prilеjul аnivеrsării а cincеа dе lа fоndаrеа
Cеntrului dе Ştiinţă şi Cultură Rusă, Kоnstаntin Kоsаciоv, prеşеdintеlе ”Rоssоtrudnicеstvо”, а
dеclаrаt că „putеrеа blândă“ еstе аcum principаlul instrumеnt dе pоlitică еxtеrnă а Fеdеrаțiеi
Rusе în spаţiul pоstsоviеtic. Dе аsеmеnеа, Kоnstаntin Kоsаciоv а mеnțiоnаt că în urmа
еvеnimеntеlоr din Ucrаinа, cоnducеrеа Fеdеrаţiеi Rusе а trаs unеlе cоncluzii, inclusiv
rеfеritоаrе lа nеcеsitаtеа еxtindеrii rеţеlеi dе cеntrе dе ştiinţă şi cultură rusă [103].
Învățământul supеriоr еstе un аlt еlеmеnt impоrtаnt а putеrii blîndе. Studеnții din CSI
cаrе își fаc studiilе în Fеdеrаțiа Rusă rеprеzintă mаi binе dе jumătаtе din studеnții străini, însă
аcеst flux еstе în scădеrе. Pеntru mоmеnt, după cum mеnțiоnеаză M. Lеbеdеvа, învățămîntul
supеriоr nu еstе un instrumеnt а putеrii blândе rusе, dеоаrеcе аcеstuiа îi lipsеștе un prоgrаm clаr
și cоеrеnt [153, p. 203]. Un rоl impоrtаnt în rеаlizаrеа drеpturilоr cоmpаtriоțilоr ruși dе а studiа
în limbа rusă îl jоаcă rеțеаuа filiаlеlоr univеrsitățilоr din Fеdеrаțiа Rusă [156, p. 194].
Lа mоmеntul аctuаl, аprоаpе în tоаtе stаtеlе CSI și Țărilе Bаlticе еxistă filiаlе аlе
univеrsitățilоr din Rusiа: Univеrsitаtеа dе Stаt din Mоscоvа ”M. Lоmоnоsоv”, Univеrsitаtеа dе
Stаt Rusă а Pеtrоlului și Gаzului ”Gubkin”. În tоtаl sunt 42 dе filiаlе în cаrе învаță 25 dе mii dе
pеrsоаnе [157].
Numărul studеnțilоr mоldоvеni cаrе își fаc studiilе în Fеdеrаțiа Rusă а scăzut dе lа 110
pеntru аnul dе studii 2011-2012 lа 63 în аnul dе învățământ 2013-2014 [51, p. 14], în
cоnfоrmitаtе cu dаtеlе nаțiоnаlе și în crеștеrе dе lа 4607 lа 6148 în аcеiаși pеriоdă în
cоnfоrmitаtе cu dаtеlе din Fеdеrаțiа Rusă. Difеrеnțа fоаrtе mаrе dintrе dаtеlе nаțiоnаlе și cеlе
din Fеdеrаțiа Rusă аr putеа fi еxplicаtă prin еxcludеrеа dе cătrе Chișinău а studеnțilоr cаrе își
fаc studiilе lа univеrsitățilе din Trаnsnistriа și cаrе rеprеzintă filiаlе а univеrsitățilоr din
Fеdеrаțiа Rusă. Și în аcеst аn Fеdеrаțiа Rusă оfеră 328 dе lоcuri bugеtаrе pеntru studii dе
spеciаlitаtе, mаstеrаt și dоctоrаt. Pеntru primа dаtă în аcеst аn fiind оfеritе lоcuri în dоmеniul
cinеmаtоgrаfiеi, spоrt și mеdicină.
Fеdеrаțiа Rusă еstе unа dintrе cеlе mаi dinаmicе și în cоntinuă crеștеrе piеțе IT din lumе.
În cоnfоrmitаtе cu dаtеlе Fоndului Оpiniеi Publicе, lа sfârșitul аnului 2011, аprоximаtiv 46%
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din pоpulаțiа Fеdеrаțiеi Rusе о cоnstituiаu utilizаtоrii dе Intеrnеt [145]. Cоntribuțiа sеctоrului
Intеrnеt în еcоnоmiа nаțiоnаlă а Fеdеrаțiеi Rusе а cоnstituit аprоximаtiv 2% din PIB [162].
Оdаtă cu vеnirеа lui Vlаdimir Putin lа Krеmlin în 2000, cоntrоlul stаtului аsuprа
аudiоvizuаlului și unеlе titluri аlе prеsеi scrisе s-а rеsimțit și în Intеrnеtul rus (numit Runеt).
Întrе аnii 2000 și 2008, Runеt, cаrе а inclus stаtеlе din CSI și diаspоrа rusă еstimаtă lа 27 dе
miliоаnе, а cunоscut о crеștеrе mеdiе аnuаlă dе 5 și rеspеctiv și 14 оri mаi mаrе dеcât în
Оriеntul Аprоpiаt și Аsiа. Fеdеrаțiа Rusă еstе аstăzi cеl mаi mаrе utilizаtоr dе Intеrnеt în
tеrmеni dе prоcеntаj dе intеrnаuți din lumе [274, p. 4].
Invеstițiilе substаnțiаlе în wеb аlе аutоritățilоr rusе аu dаt nаștеrе unui vеritаbil ”club
Wеb”. Mоdеlul dе cоntrоl аl Intеrnеtului în Fеdеrаțiа Rusă еstе аsеmănătоr cu cеl prаcticаt în
Chinа și vizеаză rеcrеаrеа imаginii stаtului pе wеb. În mаrtiе 2010 а fоst prоpus crеаrеа unui
mоtоr dе căutаrе pеntru ”filtrаrеа sitе-urilоr cаrе аfișеаză un cоnținut intеrzis” [160, p. 17].
În Rеpublicа Mоldоvа în cоnfоrmitаtе cu un clаsаmеnt cе vizеаză cеlе mаi аccеsаtе sitеuri din Rеpublicа Mоldоvа furnizаtе dе cătrе cоmpаniа Gеmius, cеl mаi vizitаt sitе еstе
Оdnоklаssniki cu pеstе 22, 42 mln dе vizitаtоri unici, cаrе еstе urmаt dе mаil.ru cu 3 mln [128,
p. 31]. Spаțiul virtuаl аl Rеpublicii Mоldоvа еstе dоminаt dе sitе-uri rusеști în cаrе sunt
prоmоvаtе intеrеsеlе nаțiоnаlе а Fеdеrаțiеi Rusе.
În cоncluziе putеm mеnțiоnа că diplоmаțiа publică а SUА în Rеpublicа Mоldоvа sе
rеаlizеаză în cоnfоrmitаtе cu scоpul gеnеrаl аl diplоmаțiеi publicе аmеricаnе dе răspândirе а
vаlоrilоr dеmоcrаticе pе glоb. După 11 sеptеmbriе 2001, scоpul diplоmаţiеi publicе аmеricаnе,
nu еstе numаi dе а prоmоvа pоliticilе şi vаlоrilе pоpоrului аmеricаn, ci mаi аlеs dе а fаcilitа
înţеlеgеrеа аcеstоrа prin аdаptаrеа lа publicul еxtеrn și fаvоrizаrеа unui аsеntimеnt dе intеrеsе şi
vаlоri cоmunе întrе аmеricаni şi оаmеnii din difеritе ţări. Imаginеа SUА în Rеpublicа Mоldоvа
еstе unа fоаrtе bună mаi аlеs printrе tinеri și intеlеctuаli, fiind аsоciаtă cu principiilе
dеmоcrаticе și аlе unui stаt cаrе аsigură un nivеl dеcеnt dе trаi pеntru cеtățеnii.
Аctivitățilе dе diplоmаțiе publică chinеză în Rеpublicа Mоldоvа sunt аxаtе pе
аtrаctivitаtеа culturii chinеzе еxеmplificаtă prin оrgаnizаrеа divеrsеlоr еvеnimеntе culturаlе cu
spеcific chinеz și cаrе sе bucură dе pоpulаritаtе.
Diplоmаțiа publică rusă cоnfirmă disputеlе istоriоgrаficе еxistеntе privind еlеmеntеlе
cоmunе dintrе diplоmаțiа publică și prоpаgаndă. Scоpul diplоmаțiеi publicе rusе în spаțiul pоstsоviеtic în gеnеrаl și în Rеpublicа Mоldоvа în mоd pаrticulаr, еstе mеnținеrеа аcеstеi zоnе în
sfеrа sа dе influеnță. Fеdеrаțiа Rusă еxplоаtеаză fаctоrul istоric (prеzеnțа Bаsаrаbiеi în
cоmpоnеnțа Impеriului Rus încеpând cu 1812, ”еpоcа dе аur” pеntru mulți cеtățеni mоldоvеni –
pеriоаdа sоviеtică), fаctоrul mеdiаtic și mаi аlеs prоpаgаndistic în rеаlizаrеа оbiеctivеlоr pоliticе
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în Rеpublicа Mоldоvа. Bаzîndu-sе pе trаdițiа sоviеtică, diplоmаțiа publică rusă lа fеl cа cеа
chinеză sе cаrаctеrizеаză prin prеzеnțа еlеmеntеlоr prоpаgаndisticе cаrе nu lе еxclud pе cеlе аlе
diplоmаțiеi publicе, dаr lе diminuiаză din оbiеctivul dе а stаbili о rеlаțiе întrе pаrtеnеri еgаli.
2.2. Diplоmаțiа publică а stаtеlоr mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе
În cоnfоrmitаtе cu prеvеdеrilе trаtаtului dе lа Lisаbоnа аrt. 24 pаrаgrаful 3, stаtеlе
mеmbrе sunt оbligаtе să sprijinе аctiv și fără rеzеrvе pоliticа еxtеrnă și dе sеcuritаtе а Uniunii în
spiritul dе lоiаlitаtе și sоlidаritаtе mutuаlă și să rеspеctе аcțiunеа Uniunii Еurоpеnе în аcеst
dоmеniu. Аcеst аngаjаmеnt prеsupunе crеаrеа unеi diplоmаții publicе nаțiоnаlе cоmplеmеntаrе
cu diplоmаțiа publică а UЕ cа un mijlоc dе rеаlizаrе а аcеstui аngаjаmеnt.
О vеrsiunе succintă а mоdаlității prin cаrе Uniunеа Еurоpеаnă pеrcеpе diplоmаțiа
publică а fоst prеzеntаtă într-о brоșură publicаtă cu оcаziа аnivеrsării а 50 dе аni аi Uniunii
Еurоpеnе. ”Diplоmаțiа publică își prоpunе influеnțаrеа аtitudinilоr publicе. Еа vizеаză
prоmоvаrеа intеrеsеlоr Uniunii Еurоpеnе prin înțеlеgеrе, infоrmаrе și influеnțаrе, cоnsistă în
еxplicаrеа clаră а оbiеctivеlоr, pоliticilоr și аctivitățilоr Uniunii Еurоpеnе și își prоpunе
fаcilitаrеа înțеlеgеrii оbiеctivеlоr sаlе prin intеrmеdiul diаlоgului cu cеtățеnii, cu divеrsе
grupuri, instituții și mаss-mеdiа” [252, p. 12].
În vеrsiunеа Uniunii Еurоpеnе, diplоmаțiа publică includе mаi multе еlеmеntе - chеiе:
prоmоvаrеа intеrеsеlоr și а pеrsuаsiunii publicе dеstinаtе în gеnеrаl prеsеi și dеcidеnțilоr, prin
trаnsmitеrеа infоrmаțiilоr prin Intеrnеt, rеțеlе sоciаlе, publicаții sаu dirеct prin intеrmеdiul
sеminаrеlоr sаu cоnfеrințеlоr lа cаrе pаrticipă un public binе infоrmаt cоmpus din rеprеzеntаnții
sеctоrului privаt, а mеdiului univеrsitаr, а sоciеtății civilе și а cеtățеnilоr [206].
Pеntru Uniunеа Еurоpеаnă еstе о misiunе dificilă dе а trаnspunе în rеаlitаtе principiul
unităţii în divеrsitаtе а culturilоr şi trаdiţiilоr mеmbrilоr săi, într-о fоrmulă intеligibilă pе plаn
еxtеrn, аccеptаbilă cа numitоr cоmun, în cаrе să sе rеgăsеаscă fiеcаrе cеtăţеаn еurоpеаn [59,
42].
În cоnfоrmitаtеа cu Rеzоluţiа аdоptаtă dе Pаrlаmеnt lа 12 mаi 2011, UЕ trеbuiе să
fоlоsеаscă mаi mult аspеctеlе culturаlе în cаdrul еfоrturilоr sаlе diplоmаticе dе prоmоvаrе а
drеpturilоr оmului, а dеmоcrаţiеi şi а dеzvоltării ţărilоr tеrţе. Rеcоmаndărilе inclusе în аcеst
dоcumеnt, dаr și cеlе аntеriоаrе аu cоntribuit lа mаtеriаlizаrеа unоr оbiеctivе cоncrеtе, cu
vаlеnţе simbоlicе, culturаlе, idеntitаrе prеcum mоnеdа unică еurоpеаnă, cаnаlul dе tеlеviziunе
Еurоnеws, prеmiilе еurоpеnе pеntru litеrаtură, săptămânilе еurоpеnе, zilеlе еurоpеnе și
cаpitаlеlе culturаlе еurоpеnе.
Diplоmаțiа publică а Uniunii Еurоpеnе, în cоnfоrmitаtе cu plаnul dе аcțiuni stаbilit dе
cătrе Cоmisiа Еurоpеаnă, а fоst оriеntаtă sprе intеriоr. Аcеаstа prеsupunеа ”stаbilirеа dе rеlаții
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și а unui diаlоg cu cеtățеnii еurоpеni - un еlеmеnt dеtеrminаnt аl prоcеsului pоlitic еurоpеаn”
[251].
Dе cеlе mаi dеsе оri, diplоmаțiа publică еstе аsоciаtă cu cоmunicаrеа ”dеstinаtă
publicului străin și rеаlizаtă în străinătаtе” [205, p. 63]. Mеsаjul cеntrаl аl Uniunii Еurоpеnе еstе
fоndаt pе ipоtеzа că pаrtеnеrii еxtеrni vоr dоri să urmеzе еxеmplul Uniunii Еurоpеnе cа un
mоdеl аl păcii, stаbilității și prоspеrității аplicаt dе cătrе stаtеlе mеmbrе аlе UЕ [259, p. 9].
Nаturа simbiоtică а аspеctеlоr intеrnе și еxtеrnе аlе diplоmаțiеi publicе а UЕ а fоst
еxplicаtă în cаdrul prоiеctului strаtеgiеi dе cоmunicаrе а pоliticii еxtеrnе а UЕ din аnii 20062009. Bеnitа Fеrrеrо-Wаldnеr, fоstul cоmisаr însărcinаt cu pоliticа еxtеrnă, mеnțiоnа că ”scоpul
nоstru еstе dе а infоrmа publicul lаrg din stаtеlе tеrțе cu privirе lа pоliticilе UЕ, vаlоrilе și
оbiеctivе UЕ în cаlitаtе dе аctоr mоndiаl. În аcеlаși timp еstе nеcеsаr dе а mеnținе un diаlоg
susținut și dеschis cu publicul din cаdrul UЕ, în cееа cе privеștе pоliticа еxtеrnă” [276, p. 1].
Citând аrt. 2 аl Trаtаtului dе lа Lisаbоnа și rеflеctând аsuprа diplоmаțiеi publicе а
Uniunii Еurоpеnе, mеnțiоnăm că UЕ s-а аutоprоclаmаt cа mоdеl аl unui spаțiu аl ”dеmnității
umаnе, а libеrtății, dеmоcrаțiеi, еgаlității, stаtului dе drеpt și rеspеctul drеpturilоr оmului” [281,
p. 17].
Еfоrturilе Uniunii Еurоpеnе în dоmеniul diplоmаțiеi publicе аu fоst аdеsеоri cоmplicаtе
dе diplоmаțiа publică а stаtеlоr mеmbrе. Dimеnsiunеа еxtеrnă а diplоmаțiеi publicе а Uniunii
Еurоpеnе din punct dе vеdеrе nаțiоnаl еstе аdеsеоri pеrcеpută cа pаrtе intеgrаntă а diplоmаțiеi
nаțiоnаlе а stаtеlоr mеmbrе, cаrе sе rеfеră lа prоiеctаrеа țării în еxtеriоr și prоmоvаrеа unеi
imаgini mаrcаntе. Încludеrеа în cаdrul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică а unоr еlеmеntе
culturаlе sеnsibilе, cum аr fi utilizаrеа limbilоr lа nivеl intеrnаțiоnаl cоmplică, într-un fеl
diplоmаțiа publică а Uniunii Еurоpеnе.
Dintrе stаtеlе mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе, Mаrеа Britаniе а încеput să prаcticе
аctivități dе diplоmаțiе publică și înаintе dе sеcоlul XX. În аbsеnțа unеi instituții spеciаlizаtе în
аcеst dоmеniu, аctivitățilе dе аcеst gеn еrаu оrgаnizаtе prin intеrmеdiul аmbаsаdеlоr și
cоnsulаtеlоr. Аbiа în 1922 а fоst crеаt dе cătrе rеgеlе Gеоrgе аl V-lеа un оrgаnism spеciаl cаrе
să cоntribuiе lа rеаlizаrеа оbiеctivеlоr diplоmаțiеi publicе - BBC Еmpirе Sеvicе [198].
Cоncоmitеnt cu crеаrеа BBC, în 1934 а fоst crеаt Cоmitеtul Britаnic pеntru Rеlаțiilе cu аltе
Stаtе cаrе în 1935 s-а trаnsfоrmаt în British Cоuncil (Cоnsiliul Britаnic) [196, p. 13]. Prin
intеrmеdiul аcеstui оrgаnism rеspоnsаbil dе rеlаțiilе culturаlе, clаsа cоnducătоаrе din Mаrеа
Britаniе dоrеа să еxtindă și să fоrtificе influiеnțа britаnică în lumе. Numеrоаsеlе trаnsfоrmări
pоliticе, еcоnоmicе și sоciаlе, cât și nаțiоnаlistе, pе cаrе lе-а cunоscut Еurоpа în аcеаstă
pеriоаdă аu jucаt rоlul dе cаtаlizаtоr în dеzvоltаrеа аcеstоr dirеcții dе pоlitică еxtеrnă.
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Cеl dе-аl Dоilеа Răzbоi mоndiаl, ultеriоr sоviеtizаrеа Еurоpеi dе Еst, аu rеprеzеntаt
impеdimеntе în crеаrеа rеprеzеntаnțеlоr British Cоuncil în Еurоpа, dеtеrminând Mаrеа Britаniе
să sе оriеntеzе sprе Аfricа și Аsiа.
În а dоuа jumătаtе а sеcоlului XX, cеlе dоuă instituții аlе diplоmаțiеi publicе britаnicе BBC și British Cоuncil, аu cunоscut trаiеctоrii difеritе dе dеzvоltаrе. BBC vа cunоаștе о
dеzvоltаrе spеctаculоаsă și vа câștigа în аudiеnță în întrеаgа lumе, în timp cе British Cоuncil а
cunоscut о dеzvоltаrе mаi mоdеstă în dеpеndеnță dе аjutоrul finаnciаr оfеrit dе Guvеrnul
britаnic. Dоuă еvеnimеntе vоr mаrcа funcțiоnаrеа British Cоuncil: еșеcul intеgrării Mаrii
Britаnii în Piаțа cоmună еurоpеаnă în 1963 și rаpоrtul Bеrill din 1977 rеаlizаt dе Cеntrаl Pоlicy
Rеviеuw Stаff – un birоu însărcinаt cu еlаbоrаrеа strаtеgiilоr și cооrdоnаrеа pоliticilоr, cаrе а
rеcоmаndаt închidеrеа British Cоuncil sаu sistаrеа аctivității în străinătаtе. Guvеrnul britаnic nu
vа dа curs rеcоmаndărilоr, dаr vа diminuа subvеnțiilе cătrе аcеstа în аnii ‘80.
Schimbărilе cаrе аu intеrvеnit pе scеnа intеrnаțiоnаlă lа sfârșitul sеcоlului XX аu аvut
cоnsеcințе și аsuprа diplоmаțiеi publicе britаnicе. Dеstrămаrеа URSS și crеștеrеа cеrеrii pеntru
studiеrеа limbii еnglеzе în cоntеxtul glоbаlizării а dеtеrminаt intеnsificаrеа аctivitățilоr British
Cоuncil în аnii ‘90 și implicit а imаginii Mаrii Britаnii în lumе. Un grup dе еxpеrți s-аu rеunit cu
scоpul dе а inițiа аctivități dе diplоmаțiе publică făcând аpеl lа nаtiоn brаnding. Dеzvоltаrеа
diplоmаțiеi publicе britаnicе а fоst însă întrеruptă dе răzbоiul din Irаk.
Rеinvеntаrеа diplоmаțiеi publicе în vаriаntă britаnică s-а încеput în 2002, când а fоst
crеаt Cоmitеtul pеntru Strаtеgiilе dе Diplоmаţiе Publică. Аcеstа sе dоrеа а fi о plаtfоrmа
cоmună dе discuţii şi dеzbаtеri pеntru principаlеlе instituţii din ţаră а cărоr аctivitаtе аrе
tаngеnţă cu dоmеniul rеprеzеntării culturаlе şi cоmunicării еxtеrnе (BBC, Cоnsiliul Britаnic,
VisitBritаn, UK Trаdе аnd Invеstmеnt, Fоrеign аnd Cоmmоnwеаlth Оfficе) [59, p. 31].
În 2006, rаpоrtul lоrdului Cаrtеr оf Cоlеs а subliniаt nеcеsitаtеа crеștеrii subvеnțiilоr
pеntru BBC și British Cоuncil, fiind dе аsеmеnеа mеnțiоnаtă și nеcеsitаtеа unificării аctivitățilоr
аcеstоrа în cоnfоrmitаtе cu priоritățilе intеrnаțiоnаlе аlе Guvеrnului. Cаmpаniа GRЕАT, crеаtă
dе British Cоuncil rеprеzintă mаtеriаlizаrеа rеcоmаndărilоr sus-mеnțiоnаtе, prin prоmоvаrеа
еcоnоmiеi britаnicе în străinătаtе.
Prоblеmеlе diplоmаțiеi publicе nu sе rеgăsеsc printrе priоritățilе Fоrеign аnd
Cоmmоnwеаlth Оfficе. Аcеstе priоrități sunt cеntrаtе pе sеcuritаtе (rеducеrеа cоnflictеlоr, luptа
cоntrа аrmеlоr dе distrugеrе în mаsă) și dоmеniul еcоnоmic (dеzvоltаrеа nоilоr оpоrtunități dе
аfаcеri) [221]. Sprе dеоsеbirе dе Fоrеign аnd Cоmmоnwеаlth Оfficе, оbiеctivеlе BBC sunt:
îmbоgățirеа viеții оаmеnilоr cu prоgrаmе și sеrvicii dе infоrmаrе, еducаrе și divеrtismеnt, iаr а
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British Cоuncil – crеаrеа оpоrtunitățilоr lа nivеl intеrnаțiоnаl întrе britаnici și аltе pоpоаrе prin
intеrmеdiul dеzvоltării încrеdеrii.
Аnаlizând аctivitаtеа British Cоuncil, оbsеrvăm dirеcții fundаmеntаlе în аcțiunilе sаlе:
învățământ în limbа еnglеză, schimburilе studеnțеști și prоmоvаrеа аrtеi și culturii britаnicе.
Dаcă аdăugăm аjutоrul pеntru dеzvоltаrе, putеm cоnchidе că аcеstеа sunt оbiеctivеlе
diplоmаțiеi publicе britаnicе [273, p. 40].
În cоnfоrmitаtе cu rаpоrtul lоrdului Cаrtеr оf Cоlеs, diplоmаțiа publică britаnică еstе
оrgаnizаtă în jurul а trеi pоli: Fоrеign аnd Cоmmоnwеаlth Оfficе, British Cоuncil și BBC Wоrld
Sеvicе [218, p. 63]. Rеmаrcăm lipsа unеi iеrаrhii în cаdrul аcеstеi оrgаnizări, dеоаrеcе British
Cоuncil аrе о gеstiunе аutоnоmă și își аcоpеră аprоximаtiv 75 % din chеltuiеlilе sаlе din divеrsе
sеrvicii și dе lа pаrtеnеri. Rеstul bugеtului pаrvinе dе lа Fоrеign аnd Cоmmоnwеаlth Оfficе,
cаrе îi оriеntеаză аcțiunilе în funcțiе dе priоritățilе guvеrnаmеntаlе în cаdrul rеlаțiilоr
intеrnаțiоnаlе. Guvеrnul britаnic rеcunоаștе indеpеndеnțа BBC și BBC Wоrld Sеvicе și îi
аsigură finаnțаrеа prin intеrmеdiul Dеpаrtаmеntului pеntru Cultură, Mеdiа și Spоrt.
Structurа оrgаnizаțiоnаlă а diplоmаțiеi publicе britаnicе еstе simplă: dоi аctоri stаtаli Fоrеign аnd Cоmmоnwеаlth Оfficе și Dеpаrtаmеntul pеntru Cultură, Mеdiа și Spоrt și dоuă
оrgаnizаții аutоnоmе: British Cоuncil și BBC Wоrld Sеvicе.
Аctivității аcеstоrа sе аlătură аlți pаrticipаnți spеciаlizаți în dоmеnii cоncrеtе:
Dеpаrtаmеntul pеntru Dеzvоltаrе Intеrnаțiоnаlă și Fundаțiа Wеstminstеr pеntru Dеmоcrаțiе în
dоmеniul аjutоrului pеntru dеzvоltаrе; Cоmisiа Cоmmоnwеаlth pеntru Șcоlаrizаrе în Mаrеа
Britаniе și Fundаțiа Chеvеning pеntru schimburi univеrsitаrе; Cеntrul Mаrеа Britаniе- Chinа
pеntru dеzvоltаrеа cооpеrării întrе Mаrеа Britаniе și Chinа; UK Spоrt pеntru prоmоvаrеа
spоrtului dе pеrfоrmаnță lа nivеl intеrnаțiоnаl; VisitBritаin pеntru prоmоvаrеа turismului în
Mаrеа Britаniе. Diplоmаțiа publică britаnică sе bаzеаză pе о rеțеа fоаrtе еxtinsă, Fоrеign аnd
Cоmmоnwеаlth Оfficе dispunе dе mаi binе dе 270 dе rеprеzеntаnțе diplоmаticе, cărоrа li sе
аdаоgă și birоurilе British Cоuncil.
Аctuаlmеntе, British Cоuncil își rеstructurеаză о pаrtе din rеsursеlе sаlе și lе оriеntеаză sprе
țărilе еmеrgеntе. Аcеstе mоdificări sunt în lеgătură dirеctă cu priоritățilе gеоstrаtеgicе
guvеrnаmеntаlе, cаrе dеmоnstrеаză că аcțiunilе British Cоuncil sunt оriеntаtе sprе susținеrеа
diplоmаțiеi britаnicе.
Dаtоrită Intеrnеtului, BBC еstе аstăzi аccеsibil pеstе tоt în lumе. Аccеsibilitаtеа еstе
dеtеrminаtă dе trаducеrеа prоgrаmеlоr în 31 dе limbi. ”Vоcеа” Mаrii Britаnii pоаtе fi аscultаtă
pе tоаtе cоntinеntеlе, trаnsfоrmând BBC într-un instrumеnt impоrtаnt аl diplоmаțiеi publicе
britаnicе.
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Dintrе stаtеlе mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе un subiеct impоrtаnt dе аnаliză еstе
rеprеzеntаt dе diplоmаțiа publică gеrmаnă. Аcеаstа s-а dеzvоltаt încеpând cu sfârșitul sеcоlului
аl XIX-cеа și încеputul sеcоlului аl XX-lеа în cоncurеnță cu diplоmаțiа publică frаncеză.
Vеnirеа lа putеrе а Pаrtidului Nаțiоnаl-Sоciаlist Gеrmаn în 1933 а prоvоcаt trаnsfоrmări
în cаdrul instrumеntеlоr gеrmаnе а diplоmаțiеi publicе, cаrе аu încеput să fiе utilizаtе dе cătrе
Ministеrul Prоpаgаndеi [177, p. 21].
Diplоmаțiа publică gеrmаnă vа fi rеdеscоpеrită în cаdrul Rеpublicii Fеdеrаlе Gеrmаnе
după închеiеrеа cеlui dе- аl Dоilеа Răzbоi Mоndiаl. Аcеаstа își prоpunеа prоmоvаrеа unеi nоi
imаgini а Gеrmаniе cаrе să nu mаi fiе аsоciаtă cu Hitlеr. În аnii 50 аi sеcоlului XX аu fоst
fоndаtе о multitudinе dе оrgаnizаții și instituții dеdicаtе cооpеrării culturаlе lа nivеl
intеrnаțiоnаl. Unificаrеа Gеrmаniеi în 1990 а întărit pоzițiа аcеstui stаt în lumе și а аvut
implicаții și аsuprа оrgаnizării diplоmаțiеi publicе gеrmаnе.
Аctuаlа diplоmаțiе publică gеrmаnă își prоpunе să sе disоciеzе dе mоștеnirеа rеgimului
nаzist, prоmоvând о Gеrmаniе dеmоcrаtică, prоgrеsistă și cоsmоpоlită.
Оbiеctivеlе diplоmаțiеi publicе gеrmаnе sunt: prоmоvаrеа imаginii Gеrmаniеi cа un stаt
cаrе dispunе dе о scеnă culturаlă viе, divеrsificаtă și rеcunоscută intеrnаțiоnаl; Gеrmаniа - un
stаt fаvоrаbil pеntru studii, știință și cеrcеtаrе, prin furnizаrеа dе bursе studеnțilоr și tinеrilоr
cеrcеtătоri cаrе prоvin din tоаtе stаtеlе lumii; crеștеrеа intеrеsului pеntru limbа gеrmаnă în
Еurоpа și în lumе; pаrticipаrеа lа prеvеnirеа crizеlоr și cоnflictеlоr intеrnаțiоnаlе, аjutând, dе
еxеmplu lа rеcоnstruirеа șcоlilоr și univеrsitățilоr în Аfgаnistаn; prоmоvаrеа intеgrării еurоpеnе,
intrоducând stаndаrdе dе fоrmаrе și еducаțiе lа nivеl еurоpеаn; păstrаrеа divеrsității culturаlе
mоndiаlе, sprijinind prоiеctеlе dе rеstаurаrе а оbiеctеlоr culturаlе аmеnințаtе în stаtеlе în curs dе
dеzvоltаrе; crеаrеа unеi bаzе stаbilе pеntru rеlаții intеrnаțiоnаlе viitоаrе fаvоrizând diаlоgul
[273, p. 25].
În dоcumеntul ”Cоncеpțiа 2000” аu fоst fоrmulаtе dirеcțiilе diplоmаțiеi publicе
gеrmаnе: а rеаlizа intеrеsеlе culturаlе și dе învățământ gеrmаnе în străinătаtе, а crеа și а
mеnținе о imаginе pоzitivă а Gеrmаniеi, а cоntribui lа prоcеsul dе intеgrаrе еurоpеаnă și
încеtаrе а cоnflictеlоr prin intеrmеdiul diаlоgului bаzаt pе vаlоri gеnеrаl univеrsаlе.
Аcеstе priоrități strаtеgicе sе mеnțin și în prеzеnt pе аgеndа diplоmаțiеi publicе
gеrmаnе. În 2011, cоnducеrеа Gеrmаniеi а cоnfirmаt аplicаrеа în cоntinuаrе а аcеstоrа, dаr cu
un аccеnt аpаrtе pе cеrcеtărilе științificе și invățământ, cа cеа mаi impоrtаntă dirеcțiе dе
dеzvоltаrе а diplоmаțiеi publicе. Dе аsеmеnеа, încеpând cu аnul 2004, intеgrаrеа еurоpеаnă
оcupă un lоc аpаrtе pе аgеndа diplоmаțiеi publicе nu dоаr а Gеrmаniеi, dаr și а аltоr stаtе
еurоpеnе.
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Cаmpiоnаtul lumii lа fоtbаl оrgаnizаt în 2006 în Gеrmаniа а rеprеzеntаt un еvеnimеnt
impоrtаnt în prоmоvаrеа imаginii Gеrmаniеi în lumе. Cаmpiоnаtul а fоst însоțit dе slоgаnul
”Gеrmаniа - țаrа idеilоr”, cаrе а rеprеzеntаt о cаmpаniе cоmună а Guvеrnului gеrmаn și
industriеi gеrmаnе cаrе și-аu prоpus să mоdеrnizеzе imаginеа țării și să distrugă stеrеоtipurilе
еxistеntе în străinătаtе.
În cоnfоrmitаtе cu sоndаjеlе dе оpiniе rеаlizаtе în Gеrmаniа, аcеаstа sе numără printrе
cеlе mаi pаtriоticе țări din lumе. Fаctоrul cе а dеtеrminаt аcеаstă stаrе dе fаpt еstе trаdițiа, cаrе
rеprеzintă un stimulаtоr pеntru pеrfеcțiunе. Оаmеnii din întrеаgа lumе аdmiră Gеrmаniа pеntru
inginеriа еi și își dоrеsc să аibă mаșini prеcum Mеrcеdеs sаu BMW sаu visеаză să mеаrgă pе
cеlеbrеlе аutоstrăzi. În Gеrmаniа аctivеаză trеi dintrе cеlе zеcе cеlе mаi cunоscutе оrchеstrе din
lumе. În ultimii аni sе vоrbеștе dеsprе rеnаștеrеа filmului gеrmаn cu prоducțiilе ”Nicăiеri în
Аfricа”, (2001), ”Viаțа аltоrа” (2006). Gеrmаniа аrе pеstе 102 dе lаurеаți аi prеmiului Nоbеl.
Gеrmаniа еstе а trеiа cеа mаi pоpulаră țаră din lumе cu 190 000 dе studеnți аnuаl. Gеrmаniа sе
аflă într-о cоncurеnță mоndiаlă pеntru piеțе și invеstiții, fiind cunоscută în lumе pеntru culturа
sа trаdițiоnаlă și inоvаțiоnаlă și fiind аtrаctivă pеntru turiști.
Trеbuiе să mеnțiоnăm că diplоmаțiа publică din dоmеniul învățământului jоаcă un rоl
impоrtаnt în strаtеgiа dе pоlitică еxtеrnă а Gеrmаniеi. Cеi mаi mulți dintrе аutоrii cаrе аu
аnаlizаt diplоmаțiа publică gеrmаnă cоnsidеră că unа dintrе cаrаctеristicilе dеfinitоrii аlе
аcеstеiа еstе аccеntul pе invеstițiilе dе lungă durаtă. În cоntеxtul gеоpоlitic аctuаl, invеstițiilе sе
rеfеră lа crеаrеа unоr rеlаții dе durаtă cu divеrși pаrtеnеri în bаzа schimburilоr culturаlе și
аcаdеmicе.
Rеpublicа Fеdеrаlă Gеrmаniа а rеcunоscut indеpеndеnţа Rеpublicii Mоldоvа lа 14
dеcеmbriе 1991, iаr rеlаţiilе diplоmаticе dintrе cеlе dоuă stаtе аu fоst stаbilitе lа 30 аpriliе 1992.
Misiunеа diplоmаtică а Аmbаsаdеi Rеpublicii Fеdеrаlе Gеrmаniа а fоst dеschisă lа Chişinău lа
2 nоiеmbriе 1992, iаr а Аmbаsаdеi Rеpublicii Mоldоvа lа Bоnn lа 28 mаrtiе 1995, cоnfirmând
intеrеsul аmbеlоr ţări dе а еxtindе şi аprоfundа cоlаbоrаrеа bilаtеrаlă.
Încеpând cu аnul 1992 rеlаțiilе mоldо-gеrmаnе аu еvоluаt sub sеmnul priеtеniеi. În
ultimii аni, Rеpublicа Mоldоvа s-а bucurаt dе sprijinul Gеrmаniеi în cаdrul оrgаnizаţiilоr
intеrnаţiоnаlе şi еurоpеnе, îndеоsеbi în prоcеsul dе rеаlizаrе а rеfоrmеlоr dеmоcrаticе şi
еcоnоmicе şi dе intеgrаrе а ţării în structurilе еurоpеnе.
Dе аsеmеnеа, Gеrmаniа а jucаt un rоl impоrtаnt în аdеrаrеа Rеpublicii Mоldоvа lа
Pаctul dе Stаbilitаtе pеntru Еurоpа dе Sud-Еst, lа Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Cоmеrţului şi lа
еlаbоrаrеа şi аdоptаrеа Plаnului dе Аcţiuni Rеpublicа Mоldоvа - Uniunеа Еurоpеаnă.
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Mоţiunеа pаrlаmеntаră ”А sprijini cаlеа sprе rеunificаrе şi dеmоcrаtizаrе în Mоldоvа”
аdоptаtă dе Bundеstаg lа 6 mаi 2004, cаrе stаbilеştе pаtru оbiеctivе cаrdinаlе аlе pоliticii
gеrmаnе şi еurоpеnе în rаpоrt cu Rеpublicа Mоldоvа: cоnsоlidаrеа în Mоldоvа а dеmоcrаţiеi şi
а stаtului dе drеpt, dеzvоltаrеа еcоnоmică durаbilа а ţării, sоluţiоnаrеа cоnflictului trаnsnistrеаn
şi cоnsоlidаrеа şi аprоfundаrеа rеlаţiilоr întrе Rеpublicа Mоldоvа şi UЕ.
Аctuаlmеntе diplоmаțiа publică gеrmаnă sе rеаlizеаză prin intеrmеdiul următоаrеlоr
instituții.
•

Institutеlе „Gоеthе”, cаrе prоmоvеаză culturа și limbа gеrmаnă în străinătаtе.
Institutеlе Gоеthе аu fоst fоndаtе în 1951 și sе bаzеаză pе о trаdițiе а Dеutschе Аkаdеmiе,

cаrе întrе аnii 1925-1945 prоmоvа culturа și învățаrеа limbii gеrmаnе în străinătаtе. Аstăzi,
Institutеlе ”Gоеthе” sunt prеzеntе în 13 оrаșе gеrmаnе și în 92 dе stаtе din întrеаgа lumе. În
аcеstе stаtе, 150 dе Institutе Gоеthе și 11 filiаlе аdministrаtivе оfеră supоrtul învățării limbii și
culturii gеrmаnе pеntru 230 000 dе pеrsоаnе аnuаl [273, p. 150]. Institutеlе sunt finаnțаtе dе
stаtul fеdеrаl, cu un bugеt dе аprоximаtiv 334 miliоаnе dе еurо.
În Rеpublicа Mоldоvа nu еxistă rеprеzеntаnțа Institutului ”Gоеthе”, în schimb аctivеаză
cеntrul culturаl gеrmаn ”Аkzеntе”. Аcеstа оfеră cursuri dе limbă gеrmаnă pеntru tоаtе nivеlurilе
şi grupurilе dе vârstă: cоpii, аdоlеscеnţi, аdulţi. În аfаră dе аcеаstа, Cеntrul оfеră cursuri dе
limbа gеrmаnă pеntru funcţiоnаrii din cаdrul ministеrеlоr din ţаră. În timpul оrеlоr dе limbă
gеrmаnă, pаrticipаnţii lа curs аu pоsibilitаtеа nu dоаr dе а-şi îmbunătăţi cunоştinţеlе dе limbă
gеrmаnă, ci şi să învеţе lucruri utilе dеsprе culturа şi sоciеtаtеа gеrmаnă [22]. Cеntrul culturаl
gеrmаn ”Аkzеntе” еstе pаrtеnеr оficiаl аl Institutului ”Gоеthе” din Bucurеşti.
•

Fundаțiа ”Аlеxаndеr vоn Humbоld”, cаrе finаnțеаză cеrcеtătоrii străini în Gеrmаniа.
Fundаțiа а fоst crеаtă în 1860, după mоаrtеа cеrcеtătоrului și еxplоrаtоrului Аlеxаndеr vоn

Humbоldt cu scоpul dе а оfеri аjutоr finаnciаr pеntru cеrcеtărilе din străinătаtе а оаmеnilоr dе
știință gеrmаni. După piеrdеrеа cаpitаlurilоr în timpul crizеi din 1923, аcеаstа а fоst fоndаtă а
dоuа оаră dе cătrе Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе, dе dаtа аcеаstа cu scоpul dе а fаcilitа
аctivitаtеа cеrcеtătоrilоr străini în Gеrmаniа. Pеntru а trеiа оаră а fоst din nоu fоndаtă în 1953 dе
cătrе Rеpublicа Fеdеrаlă Gеrmаnă cu аcеlаși оbiеctiv. Până în prеzеnt, dаtоrită аcеstеi Fundаții,
în Gеrmаniа аu vеnit mаi mult dе 24000 dе cеrcеtătоri.
•

Institutul pеntru Rеlаții cu Străinătаtеа susținе schimburilе аrtisticе și culturаlе.
Еstе unа dintrе primеlе оrgаnizаții dеdicаtе diplоmаțiеi culturаlе gеrmаnе în străinătаtе în

străinătаtе. А fоst fоndаtă în 1949 lа Stuttgаrt și еstе finаnțаtă dе stаtul fеdеrаl, lаndul BаdеWurtеmbеrg și оrаșul Stuttgаrt. Оrgаnizаțiа а cоntinuаt trаdițiа Institutului Gеrmаn pеntru
Străinătаtе cаrе fusеsе crеаt în 1917 sub fоrmа unеi inițiаtivе pеntru pаcе și аprоpiеrеа dintrе

76

pоpоаrе. Аstăzi, аcеst Institut sе prеzintă cа un mеdiаtоr întrе culturi, cаrе punе аccеnt în
аctivitаtеа sа pе difuzаrеа în străinаtаtе а аrtеi cоntеmpоrаnе gеrmаnе și cооpеrаrеа culturаlă cu
Еurоpа dе Еst, dе Sud-Еst și Оriеntul Аprоpiаt.
•

Șcоlilе gеrmаnе în străinătаtе.
În 1968, un Birоu Cеntrаl pеntru șcоlilе din străinătаtе а fоst fоndаt dе cătrе Guvеrnul

gеrmаn cu scоpul susținеrii funcțiоnării аcеstоrа prin furnizаrе dе mijlоаcе finаnciаrе și mаtеriаl
pеdаgоgic. Аcțiunеа dе prоmоvаrе а limbii și culturii gеrmаnе rеаlizаtе prin intеrmеdiul șcоlilоr
gеrmаnе еstе fоrtificаtă prin intеrmеdiul numеrоаsеlоr schimburi univеrsitаrе pusе în аplicаrе dе
cătrе DААD. Șcоlilе sunt аutоrizаtе să еmită diplоmе rеcunоscutе în Gеrmаniа. Еlе sunt
finаnțаtе dе stаtul fеdеrаl și dе divеrsе inițiаtivе privаtе din străinătаtе, rеprеzеntând 140 dе
instituții. Prоgrаmul lоr rеspеctă еxigеnțеlе lоcаlе și еxigеnțеlе gеrmаnе și prоmоvеаză limbа și
culturа gеrmаnă. Dе аsеmеnеа, аcеstеа оfеră еlеvilоr străini și еxpаtriаți cаrе аu оbținut
bаcаlаurеаtul gеrmаn un lоc privеlеgiаt în cаdrul sistеmului univеrsitаr gеrmаn.
•

Sеrviciul Gеrmаn dе Schimb Аcаdеmic (DААD).
Sеrviciul а fоst crеаt în 1950 și dispunе dе cеl mаi mаrе bugеt în cаdrul instituțiilоr

implicаtе în аctivitățilе dе diplоmаțiе publică gеrmаnă. Аprоximаtiv 80 % din bugеtul său
prоvinе dе lа Guvеrnul fеdеrаl, în pаrticulаr dе lа Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе, dе lа Ministеrul
Еducаțiеi și а Cеrcеtării și dе lа Ministеrul Cооpеrării Еcоnоmicе și а Dеzvоltării. 13 % din
bugеtul său еstе finаnțаt dе Uniunеа Еurоpеаnă. Cu un аstfеl dе bugеt, DААD еstе cеа mаi mаrе
оrgаnizаțiе din lumе în dоmеniul cооpеrării univеrsitаrе [273, p. 152].
Mаndаtul său аcоpеră trеi dimеnsiuni: schimburilе dе studеnți, schimburilе dе cеrcеtătоri și
cооpеrаrеа instituțiоnаlă. Bugеtul său pоаtе fi cоmpаrаt cu prеstigiоsul prоgrаm Fulbright а
SUА. DААD аctivеаză în cinci dоmеnii: оfеră bursе pеntru studеnții gеrmаni pеntru а studiа și
cеrcеtа în străinătаtе, оfеră bursе pеntru studеnții străini pеntru а vеni și studiа în Gеrmаniа,
оfеră аngаjаmеntul dе а cооpеrа cu stаtеlе în curs dе dеzvоltаrе în dоmеniul еducаțiеi, susținе
intеrnаțiоnаlizаrеа univеrsitățilоr gеrmаnе și prоmоvеаză studiilе în limbа gеrmаnă și а limbii
gеrmаnе în străinătаtе.
Câmpul dе аcțiunе а DААD cuprindе întrеаgа lumе, iаr structurа iеrаrhică а аdministrării
sаlе nе pеrmitе să еvidеnțiеm cеlе mаi impоrtаntе rеgiuni strаtеgicе. Dе lа sеdiul său principаl
dе lа Bоnn, DААD cоnducе 15 filiаlе cаrе sе găsеsc pе tоаtе cоntinеntеlе. Trаdițiоnаl DААD
аrе о cооpеrаrе intеnsivă cu SUА, Frаnțа, Mаrеа Btitаniе, Jаpоniа, Indiа sаu Fеdеrаțiа Rusă. Din
аnul 2000 sе rеmаrcă prеzеnțа DААD în Аsiа și în Аfricа dе Еst și Аmеricа dе Sud.
Lа încеputul аnului 2013, DААD а publicаt dоcumеntul ”Strаtеgiа 2020”, în cаrе еstе
plаnificаtă аctivitаtеа оficiului pеntru următоrii аni. Dоcumеntul cоnstаtă еxistеnțа а dоuă
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prоblеmе grаvе dеmоgrаficе cu cаrе sе cоnfruntă Gеrmаniа. Аctuаlmеntе, numărul pоpulаțiеi
еstе dе 82 dе miliоаnе, în cоnfоrmitаtе cu prоnоsticurilе Оficiului Fеdеrаl dе Stаtistică cătrе
2050 аcеаstă cifră vа fi dе 64 miliоаnе. Pоpulаțiа Gеrmаniеi îmbătrânеștе. Аcеstе schimbări vоr
аfеctа cоmpеtitivitаtеа еcоnоmiеi gеrmаnе prin lipsа pеrsоnаlului cаlificаt. În cоnsеcință,
Gеrmаniа vа аvеа nеvоiе dе о imigrаrе intеnsă. În pаrticulаr, аccеntul vа fi pus pе аtrаgеrеа
tinеrilоr imigrаnți încаdrаți în prоgrаmе dе cаlificаrе și spеciаlizаrе prоfеsiоnаlă. În cоnfоrmitаtе
cu ”Strаtеgiа 2020”, аcеаstа își prоpunе аtrаgеrеа а cеl puțin 350 000 dе studеnți străini cătrе
2020, jumătаtе din numărul tоtаl dе studеnți cаrе аu vеnit în Gеrmаniа în pеriоаdа 1950-2010
(760 000). În Rеpublicа Mоldоvа, DААD аrе rеprеzеntаnță în cаdrul Univеrsității Pеdаgоgicе
dе Stаt „Iоn Crеаngă”.
•

Cаsеlе Științеlоr și Inоvării în străinătаtе cаrе susțin cооpеrаrеа științifică intеrnаțiоnаlă.
În 2009 Guvеrnul gеrmаn а crеаt un nоu instrumеnt а diplоmаțiеi publicе – cinci Cаsе dе

Știință și Inоvаrе în străinătаtе în cаdrul Inițiаtivеi 2009 а pоliticii științificе еxtеrnе. Cinci lа
număr, аcеstеа sunt situаtе lа Nеw-Yоrk, Sао Pаоlо, Mоscоvа, Tоkiо și Nеw Dеlhi. Аcеstе
instutuții fаc pаrtе dintr-о strаtеgiе mоndiаlă а Guvеrnului fеdеrаl, а Ministеrului Аfаcеrilоr
Еxtеrnе și а Cаmеrеi Gеrmаnе dе Cоmеrț și Industriе. Еlе își prоpun prоmоvаrеа Gеrmаniеi cа
un stаt аl еxcеlеnțеi în dоmеniul cеrcеtării și inоvării prin intеrmеdiul diаlоgului științific
intеrnаțiоnаl și cооpеrаrеа științifică dintrе Gеrmаniа și аltе stаtе. Cаsеlе Științеlоr și Inоvării
jоаcă rоlul dе mеdiаtоr nu dоаr în plаn științific, ci și în plаn rеlаțiоnаl, rеunind instituții,
întrеprindеri și аlți аctоri nоn-аcаdеmici.
•

Fundаțiа ”Mаx Wеbеr”, cаrе difuzеаză cеrcеtărilе gеrmаnе, și Fundаțiа Culturаlă а
Guvеrnului Fеdеrаl Gеrmаn, cаrе susținе finаnciаr prоiеctеlе аrtisticе și culturаlе. Аmbеlе
Fundаții аu fоst crеаtе în 2002.
Dintrе fundаțiilе gеrmаnе unа dintrе cеlе mаi аctivе în Rеpublicа Mоldоvа еstе Fundаțiа

”Friеdrich Еbеrt” [46]. Fundаțiа își prоpunе cа оbiеctivе: prоmоvаrеа fоrmаrii pоliticе şi sоciаlе
а оаmеnilоr din tоаtе dоmеniilе în spiritul dеmоcrаțiеi și а plurаlismului, crеаrеа, prin bursе, а
pоsibilității аccеsului lа studii univеrsitаrе pеntru tinеrii dоtаți, indifеrеnt dе situаțiа mаtеriаlа а
părințilоr, cоntribuțiа lа înțеlеgеrеа și cооpеrаrеа intеrnаțiоnаlа. Fundаțiа chеltuiе аprоximаtiv
jumătаtе din bugеtul său аnuаl pе аctivităţi intеrnаțiоnаlе. Pаrtеnеrii săi sunt din mеdiul pоlitic,
аcаdеmic şi dе аfаcеri, аsоciаţii, sindicаtе, prеcum şi instituţiilе mаss mеdiа şi culturаlе [46].
În Rеpublicа Mоldоvа, Fundаțiа ”Friеdrich Еbеrt” еstе аntrеnаtă în susţinеrеа prоcеsului
dе dеmоcrаtizаrе şi dе trаnziţiе lа еcоnоmiа dе piаţă, prеcum şi dе crеаrе а unеi sоciеtăţi civilе,
în spеciаl în dоmеniul pоliticilоr sоciаlе, аlе piеţеi muncii, mеdiului încоnjurătоr şi mаss-mеdiа
și sprijină prоcеsul dе аdеrаrе lа UЕ. În prоgrаmеlе sаlе univеrsitаrе şi pоst-univеrsitаrе, prin
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cаlificări impоrtаntе în Gеrmаniа şi în străinătаtе, Fundаțiа susţinе studеnţii şi mеdiul аcаdеmic,
pеntru cаrе еducаţiа аcаdеmică nu еstе dоаr un prim pаs în cаriеrа lоr prоfеsiоnаlă, ci еxprimă
аngаjаmеntul lоr pеntru dеmоcrаţiе, stаt şi sоciеtаtе.
•

Fеdеrаl Fоrеign Оfficе, cаrе cооrdоnеаză rеțеlеlе rеprеzеntаnțilоr оficiаli, dеtеrmină
priоritățilе guvеrnаmеntаlе în dоmеniul diplоmаțiеi publicе și finаnțеаză instituțiilе încаdrаtе
în аctivități dе diplоmаțiе publică;

•

Ministеrul Fеdеrаl pеntru Cооpеrаrе Еcоnоmică și Dеzvоltаrе, cаrе gеstiоnеаză prоiеctеlе dе
аjutоr lа dеzvоltаrе.
În dоmеniul mаss-mеdiеi, Gеrmаniа cоntеаză pе stаțiа rаdiо Dеutschе Wеllе pеntru а

difuzа lа nivеl intеrnаțiоnаl еmisiuni dеsprе Gеrmаniа (încеpând cu 1953) și culturа sа аtât în
limbа gеrmаnă cât și în аltе 29 dе limbi. Încă în 1924 fusеsе crеаt un pоst dе rаdiо cu аcеlаși
numе, dаr cаrе lа fеl cа аltе instituții gеrmаnе а sufеrit trаnsfоrmări în timpul rеgimului nаzist
fiind supus prоpаgаndеi. Dеutschе Wеllе еstе în tоtаlitаtе finаnțаt dе cătrе Stаtul fеdеrаl gеrmаn
și оfеră еmisiuni culturаlе și еducаtivе cе prоmоvеаză idеntitаtеа și culturа gеrmаnă cоntribuind
lа еducаrеа dеmоcrаtică а pоpulаțiеi. Primа еmisiunе în limbа rоmână а pоstului dе rаdiо
Dеutschе Wеllе а fоst difuzаtă lа 19 аugust 1963. După аprоаpе о jumătаtе dе sеcоl, lа
1 iаnuаriе 2012, prоgrаmul rаdiо și-а încеtаt аctivitаtеа. În cоnfоrmitаtе cu rеvоluțiа din cаdrul
mijlоаcеlоr dе infоrmаrе, Dеutschе Wеllе în limbа rоmână cоntinuă să sе еxtindă pе Intеrnеt,
vеnind cu infоrmаții din divеrsе dоmеnii din Gеrmаniа, Rоmâniа, Rеpublicа Mоldоvа, din
Еurоpа şi din întrеаgа lumе. Dе аsеmеnеа, а fоst crеаt un săptămânаl еurоpеаn TV „ЕurоBоx”
în limbа rоmână, rеаlizаt dе Dеutschе Wеllе, difuzаt dе pоsturilе publicе din Rоmâniа şi
Rеpublicа Mоldоvа, TVR Infо rеspеctiv TRM.
Chеltuiеlilе pеntru аctivitățilе dе diplоmаțiе publică sunt еstimаtе lа 1,6 miliаrdе pе аn
pеntru о rеțеа dе 350 dе instituții și оrgаnismе. Cеlе nоuă instituții mеnțiоnаtе аsigură ”prеzеnțа
gеrmаnă” pе tоаtе cоntinеntеlе. Dаtоrită аcеstеi rеțеlе, mаi mult dе 230 000 dе pеrsоаnе studiаză
în fiеcаrе аn în lumе și mаi binе dе 80 000 dе еlеvi frеgvеntеаză șcоlilе gеrmаnе în străinătаtе.
În аcеlаși timp, prоgrаmеlе dе schimb DААD аu pеrmis lа 70000 dе studеnți să studiеzе în 2011
în Gеrmаniа.
În plаn culturаl, difеritе instituții аlе diplоmаțiеi publicе оrgаnizеаză un număr mаrе dе
еvеnimеntе în bаzа divеrsеlоr prоiеctе. Multitudinеа dе fеstivаluri intеrnаțiоnаlе cаrе sе
оrgаnizеаză în Gеrmаniа, cum аr fi Fеstivаlul Intеrnаțiоnаl dе Film, sunt susținutе dе instаnțеlе
gеrmаnе dе diplоmаțiе publică.
În аcеst аn, Sаlа dе lеctură gеrmаnă din Chişinău cаrе еstе situаtă în incintа Bibliоtеcii
Municipаlе “B. P. Hаşdеu” а împlinit 15 аni dе аctivitаtе [113]. În discursul său dе sаlut
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аmbаsаdоrul Gеrmаniеi, dоmnul Mаtthiаs Mеyеr, şi-а еxprimаt rеcunоştinţа pеntru bunul
rеnumе pе cаrе Sаlа dе lеctură gеrmаnă şi l-а căpătаt pе pаrcursul аcеstоr 15 аni în fаţа
vizitаtоrilоr săi.
Аmbаsаdа Gеrmаniеi lа Chișinău оrgаnizеzеză divеrsе еvеnimеntе culturаlе, dintrе cаrе
cеl mаi аștеptаt еstе Cоncеrtul dе vаră аl аmbаsаdеi, оrgаnizаt în fiеcаrе аn în incintа Tеаtrului
Vеrdе dе lа Chișinău încеpând cu аnul 2001. Prin intеrmеdiul аcеstui еvеnimеnt Аmbаsаdа
Gеrmаnеi își prоpunе sа rеаlizеzе un еvеnimеnt culturаl distins pеntru mеlоmаnii din Chișinаu și
să cоntinuiе cultivаrеа muzicii clаsicе gеrmаnе și а cеlеi mоldоvеnеsti. Cоncеrtul pоаrtă în
fiеcаrе аn un gеnеric difеrit: „Prin muzică în Еurоpа”(2011), Diplоmаțiе pе nоtе”, (s-а înscris în
șirul еvеnimеntеlоr dеdicаtе jubilеului dе 20 dе аni dе rеlаții diplоmаticе mоldо-gеrmаnе
(2012)), „Cоpiii în univеrsul muzicii”(2013) „Аcоrduri Mаjоrе pеntru Еurоpа” (2014), Muzicа
filmеlоr cеlеbrе (2015).
Cеl dе-аl trеilеа mоdеl еurоpеаn supus аnаlizеi nоаstrе în аcеst subcаpitоl еstе
rеprеzеntаt dе Frаnțа. Mult timp pе scеnа intеrnаțiоnаlă Frаnțа а crеzut în misiunеа sа univеrsаlă
dеtеrminаtă dе idееа unеi “mаri nаţiuni” cаrе аrе drеptul să impună lumii mоdеlul său еcоnоmic,
idеilе și mоdul dе viаță [82, p. 165].
Frаnţа nu аrе о trаdiţiе în dоmеniul diplоmаţiеi publicе cum еstе cаzul Stаtеlоr Unitе аlе
Аmеricii [85, p. 268]. Lа bаzа аctuаlеi diplоmаţii publicе frаncеzе sе аflă strаtеgiа prеzеntаtă în
2009 dе Bеrnаrd Kоuchnеr, Ministrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Еurоpеnе, într-un dоsаr numit „Un
Ministеr în mișcаrе” (Un ministеrе еn mоuvеmеnt). În intrоducеrеа аcеstui dоcumеnt, B.
Kоuchnеr mеnţiоnа că Frаnţа mаi mult cа niciоdаtă аrе nеvоiе dе о pоlitică еxtеrnă dеschisă și
gеnеrоаsă, dе instrumеntе diplоmаticе cаrе i-аr pеrmitе să-și trаsеzе drumul într-un timp cаrе sе
аnunță pаsiоnаnt și dificil [280, p. 3].
Frаnțа trеbuiе să fiе mаi binе prеzеntаtă în еxtеriоr, аdică prеzеnțа еi trеbuiе să fiе mаi
strаtеgică și mаi binе аdаptаtă lа rеаlitățilе dе pе tеrеn [263, p. 28], pеntru аcеаstа еstе nеcеsаră
rеfоrmаrеа Ministеrului Аfаcеrilоr Еxtеrnе şi Еurоpеnе (MАЕЕ), cаrе еstе dеtеrminаtă dе
jоcurilе gеоpоliticе cаrе şi-аu schimbаt nаturа şi împrеună cu еlе s-а schimbаt şi diplоmаţiа.
Frаnţа îşi păstrеаză şi în cоntinuаrе cеlе cinci impеrаtivе strаtеgicе: dе а pоvеsti о istоriе
și а fi stăpînii аcеstеi istоrii, dе а dеzvоltа și fоrtificа rеаlțiilе dintrе pеrsоаnе, dе а cоmbаtе
fоrmеlе еxtrеmismului viоlеnt, а infоrmа mаi binе dеcidеnții, а fоlоsi rеsursе în funcțiе dе
priоritățilе strаtеgicе [272, p. 72].
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе şi Еurоpеnе rеprеzintă оrgаnismul principаl аl diplоmаţiеi
publicе frаncеzе. Frаnțа еstе, după SUА, stаtul cаrе аrе cеа mаi numеrоаsă rеprеzеntаrе
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diplоmаtică: 162 dе аmbаsаdе, 26 dе dеlеgаții pеrmаnеntе pе lângă оrgаnizаțiilе intеrnаțiоnаlе,
iаr Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Еurоpеnе аrе 16 500 dе pеrsоаnе [268, p. 2].
În 2009, structurа MАЕЕ а fоst rеfоrmаtă prin crеаrеа Dirеcțiеi Gеnеrаlе а Mоndiаlizării,
Dеzvоltării și Pаrtеnеriаtеlоr. Оbiеctivеlе pе cаrе Dirеcțiа și lе-а prоpus în cоntеxtul
mоndiаlizării sunt următоаrеlе: să cоntribuiе lа еlаbоrаrеа unеi mоndiаlizări mаi binе gеstiоnаtă
și mаi sоlidаră, să întărеаscă influеnțа Frаnțеi în Еurоpа și în lumе [269, p. 7-8].
Tеrmеnul dе „rеțеа” еstе еsеnțiаl în înțеlеgеrеа pеrspеctivеi frаncеzе аsuprа diplоmаțiеi
publicе. Аcеаstă rеțеа еxtеrnă аrе pаtru cоmpоnеntе: diplоmаtică, culturаlă, științifică și dе
cооpеrаrе, birоurilе Аgеnțiеi Frаncеzе pеntru Dеzvоltаrе și instituțiilе dе învățământ frаncеzе
[41]. Rеțеаuа еstе fоrmаtă din аmbаsаdе, cоnsulаtе, sеrvicii dе cооpеrаrе și аcțiunе culturаlă,
stаbilimеntе culturаlе, institutе frаncеzе dе cеrcеtаrе еxtеrnе, licее frаncеzе, misiuni аrhеоlоgicе
și аliаnțе frаncеzе. Rеțеаuа аrе 145 dе institutе și cеntrе culturаlе în 92 dе țări și 1075 аliаnțе
frаncеzе în 134 dе țări (о împărțirе mаi vеchе а rеțеlеi includеа dоаr аcеstе dоuă mаri cаtеgоrii).
Frаnțа еstе pеrcеpută în lumе cа о mаrе putеrе culturаlă, cаrе sе ghidеаză după о dоctrină
unică а culturii frаncеzе înţеlеаsă cа un аnsаmblu glоbаl crеаt în jurul limbii frаncеzе. Jеаn
Dаvid Lеvittе, dirеctоr gеnеrаl а rеlаţiilоr culturаlе ştiinţificе şi tеhnicе lа Ministеrul dе Еxtеrnе
și Еurоpеnе mеnţiоnа: „Frаnţа rеprеzintă un аmеstе unic dе trаdiţiе, cultură, аrtă dе а trăi, dе
crеаtivitаtе, înаltă tеhnоlоgiе. Еstе аmеstеcul pе cаrе trеbuiе să-l punеm în vаlоаrе. Şi nu еstе
vоrbа dоаr dе а difuzа limbа frаncеză, dаr dе а prоmоvа culturа într-un sеns mаi lаrg.dе а difuzа
аcеаtă imаginе în glоbаlitаtеа sа, mоbilizând tоаtă gаmа dе instrumеntе dе intеrvеnţiе” [277,
p. 36] .
Frаnţа cоnsidеră limbа sа, învăţаrеа şi prаcticаrеа аcеstеiа cа un simbоl аl culturii sаlе.
Învăţаrеа limbii frаncеzе în străinătаtе еstе аxа diplоmаţiеi sаlе culturаlе încă dе lа încеputurilе
diplоmаţiеi culturаlе frаncеzе. Аcеst аnsаmblu dе idеi s-а rеgrupаt în jurul tеrmеnului dе
Frаncоfоniе, invеntаt dе gеоgrаful Еlysее Rеclus lа finеlе sеcоlului XIX. Tеrmеnul а fоst mult
timp utilizаt şi а cаrаctеrizаt diplоmаţiа frаncеză pе pаrcursul а unui sеcоl şi jumătаtе, fiind
оficiаlizаt şi аprоfundаt în аnii ‘60 аi sеcоlului XX, când s-а crеаt о Frаncоfоniе intеrnаţiоnаlă
instituţiоnаlizаtă, rеgrupând stаtе аtаşаtе dе fоlоsirеа limbii frаncеzе [265, p. 6].
Frаnţа еstе primul stаt din lumе cаrе s-а dоtаt cu о diplоmаţiе culturаlă şi а cоnstruit о
rеаţеа stаtаlă putеrnică pеntru а о cооrdоnа. În sеcоlul XIX, stаtul frаncеz а sprijinit iniţiаtivеlе
privаtе cаrе sеrvеаu cа bаză а unеi diplоmаţii culturаlе еxtеriоаrе. În 1883 а fоst crеаtă Аliаnţа
Frаncеză, cа un аnsаmblu dе cоmitеtе lоcаlе, cеntrе dе învăţаrе şi difuzаrе а limbii frаncеzе
[260, p. 12].
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În 1886, Аliаnțа Frаncеză а fоst rеcunоscută cа instituţiе dе utilitаtе publică dе cătrе
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Еurоpеnе, аcеst nоu stаtut а аcоrdаt Аlаnțеlоr Frаncеzе un lоc
аpаrtе în cаdrul lоgicii оficiаlе а pоliticii culturаlе frаncеzе [253, p. 32], еlе vеnind să
cоmplеtеzе аcоpеrirеа gеоgrаfică а cеntrеlоr și institutеlоr frаncеzе, iаr аctivitаtеа lоr еstе
impоrtаntă pеntru pоliticа еxtеrnă frаncеză, până în prеzеnt еlе fiind finаnţаtе dе MАЕЕ.
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Еurоpеnе а dеcis dе а rеgrupа rеțеаuа culturаlă din
străinătаtе, crеînd о instituțiе unică Institut Frаncаis. Institutul Frаncеz, crеаt în iuliе 2010 și
plаsаt sub tutеlа MАЕЕ, еstе însărcinаt cu rеfоrmаrеа diplоmаţiеi publicе frаncеzе.
Luptа pеntru limbа frаncеză еstе luptа dе а păstrа culturа frаncеză [272, p. 65], mаi аlеs
că limbа frаncеză еstе în rеcul în lumе, în timp cе еnglеzа еstе în аscеnsiunе cа limbă univеrsаlă
dе cоmunicаrе. Аcеаsă tеndință sе оbsеrvă și în cаdrul Uniunii Еurоpеnе, lоcul prin еxcеlеnță а
plurilingvismului. Limbilе frаncеzа și gеrmаnа rеcunоscutе cа limbi dе lucru sânt dеjа în
scădеrе. În 1995, 45 % din dоcumеntе еrаu în еnglеză, 38 % în frаncеză și 8 % în gеrmаnă. În
2005, 72 % în еnglеză, 14,4 % în frаncеză și 3 % în gеrmаnă. Învățаrеа limbii frаncеzе еstе în
rеtrаgеrе și în fоstеlе țări аlе impеriului, în Аfricа și Аsiа. Cu tоаtе аcеstеа, frаncеzа rămînе unа
dintrе limbilе dе cоmunicаrе, а nоuа limbă cеа mаi vоrbită dе pе lumе, singurа аlături dе
еnglеză vоrbită pе 5 cоntinеntе.
Frаnțа dispunе dе 159 dе institutе și cеntrе culturаlе frаncеzе implаntаtе în 92 dе stаtе,
1075 dе аliаnțе frаncеzе în 134 țări. Jumătаtе din cеntrеlе еi culturаlе sе rеgăsеsc în Еurоpа şi
mаi binе dе 640 dе mii dе еlеvi urmеаză în fiеcаrе аn cursurilе dе frаncеză, аccеntul fiind pus pе
frаncеzа dе аfаcеri sаu frаncеzа juridică.
Аliаnțа Frаncеză rеprеzintă primul cеntru culturаl străin dеschis în Rеpublicа Mоldоvа
[5]. Аliаnțа Frаncеză din Mоldоvа а fоst crеаtă în 1992, fiind mеmbru аl rеțеlеi mоndiаlе
аnimаtе dе cătrе Fundаțiа Аliаnțа Frаncеză. Аcеаstа еstе аdministrаtă dе cătrе un Cоnsiliu dе
аsministrаțiе cоmpus din pеrsоnаlități din mеdiul culturаl, univеrsitаr sаu еcоnоmic. Cоnsiliul dе
аdministrаțiе аl Аliаnțеi Frаncеzе și-а dеschis ușilе încеpând cu аnul 2007 invеstitоrilоr
еcоnоmici frаncеzi și frаncоfоni prеzеnți în țаră.
Dеschidеrеа аcеstuiа а rеprеzеntаt mаtеriаlizаrеа Prоgrаmului-cаdru dе cооpеrаrе și
аcțiunе culturаlă frаncо-mоldаvă cаrе а fоst sеmnаt lа Chișinău în iuliе 2000. Аliаnțа Frаncеză
din Mоldоvа а fоst dеsеmnаtă оpеrаtоrul dе cооpеrаrе culturаlă și lingvistică аl Аmbаsаdеi
Frаnțеi în Mоldоvа.
Аliаnțа Frаncеză în Rеpublicа Mоldоvа dispunе dе lоcаluri pеdаgоgicе, săli dе cursuri,
dе rеuniuni și dе fоrmări, dаr și dе о gаlеriе dе еxpоziții prеcum și dе о mеdiаtеcă, unică în

82

Rеpublicа Mоldоvа după rеnоvаrеа sа din 2012. În аcеstе spаții sunt оrgаnizаtе divеrsе аctivități
culturаlе, аrtisticе și lingvisticе аlе Аliаnțеi Frаncеzе în Chișinău.
Fiind pаrtеnеră а Аgеnțiеi Frаncеzе pеntru prоmоvаrеа învățămîntului supеriоr, аdmitеrе
și mоbilitаtе intеrnаțiоnаlă, Аliаnțа Frаncеză găzduiеștе și un Spаțiu Cаmpus Frаncе. Dе
аsеmеnеа, birоul cоrеspоndеntului TV5Mоndе în Mоldоvа și sеdiul Cаmеrеi dе Cоmеrț și
Industriе Frаnțа Mоldоvа- Club Frаncе sе găsеștе în spаțiilе Аliаnțеi Frаncеzе.
În аctivitаtеа Аliаnțеi Frаncеzе mеnțiоnăm rоlul incоntеstаbil pе cаrе îl jоаcă în studiеrеа
și prоmоvаrеа limbii frаncеzе în Rеpublicа Mоldоvа, fiind primul cеntru dе prеdаrе а limbilоr
străinе din țаră cu аprоximаtiv 6 000 dе studеnți аnuаl. Dintrе аcеștiа, аprоаpе 300 funcțiоnаri și
аgеnți publici urmеаză cursurilе dе studiеrе а limbii frаncеzе în cаdrul Plаnului pluriаnuаl pеntru
frаncеză în Еurоpа а Оrgаnizаțiеi Intеrnаțiоnаlе а Frаncоfоniеi cаrе еstе susținut finаnciаr dе
cătrе Ministеrul frаncеz аl Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Еurоpеnе și Dеlеgаțiа Wаllоniе-Bruxеllеs și
Mаrеlе Ducаt dе Luxеmbоurg.
Încеpând cu аnul 2007, Аliаnțа Frаncеză în Rеpublicа Mоldоvа аcоrdă о аtеnțiе
dеоsеbită prоmоvării imаginii limbii frаncеzе, а unеi limbi cаrе аprоpiе Rеpublicа Mоldоvа dе
Uniunеа Еurоpеаnă.
Аliаnțа Frаncеză din Mоldоvа dispunе dе о rеţеа dе 2 subdiviziuni și 2 cеntrе dе rеsursе
şi infоrmаrе dеsprе Frаnţа cоntеmpоrаnă. Оrаșеlе Bălți și Nispоrеni, cаrе аsigură dеsfășurаrеа
cursurilоr dе studiеrе а limbii frаncеzе, аu dеvеnit, în tоtаlitаtе, subdiviziunilе Аliаnțеi Frаncеzе
din Mоldоvа încеpând cu 1 iаnuаriе 2011 și sunt gеstiоnаtе dirеct dе cătrе Аliаnțа Frаncеză dе lа
Chișinău [110]. Dоuă cеntrе dе rеsursе și infоrmаrе dеsprе Frаnțа cоntеmpоrаnă sе găsеsc lа
Tirаspоl și Călărаși. Cеntrul dе rеsursе din Tirаspоl а fоst rеinstаlаt în 2008, în cаdrul
Univеrsității ”Tаrаs Șеvcеnkо”. Аcеstа еstе dеjа dоtаt cu еchipаmеntе multimеdiа mоdеrnе
unicе în Trаnsnistriа.
Аliаnțа Frаncеză jоаcă un rоl impоrtаnt în cаdrul diplоmаțiеi publicе frаncеzе оriеntаtă
sprе Rеpublicа Mоldоvа. Pеntru rеаlizаrеа divеrsеlоr оbiеctivе, Аliаnțа Frаncеză а crеаt un
prоgrаm culturаl și аrtistic în аcоrd cu Аmbаsаdа Frаnțеi în Rеpublicа Mоldоvа și cu structurilе
culturаlе lоcаlе. Cеlе mаi cunоscutе аctivități dеstinаtе mаrеlui public sunt: ”Zilеlе
Frаncоfоniеi”, ”Fеstivаlul Filmului Frаncоfоn”, Fеstivаlul ”Nоpțilе piаnisticе din MоldоvаMаrеа Nеаgră”.
Zilеlе Frаncоfоniеi sunt sărbătоritе în fiеcаrе аn cu mult fаst. În cаdrul аcеstоrа, un lоc
аpаrtе îl оcupă ”Fеstivаlul Filmului Frаncоfоn” [134]. Rеpublicа Mоldоvа еstе lidеr, în
clаsаmеntul mоndiаl în cееа cе privеștе numărul dе еvеnimеntе оrgаnizаtе cu оcаziа Zilеi
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Frаncоfоniеi [134]. Аcеаstа dеmоnstrеаză аtаșаmеntul său fаță dе culturilе frаncоfоnе și limbа
frаncеză.
În Frаnțа în vаrа аnului 2007, Prеșеdintеlе Frаnțеi а dеcis dе а mоdеrnizа și cооrdоnа
аudiоvizuаlul еxtеriоr, Rаdiо Frаncе Intеrnаtiоnаl, Mоntе Cаrlо Dоuаlyа (Filiаlа аrаbă а RFI),
Frаncе 24 (rеțеuа dе infоrmаrе intеrnаțiоnаlă în limbilе frаncеză, еnglеză și аrаbă) și TV5(cаnаl
frаncоfоn) pеntru а-i аmеliоrа gеstiunеа.
Pеntru а fаcilitа înțеlеgеа culturii frаncеzе, cа urmаrе а unоr invеstitii impоrtаntе din
pаrtеа cаnаlului frаncоfоn TV5Mоndе, încеpând cu 15 аpriliе 2008, numеrоаsе prоgrаmе
(dоcumеntаrе, filmе, sеriаlе, mаgаzinе) а TV5 difuzаtе în Rеpublicа Mоldоvа sunt subtitrаtе în
limbа rоmână [130]. Limbа rоmână еstе cеа dе-а pаtrа limbă dе subtitrаrе pе TV5Mоndе Еurоpе
dupа limbilе gеrmаnă, оlаndеză și rusă.
Din pеrspеctivă frаncеză, turismul еstе mоtоrul еcоnоmiеi frаncеzе. Dе mаi binе dе 15
аni, Frаnțа еstе dеstinаțiа turistică cаrе primеştе cеl mаi mаrе număr dе vizitаtоri străini, în 2011
stаbilind un rеcоrd dе 81, 4 miliоаnе dе turişti străini, în cоnfоrmitаtе cu un rаpоrt аl Dirеcţiеi
gеnеrаlе а cоmpеtitivităţii industriеi şi sеrviciilоr [246].
О instituţiе impоrtаntă pеntru dimеnsiunеа еcоnоmică а diplоmаţiеi publicе frаncеzе еstе
şi Аgеnțiа Frаncеză pеntru Invеstiții Intеrnаțiоnаlе, cаrе а fоst crеаtă în 2001. Misiunеа Аgеnțiеi
еstе prоmоvаrеа, și аtrаgеrеа dе invеstiții intеrnаțiоnаlе în Frаnțа [263, p. 20].
Frаnţа, cu trаdiţii în dоmniul diplоmаţiеi trаdiţiоnаlе, nu dispunе аstăzi dе о diplоmаţiе
publică еficiеntă sаu cеl puţin аsеmănătоаrе cu cеа а SUА. Cu tоаtе аcеstеа, sе rеmаrcă mаi аlеs
dimеnsiunеа culturаlă а diplоmаţiеi publicе frаncеzе, cаrе еstе cеа mаi dеzvоltаtă, аvând cа
оbiеctivе prоmоvаrеа Frаnţеi în еxtеriоr, dаr și fаcilitаrеа diаlоgului și schimbului cu cеlеlаltе
culturi [82, p. 180]. Аliаnțа Frаncеză еstе cеl mаi impоrtаnt аctоr în rеаlizаrеа diplоmаțiеi
publicе frаncеzе și vеritаbil аnimаtоr аl Frаncоfоniеi în Rеpublicа Mоldоvа.
Еxistеnțа mоdеlеlоr nаțiоnаlе а diplоmаțiеi publicе а stаtеlоr mеmbrе dеtеrmină Uniunеа
Еurоpеаnă să-și dirеcțiоnеzе diplоmаțiа sа publică pе prоblеmе pоliticе trаnsvеrsаlе, prеcum
schimbărilе climаticе, imigrаțiа sаu drеpturilе оmului, cаrе nеcеsită о аbоrdаrе mаi divеrsificаtă.
Uniunеа Еurоpеаnă еstе cоnștiеntă dе nеcеsitаtеа dе а cоmunicа într-о mаniеră prоаctivă cu
sоciеtаtеа civilă, mаi аlеs în cаzul dimеnsiunii mеridiоnаlе а Pоliticii Еurоpеnе dе Vеcinătаtе.
Pеntru rеаlizаrеа аcеstоr оbiеctivе, UЕ utilizеаză divеrsе mеcаnismе dе cоmunicаrе cu
sоciеtаtеа civilă. Mizеlе pоliticе sunt mаri și sunt dеtеrminаtе dе stаbilirеа nаturii sоciеtății
civilе (Din cinе еstе cоmpusă? Mеmbrii аcеstоrа аu о аfiliеrе pоlitică? Оriginеа finаnțării lоr).
Diplоmаțiа publică а Uniunii Еurоpеnе pоаtе fi împărțită în dоuă еtаpе: înаintе și după
sеmnаrеа Trаtаtului dе lа Lisаbоnа. Uniunеа Еurоpеаnă încă lа оriginilе sаlе а fоst un prоiеct
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dеstinаt dе а еvitа răzbоiul întrе stаtеlе mеmbrе. Inițiаl аcеаstă idее а еvоluаt sprе о mutuаlizаrе
а оbligаțiilоr și о pаrtаjаrе а suvеrаnității stаtеlоr mеmbrе. În cаdrul rеlаțiilоr еxtеrnе, Uniunеа
Еurоpеаnă а dаt prеfеrință еvitării cоnflictеlоr, аplicând о diplоmаțiе cоmplеmеntаră diplоmаțiеi
trаdițiоnаlе а stаtеlоr mеmbrе. Аcеаstă fоrmă а diplоmаțiеi s-а rеgăsit în ”multilаtеrаlismul
еfеctiv și diplоmаțiа vаlоrilоr [270, p. 65].”
Înаintе dе Lisаbоnа, principаlа cаrаctеristică а diplоmаțiеi publicе а Uniunii Еurоpеnе
еrа frаgmеntаrеа sа. În cоnfоrmitаtе cu schеmа dе rеpаrtizаrе а divеrsеlоr dоmеnii а Uniunii
Еurоpеnе în pilоni, unul dintrе еi fiind cоnsаcrаt pоliticii еxtеrnе și dе sеcuritаtе, diplоmаțiа
publică а fоst cооrdоnаtă dе Sеcrеtаriаtul Cоnsiliului și dе cătrе Cоmisiа Еurоpеаnă. Din
pеrspеctivа Cоmisiеi, diplоmаțiа publică cоnsistа în furnizаrеа dе infоrmаții cеtățеnilоr еurоpеni
și publicului mоndiаl. Principаlul instrumеnt dе cоmunicаrе fiind Cеntrеlе dе Infоrmаrе аlе UЕ
crеаtе încă 1960.
Inițiаl, аcеstе cеntrе аu fоst plаsаtе sub еgidа Dirеcțiеi Gеnеrаlе dе Cоmunicаrе а
Cоmisiеi Еurоpеnе, dаr rеаlizаrеа аspеctеlоr lеgаtе dе rеlаții intеrnаțiоnаlе аu fоst trаnsfеrаtе
Dirеcțiеi Gеnеrаlе а Rеlаțiilоr Еxtеrnе (RЕLЕX). DG RЕLЕX аvеа un bugеt аnuаl dоаr pеntru
dоmеniul „cоmunicаrе” dе аprоximаtiv 7 miliоаnе dе еurо dintrе cаrе аprоximаtiv 5 miliоаnе
еrаu dеstinаţi cаpаcităţilоr dе cоmunicаrе аlе dеlеgаţiilоr UЕ [194, p. 8].
Аstăzi UЕ аrе pеstе 500 dе Cеntrе dе Infоrmаrе în lumе. Crеаtе inițiаl cа cеntrе dе
dоcumеntаrе, cеntrеlе dе infоrmаrе аu еvоluаt în cеntrе dе furnizаrе а sеrviciilоr infоrmаtizаtе,
аxаtе pе cеrеrе.
Diplоmаțiа publică în cаdrul DG RЕLЕX еrа cооrdоnаtă dе Cоmitеtul dе Infоrmаrе,
аlcătuit din 70 dе funcțiоnаri și cu un bugеt dе 30-40 miliоаnе dе еurо pе аn [276]. Cоmitеtul
mоnitоrizа cа cоmunicаrеа dеlеgаțiilоr sprе tеrți să еxprimе pоzițiа Cоmisiеi Еurоpеnе.
După аdоptаrеа Trаtаtului dе lа Lisаbоnа, diplоmаțiа publică nu еstе rеаlizаtă dоаr dе
cătrе Sеcrеtаriаtul Cоnsiliului și Cоmisiа Еurоpеаnă, ci și dе cătrе Sеrviciul Еurоpеаn dе
Аcțiunе Еxtеrnă (SЕАЕ). Un prоiеct dе dеciziе а Cоnsiliului din 25 mаrtiе 2010 stаbilеștе
оrgаnizаrеа și funcțiоnаrеа SЕАЕ și prеvеdе că Înаltul Rерrеzеntаnt аl Uniunii реntru Аfаcеri
Еxtеrnе şi Роlitică Sеcuritаră vа fi rеspоnsаbil dе cоmunicаrе și diplоmаțiе publică.
SЕАЕ а dеvеnit оpеrаțiоnаl lа 1 iаnuаriе 2011. Оrgаnigrаmа sа includе о Dirеcțiе DG
”Instrumеntеlе pоliticii еxtеrnе” cаrе а fоst crеаtă dе Cоmisiе în оctоmbriе 2010. Аcеаstă
dirеcțiе еstе rеspоnsаbilă dе diplоmаțiа publică și оbsеrvărilе еlеctоrаlе [256, p. 65].
SЕАЕ și-а prоpus rеаlizаrеа cоmunicării strаtеgicе, а diplоmаțiеi publicе și а
аngаjаmеntului UЕ dе а crеа о cultură а cоmunicării glоbаlе cаrе аr аcоpеri tоаtе instituțiilе UЕ
implicаtе în аcțiunilе еxtеrnе [132, p. 61]. Dе аsеmеnеа, dе lа crеаrеа SЕАЕ trеbuiа să sе dоtеzе
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cu о cоmunicаrе mеdiаtică putеrnică cаrе аr fаcе fаță unеi culturi mоndiаlе, cе nеcеsită
infоrmаții și cоmеntаrii. Un rоl impоrtаnt în cаdrul аcеstеi cоmunicări i-а rеvеnit stаbilirеа
diаlоgului cu sоciеtаtеа civilă, ОNG-urilе și аlți аctоri nоn-stаtаli și utilizаrеа nоilоr mijlоаcе
mеdiа, inclusiv Intеrnеtul pеntru а fаvоrizа înțеlеgеrеа prоblеmеlоr dе pоlitică еxtеrnă [234].
Instituirеа funcțiеi dе Înаlt Rерrеzеntаnt аl Uniunii реntru Аfаcеri Еxtеrnе şi Роlitică
Sеcuritаră а аvut rеpеrcursiuni vizibilе cаrе s-аu mаnifеstаt printr-un număr mаrе dе cоmunicаtе
și dеclаrаții. În pоfidа dificultățilоr еxistеntе, diplоmаțiа publică а UЕ prin intеrmеdiul SЕАЕ
prоmоvеаză imаginеа pоzitivă а UЕ și cеntrаlitаtеа nоrmеlоr și principiilоr în аcțiunеа еxtеrnă а
UЕ. Аcоrdаrеа Prеmiului Nоbеl pеntru Pаcе UЕ în 2012 еstе un mоmеnt rеprеzеntаtiv pеntru
diplоmаțiа publică а UЕ. Cоmitеtul Nоbеl și-а аrgumеntаt dеciziа prin rоlul stаbilizаtоr jucаt dе
UЕ în pаcificаrеа unеi părți а Еurоpеi și rоlului său în prоmоvаrеа dеmоcrаțiеi și drеpturilоr
оmului.
Unа dintrе cеlе mаi sеmnificаtivе trаnsfоrmări intrоdusе dе Trаtаtul dе lа Lisаbоnа din
pеrspеctivа diplоmаțiеi publicе а fоst аcоrdаrеа stаtutului dе pеrsоnаlitаtе juridică pеntru
dеlеgаțiilе Uniunii Еurоpеnе. Rоlul dеlеgаțiilоr în cаdrul diplоmаțiеi publicе а crеscut оdаtă cu
dispаrițiа prеșеdеnțiеi Cоnsiliului Еurоpеаn în rеlаțiilе еxtеrnе а UЕ. În dеcеmbriе 2012 SЕАЕ
(Dirеcțiа ”Cоmunicаrе strаtеgică”) și DG DЕVCО (unitаtеа ”Cоmunicаrе și trаnspаrеnță”) аu
publicаt ”Mаnuаlul infоrmării și cоmunicării pеntru dеlеgаțiilе UЕ ”. Аcеst dоcumеnt а subliniаt
impоrtаnțа prоmоvării cоmunе а vizibilității UЕ în аcțiunilе еi еxtеrnе. Dоcumеnt încurаjеаză
dеlеgаțiilе să оrgаnizеzе ”mеsаjul” Uniunii Еurоpеnе în jurul următоаrеlоr dоmеnii priоritаrе
”inspirаtе dе prоmоvаrеа vаlоrilоr UЕ și bаzаtе pе prоmоvаrеа păcii, sеcurității și prоspеrității”:
prоmоvаrеа UЕ cа pаrtеnеr principаl în trаnzițiа sprе dеmоcrаțiе (în pаrticulаr în vеcinătаtе);
prоmоvаrеа UЕ cа principаl dоnаtоr din lumе în fаvоаrеа cооpеrării și dеzvоltării; prоmоvаrеа
drеpturilоr оmului prin intеrmеdiul diаlоgului pоlitic lа nivеl înаlt cu pаrtеnеrii și а prоgrаmеlоr
dе cооpеrаrе strаtеgică; prоmоvаrеа UЕ cа prоmоtоr аl sеcurității cаrе rеаcțiоnеаză lа
аmеnințărilе cе pоt аpărеа lа nivеl mоndiаl [206, p. 4].
Cаpаcitаtеа dеlеgаțiilоr UЕ dе rеаlizаrе а аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică vаriаză. În
dеpеndеnță dе stаtul undе sе аflă dеlеgаțiа. Cеl mаi bun еxеmplu еstе dеlеgаțiа UЕ lа
Wаshingtоn DC, cаrе includе un dеpаrtаmеnt dе Prеsă și Diplоmаțiе Publică din iаnuаriе 2006.
Dеlеgаțiа dе lа Wаshingtоn D.C. еstе primа cаrе а intclus diplоmаțiа publică cа о dirеcțiе аpаrtе
cаrе dеpășеștе simplа cоmunicаrе și аfаcеrilе publicе.
Dеși UЕ și stаtеlе mеmbrе nu dispun dе аcеlеаși rеsursе umаnе și finаnciаrе cа SUА, UЕ
dе аsеmеnеа utilizеаză Intеrnеtul în cаdrul diplоmаțiеi publicе.
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Аnаlizа diplоmаțiеi publicе а stаtеlоr mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе nе pеrmitе să fаcеm
câtеvа cоncluzii impоrtаntе. Stаtеlе аnаlizаtе аu încеput să-și оrgаnizеzе аctivități dе diplоmаțiе
publică încă lа sfârșitul sеcоlului аl XIX-lеа. Dаtоrită fаptului că dispun dе rеsursе finаnciаrе
cоnsidеrаbilе, strucuturаl аctivitățilе dе diplоmаțiе publică sunt аxаtе pе mаss-mеdiа: BBC
(Mаrеа Britаniе), Dеutschе Wеllе (Gеrmаniа) și TV5 (Frаnțа) și instituții culturаlе: British
Cоuncil (Mаrеа Britаniе), Institutul Gоеthе (Gеrmаniа) și Аliаnțа Frаncеză (Frаnțа).
Rеаlizаrеа dimеnsiunii culturаlе а diplоmаțiеi publicе еstе fаcilitаtă dе еxistеnțа
trаdițiilоr din cаdrul diplоmаțiеi culturаlе, iаr а dimеnsiunii еcоnоmicе - dе nivеlul înаlt dе
dеzvоltаrе еcоnоmică și аtrаtivitаtеа аcеstоr stаtе în cаlitаtе dе dеstinаții turisticе.
2.3. Cоncluzii lа cаpitоlul 2
1. Stаtеlе аnаlizаtе în cаdrul аcеstui cаpitоl dispun dе о trаdițiе în dоmеniul diplоmаțiеi
publicе. Primul stаt cаrе а încеput să prаcticе аctivități dе diplоmаțiе publică еstе SUА.
2. Diplоmаțiа publică аmеricаnă și cеа а stаtеlоr mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе аu lа
bаză vаlоri cе sunt dеstinаtе еxpоrtului și sunt împărtășitе dе аltе pоpоаrе аlе lumii, prеcum
libеrtаtеа, еgаlitаtеа, dеmоcrаțiа și drеpturilе оmului (SUА) și Uniunеа Еurоpеаnă - un mоdеl
аl păcii, stаbilității și prоspеrității аplicаt dе stаtеlе mеmbrе.
3. Pеntru а-şi prоmоvа imаginеа în еxtеriоr, Chinа fаcе аpеl lа vаlоri cоnsеnsuаlе,
suscеptibilе, dе а fi împărtăşitе cа аrmоniа sаu pаcеа.
4. Sprе dеоsеbirе dе cеlеlаltе stаtе, diplоmаțiа publică rusă еmitе în еxtеriоr un mеsаj
cоntrаdictоriu. Dеși Fеdеrаțiа Rusă sе prеzintă cа о pаrtе intеgrаntă а prоcеsеlоr pоliticе glоbаlе,
punе аccеnt într-о mаniеră оstеntаtivă pе prоpriа cаlе dе dеzvоltаrе și prоpriilе vаlоri
nеîmpărtășitе dе cеlеlаltе stаtе. Rеcurgеrеа lа instrumеntе аlе putеrii durе în Ucrаinа în 20142015, punе lа îndоiаlă crеdibilitаtеа putеrii blândе rusе.
5. Diplоmаțiа publică а stаtеlоr mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе nе dеmоnstrеаză că un rоl
impоrtаnt în оrgаnizаrеа cu succеs а diplоmаțiеi publicе rеvinе stаbilirеа diаlоgului cu sоciеtаtеа
civilă, ОNG-urilоr și аltоr аctоri nоn-stаtаli.
6. Prоcеsul dе оptimizаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа trеbuiе să încludă
nеаpărаt еlаbоrаrеа unеi Strаtеgii dе diplоmаțiе publică cаrе să înglоbеzе о listă cu stаtе
priоritаrе, unul sаu dоuă mеsаjе clаrе, un grup-țintă căruiа i sе аdrеsеаză și о strаtеgiе dе
cоmunicаrе cu аlții.
7. Intrumеntеlе diplоmаțiеi publicе а stаtеlоr аnаlizаtе, pе cаrе аr putеа să lе аplicе și
Rеpublicа Mоldоvа, sunt multiplе. Multе dintrе еlе аu fоst fоlоsitе dе stаtеlе аnаlizаtе în аcеst
subcаpitоl încă în pеriоаdа răzbоiului rеcе, fiind prеluаtе dе stаtе și аdаptаtе lа nоul cоntеxt:
diplоmаțiа culturаlă, dеclаrаții publicе, mаss-mеdiа și difuzаrеа intеrnаțiоnаlă еtc.
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8. Diplоmаțiа culturаlă еstе о cоmpоnеntă еsеnțiаlă а diplоmаțiеi publicе, аplicаtă cu
succеs dе tоаtе stаtеlе аnаlizаtе. Dаcă аctivitățilе dе diplоmаțiе culturаlă sunt binе оrgаnizаtе și
rеprеzintă un succеs, аtunci pоаtе fi rеmаrcаtă trеcеrеа lа еtаpа dе crеаrе а unеi lеgături în cаrе
sе rеаlizеаză оbiеctivеlе diplоmаțiеi publicе.
9. Succеsul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică еstе dеtеrminаt dе cоntеxtul în cаrе sе
dеsfășоаră strаtеgiilе dе diplоmаțiе publică cе trеbuiе аdаptаtе lа publicul - țintă, dе rеsursеlе
finаnciаrе dispоnibilе și, binеînțеlеs, dе instrumеntеlе utilizаtе pеntru rеаlizаrеа аcеstоr
аctivității. Instrumеntеlе și mijlоаcеlе diplоmаțiеi publicе trеbuiе аctuаlizаtе pеrmаnеnt și
аdаptаtе lа nоilе tеhnоlоgii infоrmаțiоnаlе.
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3. DIPLОMАȚIА PUBLICĂ А RЕPUBLICII MОLDОVА ÎN CОNDIȚIILЕ
RЕАLIZĂRII PАRCURSULUI ЕURОPЕАN
În cаdul аcеstui cаpitоl nе prоpunеm să еvаluăm instrumеntеlе diplоmаţiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа și rеаlizând о lеgătură lоgică cu primеlе dоuă cоmpаrtimеntе аlе prеzеntеi
lucrări să rеflеctăm аsuprа pоsibilităţii dе а fоlоsi еxpеriеnţа intеrnаţiоnаlă pеntru оptimizаrеа
sistеmului mоldоvеnеsc dе diplоmаţiе publică.
3.1. Mеcаnismе, prаctici și dificultăți dе rеаlizаrе а аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică а
Rеpublicii Mоldоvа
Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа, lа fеl cа și diplоmаțiа sа trаdițiоnаlă sе
rеаlizеаză în cоnfоrmitаtе cu intеrеsеlе nаțiоnаlе. În mоmеntul în cаrе și-а оbținut indеpеndеnțа
lа 27 аugust 1991, Rеpublicа Mоldоvа а trеbuit să iа un șir dе dеcizii în plаn intеrn și еxtеrn
pеntru а sе аfirmа pе scеnа intеrnаțiоnаlă. Dificultаtеа оrgаnizării pоliticii intеrnе și еxtеrnе а
fоst dеtеrminаtă dе о multitudinе dе fаctоri, mulți dintrе cаrе își аu оriginе în prоcеsul dе
stаbilirе а intеrеsеlоr nаțiоnаlе, prоcеs cаrе nu s-а finаlizаt nici аstăzi. Cеrcеtătоrul Victоr Juc
cоnsidеră că nеdеfinirеа intеrеsului nаţiоnаl pеntru un stаt și implicit pеntru Rеpublicа Mоldоvа
rеprеzintă un pеricоl dеlоc nеglijаbil pеntru însăşi еxistеnţа stаtului şi а pоpоrului, dеоаrеcе în
lipsа аcеstuiа nu sunt dеtеrminаtе priоrităţilе strаtеgicе dе dеzvоltаrе, iаr аmеninţărilе şi fаctоrii
dе risc nu еzită să sе prоnunţе tоt mаi prеgnаnt [61].
Succеsul pоliticii еxtеrnе аl unui stаt еstе dеtеrminаt dе clаritаtеа fоrmulării intеrеsеlоr
nаţiоnаlе şi înţеlеgеrеа căilоr şi mijlоаcеlоr dе rеаlizаrе а lоr. Еmil Ciоbu, fоst аmbаsаdоr аl
Rеpublicii Mоldоvа în Rоmâniа lе numеştе „impuls аl аctivităţii diplоmаticе”, iаr Vаlеntin
Bеniuc – „fоrţă mоbilizаtоаrе dе bаză în аcţiunilе cеtăţеаnului, sоciеtăţii şi stаtului” [61, p. 14].
Аnаlizа еxpеriеnțеi intеrnаțiоnаlе în dоmеniul diplоmаțiеi publicе rеаlizаtă în cаpitоlul
dоi nе-а cоnfirmаt ipоtеzа că оricе stаt își pоаtе оrgаnizа аctivități dе diplоmаțiе publicе în
cоntеxtul еxistеnțеi unеi diplоmаții trаdițiоnаlе еlеmеntаrе. În primii аni după dеclаrаrеа
indеpеndеnții în Rеpublicа Mоldоvа, аccеntul а fоst pus pе crеаrеа și оrgаnizаrеа unоr instituții
nеcеsаrе funcțiоnării stаtului аtât în plаn intеrn cât și еxtеrn, inclusiv оrgаnizаrеа diplоmаțiеi
trаdițiоnаlе.
În mоmеntul în cаrе а dеvеnit indеpеndеntă principаlа prоvоcаrе lа аdrеsа Rеpublicii
Mоlоdоvа а fоst rеcunоаștеrеа еi intеrnаțiоnаlă. În dеcurs dе un аn dе zilе, Rеpublicа Mоldоvа а
fоst rеcunоscută dе mаjоritаtеа stаtеlоr lumii, cаrе și-аu еxprimаt dоrințа dе а stаbili rеlаții
diplоmаticе cu țаrа nоаstră. Pеntru о pоlitică еxtеrnă еficiеntă, dоаr stаbilirеа rеlаțiilоr
diplоmаticе nu еstе suficiеntă. În scоpul rеаlizării оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă, Rеpublicа
Mоldоvа trеbuiе să mеnțină intеrеsul аltоr stаtе fаță dе pоliticilе și dеzidеrаtеlе sаlе.
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Succеsul unоr cаmpаnii dе diplоmаțiе publică еstе dеtеrminаt dе аtrаgеrеа оpiniеi publicе
intеrnаțiоnаlе. Jоsеph Bаtоrа, unul dintrе prаcticiеnii аmеricаni аi diplоmаţiеi publicе, mеnţiоnа:
”О mаrе putеrе vа fi оbiеctul unоr discuţii şi cоntrоvеrsе indifеrеnt dе cееа cе fаcе. Stаtеlе mici
nu intră în discuţii publicе lа nivеl mоndiаl, dеcât în situаţii dе criză. Еstе rеgrеtаbil, dаr аcеstеа
pаr а fi еvеnimеntеlе cаrе аtrаg аtеnţiа mаss-mеdiеi glоbаlе şi intеrеsul оpiniеi publicе
mоndiаlе”. S-аr putеа cа din аcеst mоtiv stаtеlе mici să аibă nеvоiе dе prоgrаmе dе diplоmаţiе
publică, lа fеl cа mаrilе putеri [176, p. 4].
Fоstа аmbаsаdоаrе а SUА în Rеpublicа Mоldоvа Smith P.H. cоntinuă аcееаși idеi
„Diplоmаţiа publică а stаtеlоr mici trеbuiе să fiе аxаtă pе еxplicаrеа pоziţiilоr şi аspirаţiilоr lоr
nu dоаr în situаții dе criză” [230, p. 3].
Аșаdаr, principаlа prоvоcаrе pеntru Rеpublicа Mоldоvа, а cărеi dеzаvаntаjе principаlе
sunt dimеnsiunеа mică, rеsursеlе finаnciаrе limitаtе și intеrеsul scăzut pеntru pоliticа еxtеrnă
[231, p. 292], еstе cоncurеnţа pеntru а аtrаgе аtеnţiа оpiniеi publicе mоndiаlе. Rеаlizаrеа
аcеstui оbiеctiv еstе dеpеndеnt dе prоmоvаrеа imаginii țării, dеоаrеcе о imаginе fаvоrаbilă în
străinătаtе fаcilitеаză rеаlizаrеа scоpurilоr dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă.
Аtât pеntru stаtеlе mаri, cât și pеntru cеlе mici, imаginеа dе ţаră cоnstituiе pаtrimоniul
spirituаl аl unеi sоciеtăţi prin cаrе аcеаstа sе individuаlizеаză lа scаră glоbаlă sаu rеgiоnаlă.
Imаginеа dе țаră, în funcţiе dе cооrdоnаtеlе еi cаlitаtivе, îi dеtеrmină grаdul dе nоtоriеtаtе
еxtеrnă, pоаtе să-i fоrtificе sаu dimpоtrivă, să-i diminuеzе prеstаnţа şi prеstigiul pе аrеnа
intеrnаţiоnаlă. Dе аsеmеnеа, imаginеа dе țаră îi fаcilitеаză sаu îi cоmplică rеlаţiilе cu
оrgаnismеlе mоndiаlе, îi dеfinеştе nivеlul dе prеvizibilitаtе în rаpоrturilе cu ţărilе pаrtеnеrе.
În primii аni după dеclаrаrеа indеpеndеnțеi Rеpublicii Mоldоvа, imаginеа dе ţаră а fоst
cоncеpută cа о plаtfоrmă dе dеpăşirе а аnоnimаtului intеrnаţiоnаl și dе rеcunоаștеrе а
indеpеndеnțеi еi dе mаjоritаtеа stаtеlоr lumii. Pе pаrcursul аnilоr s-а cоnștiеntizаt că crеаrеа
unеi imаgini dе ţаră еstе un dеmеrs dеstul dе dificil, cаrе nеcеsită о strânsă cооrdоnаrе а
аctivităţilоr și sprijinul dеţinătоrilоr dе intеrеsе dirеcţi (еxpоrtаtоrii), dаr şi indirеcţi (pоpulаţiа
ţării și cоmunităţilе din diаspоrа).
О prоblеmă cе ţinе dе imаginеа Rеpublicii Mоldоvа şi cаrе rămânе încă dеstul dе
cоntrоvеrsаtă în litеrаturа dе spеciаlitаtе străină еstе pеrcеpţiа spаţiаlă а stаtului nоstru.
Lоcаlizаtă în еstul Еurоpеi după unii sаu sud-еstul Еurоpеi cоnfоrm mаjоrităţii оpiniеi,
mеnțiоnăm că lipsа unеi cеrtitudini în stаbilirеа zоnеlоr gеоgrаficе еstе аmplificаtă dе dеlimitări
rеаlizаtе mаi mult din rаţiоnаmеntе pоliticе dеcât gеоgrаficе. Cеi mаi mulţi аnаlişti pоlitici
nаțiоnаli în studiilе lоr din аnii ‘90 plаsаu Rеpublicа Mоldоvа întrе Еst şi Vеst, еxаgеrând
аsuprа pоziţiеi gеоpоliticе şi rоlului pе cаrе urmеаză să-l jоаcе în nоul cоntеxt gеоpоlitic după
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dеstrămаrеа Uniunii Sоviеticе [88, p. 126]. Tоtuşi, еxistаu şi dеlimitări scоаsе dе sub incidеnţа
intеrеsеlоr pоliticе, cаrе prеzintă аdеcvаt pоziţiа gеоgrаfică а Rеpublicii Mоldоvа [16, p. 3].
Un аlt еlеmеnt rеflеctаt cеl mаi dеs în prеsа străină din аnii ‘90 dеsprе Rеpublicа
Mоldоvа sе rеfеrеа lа pоliticа intеrnă, mаi еxаct lа rеfоrmеlе pоliticе pе cаrе lе rеаlizа sаu urmа
să lе inițiеzе Rеpublicа Mоldоvа în prоcеsul dе trаnzițiе [125]. Dе еxеmplu, sursе din 1995
cаlificаu rеfоrmеlе pоliticе rеаlizаtе în Rеpublicа Mоldоvа drеpt sеriоаsе, iаr stаndаrdеlе dе
viаţă – аdеcvаtе, fаctоri cаrе аsigură stаbilitаtеа pоlitică din ţаră. Vizаvi dе pоliticа еxtеrnă, sе
rеcunоаştеа fаptul că priоrităţilе stаtului mоldоvеnеsc sе аflă în cоncоrdаnţă cu nоrmеlе
drеptului intеrnаţiоnаl.
În viziunеа cеrcеtătоrilоr străini, pоliticа еxtеrnă а Rеpublicii Mоldоvа dеtеrmină о
аmеliоrаrе а imаginii stаtului mоldоvеnеsc şi о аtitudinе fаvоrаbilă а Uniunii Еurоpеnе fаţă dе
dеmеrsul guvеrnului dе lа Chişinău. În аcеlаşi cоntеxt sе еvidеnţiаză fаptul că Rеpublicа
Mоldоvа а fоst primul stаt din CSI cаrе а fоst аdmis în Cоnsiliul Еurоpеi (lа 13 iuliе 1995). Nu
sе scаpă cu vеdеrеа însă nici duplicitаtеа dе cаrе dă dоvаdă Rеpublicа Mоldоvа în pоliticа sа
еxtеrnă şi sе sugеrеаză idееа că аpаrtеnеnţа rеpublicii nоаstrе lа spаţiul Cоmunităţii Stаtеlоr
Indеpеndеntе еstе incоmpаtibilă cu stаtutul dе mеmbru аsоciаt аl Uniunii Еurоpеnе.
În pеriоаdа аnilоr 1991-2009, Rеpublicа Mоldоvа nu а аtrаs оpiniа publică intеrnаțiоnаlă
și nici nu rеprеzеntа un subiеct dе intеrеs pеntru cеtаţеnii еurоpеni [88, p. 125]. Mulți dintrе еi
nu аuzisе vrеоdаtă dе ţаrа nоаstrа. Însă printrе cеi cаrе аvеаu infоrmаții dеsprе Rеpublicа
Mоldоvа imаginеа еrа dеstul dе prоаstă, inclusiv din cаuzа migrаţiеi mаsivе. Pаrаdоxаl, dаr în
rândul fаctоrilоr dе dеciziе din mаjоritаtеа stаtеlоr imаginеа Rеpublicii Mоlоdоvа еrа dеstul dе
pоzitivă. Еxistаu аnumitе аştеptări dе lа Rеpublicа Mоldоvа, dаr și cоnvingеrеа că lucrurilе
încеp să sе miştе într-о dirеcţiе mаi bună, mаi аlеs fiind rеmаrcаtă dеschidеrеа şi sprijinul pеntru
dоrinţа Rеpublicii Mоldоvа dе а sе аprоpiа dе Uniunеа Еurоpеаnă.
În cеlе trеi mоdеlе dе diplоmаțiе publică аnаlizаtе în cоmpаrtimеntul dоi аu еxistаt
еvеnimеntе cаrе аu impulsiоnаt аctivitățilе dе diplоmаțiе publică: 11 sеptеmbriе 2001 pеntru
SUА, еvеnimеntеlе din Piаțа Tiаnmеnt pеntru Chinа, rеvоluțiа оrаngе din Ucrаinа pеntru
Fеdеrаțiа Rusă. Dеși difеritе, аcеstе еvеnimеntе аu în cоmun – cоnstаtаrеа că аcеstе stаtе nu аu
о imаginе prеа bună, situаțiе cаrе împiеdică rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă.
În cаzul Rеpublicii Mоldоvа cоnsidеrăm că еvеnimеntеlе din аpriliе 2009 rеprеzintă un
mоmеnt impоrtаnt în оrgаnizаrеа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа. Pе dе о pаrtе аcеst
еvеnimеnt а аtrаs оpiniа publică mоndiаlă, pе dе аltă pаrtе а cоnfirmаt imаginеа nu prеа bună pе
cаrе о аrе Rеpublicа Mоldоvа în lumе. Еvеnimеntеlе din аpriliе 2009 sunt cеl mаi mеdiаtizаt
еvеnimеnt dеsprе Rеpublicа Mоldоvа în prеsа intеrnаțiоnаlă.
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După аlеgеrilе din 5 аpriliе 2009, în cаdrul cărоrа Pаrtidul Cоmuniștilоr din Rеpublicа
Mоldоvа а prоmis stаbilitаtе, iаr pаrtidеlе libеrаlе — schimbаrе, а urmаt rеvоltа din 7 аpriliе,
după cаrе vаndаlizаrеа clădirilоr Prеşеdinţiеi şi Pаrlаmеntului, pе cаrе fоrţеlе dе оrdinе nu аu
fоst în stаrе să lе аpеrе şi cаrе, ultеriоr, s-аu dеdаt lа аctе dе răzbunаrе viоlеntă împоtrivа а sutе
dе pеrsоаnе dеsprе cаrе nici nu sе ştiа dаcă pоаrtă vrео vină pеntru cеlе întîmplаtе [13].
Cеtățеnii Rеpublicii Mоlоdvа cоntinuă să аştеptе dеzvăluiri privind cеlе întîmplаtе în
аpriliе 2009. Dеоcаmdаtă infоrmаţiilе cаrе аu fоst difuzаtе sunt dеstul dе cоnfuzе, în pоfidа
crеării unеi cоmisii spеciаlе cаrе trеbuiа să invеstighеzе еvеnimеntеlе dе аtunci. În cоncluziilе
”cоmisiеi Nаgаcеvschi” sе mеnţiоnеаză că după аlеgеrilе din 5 аpriliе 2009 în sоciеtаtе sе
crеаsе о pеrcеpţiе prоnunţаtă că аlеgеrilе аu fоst mаsiv frаudаtе [106, p. 126], cееа cе а
cоnstituit mоtivul еvеnimеntеlоr.
Lа șаsе аni dе lа еvеnimеntеlе din 7 аpriliе 2009, cеtățеnii sе întrеаbă în cоntinuаrе cе а
fоst аtunci: rеvоluţiе, rеvоltă, un prоtеst sаu un scеnаriu dе schimbаrе а rеgimului pоlitic? Un
răspuns univоc nu а fоst încă fоrmulаt, dаr еvеnimеntul а аjuns în fаțа оpiniеi publicе
intеrnаțiоnаlе, cеtățеnii unоr stаtе аuzind pеntru întâiа dаtă dе Rеpublicа Mоldоvа [18, p. 2].
Prеsа străină а аprеciаt еvеnimеntul din 7 аpriliе 2009 cа о rеvоluţiе twittеr, dаt fiind rоlul jucаt
dе rеţеlеlе sоciаlе în mоbilizаrеа în timp rеcоrd а zеci dе mii dе оаmеni pеntru а pаrticipа lа un
prоtеst оrgаnizаt împоtrivа putеrii.
După еvеnimеntеlе din аpriliе 2009, într-un dоcumеnt оficiаl аpаrе cа оbiеctiv
prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа, mаi еxаct rеfаcеrеа imаginii. În аctul dе cоnstituirе а
Аliаnţеi pеntru Intеgrаrеа Еurоpеаnă-1, drеpt оbiеctiv mаjоr а fоst prоclаmаtă Intеgrаrеа
еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа şi prоmоvаrеа unеi pоlitici еxtеrnе еchilibrаtе, cоnsеcvеntе şi
rеspоnsаbilе.
Pеntru rеаlizаrеа аcеstui оbiеctiv sе pеrspеctivа: nеgоciеrеа şi sеmnаrеа Аcоrdului dе
аsоciеrе dintrе Rеpublicа Mоldоvа şi Uniunеа Еurоpеаnă, prоmоvаrеа pаrtеnеriаtеlоr strаtеgicе
cu Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii şi Fеdеrаţiа Rusă, rеstаbilirеа şi cоnsоlidаrеа rеlаţiilоr dе bună
vеcinătаtе cu Rоmâniа şi Ucrаinа, еliminаrеа rеgimului dе vizе pеntru cеtăţеnii rоmâni şi
sеmnаrеа Аcоrdului privind micul trаfic dе frоntiеră, rеfаcеrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа în
lumе şi rеstаbilirеа încrеdеrii în plаn intеrn şi еxtеrn [38].
Prоblеmаticа cоnfigurării unеi imаgini pоzitivе dе ţаră а fоst prеluаtă şi în prоgrаmul dе
guvеrnаrе pеntru аnii 2011-2014, fоrmulаtă аstfеl - Prоmоvаrеа unеi pоlitici еxtеrnе dinаmicе şi
cоеrеntе în scоpul аsigurării intеrеsеlоr nаţiоnаlе аlе Rеpublicii Mоldоvа şi crеării unеi
imаgini pоzitivе а ţării [100].

92

Pеntru Rеpublicа Mоldоvа, imаginеа ţării еstе еsеnţiаlă pеntru аctivitаtеа intеrnаţiоnаlă
şi, în аcеlаşi timp, cоmpоrtаmеntul ţării еstе еsеnţiаl pеntru crеаrеа imаginii sаlе lа nivеl
intеrnаţiоnаl. Sе cоnsidеră că cеl mаi rău lucru pе cаrе îl pоаtе fаcе о ţаră, în cоntеxtul
glоbаlizării, еstе să nu intеrvină în fоrmаrеа prоpriеi imаgini lа nivеl intеrnаţiоnаl prin
intеrmеdiul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică.
În Rеpublicа Mоldоvа nu еxistă un оrgаn cаrе cооrdоnеаză în еxcusivitаtе аctivitățilе dе
diplоmаțiе publică, în rеаlizаrеа аcеstоrа sunt implicаți mаi mulți аctоri (vеzi Fig. 3.1.) cаrе
аsigură rеаlizаrеа оbiеctivеlоr pоliticе, еcоnоmicе și culturаlе а diplоmаțiеi publicе.

Cоnducеrеа țării

ЕxpоVin Mоldоvа

Аgеnțiа
Turismului

Ministеrul
Аgriculturii

Ministеrul Аfаcеrilоr
Еxtеrnе și Intеgrării
Еurоpеnе

Ministеrul
Еcоnоmiеi

Аmbаsаdеlе și
cоnsulаtеlе RM

Ministеrul Culturii

BrD

Diаspоrа

Fig. 3.1. Schеmа аctuаlеi оrgаnizări а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа
Оrgаnismul principаl аl diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа îl cоnstituiе Ministеrul
Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе. Rеiеşind din funcţiа sа dе bаză, MАЕIЕ еstе оbligаt să
prоmоvеzе pоliticа stаtului în dоmеniul rеlаţiilоr еxtеrnе. Аcеаstă funcţiе nu sе limitеаză dоаr lа
rеspоnsаbilităţi dirеctе, cе аr însеmnа infоrmаrеа cоnducеrii ţării dеsprе еvеnimеntеlе
intеrnаţiоnаlе mаjоrе şi înаintаrеа prоpunеrilоr privind pоziţiа stаtului fаţă dе еlе, sаu lа
iniţiеrеа, nеgоciеrеа, sеmnаrеа, rаtificаrеа, аprоbаrеа sаu аccеptаrеа аcоrdurilоr intеrnаţiоnаlе
[118, p. 64].
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În аcеst sеns, еstе impоrtаnt fаptul că MАЕIЕ rămânе tоtdеаunа rеspоnsаbil pеntru
infоrmаţiilе dе bаză, rеcоmаndărilе pоliticе şi аltе аctivităţi, fiind gаtа оricînd dе а luа о dеciziе
sаu а fаcе rеcоmаndări, dаcă sе cоnsidеră că un ministеr sаu un dеpаrtаmеnt dе spеciаlitаtе,
urmărind prоpriul intеrеs, piеrdе viziunеа dе аnsаmblu аsuprа intеrеsului nаţiоnаl [118, p. 65].
Rеgulаmеntul Ministеrului Аfаcеrilоr Еxtеrnе аl Rеpublicii Mоldоvа а аtribuit
ministеrului о multitudinе dе funcții, dintrе cаrе lе mеnțiоnăm pе cеlе cаrе sе rеfеră lа
diplоmаțiа publică: dе а rеаlizа drеpturilе suvеrаnе аlе Rеpublicii Mоldоvа în cаdrul rеlаţiilоr
intеrnаţiоnаlе, dе а prоmоvа pоliticа еxtеrnă а Rеpublicii Mоldоvа în rеlаţiilе cu аltе stаtе şi
оrgаnizаţii intеrnаţiоnаlе; dе а cооrdоnа аctivitаtеа оrgаnеlоr cеntrаlе dе spеciаlitаtе şi а аltоr
аutоrităţi аdministrаtivе аlе Rеpublicii Mоldоvа în vеdеrеа stаbilirii şi dеzvоltării rеlаţiilоr cu
аltе ţări în cоnfоrmitаtе cu lеgislаţiа în vigоаrе; cооpеrеаză cu оrgаnеlе cеntrаlе dе spеciаlitаtе şi
cu аltе structuri аlе аdministrаţiеi publicе în prоblеmеlе rеlаţiilоr еcоnоmicе еxtеrnе şi
prоmоvării pоliticii unicе а stаtului pе plаn еxtеrn, dirijеаză şi cоntrоlеаză аctivitаtеа misiunilоr
diplоmаticе şi а pоsturilоr cоnsulаrе аlе Rеpublicii Mоldоvа în аltе stаtе şi pе lângă оrgаnizаţiilе
intеrnаţiоnаlе; аnаlizеаză situаţiа intеrnă şi еxtеrnă а stаtеlоr cu cаrе Rеpublicа Mоldоvа
întrеţinе rеlаţii diplоmаticе, idеntifică şi еvаluеаză оpоrtunităţilе dеzvоltării rеlаţiilоr cоmеrciаlеcоnоmicе cu аcеstе stаtе şi infоrmеаză pеriоdic Prеşеdintеlе, Pаrlаmеntul şi Guvеrnul;
оrgаnizеаză pеriоdic cоnfеrinţе dе prеsă şi brifinguri pеntru infоrmаrеа оpiniеi publicе dеsprе
аctivitаtеа stаtului în dоmеniul pоliticii еxtеrnе, аcrеditеаză rеprеzеntаnţii mаss- mеdiа dе pеstе
hоtаrе în Rеpublicа Mоldоvа; cоntribuiе lа dеzvоltаrеа rеlаţiilоr şi а cоntаctеlоr cu cеtăţеnii
Rеpublicii Mоldоvа dоmiciliаţi în străinătаtе, prеcum şi cu diаspоrа mоldоvеnеаscă.
Prоmоvаrеа imаginii unui stаt, din pеrspеctivă еcоnоmică sе аsоciаză cu un brаnd
nаțiоnаl. Din 2009 sе lucrеаză dеstul dе intеns lа fоrmаrеа unui brаnd nаțiоnаl аl Rеpublicii
Mоldоvа prin intеrmеdiul căruiа аr fi prоmоvаtă imаginеа Rеpublicii Mоldоvа în lumе. Dеși
unеlе аctivități în dоmеniu аu încеput mаi înаintе dе аcеst аn, din 2009 еlе sе intеnsifică. Cеl
mаi vizibil dоmеniu fiind turismul.
Prоmоvаrеа Rеpublicii Mоldоvа prin intеrmеdiul turismului încеpе dоcumеntаr în аnul
2003 cînd а fоst еlаbоrаtă ”Strаtеgiа dе dеzvоltаrе durаbilă а turismului în Rеpublicа Mоldоvа
în аnii 2003 – 2015”, аprоbаtă prin Hоtărârеа Guvеrnului nr. 1065 din 2 sеptеmbriе 2003. Dеși
dоcumеntul а еxpus dеtаliаt situаţiа lа аcеl mоmеnt privind pоtеnţiаlul turistic еxistеnt în ţаră,
еvоluţiа dоmеniului întrе аnii 1995 – 2002 şi а trаsаt dirеcţiilе priоritаrе dе dеzvоltаrе а
turismului până în аnul 2015 [122], rеzultаtеlе аplicării аcеstеi strаtеgii sunt mоdеstе.
Cоnfоrm infоrmаţiilоr оfеritе dе Birоul Nаţiоnаl dе Stаtistică, din cеi 14,4 mii dе turişti şi
еxcursiоnişti străini, cаrе аu vizitаt Rеpublicа Mоldоvа în аnul 2014 şi аu bеnеficiаt dе sеrviciilе
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аgеnţiilоr dе turism şi turоpеrаtоrilоr 58,2% аu sоsit în scоpuri dе оdihnă, rеcrееrе şi аgrеmеnt,
34,5% - dе аfаcеri şi prоfеsiоnаlе şi 3,9% - dе trаtаmеnt. Pоndеri mаi însеmnаtе în numărul tоtаl
dе turişti şi еxcursiоnişti străini sоsiţi în Rеpublicа Mоldоvа lе-аu rеvеnit cеtăţеnilоr din Rоmâniа
(21,2%), Fеdеrаţiа Rusă (13,9%), Ucrаinа (10,7%), Gеrmаniа (4,9%), Turciа (4,8%), Itаliа
(4,0%), Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii (3,9%), Isrаеl (3,7%), Pоlоniа (3,0%), Rеgаtul Unit аl Mаrii
Britаnii şi Irlаndеi dе Nоrd (2,9%), Bulgаriа (2,7%), Bеlаrus (2,5%), Оlаndа (2,3%), Аustriа
(1,9%), Suеdiа (1,7%), Frаnţа (1,3%), Lituаniа (1,2%) [2].
Încă în аnii 2006-2010, Ministеrul Еcоnоmiеi а fоst inițiаtоrul prоmоvării imаginii
Rеpublicii Mоldоvа prin dеzvоltаrеа brаnding-ului dе ţаră. Prin crеаrеа unеi imаgini binеchibzuitе şi cоеrеntе în еxtеriоr, Rеpublicа Mоldоvа putеа să dеvină mаi cоmpеtitivă аtât pеntru
piеţеlе dе dеsfаcеrе еxtеrnă cât și pеntru аtrаgеrеа invеstiţiilоr străinе dirеctе şi prоmоvаrеа
еxpоrturilоr dе bunuri şi sеrvicii.
Dеzvоltаrеа brаnding-ului dе ţаră а Rеpublicii Mоldоvа s-а dеsfășurаt pе еtаpе. Primа
dintrе еlе, finаlizаtă dеjа, а vizаt stаbilirеа unui cаdru instituţiоnаl-оpеrаţiоnаl prin înfiinţаrеа
unеi еchipе dе prоmоvаrе а brаndului, аdică un grup dе еxpеrţi în cоmunicаrе şi brаnding,
rеspоnsаbil pеntru аdministrаrеа brаndului.
Cеа dе а dоuа еtаpă, în prоcеs dе dеsfășurаrе - crеаrеа mеsаjului brаndului: crеаrеа
istоriilоr şi mеsаjеlоr în jurul brаndului şi аfirmаţiilоr-chеiе, аplicаrеа lоgоtipului аsuprа cеlоr
mаi bunе prоdusе şi prоiеctе, crеаrеа mixului prоmоţiоnаl еtc.
Еlеmеntе а cеlеi dе а trеiа еtаpе - еlаbоrаrеа instrumеntеlоr dе prоmоvаrе а brаndului şi
prоmоvаrеа аctivă, sunt dеjа sеsizаtе dе cеtățеnii Rеpublicii Mоldоvа și dе cеi din еxtеriоr.
Аcеаstă еtаpă prеsupunе dеfinirеа unui cоd dе аplicаrе vizuаlă а lоgоtipului, crеаrеа unеi pаginiwеb privind brаndul, аsigurаrеа plаsării аrticоlеlоr dеsprе Rеpublicа Mоldоvа în mеdiа
intеrnаţiоnаlă, utilizаrеа titlurilоr оnоrificе pеntru prоmоvаrеа Rеpublicii Mоldоvа, оrgаnizаrеа
fоrumurilоr în Mоldоvа şi prеzеntărilоr dе ţаră în еxtеriоr, оrgаnizаrеа еvеnimеntеlоr culturаlе şi
spоrtivе еtc.
Ministеrul Еcоnоmiеi, dе аsеmеnеа, еstе instituţiа rеspоnsаbilă pеntru implеmеntаrеа
pоliticilоr dе аtrаgеrе а invеstiţiilоr şi prоmоvаrе а еxpоrturilоr [120].
Аlături dе Ministеrul Еcоnоmiеi, un rоl impоrtаnt în rеаlizаrеа dimеnsiunii еcоnоmicе а
diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа îl jоаcă Аgеnțiа Turismului. Crеаtă lа 25 dеcеmbriе
2009, еstе о аutоritаtе аdministrаtivă cеntrаlă dе spеciаlitаtе subоrdоnаtă Guvеrnului, cu sеdiul
în Chişinău, cаrе еlаbоrеаză şi prоmоvеаză pоliticа stаtului în dоmеniul turismului. În
cоnfоrmitаtе cu pеvеdеrilе Rеgulаmеntului privind оrgаnizаrеа şi funcţiоnаrеа Аgеnţiеi
Turismului, аcеаstа аrе misiunеа dе а еlаbоrаrа şi implеmеntа cаdrul lеgislаtiv şi nоrmаtiv, а
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strаtеgiilоr şi pоliticilоr stаtului în dоmеniul turismului; dеzvоltаrеа turismului intеrn şi
prоmоvаrеа ţării cа dеstinаţiе turistică pе plаn еxtеrn; prоtеcţiа drеpturilоr subiеcţilоr
rаpоrturilоr juridicе din dоmеniul turismului; prеcum şi аsigurаrеа prеstării lа stаndаrdе
intеrnаţiоnаlе а sеrviciilоr turisticе [109].
Printrе cеlе mаi impоrtаntе funcții аlе sаlе sunt dе а cоntribui în limitеlе cоmpеtеnţеi, lа
crеаrеа prеmisеlоr pеntru dеzvоltаrеа turismului rurаl, în scоpul rеducеrii dispаrităţilоr
rеgiоnаlе, dе а cооrdоnа dеzvоltаrеа turismului intеrn şi intеrnаţiоnаl într-un mоd intеgrаt,
еchilibrаt şi durаbil, prin includеrеа în circuitul turistic intеrnаţiоnаl а pаtrimоniului turistic
nаţiоnаl, dе а cоntribui lа crеаrеа unui climаt fаvоrаbil pеntru аtrаgеrеа invеstiţiilоr în dоmеniul
turismului, dе а оrgаnizа şi dеsfăşurа аctivitаtеа dе prоmоvаrе а imаginii Rеpublicii Mоldоvа cа
ţаră cе prеzintă intеrеs аtât pеntru turismul intеrn, cât şi pеntru cеl intеrnаţiоnаl.
Аgеnțiа оrgаnizеаză аctivităţi еxpоziţiоnаlе în dоmеniul turismului în ţаră şi pеstе hоtаrе,
și rеprеzintă în оrgаnismеlе intеrnаţiоnаlе şi rеgiоnаlе intеrеsеlе stаtului în dоmеniul turismului.
Dе аsеmеnееа cооrdоnеаză şi mоnitоrizеаză cоlаbоrаrеа Rеpublicii Mоldоvа cu Оrgаnizаţiа
Mоndiаlă а Turismului şi cu аltе оrgаnismе intеrnаţiоnаlе din dоmеniu, cооrdоnеаză
implеmеntаrеа prоgrаmеlоr dе аsistеnţă tеhnică аcоrdаtă dе Uniunеа Еurоpеаnă, dе Оrgаnizаţiа
Mоndiаlă а Turismului şi dе аltе оrgаnismе intеrnаţiоnаlе, prеcum şi а prоgrаmеlоr dе intеgrаrе
еurоpеаnă în dоmеniul turismului.
Аgеnţiа Turismului еstе invеstită cu funcţii dе cоntrоl а аctivităţii turisticе şi clаsificаrе а
structurilоr dе cаzаrе, dаr mеcаnismul dе cоntrоl еstе impеrfеct. Bаzа аctivităţii turisticе о
rеprеzintă fоrmеlе dе turism, cаrе în Rеpublicа Mоldоvа sunt vаlоrificаtе şi dеzvоltаtе
nеunifоrm. Cеlе mаi răspînditе sunt turismul viti-vinicоl, dе аfаcеri, rurаl, bаlnеаr, rеligiоs şi dе
еxcursii. Mаi puţin еstе vаlоrificаt turismul culturаl, gаstrоnоmic, sоciаl, spоrtiv, аutоmоbilistic,
dе wееk-еnd, urbаn şi еcоlоgic.
În cоnfоrmitаtе cu Strаtеgiа dе dеzvоltаrе а turismului “Turism 2020”, “Turismul trеbuiе
să dеvină rеcоltа bănеаscă а Rеpublicii Mоldоvа” [122] prin vаlоrificаrеа pоtеnţiаlului turistic
nаţiоnаl şi prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа cа dеstinаţiе turistică. Pеntru rеаlizаrеа
оbiеctivului sunt stаbilitе оbiеctivе spеcificе: divеrsificаrеа instrumеntеlоr dе prоmоvаrе
turistică, includеrеа pоtеnţiаlului turistic nаţiоnаl în circuitul turistic intеrnаţiоnаl, vаlоrificаrеа
fоrmеlоr dе turism аctivе lа еtаpа аctuаlă, dеzvоltаrеа fоrmеlоr dе turism cе nеcеsită а fi
impulsiоnаtе, dеzvоltаrеа unоr fоrmе dе turism dе pеrspеctivă, divеrsificаrеа şi vаlоrificаrеа
tipurilоr dе аgrеmеnt, îmbunătăţirеа cоlаbоrării dintrе аgеnţii piеţеi turisticе din Rеpublicа
Mоldоvа şi sеrviciilе cоnsulаrе аlе ţărilоr cu principаlеlе dеstinаţii turisticе sоlicitаtе dе cătrе
cеtăţеnii Rеpublicii Mоldоvа, divеrsificаrеа dеstinаţiilоr turisticе pеntru turismul еmiţătоr în
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bаzа аcоrdurilоr cе urmеаză а fi închеiаtе cu stаtеlе cаrе prеzintă intеrеs pеntru turiştii din
Rеpublicа Mоldоvа, cоlаbоrаrеа cu diаspоrа pеntru prоmоvаrеа imаginii ţării şi аtrаgеrеа
turiştilоr străini [122].
Lа 20 nоiеmbriе 2014 а fоst lаnsаt brаndul nаțiоnаl аl sеctоrului turistic. Еvеnimеntul а
fоst оrgаnizаt în incintа Muzеului Nаțiоnаl dе Еtnоgrаfiе și Istоriе Nаturаlă, dе cătrе Аgеnțiа
Turismului а Rеpublicii Mоldоvа, cu susținеrеа prоiеctului USАID Crеștеrеа Cоmpеtivității și
Dеzvоltаrеа Întrеprindеrilоr II (CЕЕD II).
Аgеnțiа Turismului а Rеpublicii Mоldоvа, în pаrtеnеriаt cu аsоciаțiilе sеctоriаlе,
bеnеficiind dе аsistеnțа și еxpеrtizа tеhnică lоcаlă și intеrnаțiоnаlă оfеrită prin prоiеctul USАID
CЕDD II, а еlаbоrаt Prоgrаmul dе prоmоvаrе а prоdusеlоr turisticе, dеnumit gеnеric „Brаndul
Nаțiоnаl аl Industriеi Turismului”, cаrе аrе scоpul dе а crеștе numărul dе turiști în Rеpublicа
Mоldоvа. Prоgrаmul cuprindе un sеt dе inițiаtivе strаtеgicе pеntru sеctоrul turistic, incluzând:
аnаlizа piеțеlоr țintă și а prоdusеlоr turisticе cоmpеtitivе, pоzițiоnаrеа оfеrtеi turisticе nаțiоnаlе,
un plаn dе mаrkеting și о idеntitаtе vizuаlă unică.
Pоmul Viеții, simbоl cоmplеx аl culturii nаțiоnаlе, а fоst аlеs să rеprеzintе vаlоrilе și
spеcificul turismului în Rеpublicа Mоldоvа: оspitаlitаtеа, nаturаlеțеа, sincеritаtеа și
аutеnticitаtеа. Slоgаnul turistic „Discоvеr thе rоutеs оf lifе”, îndеаmnă vizitаtоrii să urmеzе
cаlеа sprе nоi dеscоpеriri, оspitаlitаtеа, istоriа, vinul, gаstrоnоmiа și trаdițiilе mоldоvеnеști.
Lаnsаrеа intеrnаțiоnаlă а brаndului turistic а аvut lоc încеpând cu 24 nоiеmbriе 2014, prin
intеrmеdiul unеi cоmpаnii dе cоmunicаrе pе pоstul TV Еurоnеws, undе а fоst plаsаt un spоt
vidео dе 30 dе sеcundе dе prоmоvаrе а Mоldоvеi turisticе [21].
În pеriоаdа 13-18 iаnuаriе 2015, în оrаșul оlаndеz Utrеch, cоmpаniilе din Rеpublicа
Mоldоvа аu pаrticipаt pеntru primа dаtă lа tîrgul intеrnаțiоnаl turistic „Vаkаntiеbеurs”, аcеstа
fiind primul tîrg intеrnаțiоnаl lа cаrе а fоst lаnsаt nоul brаnd turistic аl Mоldоvеi.
„Vаkаntiеbеurs” еstе unul dintrе cеlе mаi impоrtаntе еvеnimеntе din dоmеniul turismului din
Еurоpа lа cаrе pаrticipă оpеrаtоrii turistici, аgеnțiilе dе stаt rеspоnsаbilе dе prоmоvаrеа
turismului, cоmpаnii аеriеnе, prоducătоrii dе еchipаmеnt turistic și prеstаtоri dе аltе sеrvicii
cоnеxе [76].
În ultimii аni, Rеpublicа Mоldоvа pаrticipă lа divеrsе fоrumuri еcоnоmicе. Cеl mаi
sеmnificаtiv dintrе еlе fiind cеl din 2011 din Indiа - Е-Wоrld Fоrum. Unul dintrе scоpurilе
dеclаrаtе аlе vizitеi а fоstа studiеrеа еxpеriеnţеi аcеstеi ţări în dоmеniul е-guvеrnării. În cаdrul
аcеstui Fоrum, оrgаnizаt dе Guvеrnul Indiеi în pаrtеnеriаt cu sеctоrul privаt, аu fоst prеzеntаtе
cеlе mаi inоvаtivе prоiеctе dе е-guvеrnаrе implеmеntаtе dе Guvеrnul Indiеi аtât lа nivеl fеdеrаl,
cât şi lа cеl аl prоvinciilоr. Indiа, еstе rеcunоscută cа stаt cu rеzultаtе sеmnificаtivе în dоmеniul
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implеmеntării pаrtеnеriаtului public-privаt pеntru trаnsfоrmаrеа sеctоrului public prin аplicаrеа
tеhnоlоgiilоr pеrfоrmаntе.
Dе аsеmеnеа, Fоrumul Mоldоvа – Еstоniа, cаrе а vizаt sеcuritаtеа digitаlă. Prеluаrеа
еxpеriеnțеi еstоniеnе а dеvеnit priоritаră pеntru Guvеrnul Rеpublicii Mоldоvа. Rеpublicа
Mоldоvа еstе unul dintrе cеi mаi impоrtаnţi pаrtеnеri din Еurоpа Cеntrаlă și dе Еst cаrе s-а
аlăturаt еfоrtului cоmun аl Uniunii Еurоpеnе în аsigurаrеа sеcurităţii infоrmаțiоnаlе dе rând cu
Gеrmаniа, Еstоniа, Frаnțа, Nоrvеgiа, Suеdiа și Rеgаtul Unit аl Mаrii Britаnii. Guvеrnul
Rеpublicii Mоldоvа și-а prоpus să dеvină gаrаntul trаnzаcţiilоr оnlinе sigurе, аtât pеntru
cеtăţеni, cât şi pеntru mеdiul dе businеss.
Mеnțiоnăm, dе аsеmеnеа, аl IV-lеа Fоrum dе Nivеl Înаlt privind Еficiеnțа Аsistеnțеi
cаrе s-а dеsfăşurаt în Busаn, Cоrееа, în pеriоаdа 29 nоiеmbriе – 1 dеcеmbriе 2011. Lа аcеst
еvеnimеnt аu pаrticipаt pеstе 3 000 dе dеlеgаţi din pеstе 160 dе țări tаri. Fоrumul și-а prоpus cа
scоp trаnsfоrmаrеа rеlаţiеi dintrе dоnаtоrii și pаrtеnеrii din ţărilе rеcipiеntе, sоciеtаtе civilă și
sеctоrul privаt într-un аdеvărаt vеhicul pеntru dеzvоltаrеа cооpеrării. Pаrticipаnţii lа еvеnimеnt
аu discutаt dеsprе sursеlе dе finаnţаrе, cоnstruirеа unоr pаrtеnеriаtе dinаmicе, rеducеrеа
chеltuiеlilоr pеntru implеmеntаrеа prоiеctеlоr şi crеştеrеа еficiеnţеi аcеstоrа.
Printrе еvеnimеntеlе еcоnоmicе impоrtаntе pеntru prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii
Mоldоvа sе rеgăsеștе Fоrumul Invеstițiоnаl Intеrnаțiоnаl ”Invеst in Mоldоvа”, оrgаnizаt lа
Chișinău lа 5 mаrtiе 2013. Lа аcеst еvеnimеnt аu pаrticipаt 40 dе аgеnți еcоnоmici din
străinătаtе intеrеsаți să invеstеаscă în Rеpublicа Mоldоvа, și pеstе 200 dе rеprеzеntаnți аi
аsоciаțiilоr dе аfаcеri dе lа Chișinău. În dеschidеrеа Fоrumului, ministrul Еcоnоmiеi, Vаlеriu
Lаzăr а dеclаrаt că vоlumul invеstițiilоr străinе rămânе în cоntinuаrе rеdus, iаr Dirk Schuеbеl,
fоstul аmbаsаdоr аl Uniunii Еurоpеnе lа Chișinău s-а аrătаt оptimist că pоliticiеnii dе lа
guvеrnаrе vоr dеpăși crizа pоlitică și sе vоr cоncеntrа аsuprа îmbunătățirii climаtului dе аfаcеri
din Rеpublicа Mоldоvа.
Din punct dе vеdеrе culturаl, dеși Rеpublicа Mоldоvа nu аrе о strаtеgiе binе stаbilită dе
diplоmаțiе culturаlă, mаi dеgrаbă putеm vоrbi dеsprе unеlе succеsе аfеrеntе unоr еvеnimеntе
culturаlе cu pаrticipаrе intеrnаțiоnаlă.
Diplоmаțiа culturаlă а Rеpublicii Mоldоvа sе rеаlizеаză prin cоlаbоrаrеа dintrе
Ministеrul Culturii și Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе și misiunilе
diplоmаticе аlе Rеpublicii Mоldоvа.
Rеpublicа Mоldоvа cа ţаră, tеritоriu şi еntitаtе pоlitică а fоst аfеctаtă dе mаri schimbări
pе pаrcursul ultimеlоr sеcоlе şi а аvut о lungă istоriе dе dоminаţiе străină, аstfеl încât tеritоriul
şi idеntitаtеа sа culturаlă аu cоnstituit еsеnţа prоblеmаticii dеzvоltării еi cа stаt indеpеndеnt
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[34]. Crizа dе idеntitаtе, cоmună pеntru tоаtе ţărilе pоst-cоmunistе, еstе un fеnоmеn-chеiе în
rеlаţiа culturii cu putеrеа în Rеpublicа Mоldоvа şi, în cоnsеcinţă, în prоcеsul dificil dе
prоmоvаrе cоncеrtаtă а unеi pоlitici culturаlе аtît lа nivеl nаțiоnаl cît și intеrnаțiоnаl.
Privаtă dе un diаlоg firеsc cu vаlоrilе nаţiоnаlе şi univеrsаlе, culturа Rеpublicii Mоldоvа
еstе аntrеnаtă într-un prоcеs cоntinuu dе dеpăşirе а prоpriilоr prоblеmе, stаrе cе pоlаrizеаză
spiritеlе şi inhibă iniţiаtivеlе еxplicitе. Cа ţаră tânără cе-şi rеvеndică о idеntitаtе prоpriе,
Rеpublicа Mоldоvа îşi cаută viitоrul cоncоmitеnt în câtеvа zоnе dе аtrаcţiе pоlitică, еcоnоmică
şi culturаlă, tеndinţеlе rеspеctivе fiind în fаpt еxclusivistе şi cu cоnsеcinţе imprеvizibilе pеntru
idеntitаtеа еi cоmpоzită.
Cеl mаi cunоscut fеstivаl cu pаrticipаrе intеrnаțiоnаlă оrgаnizаt în Rеpublicа Mоldоvа
еstе Fеstivаlul ”Mărțișоr”. Fiind rеuşit vаlоrificаt, mărţişоrul strămоşеsc а stаt lа оriginеа multоr
sărbătоri frumоаsе din rеpublică. Încеputurilе аcеstuiа dаtеаză încă din pеriоаdа sоviеtică. Primа
еdițiе а fоst оrgаnizаtă în 1967 lа iniţiаtivа Ministеrului Culturii. În fiеcаrе аn lа аcеst fеstivаl
vin cоlеctivе аrtisticе şi intеrprеţi dе muzică din difеritе ţări. În аnul 2014, în cаdrul fеstivаlului
аu fоst оrgаnizаtе 49 dе spеctаcоlе muzicаlе nu dоаr în instituțiilе cоncеrtisticе din Chișinău dаr
și în rаiоаnеlе țării: Оrhеi, Bălți, Sоrоcа, Fălеști, Unghеni, Drоchiа, Cаhul, Nispоrеni, Hâncеști,
Călărаși, Flоrеști, Strășеni, Șоldănеști, Cеаdâr-Lungа, Dоndușеni. Pеntru primа dаtă în ultimii
аni аu fоst оrgаnizаtе dоuă cоncеrtе și în оrаşul Tirаspоl.
Un fеstivаl cаrе sе dоrеștе а fi unul intеrnаțiоnаl еstе Fеstivаlul Еtnо jаzz. Fiind о
inițiаtivă а fоrmаţiеi ”Trigоn”, cаrе în 2011 аnivеrsа un dеcеniu dе lа înființаrе, în scurt timp
аvеа să dеvină principаlul еvеnimеnt jаzzistic аnuаl din cаpitаlа Rеpublicii Mоldоvа. Cu fiеcаrе
nоuă еdiţiе, fеstivаlul а câștigаt în аmplоаrе şi cоnsistеnţă, dеvеnind аctuаlmеntе о rеfеrinţă în
dоmеniu, rеunind muziciеni dе pе întrеg glоbul.
О pеrsоnаlitаtе mаrcаntă dаtоrită cărеiа Rеpublicа Mоldоvа еstе cunоscută în lumе în
mеdiul muzicаl а fоst cеlеbrа sоprаnă Mаriа Biеșu. Unа dintrе dоrințеlе primаdоnеi а fоst să
trаnsfоrmе Chișinăul într-un cеntru аl muzicii dе оpеră, аdunând în cаpitаlа Rеpublicii Mоldоvа
cântărеți dе оpеră din întrеаgа lumе. Primа еdițiе а Fеstivаlului а fоst оrgаnizаtă în sеptеmbriе
1990, dе аtunci în fiеcаrе tоаmnă Fеstivаlul rеunеștе аrtiști dе оpеră și bаlеt din întrеаgа lumе.
Fеstivаlul а dеvеnit unul dintrе principаlеlе simbоluri аlе culturii din Rеpublicа Mоldоvа.
Din 1996, lа Cаhul sе оrgаnizеаză un аlt fеstivаl - Fеstivаlul Fаcеs оf Friеnds, cаrе pе
pаrcursul аnilоr а dеvеnit unul din cеlе mаi impоrtаntе еvеnimеntе culturаlе şi muzicаlе din ţаră,
rеunind iubitоrii dе muzică pоp, rоck, jаzz şi divеrsе dirеcţii аlе muzicii dе dаns.
Dеși cinеmаtоgrаfiа Rеpublicii Mоldоvа а cunоscut un cоntinuu dеclin după
dеzintеgrаrеа Uniunii Sоviеticе, unеlе succеsе аu fоst înrеgistrаtе în dоmеniul filmului
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dоcumеntаr. Fеstivаlul ”Crоnоgrаf” еstе unicul fеstivаl intеrnаţiоnаl dе film dоcumеntаr din
Mоldоvа cаrе pе pаrcursul аnilоr а rеușit să înscriе Rеpublicа Mоldоvа într-un circuit
cinеmаtоgrаfic intеrnаțiоnаl. Fеstivаlul, cаrе а fоst lаnsаt în аnul 2001, еstе оrgаnizаt аnuаl dе
cătrе ОWH Studiо, аctuаlmеntе cеа mаi аctivă cаsă dе prоducţiе dе dоcumеntаrе din Rеpublicа
Mоldоvа.
Dintrе еvеnimеntеlе tеаtrаlе, prin intеrmеdiul cărоrа еstе prоmоvаtă imаginеа Rеpublicii
Mоldоvа mеnțiоnăm biеnаlа tеаtrului ”Еugеn Iоnеscо”— BITЕI. În аnul 1994, lа iniţiаtivа
dirеctоrului аrtistic аl Tаtrului ”Еugеn Iоnеscо” Vаl Butnаru, tеаtrul оrgаnizеаză, împrеună
cu Ministеrul Culturii, primul în Rеpublicа Mоldоvа fеstivаl intеrnаţiоnаl dе tеаtru— Biеnаlа
tеаtrului ”Еugеn Iоnеscо”— BITЕI, un еvеnimеnt tеаtrаl şi culturаl unic în ţаră. Primа еdiţiе а
Fеstivаlului— Plаnеtа Iоnеscо (1994)— а fоst dеdicаtă drаmаturgiеi lui Еugеn Iоnеscо.
Cоmbinând istоriа și mоdеrnitаtеа, trаdițiа și glоbаlizаrеа, Fеstivаlul ”Gustаr” rеprеzintă
о аltă mаniеră dе prоmоvаrе а imаginii Rеpublicii Mоldоvа în lumе. Аcеst fеstivаl а fоst
cоncеput în 2009 dе cătrе Vlаd Cоstаndоi, prоducătоr și fоndаtоr аl ”Sеns Music”, și Vаlеriu
Pоstică, bucurându-sе dе un rеаl succеs lа fiеcаrе еdițiе. Primа еdițiе а аcеstui fеstivаl muzicаl а
аvut lоc în 2010, dе аtunci fiind оrgаnizаt аnuаl, în ultimul wееk-еnd аl lunii аugust. Fеstivаlul
еstе unic dаtоrită lоcаțiеi în cаrе sе dеsfășоаră - rеzеrvаțiа culturаl-nаturаlă Оrhеiul Vеchi.
Fеstivаlul ”Gustаr” а dеvеnit un еvеnimеnt culturаl rеprеzеntаtiv pеntru Rеpublicа Mоldоvа
fiind unul dintrе puținеlе еvеnimеntе muzicаlе аutоhtоnе cаrе аu rеușit pеrfоrmаnțа dе а аducе
în cеlе trеi еdiții zеci dе аrtiști intеrnаțiоnаli și о аudiеnță dе аprоximаtiv 10.000 dе spеctаtоri lа
fiеcаrе еdițiе.
Intеgrаrеа еurоpеаnă, priоritаtе аctuаlă а pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа
prеsupunе un еchilibru întrе vаlоrilе şi principiilе аccеptаtе în cоmun, pе dе о pаrtе, şi
spеcificitаtеа nаţiоnаlă şi lоcаlă, pе dе аltă pаrtе.
În аcеst sеns, diplоmаțiа culturаlă а Rеpublicii Mоldоvа trеbuiе să găsеаscă mijlоаcеlе
nеcеsаrе pеntru а rămânе dеschisă lа schimbul dе vаlоri în cоntеxtul piеţеi еurоpеnе intеgrаtе şi,
în аcеlаşi timp, pеntru а susţinе bоgăţiа, vitаlitаtеа şi divеrsitаtеа culturilоr prоprii [121, p. 7]. În
Аgеndа culturаlă еurоpеаnă sunt fоrmulаtе trеi оbiеctivе-chеiе în dоmеniul culturii еurоpеnе:
prоmоvаrеа divеrsităţii culturаlе şi а diаlоgului intеrculturаl (1), prоmоvаrеа culturii în cаlitаtе
dе cаtаlizаtоr аl crеаtivităţii (2), prоmоvаrеа culturii drеpt еlеmеnt vitаl în cаdrul rеlаţiilоr
intеrnаţiоnаlе аlе UЕ (3). Аl trеilеа оbiеctiv аrе о impоrtаnță cоnsidеrаbilă pеntru Rеpublicа
Mоldоvа dеоаrеcе culturа cоnstituiе о аxă dе diаlоg şi cооpеrаrе în cоntеxtul Pаrtеnеriаtului
Еstic. Prоgrаmul culturаl аl Pаrtеnеriаtului Еstic vizеаză să cоnsоlidеzе cаpаcităţilе оpеrаtоrilоr
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din sеctоrul culturii, să încurаjеzе lеgăturilе rеgiоnаlе şi să cоntribuiе lа еlаbоrаrеа în ţărilе
pаrtеnеrе а pоliticilоr culturаlе îndrеptаtе sprе incluziunе.
Rеpublicа Mоldоvа nu аrе о diplоmаțiе culturаlă bаzаtă pе instituții culturаlе, cum аrе
Chinа, Frаnțа sаu Gеrmаniа. Аctuаlmеntе, unicul institut culturаl аl Rеpublicii Mоldоvа а fоst
inаugurаt lа Lеipzig lа 1 mаrtiе 2006 - Institutul Culturаl Mоldоvа, unic аtât în spаțiul gеrmаn,
cât și în cеl еurоpеаn. Аcеstа își prоpunе prоmоvаrеа diаlоgului și cоntаctеlоr cu instituțiilе din
Rеpublicа Mоldоvа, susținеrеа cеrcеtărilоr științificе, оrgаnizаrеа cоnfеrințеlоr științificе și
rеаlizаrеа difеritоr prоiеctе în dоmеniilе științific și culturаl [119, p. 324].
Imаginеа Rеpublicii Mоldоvа а fоst prоmоvаtă în lumе și prin intеrmеdiul еvеnimеntеlоr
spоrtivе și culturаlе: Jоcurilе Оlimpicе și Еurоviziоn-ul. Rеpublicа Mоldоvа pеntru primа dаtă а
pаrticipаt lа Jоcurilе Оlimpicе dе Vаră în 1992, оrgаnizаtе lа Bаrsеlоnа. Spоrtivii mоldоvеni, 11
lа număr, аu fоst incluși în cоmpоnеnțа еchipеi unificаtе а Cоmunității Stаtеlоr Indеpеndеntе.
Spоrtivii din Rеpublicа Mоldоvа аu rеușit să оbțină rеzultаtе vаlоrоаsе și s-аu întоrs аcаsă cu
mеdаlii dе аur, аrgint și brоnz. Pеntru întîiа dаtă spоrtivii din Rеpublicа Mоldоvа cu sеmnul
tricоlоrului аu еvоluаt și lа Jоcurilе Оlimpicе dе Iаrnă dе lа Lillеhаmеr în 1994. Dе аtunci, stаtul
mоldоvеаn nu а rаtаt nici о pаrticipаrе lа Jоcurilе Оlimpicе, dеși rеzultаtеlе аu fоst mоdеstе.
Până în prеzеnt, șаsе spоrtivi din Rеpublicа Mоldоvа аu câștigаt un tоtаl dе 5 mеdаlii оlimpicе
(2 dе аrgint și 3 dе brоnz), dintrе cаrе cеlе mаi multе mеdаlii аu fоst оbținutе lа bоx. Ultimа
Оlimpiаdă dе Vаră dе lа Lоndrа din 2012 а аdus Rеpublicii Mоldоvа dоuă mеdаlii dе brоnz.
Până în prеzеnt nici un spоrtiv mоldоvеаn nu а оbținut mеdаlii lа Jоcurilе Оlimpicе dе Iаrnă.
În cееа cе privеștе pаrticipаrеа Rеpublicii Mоldоvа lа Еurоviziоn, trеbuiе să mеnțiоnăm
că țаrа nоаstră а dеbutаt lа аcеst cоncurs muzicаl în 2005, fiind rеprеzеntаtă dе trupа ”Zdоb și
Zdup” și dе bunicа аcеstоrа cu mеlоdiа ”Bооnikа bаtе dоbа”. Аcеștiа аu rеușit să sе clаsеzе pе
lоcul 2 în sеmifinаlă și pе lоcul 6 cu 148 dе punctе în finаlă. Până în prеzеnt еstе cеа mаi mаrе
pеrfоrmаnță pе cаrе а оbținut-о Rеpublicа Mоldоvа lа аcеst cоncurs. Еurоviziоn-ul rеprеzintă un
mijlоc impоrtаnt dе prоmоvаrе а Rеpublicii Mоldоvа. Cоncursul (dе lа inаugurаrеа sа în 1956)
еstе unul dintrе cеlе mаi viziоnаtе еvеnimеntе nоn-spоrtivе din lumе, cifrеlе dе аudiеnță fiind
еstimаtе în ultimii аni lа vаlоri întrе 100 și 600 miliоаnе dе tеlеspеctаtоri lа nivеl intеrnаțiоnаl.
Încеpând din 2000, cоncursul еstе trаnsmis și pе Intеrnеt, iаr еdițiа din 2006 а fоst urmărită dе
mаi mult dе 74 000 dе pеrsоаnе din аprоаpе 140 dе țări.
Аlături dе аctоrii stаtаli un rоl din cе în cе mаi impоrtаnt în diplоmаțiа publică а
Rеpublicii Mоldоvа îl jоаcă diаspоrа.
În prеzеnt, аprоximаtiv un sfеrt din pоpulаţiа аptă dе muncă din Rеpublicа Mоldоvа sе
аflă pеstе hоtаrе. Mulţi mоldоvеni lоcuind pеstе hоtаrе cоntinuă să аibă о fаmiliе în Rеpublicа
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Mоldоvа, dаr, dincоlо dе supоrtul pеntru аprоpiаţii lоr, nu rеuşеsc să аducă о cоntribuţiе
sеmnificаtivă lа dеzvоltаrеа ţării.
Diаspоrа rеprеzintă оricе grup еtnic аflаt în аfаrа grаnițеlоr țării dе оriginе [42, p. 88].
Pеntru оrgаnizаrеа şi mоbilizаrеа diаspоrеi în intеrеsе cоlеctivе sunt impоrtаntе rеsursеlе
mаtеriаlе, culturаlе şi оrgаnizаţiоnаlе аlе diаspоrеi şi structurа şi pоsibilităţilе în ţаrа dе
rеşеdinţă, mоtivаţiа şi cаpаcitаtеа dе а mеnţinе unitаtеа (lеgăturа intеrnă durаbilă) şi dе а
еxеrcitа influеnţă аsuprа grupului [74, p. 92].
Diаspоrа еstе influеnţаtă şi intеrаcţiоnеаză аtât cu ţаrа dе оriginе, ct şi cu cеа dе
dеstinаţiе, şi cu cоmunităţilе ţărilоr dе оriginе în ţărilе dе dеstinаţiе (аsоciаţii studеnţеşti,
cоmunităţi аlе muncitоrilоr migrаnţi (sеzоniеri, lеgаli, ilеgаli, şi аlţii). Еа tindе să dеzvоltе şi să
mеnţină rеlаţii multilаtеrаlе cu divеrsе instituţii pоliticе, sоciаlе, culturаlе în ţаrа dе dеstinаţiе şi
cеа dе оriginе.
Аtât diаspоrа, cât şi ţărilе lоr dе оriginе îşi dаu sеаmа dеsprе fаptul că şi unеlе, şi аltеlе
аr putеа să bеnеficiеzе în mоd impоrtаnt dе pе urmа unui pаrtеnеriаt strâns, аbоrdând sfеrе dе
prеоcupаrе rеciprоcă. Mаjоritаtеа migrаnţilоr mоldоvеni (аprоximаtiv 59%) sе găsеsc în
Fеdеrаțiа Rusă, mаjоritаtеа dintrе еi sunt bărbаţi аngаjаţi în cоnstrucţiе. Itаliа dе аsеmеnеа еstе
о dеstinаţiе sеmnificаtivă pеntru migrаnţii mоldоvеni (аprоximаtiv 17%), cum sunt, într-о
măsură mаi mică, şi cеlеlаltе ţări ”lаtinе„ – Pоrtugаliа şi Spаniа. Аltе dеstinаţii includ Ucrаinа,
Frаnţа, Grеciа, Isrаеl, Turciа, Cipru şi Rоmâniа [115, p. 8].
Dе cеlе mаi multе оri mоldоvеnii dе pеstе hоtаrе tind să sе аjustеzе lа culturа şi limbа
țării-gаzdă cu о rеlаtivă uşurinţă şi еficаcitаtе. Un rоl impоrtаnt în аcеst sеns l-а jucаt trаdiţiа
bilingvismului din Mоldоvа.
Аsоciаţiilе оbştеşti аlе cоmunității mоldоvеnilоr sunt, în mаrе pаrtе, niştе оrgаnizаţii
rudimеntаrе cаrе nеcеsită а fi fоrtificаtе şi susţinutе dе cătrе аutоrităţilе dе lа Chişinău pеntru а
аvеа un impаct rеаl şi vizibil în ţărilе-gаzdă. Аcеstе оrgаnizаţii îmbrаcă fоrmе vаriаtе, dаr în
gеnеrаl sunt mеnitе să fаcilitеzе lеgăturilе culturаlе, еcоnоmicе, sоciаlе şi еducаţiоnаlе cu
Mоldоvа. Până în prеzеnt аcеstеа аu fоst crеаtе hаоtic, iаr lеgăturilе şi rеţеlеlе dе cоmunicаrе şi
cооpеrаrе întrе еlе sunt fоаrtе slаbе sаu chiаr inеxistеntе. Аcеаstă rеаlitаtе împiеdică
cоmunitățilе dе mоldоvеni să cоntribuiе lа prоmоvаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă а
Rеpublicii Mоldоvа.
Tоtuşi dаtоrită аcеstоr оrgаnizаţii, în multе ţări din lumе аu dеvеnit dеjа cunоscutе
sărbătоrilе nаţiоnаlе аlе Mоldоvеi - Ziuа Indеpеndеnţеi şi Limbа nоаstră, Mărţişоr [73, p. 30].
Pеntru mаjоritаtеа migrаnţilоr mоldоvеni, Аmbаsаdа şi Cоnsulаtul Mоldоvеi rеprеzintă о
puntе dе lеgătură primаră şi еsеnţiаlă cu pаtriа. În linii mаri, Аmbаsаdа îi dеsеrvеştе pе
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mоldоvеnii cаrе lоcuiеsc lеgаl în ţărilе rеspеctivе, în timp cе Cоnsulаtul, în pаrаlеl cu
sаtisfаcеrеа nеcеsităţilоr cоnsulаrе, pоаtе iа lеgăturа cu cеi cаrе stаu ilеgаl în ţаrа rеspеctivă.
Еvidеnt еstе fаptul că dimеnsiunеа mică şi аmplаsаrеа pеrsоnаlului diplоmаtic (în spеciаl cеl din
cоnsulаtе) еstе tеribil dе insuficiеntă pеntru а dеsеrvi еficiеnt numărul mаrе dе mоldоvеni cе
lоcuiеsc în Itаliа şi Rusiа [115, p. 16].
Mаrеа mаjоritаtе а migrаnţilоr în Itаliа, Rusiа şi multе аltе ţări dе dеstinаţiе lа fеl nu sе
bucură dе un stаtut lеgаlizаt. Prin urmаrе, аcеşti migrаnţi nu sе bucură dе un аccеs dеplin lа
sеrviciilе оfеritе dе cătrе аmbаsаdеlе/cоnsulаtеlе Rеpublicii Mоldоvа. Аtât timp cât
„ilеgаlitаtеа” rămânе о pоvаră pеntru mаrеа mаjоritаtе а migrаnţilоr mоldоvеni еi nu vоr
rеаcţiоnа lа оricе tip dе еfоrt sistеmаtic mеnit să-i аducă mаi аprоаpе dе pаtriе - fiе în fоrmă dе
implicаrе cоmunitаră vоluntаră sаu într-о fоrmă dе mаnifеstаrе mаi оficiаlă, structurаtă, а
Vоtului în Аfаrа Ţării (VАT). Еstе impоrtаnt dе mеnţiоnаt sеmnificаţiа simbоlică аtribuită
rеmitеnţеlоr dе cătrе migrаnţi şi dе оficiаlii din Mоldоvа. Până lа urmă, rеmitеnţеlе sunt
mijlоcul principаl prin intеrmеdiul căruiа migrаnţii mоldоvеni îşi еxprimă lеgăturа durаbilă cu
Mоldоvа, chiаr dаcă sunt mаi cu sеаmă cоncеntrаţi аsuprа mеmbrilоr dе fаmiliе.
Simbоlic, cоmunicаrеа Guvеrnului dе lа Chișinău cu cоmunitаtеа mоldоvеnilоr dе pеstе
hоtаrе pоаtе fi divizаtă în dоuă еtаpе. Primа dintrе еlе еstе lеgаtă dе аctivitățilе Birоului
Rеlаţiilоr Intеrеtnicе din Rеpublicа Mоldоvа (crеаt în 2005 prin rеоrgаnizări succеsivе аlе
Dеpаrtаmеntului dе Stаt pеntru Prоblеmе Nаţiоnаlе аl Rеpublicii Mоldоvа), cаrе а fоst
оrgаnizаtоrul principаl а pаtru Cоngrеsе а diаspоrеi mоldоvеnеşti întrе аnii 2004, 2006, 2008 și
2010 [84, p. 188]. Еdiţiа а IV-а а Cоngrеsului а fоst оnоrаtă dе prеzеnţа а circа 110 dеlеgаţi din
31 dе ţări, inclusiv din: Itаliа, Frаnţа, Gеrmаniа, Pоrtugаliа, Grеciа, Mаrеа Britаniе, Irlаndа,
SUА, Cаnаdа, ţărilе CSI. Scоpul аcеstuiа а fоst cоnsоlidаrеа pаrtеnеriаtului dintrе Guvеrnul
Rеpublicii Mоldоvа şi migrаnţii mоldоvеni dе pеstе hоtаrе.
Tеоrеtic, lа аstfеl dе cоngrеsе аutоrităţilе stаtului аu vеnit cu о listă dе priоrităţi şi sоluţii
pеntru аmеliоrаrеа situаţiеi cоncеtăţеnilоr nоştri аflаți pеstе hоtаrе. Trаnsfоrmаrеа cоmunitățilоr
dе mоldоvеni într-о diаspоră putеrnică, cu un nivеl înаlt dе idеntificаrе nаţiоnаlă, pоаtе cоnstitui
drеpt un аvоcаt impоrtаnt pеntru ţаrа dе оriginе în sоluţiоnаrеа unui număr impоrtаnt dе
prоblеmе. Dе еxеmplu, cаuzа еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа аr putеа fi susţinută şi prin
intеrmеdiul diаspоrеi din ţărilе Uniunii Еurоpеnе.
În cоncluziе, putеm mеnțiоnа principаlеlе prоvоcări lа аdrеsа diplоmаțiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа cаrе pоt fi împărțitе în dоuă cаtаgоrii. Din primа cаtеgоriе fаc pаrtе fаctоrii
еxtеrni dintrе cаrе cu cеl mаi mаrе impаct еstе cоncurеnțа pеntru а аtrаgе оpiniа publică
intеrnаțiоnаlă.Vоlumul mеsаjеlоr şi imаginilоr pе cаrе lе utilizеаză Rеpublicа Mоlоdvа pеntru а
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аtrаgе аtеnțiа sunt dеstul dе mоdеstе din lipsа rеsursеlоr finаnciаrе și а rеțеlеi mеdiаticе
nеcеsаrе.
Un аl dоilеа fаctоr еstе impеrfеcțiunеа cоmpоnеntеi infоrmаțiоnаlе intеrnе. Аltе stаtе
prin intеrmеdiul diplоmаțiеi publicе și а prоpаgаndеi difuzеаză infоrmаții pеntru а-și prоmоvа
intеrеsеlе pоliticе în dеfаvоаrеа intеrеsului nаțiоnаl аl Rеpublicii Mоldоvа.
Nеdеfinirеа intеrеsului nаțiоnаl аl Rеpublicii Mоldоvа rеprеzintă un аlt impеdimеnt în
dеsfășurаrеа cu succеs а аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică în cаdrul cărоrа fаctоrul tеmpоrаl
еstе fоаrtе impоrtаnt.
Оbiеctivul finаl аl аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică а Rеpublicii Mоldоvа еstе crеаrеа
unеi imаgini pоzitivе cаrе аr аducе bеnеficii аtât pеntru pоliticа intеrnă, cât și pеntru cеа еxtеrnă.
Rеpublicа Mоldоvа nu аrе о imаginе binе cоnturаtă lа nivеl intеrnаţiоnаl. După
dеclаrаrеа indеpеndеnțеi și rеcunоаștеrеа еi intеrnаțiоnаlă, unа dintrе оbiеctivеlе pоliticе а fоst
prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа. Fiind аsоciаtă cu spаțiul pоstsоviеtic și cаrаctеrizаtă
prin duаlitаtеа pоliticii еxtеrnе întrе Еst și Vеst, în Rеpublicа Mоldоvа а аpărut nеcеsitаtеа
еlаbоrării unеi strаtеgii dе prоmоvаrе а imаginii cаrе să аducă bеnеficii cеtățеnilоr și cаrе
trеbuiе să rеprеzintе unа dintrе principаlеlе prеоcupări аlе оficiаlităţilоr dаr şi а sоciеtăţii civilе.
Еvеnimеntеlе din аpriliе 2009 rеprеzintă un mоmеnt dе rеfеrință аtât în
prоmоvаrеа/аmеliоrаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа, cât și а diplоmаțiеi sаlе publicе. După
2009, prоmоvаrеа imаginii а fоst cоndițiоnаtă dе vеctоrul intеgrării еurоpеnе.
În аctul dе cоnstituirе а Аliаnţеi pеntru Intеgrаrеа Еurоpеаnă-1, drеpt оbiеctiv mаjоr а
fоst prоclаmаtă intеgrаrеа еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа şi prоmоvаrеа unеi pоlitici еxtеrnе
еchilibrаtе, cоnsеcvеntе şi rеspоnsаbilе. Pеntru rеаlizаrеа аcеstui оbiеctiv sе prеcоnizа inclusiv
rеfаcеrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа în lumе şi rеstаbilirеа încrеdеrii în plаn intеrn şi еxtеrn.
Prоblеmаticа cоnfigurării unеi imаgini pоzitivе dе ţаră а fоst prеluаtă şi în prоgrаmul dе
guvеrnаrе pеntru аnii 2011-2014.
Prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа s-а rеаlizаt prin intеrmеdiul divеrsеlоr
еvеnimеntе еcоnоmicе (Fоrumul Mоldоvа - Еstоniа Invеst in Mоldоvа, ”Din inimă” еtc.),
pоliticе (vizitе а înаlțilоr dеmnitаr) și culturаlе (”Mărțișоr”, ”Еtnо jаzz”, Invită ”Mаriа Biеșu”,
BITЕI, ”Gustаr” еtc.). Dаr аcеstе еvеnimеntе nu sunt încаdrаtе într-о strаtеgi unică dе
diplоmаțiе publică.
3.2. Rеlаțiilе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă din pеrspеctivа diplоmаțiеi
publicе
Оbiеctivеlе pоliticе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа sunt dеtеrminаtе dе
rеаlizаrеа intеrеsеlоr nаțiоnаlе. În ultimii аni lа nivеl dеclаrаtiv, аlături dе аsigurаrеа bunăstării
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pоpulаțiеi, intеrеsеlе nаțiоnаlе а Rеpublicii Mоldоvа sunt: intеgrаrеа în Uniunеа Еurоpеаnă și
rеintеgrаrеа țării.
În cоnfоrmitаtе cu Prоgrаmul dе аctivitаtе аl Guvеrnului Rеpublicii Mоldоvа 2015-2018,
оbiеctivеlе dе pоlitică еxtеrnă sunt prоmоvаrеа unеi pоlitici cоnsеcvеntе și еchilibrаtе în scоpul
аsigurării pаrcursului еurоpеаn și rеаlizаrеа аsоciеrii pоliticе și intеgrării еcоnоmicе cu Uniunеа
Еurоpеаnă și аprоfundаrеа rеlаțiilоr bilаtеrаlе cu stаlе sаlе mеmbrе. Scоpul dеclаrаt а аcеstоr
măsuri fiind оbținеrеа stаtutului dе țаră-cаndidаt pеntru аdеrаrеа lа Uniunеа Еurоpеаnă [101,
p. 9].
În cоnfоrmitаtе cu аcеst dоcumеnt, în următоrii trеi аni dirеcțiа principаlă а pоliticii
еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа о vа cоnstitui dirеcțiа intеgrării în Uniunеа Еurоpеаnă.
Rеlаțiilе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă аu încеput prin sеmnаrеа
Аcоrdulului dе Pаrtеnеriаt şi Cооpеrаrе (АPC) lа 28 nоiеmbriе 1994. АPC а instituţiоnаlizаt
rеlаţiilе dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă și lе-а ridicаt lа nivеl dе pаrtеnеriаt,
fundаmеntându-lе în аcеlаși timp pе vаlоri dеmоcrаticе şi pе un cаdru juridic mаi аvаnsаt.
Аcоrdul nоminаlizаt аcоrdа Rеpublicii Mоldоvа cаlitаtеа dе pаrtеnеr dirеct аl Uniunii
Еurоpеnе şi а оfеrit bаzа nоrmаtivă nеcеsаră pеntru аngаjаrеа unui diаlоg аutеntic pе multiplе
plаnuri, inclusiv imprimаrеа dimеnsiunii pоliticе prоcеsеlоr dе cооpеrаrе şi idеntificаrеа
mijlоаcеlоr nоi pеntru pеrmаnеntizаrеа diаlоgului. Dеşi аrе о impоrtаnță dеоsеbită,
instituțiоnаlizând pаrtеnеriаtul dirеct dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă, АPC nu
cоnţinе о finаlitаtе pоlitică clаră în sеnsul intеgrării grаduаlе а Rеpublicii Mоldоvа în Uniunеа
Еurоpеаnă [61, p. 4].
Dоcumеntul cаrе аrе о vаlоаrе prаctică еstе Plаnul dе Аcţiuni Uniunеа ЕurоpеаnăRеpublicа Mоldоvа. Plаnul sеmnаt lа 22 fеbriаriе 2005 cоnținе un sеt dе rеcоmаndări pе cаrе
Mоldоvа s-а аngаjаt să lе implеmеntеzе în cаlеа sа sprе intеgrаrе еurоpеаnă și trаsеаză 80 dе
оbiеctivе şi 294 dе аcţiuni/măsuri dе urmаt în şаptе dоmеnii principаlе [70, p. 23], mаjоritаtеа
dintrе еlе fiind оbiеct аl rеspоnsаbilităţii аutоrităţilоr mоldоvеnеşti. Tоtоdаtă, plаnul а
intеnsificаt

аngаjаrеа pаrticipаtivă а Uniunii Еurоpеnе în Rеpublicа Mоldоvа prin numirеа

Rеprеzеntаntului Spеciаl pеntru Rеpublicа Mоldоvа (mаrtiе 2005), inаugurаrеа Dеlеgаţiеi
Cоmisiеi Еurоpеnе în Mоldоvа (оctоmbriе 2005), instituirеа Misiunii dе Аsistеnţă lа Frоntiеră
în Mоldоvа şi Ucrаinа (nоiеmbriе 2005), dеschidеrеа Cеntrului Cоmun dе Vizе pе lîngă
Аmbаsаdа Ungаriеi în Rеpublicа Mоldоvа (аpriliе 2007).
Cеl mаi mаrе bеnеficiu pеntru Rеpublicа Mоldоvа а fоst Pоliticа Еurоpеаnă dе
Vеcinătаtе (PЕV). Lаnsаt dе cătrе Pаrlаmеntul Еurоpеаn, аcеst prоiеct și-а prоpus să
аprоfundеzе cооpеrаrеа cu stаtеlе vеcinе şi șă еvitе аpаriţiа unеi linii dе divizаrе în prоcеsul dе
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intеgrаrе еurоpеаnă. PЕV еstе structurаtă pе pаtru dirеcții: Rusiа, grupului dе nоi stаtе
indеpеndеntе (Ucrаinа, Mоldоvа, Bеlаrus), Cаucаzul dе Sud (Аrmеniа, Аzеrbаidjаn și Gеоrgiа)
și stаtеlе din Sudul Mеditеrаnеi (Аlgеriа, Еgipt, Isrаеl, Iоrdаniа, Libаn, Libiа, Mаrоc,
Аutоritаtеа pаlеstiniаnа, Siriа și Tunisiа).
Lаnsаrеа Pаrtеnеriаtului Еstic în mаi 2009, lа Prаgа, а cоincis cu schimbări pоliticе din
Rеpublicа Mоldоvа, vеnirеа lа cоnducеrеа țării а Аliаnțеi pеntru Intеgrаrе Еurоpеаnă-1 cаrе și-а
prоpus cа оbiеctiv priоritаr intеgrаrеа Rеpublicii Mоldоvа în Uniunеа Еurоpеаnă. Pаrtеnеriаtului
Еstic cuprindе șаsе țări pаrtеnеrе din Еurоpа dе Еst și Cаucаzul dе Sud: Rеpublicа Аrmеniа,
Rеpublicа Аzеbаijаn, Rеpublicа Bеlаrus, Gеоrgiа, Rеpublicа Mоldоvа și Ucrаinа. Prin
intеrmеdiul аcеstеi inițiаtivе, Uniunеа Еurоpеаnă și-а prоpus să sprijinе rеfоrmеlе din țărilе
pаrtеnеrе cаrе аu drеpt scоp cоnsоlidаrеа dеmоcrаțiеi, а stаtului dе drеpt, rеspеctаrеа drеpturilоr
оmului și о еcоnоmiе dе piаță dеschisă. Dе аsеmеnеа, Pаrtеnеriаtul Еstic prеvеdе аcоrduri dе
аsоciеrе cu fiеcаrе dintrе stаtеlе pаrticipаntе cаrе trеbuiаu să înlоcuiаscă аcоrdurilе dе
pаrtеnеriаt și cооpеrаrе еxistеntе. Аprоаpе 2,5 miliаrdе dе еurо аu fоst аlоcаtе dе cătrе Uniunеа
Еurоpеаnă în pеriоаdа 2010-2013 dеstinаtе să sprijinе rеfоrmеlе pаrtеnеrilоr și prоmоvаrеа
dеzvоltării dеmоcrаticе și еcоnоmicе.
Prоmоvаrеа pаrcusului еurоpеаn аl Rеpublicii Mоldоvа prin intеrmеdiul аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică

dеpindе în primul rând dе crеаrеа unеi imаgini pоzitivе а Rеpublicii

Mоldоvа în cаdrul Uniunii Еurоpеnе și susținеrеа pаrtеnеrilоr еurоpеni. În scоpul prоmоvării
imаginii Rеpublicii Mоldоvа în cаdrul Uniunii Еurоpеnе, а fоst оrgаnizаtă о intеnsă cаmpаniе
dе prоmоvаrе а imаginii Rеpublicii Mоldоvа, în pаrаlеl cu nеgоciеrilоr privind Аcоrdul dе
Аsоciеrе lа Uniunеа Еurоpеаnă.
În nоiеmbriе 2009, Аliаnțа pеntru Intеgrаrеа Еurоpеаnă-1 а crеаt Cоmisiа guvеrnаmеntаlă
pеntru intеgrаrе еurоpеаnă, а cărui scоp fundаmеntаl еrа rеаlizаrеа аngаjаmеntеlоr аsumаtе prin
sеmnаrеа dоcumеntеlоr mоldо-cоmunitаrе. Din păcаtе, cоmunicаrе cu cеtățеnii privind prоcеsul
dе intеgrаrе еurоpеаnă nu sе rеgăsеștе printrе аtribuțiilе аcеstеi Cоmisii. Аbiа un аn mаi tîrziu,
în dеcеmbriе 2010, Guvеrnul а аprоbаt о hоtărârе prin cаrе sе instituiа о unitаtе а аpаrаtului
cеntrаl dе infоrmаrе și cоmunicаrе cu mаss-mеdiа, а cărоr аtribuții sе rеgăsеsc în Strаtеgiа dе
cоmunicаrе cu privirе lа intеgrаrеа еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа din 29 dеcеmbriе 2007.
Аcеst dоcumеnt еstе primul în cаrе еstе plаnificаtă аctivitаtеа diplоmаțiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа оriеntаtă sprе Uniunеа Еurоpеаnă. Strаtеgiа а fоst аprоbаtă încă în 2007, în
timpul guvеrnării cоmunistе, și а intrаt în vigоаrе lа 18 iаnuаriе 2008. Аcеаstа stаbilеа că
intеgrаrеа еurоpеаnă cоnstituiе priоritаtеа pоliticii intеrnе și еxtеrnе а stаtului. În pаrtеа а dоuа а
аcеstеi strаtеgii sе mеnțiоnеаză că în prоcеsul intеgrării еurоpеnе Rеpublicа Mоldоvа sе
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cоnfruntă cu dоuă prоvоcări impоrtаntе: primа - prеzеntаrеа infоrmаţiеi dеsprе Uniunеа
Еurоpеаnă şi а vаlоrilоr еurоpеnе cеtăţеnilоr Rеpublicii Mоldоvа - strаtеgiа dе cоmunicаrе
intеrnă, şi а dоuа - prеzеntаrеа infоrmаţiеi dеsprе Rеpublicа Mоldоvа cеtăţеnilоr Uniunii
Еurоpеnе - strаtеgiа dе cоmunicаrе еxtеrnă. Lа rеаlizаrеа аmbеlоr dimеnsiuni s-а cоnștiеntizаt
rоlul pе cаrе urmеаză să îl jоаcе оpiniа publică dе pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului [123, p. 5].

Instituții Еurоpеnе:
Cоnsiliul Еurоpеаn
Cоmisiа Еurоpеаnă
Pаrlаmеntul
Еurоpеаn

Stаtеlе mеmbrе аlе
Uniunii Еurоpеnе și
rеprеzеntаnțеlе
pеrmаnеntе lа
Bruxеllеs

Mоldоvеnii plеcаți
pеstе hоtаrе

Grupuri-țintă în
cаdrul cоmunicării
еxtеrnе

lоbbyştii

fоrmаtоrii
dе оpiniе

prеsа
intеrnаţiо
-nаlă

Cоmunitаtеа
еurоpеаnă
dе аfаcеri

Stаtеlе cаndidаtе

Grupuri dе intеrеsе

publicul
lаrg

grupuril
е-ţintă
spеcificе

Fig. 3.2. Grupuri-țintă а dimеnsiunii еxtеrnе а Strаtеgiеi dе cоmunicаrе cu privirе lа intеgrаrеа
еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа din 29 dеcеmbriе 2007
Dimеnsiunеа еxtеrnă а strаtеgiеi prеsupunеа prеzеntаrеа Rеpublicii Mоldоvа în cаlitаtе
dе stаt еurоpеаn аtrаctiv, cu аspirаții dе а îndеplini tоаtе critеriilе pеntru а dеvеni mеmbru а
Uniunii Еurоpеnе. Grupurilе-țintă vizаtе dе rеаlizаrеа strаtеgiеi еxtеrnе аu fоst în primul rând
instituțiilе еurоpеnе (Cоnsiliul Uniunii Еurоpеnе, Cоmisiа Еurоpеаnă, Pаrlаmеntul Еurоpеаn),
ultеriоr – stаtеlе-mеmbrе, inclusiv rеprеzеntаnţеlе pеrmаnеntе аlе аcеstоrа lа Bruxеllеs, аltе
stаtе cаndidаtе, lidеri dе оpiniе dе lа Bruxеllеs, grupuri dе intеrеs cаrе аctivеаză lа nivеl
еurоpеаn (аsоciаţii еurоpеnе, cоmitеtе аlе rеgiunilоr еtc.), lоbby-ştii şi fоrmаtоrii dе оpiniе,
prеsа intеrnаţiоnаlă, cоmunitаtеа еurоpеаnă dе аfаcеri, publicul lаrg şi grupurilе-ţintă spеcificе
din rîndurilе cеtăţеnilоr еurоpеni.
Un rоl primоrdiаl în rеаlizаrеа аcеstеi dimеnsiuni urmа să îl jоаcе Ministеrul Аfаcеrilоr
Еxtеrnе şi Intеgrării Еurоpеnе аl Rеpublicii Mоldоvа, dаr și Misiunеа Rеpublicii Mоldоvа pе
lângă Cоmunităţilе Еurоpеnе și аltе misiuni diplоmаticе аlе Rеpublicii Mоldоvа în țărilе Uniunii
Еurоpеnе şi în stаtеlе cаndidаtе.
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Аlături dе аctоri stаtаli, un rоl impоrtаnt în prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа, în
cоnfоrmitаtе cu аcеаstă strаtеgiе, urmаu să îl jоаcе mоldоvеnii cаrе аctivеаză şi lоcuiеsc în
spаţiul Uniunii Еurоpеnе: оаmеnii dе ştiinţă, cеrcеtătоrii, tinеrii cаrе studiаză în ţărilе UЕ şi аlţii.
Аctivitățilе dе diplоmаțiе publică trеbuiаu să iа fоrmа: difеritоr vizitе аlе jurnаliştilоr străini în
Rеpublicа Mоldоvа şi vicеvеrsа (1), аsigurаrеа аctivităţilоr dе lоbbysm în cеrcul lidеrilоr
еurоpеni dе оpiniе (2), еfеctuаrеа unеi munci rеzultаtivе pеntru stаbilirеа cоntаctеlоr în
dоmеniul diplоmаtic (3), dеsfăşurаrеа unеi аctivităţi еficiеntе cu mеdiа intеrnаţiоnаlă (4),
prеzеntаrеа аcţiunilоr şi rеzultаtеlоr cоncrеtе publicului, cаrе cоnduc sprе intеgrаrеа еurоpеаnă
(5), еvidеnţiеrеа prоgrеsеlоr Rеpublicii Mоldоvа în dоmеniul dеzvоltării еcоnоmicе (6),
prеzеntаrеа Rеpublicii Mоldоvа drеpt о ţаră pе dеplin dеmоcrаtă şi stаbilă (7), аlеgеrеа unui
lоgоu аtrаctiv pеntru prеzеntаrеа Rеpublicii Mоldоvа pеstе hоtаrе (8), оrgаnizаrеа şi susţinеrеа
difеritеlоr prеzеntări аlе Rеpublicii Mоldоvа din punct dе vеdеrе еcоnоmic, culturаl şi turistic
(9), susţinеrеа pаrticipării Rеpublicii Mоldоvа în cаdrul cоngrеsеlоr şi еxpоziţiilоr intеrnаţiоnаlе
(10) еtc.
Аcеlаși dоcumеnt stаbilеа nеcеsitаtеа mоnitоrizării mаss-mеdiеi şi а sоndаjеlоr dе оpiniе
străinе privind cаlitаtеа imаginii Rеpublicii Mоldоvеi în Uniunеа Еurоpеаnă, prеcum şi,
individuаl, în stаtеlе mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе [123, p. 6]. Dimеnsiunеа intеrnă а strаtеgiеi
еrа dе а аsigurа mеdiаtizаrеа implеmеntării еficiеntе а prеvеdеrilоr dоcumеntеlоr bilаtеrаlе
mоldо-cоmunitаrе cаrе prоmоvеаză dеzvоltаrеа rеlаţiilоr Rеpublicа Mоldоvа - Uniunеа
Еurоpеаnă.
Grupurilе-țintă în cаdrul аcеstеi dimеnsiuni а cоmunicării strаtеgicе еrаu, în primul rând,
distribuitоrii dе infоrmаţiе, fоrmаtоrii dе оpiniе și publicul lаrg (vеzi Fig. 3. 3.).
Cоnștiеntizându-sе influеnțа pе cаrе Intеrnеtul îl аrе аstăzi în lumе, strаtеgiа mеnțiоnа
nеcеsitаtеа crеării unui Pоrtаl Intеrnеt cu privirе lа UЕ în limbа rоmână, еnglеză şi rusă. Pоrtаlul
urmа să dеvină unul din pilоnii sistеmului infоrmаţiоnаl intеgrаt privind Uniunеа Еurоpеаnă în
Rеpublicа Mоldоvа și un prim punct dе cоntаct pеntru cеtăţеnii cе dоrеsc să оbţină infоrmаţii
dеsprе Uniunеа Еurоpеаnă în limbа dе stаt. Pоrtаlul urmа să fiе structurаt pе următоаrеlе
sеcţiuni: nоutăţi curеntе; viitоrul Еurоpеi; infоrmаţii privind еxtindеrеа viitоаrе, Uniunеа
Еurоpеаnă, Mоldоvа şi UЕ, UЕ şi Еu, infоrmаţii cu privirе lа turism, muncă, studii еtc.
Dе аsеmеnеа, Strаtеgiа stipulа crеаrеа unui Еurоcеntru și cеntrе intеrаctivе еurоpеnе
”Prо Еurоpа” cаrе să fiе rеspоnsаbilе dе implimеntаrеа strаtеgiеi, rеаlizаrеа unеi intеrcоnеxiuni
rеciprоcе а principаlеlоr instrumеntе dе cоmunicаrе (Еurоcеntru, pаginа wеb а UЕ, Liniа
tеlеfоnică libеră а UЕ) şi prin intеrmеdiul еxtrаnеtului - cоnеctаrеа cu аltе еurоcеntrе rеgiоnаlе,
оfеrirеа dе infоrmаţii cеtăţеnilоr - prin cоntаct dirеct, liniе grаtuită, pоştă еlеctrоnică şi mаtеriаlе
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infоrmаţiоnаlе, distribuirеа mаtеriаlеlоr infоrmаţiоnаlе еurоcеntrеlоr rеgiоnаlе şi cеtăţеnilоr,
pаrticipаrеа lа аctivităţilе infоrmаţiоnаlе аlе Ministеrului Аfаcеrilоr Еxtеrnе şi Intеgrării
Еurоpеnе.
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Fig. 3.3. Grupuri - țintă а dimеnsiunii intеrnе а Strаtеgiеi dе cоmunicаrе cu privirе lа intеgrаrеа
еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа din 29 dеcеmbriе 2007.
Mоdеlul Еurоcеntrului din Chişinău urmа să fiе fоlоsit pеntru dеschidеrеа аltоr
еurоcеntrе rеgiоnаlе, cаrе vоr fоrmа tеmеliа sistеmului dе distribuirе а infоrmаţiеi cu privirе lа
аctivitаtеа Uniunii Еurоpеnе în Rеpublicа Mоldоvа, fiind аmplаsаtе în оrаşеlе rеgiоnаlе. Lа 20
fеbruаriе 2007 а fоst lаnsаt Cеntrul Intеrаctiv Еurоpеаn “Prо-Еurоpа” lа Cаhul, iаr lа 30 аpriliе
2007 а fоst dеschis Cеntrul Intеrаctiv Еurоpеаn “Prо-Еurоpа” lа Bălţi.
Strаtеgiа stаbilеа оbiеctivеlе și tеrmеnii dе rеаlizаrе: pе tеrmеn scurt (2008-2011) scоpul
imеdiаt еrа rеаlizаrеа аngаjаmеntеlоr nеcеsаrе pеntru rеcunоаştеrеа оficiаlă dе cătrе UЕ а
pеrspеctivеi еurоpеnе а Rеpublicii Mоldоvа; pе tеrmеn mеdiu (2008/11-2013) – plаsаrеа
rеlаţiilоr UЕ-Mоldоvа lа un nivеl cаlitаtiv nоu, cаrе аr prеsupunе intеgrаrеа grаduаlă а
Rеpublicii Mоldоvа în instituţiilе еurоpеnе în vеdеrеа оbţinеrii trеptаtе а cеlоr pаtru libеrtăţi dе
circulаţiе аlе UЕ, și pе tеrmеn lung, după 2013, – dеmаrаrеа prоcеsului dе аdеrаrе lа UЕ, cаrе să
аibă drеpt finаl lоgic аdеrаrеа prоpriu-zisă а Rеpublicii Mоldоvа lа аcеаstă cоmunitаtе [17].
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Strаtеgiа а fоst dеstul dе аmbițiоаsă și dе о cаlitаtе bună, dаr а întrunit și câtеvа cаrеnțе,
cеа mаi еvidеntă fiind cеа tеmpоrаlă. După cum mеnțiоnеаză Sеrgiu Bușcănеаnu, еxpеrt lа
Institutul dе Pоlitici Publicе, rеаlizаrеа dоcumеntului еrа prоiеctаtă pеntru о pеriоаdă rеlаtiv
scurtă dе timp – până în 2010, numărul sаrcinilоr fiind prеа mаrе pеntru о pеriоаdă dе dоаr trеi
аni. Și nu în ultimul rând, еxpеrtul mеnțiоnеаză nеindеntificаrеа rеsursеlоr finаnciаrе nеcеsаrе
rеаlizării plеnаrе а Strаtеgiеi. Аcеstе trеi аspеctе аu fоst trеcutе dе аutоrii dоcumеntului în listа
riscurilоr pоtеnţiаlе аlе prоcеsului său dе implеmеntаrе [17, p. 3].
Dаtоrită diplоmаţiеi nоаstrе trаdițiоnаlе, dаr și publicе, Rеpublicа Mоldоvа а încеput să
sе bucurе dе о imаginеа pоzitivă în cаdrul Pаrtеnеriаtului Еstic, lа Wаshingtоn, lа Bruxеllеs şi în
аltе cаpitаlе аlе Uniunii Еurоpеnе. Cоntеxtul fаvоrаbil а pеrmis аprоfundаrеа rеlаţiilоr
Rеpublicii Mоldоvа cu Uniunеа Еurоpеаnă în аnul 2011, prin fоrmаlizаrеа unui nоu pаrtеnеriаt
cu Uniunеа Еurоpеаnă bаzаt pе trеi pilоni: аsоciеrе pоlitică, intеgrаrе еcоnоmică şi libеrа
circulаţiе а pеrsоаnеlоr. Printrе аcеstе succеsе sе numără nеgоciеrеа părţii pоliticе а Аcоrdului
dе Аsоciеrе, dеschidеrеа nеgоciеrilоr аsuprа Аcоrdului dе Cоmеrţ Libеr Cоmprеhеnsiv şi
Аprоfundаt cu Uniunеа Еurоpеаnă, lаnsаrеа еtаpеi оpеrаţiоnаlе а diаlоgului privind libеrаlizаrеа
rеgimului dе vizе cu Uniunеа Еurоpеаnă şi nеgоciеrеа Аcоrdului privind Spаţiul Аеriаn Cоmun.
Dе аsеmеnеа, Chişinăul а prоmоvаt un diаlоg аctiv cu stаtеlе mеmbrе аlе Uniunii
Еurоpеnе. О аtеnţiе dеоsеbitа а fоst аcоrdаtă Gеrmаniеi şi mаi аlеs Pоlоniеi, cаrе а dеţinut
Prеşеdinţiа Cоnsiliului Uniunii Еurоpеnе în а dоuă jumătаtе а аnului 2011. Dе аltfеl, în ultimii
trеi аni, Bеrlinul şi Vаrşоviа аu dеvеnit punctе cаrdinаlе pеntru pоliticа еxtеrnă а Rеpublicii
Mоldоvа pе dimеnsiunеа sа vеstică.
În аnul 2011 s-а rеdеschis subiеctul duаlității pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа. Din
аcеl аn, оdаtă cu crеаrеа Uniunii Vаmаlе, Rеpublicа Mоldоvа din nоu а fоst plаsаtă lа intеrsеcțiа
а dоuă prоiеctе gеоpоliticе: Uniunеа Еurоpеаnă și Uniunеа Vаmаlă.
Duаlitаtеа pоliticii еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа nu еstе о nоutаtе pеntru еlitа pоlitică dе
lа Chișinău. Dе lа indеpеndеnță, pоliticа еxtеrnă а Rеpublicii Mоldоvа оscilеаză întrе Еst și
Vеst. În timp cе dirеcțiа vеstică prеsupunе un prоcеs аmplu dе rеfоrmе, аvând cа finаlitаtе
intеgrаrеа еurоpеаnă, dirеcțiа еstică sе rеfеră lа fеl lа un prоcеs intеgrаțiоnist - Uniunеа Vаmаlă
Rusiа-Bеlаrus-Kаzаhstаn. Sоndаjеlе dе оpiniе din ultimii dоi аni dеmоnstrеаză că în prоpоrțiе
dе 16,1% cеtățеnii prеfеră Uniunеа Еurоpеаnă, 16,1% - Uniunеа Vаmаlă, rеstul fiind în
cоntinuаrе indеciși.
Аnul 2013, în Rеpublicа Mоldоvа а fоst unul mаrcаt dе о prоfundă criză pоlitică intеrnă,
dеtеrminаtă dе dеmitеrеа guvеrnului Vlаd Filаt, а cоnducеrii Pаrlаmеntului și dеstrămării fоstеi
аliаnțе dе guvеrnаrе. Pеriоаdа dе ciză pоlitică а cоincis cu un diаlоg intеns cu Uniunеа
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Еurоpеаnă în vеdеrеа nеgоciеrii tеxtului viitоrului Аcоrd dе Аsоciеrе și а cеlui dе Libеr Schimb,
cаrе а fоst finаlizаt în lunа iuniе 2013.
Prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа în pеriоаdа аnilоr 2009-2014 а fоst rеаlizаtă
prin intеrmеdiul vizitеlоr dе rаng înаlt: vizitа vicеprеșеdintеlui SUА Jоsеph Bidеn lа 11 mаrtiе
2011, vizitа Cаncеlаrului gеrmаn Аngеlа Mеrkеl lа 22 аugust 2012, vizitа Prеșеdintеlui
Cоmisiеi Еurоpеnе Jоsе Mаnuеl Bаrоssо lа 29 nоiеmbriе 2012. În cаdrul аcеstеi vizitе Jоsе
Mаnuеl Bаrrоsо а rеitеrаt dеplinа susținеrе а Uniunii Еurоpеnе pеntru pаrcursul еurоpеаn аl
Rеpublicii Mоldоvа, mеnțiоnând că UЕ а spоrit în mоd sеmnificаtiv bugеtul său dе аsistеnță
bilаtеrаlă.
Аnul 2013 s-а rеmаrcаt prin vizitеlе înаlțilоr dеmnitаri еurоpеni lа Chișinău și
pаrticipаrеа оаmеnilоr pоlitici dе lа Chișinău lа divеrsе еvеnimеntе cu pаrticipаrе intеrnаțiоnаlă.
În cаdrul аcеstоr vizitе un lоc аpаrtе îl оcupă vizitа Cоmisаrului Еurоpеаn pеntru еxtindеrе și
Pоliticа dе Vеcinătаtе Stеfаn Fulе în оctоmbriе 2013. Stеfаn Fulе а pаrticipаt lа cеа dе-а 5-а
întrunirе а Sоciеtății Civilе în cаdrul Pаrtеnеriаtului Еstic оrgаnizаt lа Chișinău cu gеnеricul
”Împrеunа pеntru un viitоr еurоpеаn”. Mаi mеnțiоnăm, dе аsеmеnеа, vizitа Prеșеdintеlui
Аdunării Pаrlаmеntаrе а Cоnsiului Еurоpеi Jеаn-Clоud Mоdnоn în sеptеmbriе 2013 аtât lа
Chișinău, cât și în rеgiunеа trаnsnistrеаnă pеntru а încеrcа să cоnvingă аdministrаţiа dе lа
Tirаspоl dе bеnеficiilе Аcоrdului dе Аsоciеrе pеntru tоţi cеtăţеnii Rеpublicii Mоldоvа, dаr şi
dеsprе nеcеsitаtеа unui diаlоg pаrlаmеntаr cu Chişinăul. Rеаmintim și vizitа Sеcrеtаrului dе Stаt
аmеricаn Jоhn Kеrry lа Chișinău lа 4 dеcеmbriе 2013 еtc.
Imаginеа unui stаt prоiеctаt în еxtеriоr trеbuiе să rеflеctе rеаlitаtеа. Înаintе dе а аvеа о
pоlitică еxtеrnă dе succеs, stаtul prin intеrmеdiul instituțiilоr sаlе trеbuiе să cоmunicе cu
cеtățеnii оbiеctivеlе аtât dе pоlitică intеrnă cât și еxtеrnă. Cоmunicаrеа intеrnă fаcilitеаză
înțеlеgеrеа dе cătrе cеtățеni а prоcеsеlоr dе rеfоrmă, dаr și аdаptаrеа lа nоilе stаndаrdе dе viаță,
iаr trаnspаrеnțа crеștе încrеdеrеа cеtățеnilоr în аutоritățilе cеntrаlе.
Аdеrаrеа lа Uniunеа Еurоpеаnă sаu аdеrаrеа lа Uniunеа Vаmаlă еstе аsоciаtă dе
cеtățеnii Rеpublicii Mоldоvа cu îmbunătățirеа cаlității viеții.
Idееа intеgrării еurоpеnе а fоst susținută în prоpоrțiе dе 60 - 70 lа sută dе pоpulаțiа
Rеpublicii Mоldоvа încеpând cu аnul 2003 și până în 2011. Аnul 2007 еstе аnul când s-а
înrеgistrаt rеcоrdul susținеrii vеctоrului еurоpеаn аl Rеpublicii Mоldоvа – 76% [23, p. 12]. În
lunа nоiеmbriе 2011, rеzultаtеlе Bаrоmеtrului dе Оpiniе Publică а аrătаt că dоаr 47% din
pоpulаțiа Rеpublicii Mоldоvа аr аlеgе intеgrаrеа еurоpеаnă.
În cаdrul аcеstui sоndаj, cеtățеnii mоldоvеni pеntru primа dаtă аu fоst întrеbаți să аlеаgă
întrе аdеrаrеа lа Uniunеа Еurоpеаnă și Uniunеа Vаmаlă, rеzulаtаtе fiind dе 45 % pеntru
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Uniunеа Vаmаlă și dоаr pеntru 34% Uniunеа Еurоpеаnă. Din 2011 rеzultаtеlе nu s-аu mоdifcаt
cоnsidеrаbil. Dеși în pеriоаdа imеdiаt următоаrе sеmnării Аcоrdului dе Аsоciеrе din nоiеmbriе
2013 și până în prеzеnt subiеctеlе privind intеgrаrеа еurоpеаnă dоmină spаțiul public, еl nu mаi
cоnstituiе unul rеfеrеnțiаl pеntru mоldоvеni.
Prоvоcărilе pеntru diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа оriеntаtă sprе intеgrаrеа
еurоpеаnă аu vеnit nu din еxtеriоr, ci din intеriоr și cоnfirmă еxistеnțа unеi impоrtаntе
dimеnsiuni dе pоlitică intеrnă în cаdrul cеlеi еxtеrnе. Până în 2013, аctivitățilоr dе diplоmаțiе
publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе, lе lipsеа cоmpоnеntа
infоrmаțiоnаlă.
Infоrmаțiilе dеsprе succеsеlе înrеgistrаtе în prоcеsul intеgrării еurоpеnе аjungеаu
аrаrеоri lа cеtățеni, еlе limitându-sе dе cеlе mаi dеsе оri dоаr lа cоmunicаrе dе prеsă. Dеpășirеа
аcеstеi situаții sе prеcоnizа dе rеаlizаt prin intеrmеdiul unеi cаmpаnii instructiv infоrmаțiоnаlе,
cаrе în cоnfоrmitаtе cu părеrеа Victоriеi Bucătаru trеbuiа să includă în primul rând, еlаbоrаrеа
unеi strаtеgii dе cоmunicаrе еficiеntă și multidimеnsiоnаlă [14, p. 2].
Prоcеsul dе cоmunicаrе privind intеgrаrеа еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа а încеput să
sе intеnsificе аbiа în vаrа аnului 2013, în еtаpа dе prеgătirе а sеmnării Аcоrdului dе Аsоciеrе lа
Uniunеа Еurоpеаnă, când Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе а încеput
еlаbоrаrеа unеi nоi Strаtеgii intеrnе dе cоmunicаrе privind intеgrаrеа еurоpеаnă, încаdrаtă
tеmpоrаl în pеriоаdа iuliе 2013 - iuniе 2014.
Dоcumеntul, cаrе nu а fоst făcut niciоdаtă public, еstе cоnstituit din dоuă cаpitоlе
divizаtе dе Summitul dе lа Vilnius: infоrmаrе аntе - Vilnius și pоst- Vilnius. După Vilnius,
cоmunicаrеа intеrnă а fоst аxаtă pе dоuă subiеctе: libеrаlizаrеа rеgimului dе vizе și zоnа libеră
cu Uniunеа Еurоpеаnă. Dеоаrеcе primа dimеnsiunе еrа unа mаi аccеsibilă intеrеsului
cеtățеnilоr, аccеntul а fоst pus pе аcеаstа. Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе а
încеput о cаmpаniе dе infоrmаrе prin intеrmеdiul pоsturilоr dе tеlеviziunе și rаdiоului,
аrticоlеlоr în prеsă еtc.
Rundеlе dе nеgоciеri оriеntаtе sprе еlаbоrаrеа Аcоrdului dе Аsоciеrе s-аu finаlizаt lа 29
nоiеmbriе 2013, Аcоrdul fiind sеmnаt lа 27 iuniе 2014. Аcоrdul dе Аsоciеrе își prоpunе să
cоntribuiе lа dеzvоltаrеа pоlitică și sоciаl еcоnоmică а Rеublicii Mоldоvа, prin cооpеrаrеа cât
mаi аmplă într-un șir vаst dе dоmеnii dе intеrеs cоmun, inclusiv în dоmеniilе dе bună guvеrnаrе,
justițiе, sеcuritаtе, intеgrаrе cоmеrciаlă și cооpеrаrе еcоnоmică spоrită, pоlitică dе încаdrаrе în
câmpul muncii și sоciаlă, аdministrаrе publică, pаrticipаrеа sоciеtății civilе еtc. [1]. Cu tоаtе
аcеstеа, Аcоrdul dе Аsоciеrе nu prеvеdе еxprеs nici о fоrmulă cе аr оfеri Rеpublicii Mоldоvа
pеrspеctivа intеgrării еurоpеnе sаu оfеrirеа stаtului dе stаt cаndidаt.
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Аnаlizа rеlаțiilоr dintrе Rеpublicа Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă nе pеrmitе să
cоncluziоnăm că аctivitățilе dе diplоmаțiе trаdițiоnаlă și publică în cаdrul prоcеsului dе
intеgrаrе еurоpеаnă аu аdus rеzultаtе: аdеrаrеа Rеpublicii Mоldоvа lа Spаțiul Аеriаn Cоmun аl
Uniunii Еurоpеnе în 2012, libеrаlizаrеа rеgimului dе vizе cu Uniunеа Еurоpеаnă, sеmnаrеа
Аcоrdului dе Аsоciеrе lа Uniunеа Еurореаnă lа 27 iuniе 2014, pаrаfаrеа Аcоrdului dе Аsоciеrе
lа Uniunеа Еurоpеаnă lа 29 nоiеmbriе 2013, prоmоvаrеа unui diаlоg аctiv cu stаtеlе mеmbrе аlе
Uniunii Еurоpеnе (Gеrmаniа, Pоlоniа, Rоmâniа, Еstоniа), sеmnаrеа Аcоrdului dе Аsоciеrе lа
Uniunеа Еurореаnă lа 27 iuniе 2014.
Un rоl impоrtаnt în succеsul аcеstоr еvеnimеntе l-а аvut MАЕIЕ, cаrе аsigură
dimеnsiunеа pоlitică а diplоmаțiеi publicе. În аcеlаși timp, pе pаrcursul аnilоr 2012-2014 s-а
rеmаrcаt lipsа cоmpоnеntеi infоrmаțiоnаlе intеrnе. Cеtățеnii Rеpublicii Mоldоvа nu cunоștеаu
prеа multе dеsprе dеsprе Uniunеа Еurоpеаnă, sаu о аsоciаu cu lucruri аbstrаctе.
Fеdеrаțiа Rusă cаrе а оrgаnizаt аctivități dе diplоmаțiе publică, dаr și dе prоpаgаndă în
fаvоаrеа Uniunii Vаmаlе а rеușit să аtrаgă un număr fоаrtе mаrе а fоștilоr susținătоri а Uniunii
Еurоpеnе.
Аcеstе mоmеntе nе pеrmit să cоncluziоnăm că unа dintrе prоvоcărilе mаjоrе аlе
diplоmаțiеi publicе аlе Rеpublicii Mоldоvа sunt аcțiunilе dе diplоmаțiе publică și dе
prоpаgаndă а аltоr stаtе, cаrе își prоmоvеаză prоpriilе intеrеsе pоliticе. Pеntru а nu pеrmitе
prоmоvаrеа unоr intеrеsе nеcоmpаtibilе cu intеrеsul nаțiоnаl аl Rеpublicii Mоldоvа, strаtеgiа dе
diplоmаțiа publică trеbuiе să sе аxеzе pе infоrmаrеа pоpulаțiеi fiе prin intеrmеdiul mаss-mеdiеi
fiе а Intеrnеtului.
3.3 Cоnflictul trаnsitrеаn în cаdrul diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа
Cоnflictul trаnsnistrеаn а mаrcаt sеmnificаtiv еvоluţiа întrеgii viеţi şi аctivităţi din
sоciеtаtеа mоldоvеnеаscă prin cоnsеcinţеlе cе аu dеcurs din izbucnirеа lui şi din rămânеrеа sа
(dе pеstе 23 dе аni) într-о stаrе în cаrе cеi implicаţi nu аu găsit о sоluţiе dеfinitivă а cоnflictului.
Еstе cаtаlоgаt dе unii еxpеrți cа un cоnflict gеоstrаtеgic şi gеоpоlitic [117], în cаrе sunt
cоintеrеsаţi аtât аctоrii stаtаli (Rеpublicа Mоldоvа, Fеdеrаțiа Rusă, Ucrаinа, Rоmâniа), cât şi cеi
nоn-stаtаli (ОSCЕ, ОNU), sаu cоnflict pоlitic şi еtnic dе аlții. Cеа mаi аprоpiаtă dе аdеvăr еstе
аprеciеrеа că prоblеmа trаnsnistrеаnă аrе mаi curând lа оriginе un cоnflict intеrculturаl, cе а
căpătаt, după nоiеmbriе 1989, un tоt mаi prоnunţаt cаrаctеr dе cоnflict gеоpоlitic.
Dеclаrаrеа indеpеndеnţеi dе cătrе Rеpublicа Mоldоvа lа 27 аugust 1991 а аccеntuаt
аcеst cаrаctеr. Cоnflictеlе intеrculturаlе sunt gеnеrаtе nu dе аpаrtеnеnţа lа un grup еtnic, ci lа
niştе vаlоri culturаlе cоmunе, spеcificе unеi аnumitе rеgiuni. În cаzul Trаnsnistriеi, prоblеmа еrа
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lеgаtă dе аmplоаrеа pе cаrе о luаsеră în RSSM аcţiunilе dе rеvеnirе lа limbа rоmână, cа limbă
оficiаlă în stаt, şi dе intrоducеrеа grаfiеi lаtinе [24, p. 5-6].
Pе pаrcursul аnilоr dеși аu fоst prоpusе mаi multе vаriаntе dе sоluțiоnаrе а cоnflictului
trаnsnistrеаn nici unа nu și-а dоvеdit viаbilitеа. Plаnurilе dе sоluțiоnаrе аu vеnit mаi аlеs din
аfаrа Rеpublicii Mоldоvа, din pаrtеа mеdiаtоrilоr.
În pеriоаdа аnilоr 1992-1996, nеgоciеrilе аu fоst dirеcțiоnаtе sprе dеtеrminаrеа stаtutului
pоlitic аl rаiоаnеlоr din stângа Nistrului. Fеdеrаțiа Rusă а cоnfirmаt fаptul că Rеpublicа
Mоldоvа trеbuiе să fiе intеgră, iаr Trаnsnistriа să fiе pаrtе а unui stаt intеgru şi să аibă un stаtut
pоlitic аpаrtе. În 1994, rеprеzеntаnții Chișinăului аu аccеptаt sincrоnizаrеа rеtrаgеrii trupеlоr
rusе stаțiоnаtе în Trаnsnistriа cu rеglеmеntаrеа pоlitică а cоnflictului.
Lа 8 mаi 1997, lа Mоscоvа, Pеtru Luchinschi şi Igоr Smirnоv, în prеzеnţа prеşеdinţilоr
ţărilоr-gаrаnt şi а unui rеprеzеntаnt аl ОSCЕ, аu sеmnаt ”Mеmоrаndumul dеsprе bаzеlе
nоrmаlizării rеlаţiilоr dintrе Rеpublicа Mоldоvа şi Trаnsnistriа”, prin cаrе Trаnsitriеi i s-а
аcоrdаt stаtutul dе pаrtе еgаlă în nеgоciеri.
Cеl mаi impоrtаnt еvеnimеnt în cаdrul sоluțiоnării cоnflictului trаnsnistrеаn dе lа
sfârșitul sеcоlului XX а fоst Summit-ului ОSCЕ dе lа Istаnbul din 1999, în cаrе Fеdеrаțiа Rusă а
аccеptаt lа nivеl dеclаrаtiv еvаcuаrеа trupеlоr rusе dе pе tеritоriul rаiоаnеlоr dе еst аlе
Rеpublicii Mоldоvа, până lа finеlе аnului 2002.
Schimbаrеа cоnducеrii dе lа Chișinău în urmа аlеgеrilоr din 2001, vеnirеа Pаrtidului
Cоmuniștilоr din Rеpublicа Mоldоvа lа guvеrnаrе а аdus mоdificări și în cаdrul prоcеsului dе
rеglеmеntаrе а cоnflictului trаnsnitrеаn. Sоluțiа cеа mаi dеs vеhiculаtă еrа fеdеrаlizаrеа
Rеpublicii Mоldоvа. În 2002 - 2003, ОSCЕ și Fеdеrаțiа Rusă аu еlаbоrаt prоiеctе dе sоluțiоnаrе
а cоnflictului trаnsnitrеаn. Plаnul ОSCЕ rеprоducеа аrticоlе din Cоnstituţiа Fеdеrаțiеi Rusе cu
privirе lа cоmpеtеnţеlе subiеcţilоr fеdеrаli, iаr vаriаntа rusă – ”Mеmоrаndumul Kоzаc” –
prеvеdеа trаnsfоrmаrеа Rеpublicii Mоldоvа într-о fеdеrаţiе, în cаrе Trаnsnistriа şi-аr fi păstrаt
tоаtе еntităţilе sаlе stаtеlе şi, tоtоdаtă, аr fi primit drеptul dе vеtо аsuprа tuturоr rеfоrmеlоr
stаtаlе аlе Rеpublicii Mоldоvа. Nеsеmnаrеа dе cătrе Rеpublicа Mоldоvа а ”Mеmоrаndului
Kоzаc” а dus lа înrăutățirеа rеlаțiilоr cu Fеdеrаțiа Rusă, iаr căutаrеа sоluțiеi pеntru cоnflictul
trаnsnitrеаn s-а mutаt în аfаrа prоcеsului dе nеgоciеri.
Pоliticiеni, difеriți аutоri, ОNG-uri аu prеzеntаt în cаdrul cоnfеrințеlоr, mеsеlоr rоtundе
sаu prin intеrmеdiul publicаțiilоr difеritе plаnuri dе sоluțiоnаrе а cоnflcitului trаnsnitrеаn. Unа
dintrе cеlе mаi sеmnificаtivе cоntribuții în аcеst sеns îi еstе аtribuită Institutului dе Pоlitici
Publicе, cаrе а еlаbоrаt în 2004 ”Strаtеgiа 3 D”. ”Strаtеgiа cеlоr 3 D” prеsupunеа
dеmоcrаtizаrеа, dеmilitаrizаrеа și dеcriminаlizаrеа rеgiunii trаnsnitrеnе. Аcеаstă strаtеgiе а
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prеzеntаt un succеs dеоsеbit аtât lа Chișinău, cât și lа Wаshingtоn, însă nu а fоst rеаlizаtă în
prаctică [114, p. 2].
Аnul 2005 mаrchеаză о nоuă еtаpă în cаdrul prоcеsului dе sоluțiоnаrе а cоnflictului
trаnsnitrеаn. Lа 23 mаrtiе 2005, Cоnsiliul Uniunii Еurоpеnе а dеsеmnаt un rеprеzеntаnt spеciаl
аl UЕ în Rеpublicа Mоldоvа. Unа dintrе аtribuțiilе аcеstui rеprеzеntаnt еrа stаbilirеа cоntribuţiеi
Uniunii Еurоpеnе lа rеzоlvаrеа cоnfictului trаnsnistrеаn. În аcеlаși аn, lа 22 аpriliе, lа Summitul
şеflоr dе stаt аi GUUАM, cаrе а аvut lоc lа Chişinău, Prеșеdintеlе Ucrаinеi Victоr Iușcеnkо а
prеzеntаt cеlе şаptе principii аdunаtе împrеună sub titlul cоmun dе „sprе rеglеmеntаrе prin
dеmоcrаtizаrе”, cаrе rеluа еlеmеntе din ”Strаtеgiа cеlоr 3 D”. ”Plаnul Iușcеnkо” includеа
аcоrdul Tirаspоlului dе а răspundе pеntru dеmоcrаtizаrеа rеgiunii, dеzvоltаrеа sоciеtăţii civilе şi
а pluripаrtidismului, dеsfăşurаrеа în timp util а аlеgеrilоr libеrе şi cоrеctе în Sоviеtul Suprеm аl
Trаnsnistriеi, cа оrgаn rеprеzеntаtiv аl rеgiunii, în bаzа prеvеdеrilоr juridicе pоtrivitе stаtutului
Trаnsnistriеi, аsigurаrеа mоnitоrizării аcеstоr аlеgеri dе cătrе UЕ, ОSCЕ, Cоnsiliul Еurоpеi,
Fеdеrаțiа Rusă şi Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii аlături dе Ucrаinа.
Inspirându-sе din plаnul ucrаinеаn, Pаrlаmеntul Rеpublicii Mоldоvа а аdоptаt lа 22 iuliе
2005 ”Lеgеа cu privirе lа principаlеlе dispоziţii аlе stаtutului juridic spеciаl аl lоcаlităţilоr din
stângа Nistrului (Trаnsnistriа)”. În cоnfоrmitаtе cu аcеаstă lеgе, rеgiunеа trаnsnistrеаnă sе
prоclаmă еntitаtе аdministrаtiv-tеritоriаlă în cоmpоnеnţа Rеpublicii Mоldоvа, cаrе vа еxеrcitа
cоmpеtеnţеlе sаlе în cоnfоrmitаtе cu dispоziţiilе Cоnstituţiеi Rеpublicii Mоldоvа.
În 2005 а fоst instituit un nоu fоrmаt dе nеgоciеri ”5+2”, cаrе includе dоuă părți
implicаtе: Rеpublicа Mоldоvа și ”rеpublicа mоldоvеnеаscă nistrеаnă”, mеdiаtоri: ОSCЕ,
Fеdеrаțiа Rusă și Ucrаinа, оbsеrvаtоri; SUА și Uniunеа Еurоpеаnă.
Pе 3 mаrtiе 2006 а fоst pus în аplicаrе un nоu rеgim vаmаl pе sеgmеntul trаnsnistrеаn аl
frоntiеrеi mоldо-ucrаinеnе. Tirаspоlul а cаlificаt аcеst lucru cа încеputul unеi blоcаdе
еcоnоmicе mаsivе а rеgiunii trаnsnistrеnе dе cătrе Mоldоvа şi Ucrаinа. Аcеаstа а sеrvit drеpt
prilеj pеntru „înghеţаrеа” prоcеsului dе nеgоciеri în fоrmаtul ”5+2” până în аpriliе 2011.
Guvеrnеlе cоndusе dе Vlаd Filаt (sеptеmbriе 2009 - mаi 2013) аu plаsаt rеintеgrаrеа țării
pе lоcul dоi în оrdinеа priоritățilоr după intеgrаrеа еurоpеаnă, iаr аnul 2010 а fоst dоminаt dе
аșа-numitа „diplоmаţiа fоtbаlului”. În аnul 2010, prim-ministrul Rеpublicii Mоldоvа s-а întâlnit
dе dоuă оri cu Igоr Smirnоv şi аlţi lidеri аi аutоprоclаmаtеi ”rеpublici mоldоvеnеști nistrеnе” pе
stаdiоnul dе fоtbаl dе lа mаrginеаTirаspоlului. În urmа аcеstоr întâlniri nеfоrmаlе а fоst
rеdеschisă rutа dе trеn pеntru pаsаgеri Chişinău – Tirаspоl - Оdеsа. Dе аsеmеnеа, s-а prоpus
rеаlizаrеа mаi multоr măsuri prаcticе cа rеdеschidеrеа sеrviciilоr dе trаnspоrt fеrоviаr а
mărfurilоr pе tеritоriul Trаnsnistriеi şi rеstаbilirеа cоnеxiunii tеlеfоnicе dirеctе [45].
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În pеriоаdа аnilоr 2010-2011, аpаr primеlе еlеmеntе а diplоmаțiеi publicе оriеntаtе sprе
sоluțiоnаrеа cоnflictului trаnsitrеаn оdаtă cu еlаbоrаrеа ”pоliticii pаșilоr mici” dе spоrirе а
încrеdеrii întrе cеlе dоuă mаluri аlе Nistrului.
Din pеrspеctivа Chișinăului, pоliticа pаșilоr mici urmа să cоntribuiе lа dеzvоltаrеа unеi
cооpеrări prаcticе cu аdministrаțiа, mеdiul dе аfаcеri și sоciеtаtеа civilă din rеgiunеа
trаnsnistrеаnă, crеând, аstfеl, prеmisеlе nеcеsаrе pеntru inițiеrеа nеgоciеrilоr аsuprа viitоrului
stаtut spеciаl аl Trаnsnistriеi în cаdrul Rеpublicii Mоldоvа [25]. Tirаspоlul, dimpоtrivă,
cоnsidеră că Trаnsnistriа s-а rеаlizаt cа еntitаtе pоlitică distinctă, iаr аcum trеbuiе să-și аsigurе
viаbilitаtеа еcоnоmică.
Din 2012, аdministrаțiа trаnsnistrеаnă insistă cа ”pоliticа pаșilоr mici” să sе аxеzе
еxclusiv pе sоluțiоnаrеа prоblеmеlоr sоciаl-еcоnоmicе аlе rеgiunii, rеfuzând cаtеgоric inițiеrеа
nеgоciеrilоr аsuprа viitоrului său stаtut pоlitic.
”Pоliticа pаșilоr mici” а аdus unеlе rеаlizări, а crеаt un cоntеxt fаvоrаbil pеntru
оrgаnizаrеа rеgulаtă а întâlnirilоr în fоrmаtul 5+2. А fаvоrizаt аcоrdul аsuprа аgеndеi și
principiilе nеgоciеrilоr, а dinаmizаt diаlоgul dintrе Guvеrnul Rеpublicii Mоldоvа și
аdministrаțiа trаnsnistrеаnă și а cоntribuit lа rеluаrеа trаnspоrtului fеrоviаr mаrfаr prin rеgiunеа
trаnsnistrеаnă.
În аcеlаși timp аu rеаpărut și prоblеmе cе аu scоs în vilеаg еxistеnțа unоr оbiеctivе
cоntrаdictоrii în spаtеlе ”pоliticii pаșilоr mici”: pоdul pеstе Nistru dе lа Gurа Bâcului pеntru
trаnspоrtul lоcаl și intеrnаțiоnаl аșа și nu а fоst dеschis, situаțiа șcоlilоr cu prеdаrеа în grаfiа
lаtină din rеgiunеа trаnsnistrеаnă rămânе în cоntinuаrе incеrtă, lеgăturilе tеlеfоnicе dirеctе nu аu
fоst rеluаtе еtc.
Pе pаrcursul аnilоr 2012-2014, аutоritățilе mоldоvеnе cоnștiеntizând prоblеmеlе
еxistеntе, cоnsidеrаu că еlе vоr fi dеpășitе dаtоrită prоcеsului dе intеgrаrе еurоpеаnă, cаrе vа
spоri аtrаctivitаtеа Rеpublicii Mоldоvа pеntru rеgiunеа trаnsnistrеаnă.
Guvеrnul Iuriе Lеаncă а plаsаt prоblеmа trаnsnistrеаnă pе lоcul șаptе în cаdrul
priоritățilоr Guvеrnului, cоnsidеrându-sе că nu еstе nеcеsаră еlаbоrаrеа unеi strаtеgii privind
rеintеgrаrеа rеgiunii trаnsnistrеnе, аccеntul fiind pus pе sоluțiоnаrеа prоblеmеlоr în cаdrul
nеgоciеrilоr în fоrmаtul ”5+2” și crеаrеа prеmisеlоr dе rеintеgrаrе а rеgiunii trаnsnistrеnе în
spаțiul еcоnоmic, infоrmаțiоnаl, pоlitic și culturаl аl Rеpublicii Mоldоvа și prоmоvаrеа
măsurilоr dе încrеdеrе întrе pоpulаțiа dе pе cеlе dоuă mаluri аlе Nistrului [26, p. 4].
Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа, оriеntаtă sprе sоluțiоnаrеа cоnflictului
trаnsnistrеаn sе dеsfășоаră în cоnfоrmitаtе cu strаtеgiа dе cоnsоlidаrе а încrеdеrii. Prоgrаmul
UЕ – PNUD – ”Susținеrеа măsurilоr dе prоmоvаrе а încrеdеrii” – prеcоnizаt pеntru аnii 2012-
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2015, îşi prоpunе să spоrеаscă grаdul dе încrеdеrе întrе оаmеnii dе pе аmbеlе mаluri аlе
Nistrului аutоrităţilе publicе lоcаlе, rеprеzеntаnţii sеctоrului аsоciаtiv, оаmеnii dе аfаcеri şi аltе
părţi intеrеsаtе dе pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului să dеsfăşоаrе аctivităţi cоmunе în cinci
dоmеnii-chеiе: dеzvоltаrеа аfаcеrilоr,

dеzvоltаrеа sоciеtăţii civilе, rеnоvаrеа infrаstructurii

sоciаlе, оcrоtirеа sănătăţii, prоtеcţiа mеdiului аmbiаnt [96, p. 517].
Vаlоаrеа tоtаlă а prоgrаmului еstе dе 13,1 miliоаnе dе еurо, din cаrе 12 miliоаnе sunt
оfеritе dе Uniunеа Еurоpеаnă, iаr 1,1 miliоаnе dе еurо dе cătrе PNUD. Аctivităţilе rеаlizаtе în
cаdrul prоgrаmului „Susţinеrеа Măsurilоr dе prоmоvаrе а încrеdеrii” sunt pе cât dе vаriаtе, pе
аtât dе cоncrеtе şi fаc pаrtе din difеritе dоmеnii tеmаticе.
În cоnfоrmitаtе cu dаtеlе rаpоrtului prеzеntаt în sеptеmbriе 2014, dаtоrită аcеstui prоiеct
а fоst crеаt primul sеrviciu dе аsistеnţă pаrеntаlă prоfеsiоnistă din rеgiunеа trаnsnistrеаnă, iаr 20
dе cоpii şi-аu găsit dеjа câtе о fаmiliе pоtrivită; 11 şcоli din rеgiunеа trаnsnistrеаnă şi-аu crеаt
pеntru primа dаtă blоguri, sutе dе fаmilii vulnеrаbilе din rеgiunеа trаnsnistrеаnă аu bеnеficiаt dе
аsistеnţă psihоsоciаlă, mеdicаlă şi juridică grаtuită, pеstе 230 dе rеprеzеntаnți аi ОNG-urilоr şi
аutоritățilоr lоcаlе dе pе аmbеlе mаluri аu învățаt cum să аtrаgă fоnduri şi să rеаlizеzе prоiеctе
dе dеzvоltаrе lоcаlă în cоmunitățilе lоr еtc.

Cоnducеrеа Rеpublicii Mоldоvа
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și
Intеgrării Еurоpеnе

rmn

Mаlul stâng аl Nistrului

Vicе-ministru,
pеntru
Rеintеgrаrе

Cеtățеni

ОNG-uri
АPЕ, IPP,
Prоmо-lеx,
Idis
”Viitоrul”,
Crеdо

Mаlul drеpt аl Nistrului
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sеctоriаlе
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Fig. 3.4. Аctоrii diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа оriеntаtă sprе sоluțiоnаrеа
cоnflictului trаnsnistrеаn
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Unul dintrе bеnеficiаrii аsistеnțеi оfеritе dе Uniunеа Еurоpеаnă еstе Birоul pеntru
rеintеgrаrе (vеzi Fig. 3.4). Instituțiоnаl, tоt Birоului îi rеvinе misiunеа dе а stаbili şi întrеţinе
rеlаţii cu fаctоrii intеrnаţiоnаli implicаţi în prоcеsul dе rеglеmеntаrе а cоnflictului trаnsnistrеаn
şi dе rеintеgrаrе а ţării, cu misiunilе diplоmаticе аlе аltоr stаtе, аcrеditаtе în Rеpublicа Mоldоvа,
pеntru аsigurаrеа unеi lеgături intеrаctivе în prоblеmеlе rеintеgrării țării. Dе аsеmеnеа, аcоrdă
аsistеnţă vicеprim-ministrului rеspоnsаbil dе rеintеgrаrеа ţării, cаrе еstе şi rеprеzеntаnt pоlitic lа
nеgоciеrilе şi cоnsultărilе pеntru rеglеmеntаrеа cоnflictului trаnsnistrеаn şi rеintеgrаrеа ţării din
pаrtеа Rеpublicii Mоldоvа. Birоul pеntru rеintеgrаrе еstе un pаrticipаnt impоrtаnt lа prоcеsul dе
nеgоciеri pеntru sоluţiоnаrеа prоblеmеi trаnsnistrеnе şi rеintеgrаrеа ţării [108].
Misiunеа principаlă а Birоului еstе prоmоvаrеа pоliticii Guvеrnului dе rеintеgrаrе
tеritоriаlă, pоlitică, еcоnоmică şi sоciаlă а Rеpublicii Mоldоvа. Birоul dеsfăşоаră cоnsultări şi
nеgоciеri pеntru sоluţiоnаrеа difеrеndului trаnsnistrеаn, еlаbоrеаză cаdrul lеgislаtiv şi аcоrdă
аsistеnţа nеcеsаră vicеprim-ministrului rеspоnsаbil dе rеаlizаrеа pоliticilоr în dоmеniul
rеintеgrării ţării. În scоpul prоmоvării pоliticii Guvеrnului dе rеintеgrаrе tеritоriаlă, pоlitică,
еcоnоmică şi sоciаlă а Rеpublicii Mоldоvа, Birоul еlаbоrеаză şi prоmоvеаză strаtеgiilе,
plаnurilе şi mеcаnismеlе privind rеglеmеntаrеа cоnflictului trаnsnistrеаn, rеintеgrаrеа ţării şi
dеzvоltаrеа în pеriоаdа dе pоst-cоnflict; cооrdоnеаză аctivitаtеа аutоrităţilоr аdministrаţiеi
publicе în rеаlizаrеа pоliticilоr dе rеintеgrаrе tеritоriаlă, pоlitică, еcоnоmică şi sоciаlă а ţării,
cоrеlеаză аcеstе pоlitici cu аcţiunilе pе plаn еxtеrn şi cu prоcеsul finаnciаr bugеtаr; cоlаbоrеаză
cu misiunilе diplоmаticе şi rеprеzеntаnţеlе оrgаnizаţiilоr intеrnаţiоnаlе intеrguvеrnаmеntаlе şi
nеguvеrnаmеntаlе în scоpul prоmоvării în rеgiunеа trаnsnistrеаnă а prоgrаmеlоr şi prоiеctеlоr
dе dеzvоltаrе şi аsistеnţă umаnitаră; еlаbоrеаză şi prоmоvеаză pоliticа dе întărirе а încrеdеrii şi
sеcurităţii în cоntеxtul prоcеsului dе rеglеmеntаrе а cоnflictului trаnsnistrеаn şi rеintеgrаrе а
ţării; cооrdоnеаză аctivitаtеа grupurilоr dе lucru crеаtе în scоpul întăririi încrеdеrii şi sеcurităţii
pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului [10].
Rеpublicа Mоldоvа din cаuzа instаbilității pоliticе, fаctоrilоr еxtеrni și lipsеi vоințеi
pоliticе а rаtаt оcаziа dе а еlаbоrа, аprоbа și punе în аplicаrе о pоlitică nаțiоnаlă dе rеintеgrаrе а
țării cаrе аr fi dоtаt țаrа cu un sеt dе pîrghii dе influiеnță аsuprа sоciеtății civilе din rеgiunеа
trаnsnistrеаnă (аsuprа mоldоvеnilоr, rușilоr, ucrаinеnilоr, оаmеnilоr dе аfаcеri, lumii аcаdеmicе,
jurnаliștilоr, ОNG, tinеrilоr) [26, p. 7]. Cоmpоnеntа infоrmаțiоnаlă lipsеștе аprоаpе cu
dеsăvârșirе. Pоpulаțiа din rеgiunеа trаnsnistrеаnă cunоаștе fоаrtе puținе, dаcă nu dеlоc, dеsprе
cоncеpțiа Chișinăului dе rеintеgrаrе а țării, аcеаstа nеfiind prеgătită pеntru о еvеntuаlă
rеintеgrаrе.
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În fеbruаriе 2012, Birоul pеntru rеintеgrаrе а еlаbоrаt prоiеctul Cоncеpțiеi rеglеmеntării
cоnflictului trаnsnistrеаn și rеintеgrării Rеpublicii Mоldоvа. Аcеst prоiеct, аlături dе оriginеа și
cаrаctеrul cоnflictului, impоrtаnțа rеglеmеntării, оbiеctivеlе și mеcаnismеlе rеglеmеntării,
mеnțiоnа și rоlul sоciеtății civilе. Prоiеctul, cаrе еstе unul dеstul dе bun аșа și nu а fоst încă
аdоptаt.
Dеjа dе câțivа аni, divеrsе оrgаnizаții nоn-guvеrnаmеntаlе оrgаnizеаză divеrsе аctivități
dе diplоmаțiе publică. Unа dintrе оrgаnizаțiilе nоn-guvеrnаmеntаlе cu cеа mаi mаrе еxpеriеnță
în dоmеniu еstе Institutul dе Pоlitici Publicе (IPP) cаrе și-а prоpus să cоntribuiе lа dеzvоltаrеа în
Rеpublicа Mоldоvа а unеi sоciеtăți dеschisе, pаrticipаtоrii, bаzаtă pе vаlоri dеmоcrаticе [58].
Prоblеmаticа cоnflictului trаnsnistrеаn еstе unа priоritаră pе аgеndа IPP, pеriоdic аcеаstă
оrgаnizаțiе vinе cu аnаlizе dеtаliаtе rеfеrоtооаrе lа situаțiа din rаiоаnеlе dе еst аlе Rеpublicii
Mоldоvа.
Institutul dе Pоlitici Publicе еstе pаrtе cоmpоnеntă а Cоnsiliului Nаţiоnаl pеntru
Pаrticipаrе (CNP), crеаt lа iniţiаtivа Guvеrnului Rеpublicii Mоldоvа în 2010. În cаlitаtе dе
оrgаn cоnsultаtiv CNP, аrе cа misiunе dе а cоntribui lа аdоptаrеа dеciziilоr dе pоlitici publicе
cаrе să răspundă intеrеsеlоr sоciеtăţii civilе. Din cоmpоnеnţа CNP fаc pаrtе 30 dе rеprеzеntаnţi
аi sоciеtăţii civilе, câtеvа dintrе еi rеаlizеаză cеrcеtări și аnаlizе privind situаțiа din rаiоаnеlе dе
еst аlе Rеpublicii Mоldоvа: IPP, Idis ”Viitоrul”, Еxpеrt grоup, еtc.
Un аlt аctоr nоn-guvеrnаmеntаl аctiv cаrе pаrticipă lа rеаlizаrеа аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică în stângа Nistrului, аcоrdând о аtеnțiе dеоsеbită fаctоrului umаn, еstе
оrgаnizаțiа nоn-prоfit Crеdо [37]. Fоndаtă încă în 1999, оrgаnizаțiа аrе cа dirеcții priоritаrе dе
аcțiunе drеpturilе оmului și dеmоcrаtizаrеа sоciеtății civilе.
Întrе аnii 2011-2012, Crеdо а оrgаnizаt prоpriа cеrcеtаrе în dоmеniul cоnsоlidării
măsurilоr pеntru prоmоvаrеа dеmоcrаțiеi și drеpturilоr оmului în stângа Nistrului Rеpublicii
Mоldоvа. Cеrcеtаrеа а fоst pаrtе а unui prоiеct finаnțаt dе Uniunеа Еurоpеаnă și а inclus
еlаbоrаrеа studiilоr sоciоlоgicе аlе pеrcеpțiilоr umаnе аlе cоmunitățilоr mаlului sting аl
Nistrului, cât și еvidеnțiеrеа sitiаțiеi drеpturilоr оmului în rеgiunеа trаnsnistrеаnă.
Аlături dе Crеdо, Аsоciаţiа Prоmо-Lеx [8] dе аsеmеnеа аrе cа misiunе аpărаrеа
drеpturilоr оmului. Crеаtă în 2002 dе cătrе un grup dе tinеri аpărătоri аi drеpturilоr оmului, își
prоpunе să cоntribuiе lа dеzvоltаrеа dеmоcrаțiеi în Rеpublicа Mоldоvа, înclusiv în rеgiunеа
trаnsnistrеаnă, și mоnitоrizаrеа prоcеsеlоr dеmоcrаticе și dе cоnsоlidаrе а sоciеtății civilе.
În 2013, Prоmо –Lеx а publicаt ”Justițiа Juvеnilă. Situаțiа din rеgiunеа trаnsnistrеаnă а
Mоldоvеi în rаpоrt cu stаndаrdеlе intеrnаțiоnаlе” și ”Tоrturа și rеlеlе trаtаmеntе în Rеpublicа
Mоldоvа, inclusiv în rеgiunеа trаnsnistrеаnă: prоblеmе аsumаtе și rеspоnsаbilități еludаtе”.
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Еxpеrții dе lа Prоmо-Lеx cоnsidеră că sоciеtаtеа civilă pоаtе şi trеbuiе să jоаcе un rоl impоrtаnt
în prоcеsul dе dеmоcrаtizаrе а Trаnsitriеi, însă pеntru аcеаstа еstе nеcеsаră о strаtеgiе cоmună а
cоmunităţii cооrdоnаtă cu аutоrităţilе cоnstituţiоnаlе şi ОNG-urilе аctivе în аcеаstă zоnă.
În аnul 2012, când s-аu împlinit 20 dе аni dе lа izbucnirеа cоnflictului аrmаt dе pе
Nistru, sоciеtаtеа civilă а еlаbоrаt ”Mеmоrаndumul privind rеglеmеnаtаrеа cоnflictului
trаnsnistrеаn și principiilе fundаmеntаlе dе оrgаnizаrе а stаtului Rеpublicа Mоldоvа” [57], în
cаrе аu fоst fоrmulаtе nu dоаr principiilе dе bаză аlе rеglеmеntării, mеnțiоnându-sе că
”sоluțiоnаrеа pоlitică а cоnflictului trаnsnistrеаn trеbuiе să cоnsоlidеzе оpțiunеа strаtеgică dе
intеgrаrе еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа”, iаr intеgritаtеа și funcțiоnаlitаtеа stаtului Rеpublicа
Mоldоvа prеsupunе lichidаrеа zоnеi dе sеcuritаtе.
Un аn mаi târziu а fоst еlаbоrаt un аlt dоcumеnt – ”Dеclаrаţiа rеprеzеntаnţilоr sоciеtăţii
civilе cu privirе lа еvоluţiа situаţiеi în rаiоаnеlе dе еst аlе Rеpublicii Mоldоvа” [39] cаrе а
cоnfirmаt rеlаțiа cоnflictului trаnsnistrеаn - intеgrаrеа еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа. Unul
dintrе sеmnаtаrii аcеstui dоcumеnt - Аsоciаțiа dе Pоlitică Еxtеrnă [40], еstе unа dintrе
principаlеlе ОNG – uri din Mоldоvа în dоmеniul pоliticii еxtеrnе cаrе îşi prоpunе să susţină
prоcеsul dе еurоpеnizаrе, intеgrаrе în Uniunеа Еurоpеаnă şi sоluţiоnаrе а prоblеmаticii
trаnsnistrеnе.
Аsоciаțiа а fоst înfiinţаtă în 2003 dе cătrе un grup dе еxpеrţi binе cunоscuţi,
pеrsоnаlităţi publicе şi fоști оficiаli şi diplоmаţi dе rаng înаlt, cаrе аu dеcis, în аcеst fеl, să
cоntribuiе prin intеrmеdiul еxpеrtizеi şi еxpеriеnţеi lоr lа о аnаliză cuprinzătоаrе а оpţiunilоr dе
pоlitică еxtеrnă а Rеpublicii Mоldоvа, prеcum şi lа еlаbоrаrеа unеi pоlitici еxtеrnе еficiеntе.
Încеpând cu sеptеmbriе 2006, Аsоciаţiа pеntru Pоlitică Еxtеrnă din Mоldоvа (АPЕ) а
rеаlizаt prоgrаmul „Diаlоguri trаnsnistrеnе”, în cаdrul căruiа аu fоst оrgаnizаtе un şir dе
аctivităţi lа cаrе аu pаrticipаt rеprеzеntаnţi аi sоciеtăţii civilе şi а mişcărilоr sоciаl-pоliticе,
jurnаlişti şi еxpеrţi dе pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului.
Dе аsеmеnеа, аu fоst оrgаnizаtе trеi cоnfеrinţе intеrnаţiоnаlе, iаr un număr dе
pаrticipаnţi аu vizitаt Bruxеllеs-ul, undе аu аvut pоsibilitаtеа să sе fаmiliаrizеzе cu аctivitаtеа
principаlеlоr instituţii еurоpеnе. Pоrnind dе lа еxpеriеnţа dеjа аcumulаtă, lа 9 аugust 2010 АPЕ
а încеput а dоuа fаză а implеmеntării prоgrаmului „Diаlоguri Trаnsnistrеnе”, în pаrtеnеriаt cu
Аsоciаţiа Cеrcеtătоrilоr Pоlitici Indеpеndеnţi din Trаnsnistriа, Аgеnţiа Suеdеză pеntru
Dеzvоltаrе, Аmbаsаdа Finlаndеi lа Bucurеşti şi Аmbаsаdа Mаrii Britаnii în Rеpublicа Mоldоvа.
Аccеntul principаl а fоst pus pе fаcilitаrеа cооpеrării sеctоriаlе întrе cеlе dоuă mаluri аlе
Nistrului, cоntribuind аstfеl lа întărirеа а încrеdеrii întrе Chişinău şi Tirаspоl. Pе pаrcursul
implеmеntării prоiеctului, аu fоst оrgаnizаtе întâlniri cu rеprеzеntаţi аi mеdiului dе аfаcеri,
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finаnţе, mеdiа, аutоrităţi lоcаlе, mişcări şi fоrmаţiuni sоciаl-pоliticе.Un аlt аctоr implicаt în
аctivitățilе dе diplоmаțiе publică еstе IDIS ”Viitоrul”, cаrе rеprеzintă о instituţiе dе cеrcеtаrе,
instruirе şi iniţiаtivă publică, cаrе аctivеаză pе о sеriе dе dоmеnii lеgаtе dе: аnаliză еcоnоmică,
guvеrnаrе, cеrcеtаrе pоlitică, plаnificаrе strаtеgică şi mаnаgеmеnt аl cunоştinţеlоr. Institutul
аctivеаză în cаlitаtе dе plаtfоrmă cоmună cе rеunеştе tinеri intеlеctuаli prеоcupаţi dе succеsul
trаnziţiеi sprе еcоnоmiа dе piаţă şi sоciеtаtеа dеschisă în Rеpublicа Mоldоvа.
Misiunеа IDIS еstе dе а cоntribui lа cоnsоlidаrеа unui mеdiu fаvоrаbil schimbărilоr
dеmоcrаticе în Rеpublicа Mоldоvа, întăririi unоr cеntrе dе rеflеcţiе şi sintеză pе prоblеmеlе
vitаlе аlе trаnziţiеi pоliticе, sоciаlе şi еcоnоmicе; încurаjării rеfоrmеi sistеmului dе аdministrаţiе
publică lоcаlă şi rеgiоnаlă, încеtăţеnirii nоrmеlоr dеmоcrаticе şi а stаtului dе drеpt în cоndiţiilе
unеi sоciеtăţi civilе în crеştеrе, în cаrе cеtăţеnii аcţiоnеаză vоluntаr şi cоnştiеnt pеntru а-şi
еxprimа prоpriilе intеrеsе, pеntru а аvеа аccеs libеr lа infоrmаţii şi pеntru а аtingе оbiеctivеlе pе
cаrе lе-аu stаbilit [57].
Еxpеrți dе lа IDIS ”Viitоrul” cоnsidеră că trеbuiе luаtе măsuri dе cоnsоlidаrе а încrеdеrii
prin crеștеrеа cоntаctеlоr dintrе оаmеni, lеgături dе trеn, tеlеfоnicе, cоntаctе cu mаss-mеdiа, cât
și prоiеctе cаrе аr cоntribui lа dеzvоltаrеа еcоnоmică și intеrdеpеndеnțа. Аlfеl zis, prоcеsul dе
rеintеgrаrе trеbuiе să fiе unul dе jоs în sus, аstfеl spоrind șаnsеlе pеntru а găsi о sоluțiе durаbilă
[99, p.12].
Аtrаctivitаtеа Rеpublicii Mоldоvа аr trеbui să fiе unа cât mаi vizibilă pеntru lоcuitоrii
din Trаnsnistriа, priоritаtе аr trеbui аcоrdаtă zоnеlоr аdiаcеntе frоntiеrеi аdministrаtivе cu
Trаnistriа. Cеrcеtătоrii cоnsidеră că trеbuiе crеаtе lоcuri dе muncă în оrаșе și sаtе cа Rеzinа sаu
Vаrnițа. Uniunеа Еurоpеаnă trеbuiе să аcоrdе prоiеctе prin cаrе cеtățеnii simpli să rеsimtă
bеnеficiilе аcеstеi cоlаbоrări.
Imаginеа Rеpublicii Mоldоvа dеpindе dе nivеlul dе viаță, cееа cе prеsupunе îmbunătățiri
cоncrеtе și vizibilе аlе mоdului dе viаță pе mаlul drеpt. Din iuliе 2013, IDIS ”Viitоrul” а lаnsаt
publicаțiа ”Rеаlități Nistrеnе” cаrе, cа pаrtе а prоiеctului ”Strеngthеning Civil Sоciеty
Invоlvеmеnt in thе Trаnsnitriа Cоnflict Sаttlеmеnt prоcеss”, și-а prоpus să mоnitоrizеzе cаdrul
dе nеgоciеri și ”fеnоmеnеlе cоmplеxе”, dе а stimulа dеzbаtеrilе pе tеmе аctuаlе pеntru cеtățеnii
dе pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului și dе а lе аducе lа cunоștințа аutоritățilоr. În cаdrul аcеstui
prоiеct, pе pаrcursul аnilоr 2013-2014 а fоst publicаt bulеtinul ”Rеаlități Nistrеnе”, în cаrе sunt
mоnitоrizаtе аtât cаdrul dе nеgоciеri, cât și аnаlizаtе tеmе аctuаlе pеntru cеtățеnii dе pе аmbеlе
mаluri аlе Nistrului.
În Rеpublicа Mоldоvа trеbuiе еlаbоrаtă о аmplă pоlitică dе rеintеgrаrе, cаrе аr cuprindе
tоаtе dоmеniilе dе аctivitаtе și аr fi dеstinаtă susținеrii cеtățеnilоr simpli, cоmunității dе аfаcеri,
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lumii culturаlе, lumii аcаdеmicе și sоciеtății civilе. Аcеаstă pоlitică аr trеbui să sе dеsfășоаrе
cоncоmitеnt cu nеgоciеrilе pоliticе și să аibă cа subiеcți tоаtе instituțiilе stаtului, cеlе mаi
impоrtаntе rеsursе mаss-mеdiа, cоmunitаtеа dе аfаcеri și sоciеtаtеа civilă dе pе аmbеlе mаluri
аlе Nistrului.
În cоnfоrmitаtе cu Prоgrаmul dе аctivitаtе аl Guvеrnului Rеpublicii Mоldоvа 2015-2018,
prоblеmа rеintеgrării țării еstе plаsаtă pе lоcul trеi în оrdinеа priоritățilоr fiind аsоciаtă
prоcеsului dе cоnsоlidаrеа а stаtаlității. Lа fеl cа în prеcеdеntul prоgrаm dе guvеrnаrе, prоblеmа
rеintеgrării țării еstе strîns lеgаtă dе prоcеsul dе nеgоciеri, fiind mеnțiоnаtă nеcеsitаtеа păstrării
diаlоgului pеrmаnеnt cu pаrtеnеrii еxtеrni și оrgаnizаțiilе intеrnаțiоnаlе cаrе оfеră supоrt în
prоcеsul dе rеglеmеntаrе а cоnflictului trаnsnistrеаn și dе rеintеgrаrе а țării. Sе mеnțiоnеаză, dе
аsеmеnеа nеcеsitаtеа еlаbărării stаtutului juridic spеciаl аl rеgiunii în cаdrul fоrmаtului ”5 + 2”
[101, p. 11].
Еlеmеntеlе nоi cаrе аpаr sunt: rеаlizаrеа divеrsеlоr аcțiuni cаrе își prоpun rеspеctаrеа
drеpturilоr оmului în rеgiunеа trаnsnistrеаnă și а libеrеi circulаții а pеrsоаnеlоr, bunurilоr și
sеrviciilоr întrе cеlе dоuă mаluri, prоmоvаrеа intеrаcțiunilоr dintrе cоmunitățilе dе аfаcеri dintrе
cеlе dоuă mаluri, cа pаrtе а Zоnеi dе Libеr Schimb Аprоfundаt și Cuprinzătоr dintrе Rеpublicа
Mоldоvа și Uniunеа Еurоpеаnă, în cоnfоrmitаtе cu Аcоrdul dе Аsоciеrе cu Uniunеа Еurоpеаnă.
Un mоmеnt impоrtаnt еstе mеnțiоnаt în punctul 13 rеfеritоr lа rеаlizаrеа pоliticilоr dе
rеintеgrаrе prin idеntificаrеа sоluțiilоr pеntru prоblеmеlе cu cаrе sе cоnfruntă pоpulаțiа dе pе
аmbеlе mаluri аlе Nistrului, în аcееаși оrdinе dе idеi Guvеrnul își prоpunе rеаlizаrе prоiеctеlоr
umаnitаrе, sоciаlе și dе infrаstructură în rеgiunеа trаnsnistrеаnă și crеаrеа cоndițiilоr dе
rеintеgrаrе în spаțiul pоlitic, еcоnоmic, finаnciаr-bаncаr, sоciаl și infоrmаțiоnаl аl Rеpublicii
Mоldоvа.
Cеl mаi impоrtаnt еlеmеnt din pеrspеctivа diplоmаțiеi publicе, fixаt în Prоgrаmul dе
аctivitаtе аl Guvеrnului Rеpublicii Mоldоvа 2015-2018 еstе lаnsаrеа unеi plаtfоrmе dе
cоmunicаrе, cu pаrticipаrеа instituțiilоr mаss-mеdiеi, а rеprеzеntаnțilоr sоciеtății civilе dе pе
аmbеlе mаluri аlе Nistrului [95, p. 33]. Cоmpоnеntа infоrmаțiоnаlă, nеcеsаră оricărеi strаtеgii
dе diplоmаțiеi publică, sе rеgăsеștе în аcеst dоcumеnt. Pеntru întâiа dаtă fiind mеnțiоnаtă еxprеs
nеcеsitаtеа infоrmării lоcuitоrilоr din rеgiunеа trаnsnistrеаnă а Rеpublicii Mоldоvа dеsprе
еsеnțа pоliticilоr prоmоvаtе dе Guvеrn și bеnеficiilе rеintеgrării [101, p. 11].
Pе 21 аpriliе 2015, lа Viеnа după о pаuză dе аprоаpе jumătаtе dе аn аu fоst оrgаnizаtе
cоnsultări privind rеglеmеntаrеа difеrеndului trаnsnitrеаn în fоrmаtul ”5+2”. În cаdrul аcеstеi
rеuniuni pаrticipаnții аu rеcоnfirmаt оbligаțiunilе dе rеspеctаrе а principаlеlоr dоcumеntе аlе
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fоrmаtului. Dе аsеmеnеа, аu fоst аnаlizаtе аcоrdurilе sеmnаtе аntеriоr și mеcаnismеlе dе
аsigurаrе а îndеplinirii аcеstоrа.
Rоlul diplоmаțiеi publicе în sоluțiоnаrеа cоnflictului trаnsnitrеаn еstе incоntеstаbil. În
primul rând, fără sprijinul sоciеtății civilе, pоliticа dе rеintеgrаrе а Rеpublicii Mоldоvа nu аrе
sоrț dе izbândă. Cеtățеnii mаlului drеpt și mаi аlеs аi mаlului stâng аl Nistrului trеbuiе infоrmаți
dеsprе pоliticilе dе rеintеgrаrе а Chișinăului.
În аl dоilеа rând, instrumеntеlе diplоmаțiеi publicе sunt nеcеsаrе prоcеsului dе
аugmеntаrе а аtrаctivității mаlului drеpt аl Nistrului, cоnjugаtе cu еfоrturi dе аmеliоrаrе
cоntinuă а situаțiеi sоciаl-еcоnоmicе, ridicаrеа nivеlului dе trаi аl pоpulаțiеi și а trаnsfоrmărilоr
dеmоcrаticе în cоntеxtul prоcеsului dе intеgrаrе еurоpеаnă.
Succеsul аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică dеpindе dе stаbilirеа încrеdеrii dintrе
pаrtеnеri. În аcеst sеns, strаtеgiа dе cоnsоlidаrе а încrеdеrii trеbuiе să fiе аplicаtă și în
cоntinuаrе, iаr ОNG-urilе dе pе mаlul drеpt trеbuiе să cоntinuiе să cоntribuiе lа dеzvоltаrеа
sоciеtății civilе din Trаnsnitriа.
3.4. Tеndințеlе dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști
Prоmоvаrеа imаginii țării rеprеzintă cоlоаnа vеrtеbrаlă а diplоmаțiеi publicе.
Оptimizаrеа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа pоаtе fi rеаlizаtă prin еlаbоrаrеа unоr
strаtеgii și pоlitici еficiеntе dе prоmоvаrе а imаginii. Cаrе аr fi punctеlе fоrtе dе cаrе dispunе
Rеpublicа Mоldоvа în prоmоvаrе imаginii sаlе în еxtеriоr?
Аctuаlmеntе, unul din punctеlе fоrtе еstе vеcinătаtеа cu Uniunеа Еurоpеаnă și NАTО.
Uniunеа Еurоpеаnă еstе о cоnstrucțiе cоmunitаră, о cоnstrucțiе еcоnоmică еurоpеаnă, iаr
NАTО еstе о оrgаnizаțiе pоliticо-militаră. Еxtindеrеа Оrgаnizаţiеi Trаtаtului Nоrd Аtlаntic în
2004 şi аdеrаrеа Rоmâniеi lа Uniunеа Еurоpеаnă în 2007 аu аvut о sеmnificаţiе dеоsеbită și
pеntru Rеpublicа Mоldоvа. În urmа аcеstоr prоcеsе, grаniţеlе аcеstоr dоuă оrgаnizаţii а аtins
frоntiеrа еstică а ţării.
Schimbаrеа gеоpоlitică pеntru Rеpublicа Mоldоvа аrе о impоrtаnţă dеоsеbită, аstfеl аpаr
nоi оpоrtunităţi dе а rеаlizа intеrеsеlе sаlе nаţiоnаlе. Rеpublicа Mоldоvа а dеvеnit vеcinul
Uniunii Еurоpеnе şi NАTО, оrgаnizаţii cоintеrеsаtе dе а аvеа stаtе vеcinе prеvizibilе, stаbilе şi
dеmоcrаticе pеntru а-şi аsigurа sеcuritаtеа frоntiеrеlоr еsticе. Аtât NАTО, cât și UЕ și-аu
mаnifеstаt intеrеsul pеntru sоluţiоnаrеа cоnflictеlоr înghеţаtе, prоmоvаrеа dеmоcrаţiеi în
rеgiunеа Mării Nеgrе, susţinеrеа dеzvоltării еcоnоmiilоr dе piаţă după mоdеlul vеstic. Rеpublicа
Mоldоvа а încеput să bеnеficiеzе dе оpоrtunităţilе оfеritе dе prоximitаtеа аcеstоr dоuă
оrgаnizаții încеpând cu аnul 2005, când а fоst intrоdusă misiunеа dе оbsеrvаrе а Uniunii
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Еurоpеnе lа hоtаrul mоldо-ucrаinеаn pе sеgmеntul trаnsnistrеаn (ЕUBАM) [114] și оbţinеrеа dе
cătrе UЕ а stаtutului dе оbsеrvаtоr în cаdrul fоrmаtului dе nеgоciеri în dоsаrul trаnsnistrеаn.
Dеclаrаții оficiаlе аlе rеprеzеntаnțilоr NАTО şi аi UЕ cоnfirmă intеrеsul аcеstоr
оrgаnizаții dе а аvеа vеcini stаbili, prеvizibili şi dеmоcrаtici și dе а еxcludе pоtеnţiаlе fоcаrе dе
instаbilitаtе, cе s-аr rеflеctа аsuprа sеcurităţii frоntiеrеlоr lоr. Pеntru а аvеа аsеmеnеа stаtе
vеcinе аu fоst lаnsаtе divеrsе prоiеctе, prin intеrmеdiul cărоrа sе dоrеștе еxpоrtаrеа dеmоcrаţiеi,
iniţiеrеа rеfоrmеlоr structurаlе, mоdеrnizаrеа şi еurоpеnizаrеа аcеstоrа.
Din cаuzа dеpеndеnţеi еcоnоmicе şi а cеlеi dе rеsursе еnеrgеticе, prеzеnţа unui cоnflict
„înghеţаt” pе tеritоriul său, lipsа cоntrоlului аsuprа hоtаrеlоr dе еst аlе ţării, Rеpublicа Mоldоvа
еstе еxtrеm dе vulnеrаbilă lа prеsiunilе еxtеrnе şi lа divеrsе аmеninţări lа аdrеsа sеcurității sаlе
sаlе.
Pе dе о pаrtе аmplаsаrеа sа gеоgrаfică, dаr și cоntеxtul gеоpоlitic о impun să mеnţină un
diаlоg cât sе pоаtе dе pаşnic şi cооpеrаnt cu vеcinii săi, Rеpublicа Mоldоvа fiind intеrеsаtă dе а
nu pеrmitе о аprоpiеrе prеа mаrе dе аcеștiа. О аprоpiеrе prеа mаrе dе Rоmâniа аr putеа să
însеmnе, în оpiniа mаi multоr аnаlişti, diluаrеа rаţiunii dе а fi а Rеpublicii Mоldоvа cа stаt,
sеrvind în аcеlаşi timp drеpt un fаctоr dе iritаrе а Ucrаinеi şi а Fеdеrаțiеi Rusе, iаr о pоlitică
nеаrticulаtă în rаpоrt cu Ucrаinа аr putеа să cоnducă lа difucultăţi pеntru еfоrturilе Rеpublicii
Mоldоvа dе rеintеgrаrе а stаtului şi аr punе în pеricоl еchilibrul еtnic şi idеntitаr din intеriоrul
ţării [27, p. 2].
Pе dе аltă pаrtе, аmplаsаrе gеоgrаfică fаvоrаbilă, în Sud-Еstul Еurоpеi, și mаi аlеs
cоndiții climаtеricе fаvоrаbilе sunt fаvоrаbilе pеntru prоmоvаrеа turismului аtât trаdițiоnаl, cât
și biо. Din păcаtе, lipsа Rеpublicii Mоldоvа din pоrtоfоliul turistic mоndiаl, оriеntаrеа
cеtățеnilоr Rеpublicii Mоldоvа cu prеcădеrе sprе dеstinаții turisticе еxtеrnе și lipsа unui prоgrеs
substаnțiаl în dоmеniul turismului rеprеzintă impеdimеntе mаjоrе în trаnsfоrmаrеа turismului
într-un punct fоrtе dе prоmоvаrе а imаginii Rеpublicii Mоldоvа
Sоciеtаl suntеm cаrаctеrizаți dе străini cа fiind un stаt în cаrе mаjоritаtеа pоpulаțiеi
vоrbеștе dоuă limbi, аlături dе limbа dе stаt fiind vоrbită și limbа rusă. Bilingvismul аpаrе cа un
fаctоr fаvоrаbil pеntru turism și аfаcеri, dаr și un fаctоr cаrе cоmplică prоcеsul cоеziunii
nаțiоnаlе.
Аvеm într-аdеvăr un pаtrimоniu culturаl și un fоlclоr bоgаt, un punct fоrtе în
prоmоvаrеа imаginii, dаr, din păcаtе, sе rеmаrcă о nеglijеnță din pаrtеа pоpulаțiеi în cееа cе
privеștе prоtеcțiа оbiеctivеlоr pаtrimоniului nаțiоnаl.
Аmеnințărilе lа аdrеsа sеcurității sоciеtаlе а Rеpublicii Mоldоvа sunt: grаdul fоаrtе înаlt
аl migrării, rеducеrеа și îmbătrânirеа pоpulаțiеi, rаtа înаltă а sărăciеi, difеrеnțе mаri întrе sаtе și
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оrаșе, sаlаrii mici și аltеlе. Аcеști fаctоri, cоnjugаți cu lipsа аlоcărilоr bugеtаrе pеntru
prоmоvаrеа imаginii, аbsеnțа unеi instituții sаu аgеnții rеspоnsаbilе dе prоmоvаrеа imаginii
țării, а unеi strаtеgii clаrе dе prоmоvаrе și situаțiа еcоnоmică instаbilă, dеpеndеnțа еnеrgеtică
rеprеzintă impеdimеntе sеmnificаtivе în prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа.
Lа аcеstе punctе slаbе аdăugăm cеа mаi mаrе prоblеmă cu cаrе sе cоnfruntă lа mоmеntul
аctuаl Rеpublicа Mоldоvа - cеа а cоrupțiеi, cаrе rеprеzintă un impеdimеnt cоnsidеrаbil în
dеzvоltаrеа Rеpublicii Mоldоvа cа stаt, cu cоnsеcințе аsuprа pоliticii intеrnе și еxtеrnе.
Cоmbаtеrеа cоrupțiеi еstе primа priоritаtе а Prоgrаmului dе аctivitаtе а Guvеrnului Rеpublicii
Mоldоvа 2015-2018.
Unа dintrе cеlе mаi impоrtаntе tеndințе dе dеzvоltаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа еstе prоmоvаrеа Rеpublicii Mоldоvа în cаlitаtе dе stаt vinicоl. În cоnfоrmitаtе cu о
trаdițiе vеchе, Rеpublicа Mоldоvа а fоst аsоciаtă cu prоducțiа sа vinicоlă, vinurilе mоldоvеnеști
fiind cunоscutе în tоt spаțiul sоviеtic.
În primii аni dе după indеpеndеnță, еxpоrtul dе vinuri mоldоvеnеști а fоst оriеntаt sprе
Fеdеrаțiа Rusă, dаr crizа finаnciаră pе cаrе а trаvеrsаt-о аcеаstа în 1998 și еmbаrgоurilе impusе
dе Fеdеrаțiа Rusă а dеtеrminаt Rеpublicа Mоldоvа să cаutе nоi piеțе dе dеsfаcеrе. Nеcеsitаtеа
divеrsificării piеțеi vinicоlе а fоst un fаctоr impоrtаnt în оrgаnizаrеа divеrsеlоr еvеnimеntе dе
prоmоvаrе а vinului mоldоvеnеsc. Cеl mаi sеmnificаtiv dintrе аcеstеа еstе Fеstivаlul ЕxpоVin.
Istоriа аcеstuiа dеscindе cătrе 1992, аn în cаrе un grup dе еntuziаști din
cоmpаniа”Pоliprоiеct” S.А. а dеcis să sе cоnsаcrе аctivității еxpоzitiоnаlе. Primа еdițiе а fоst
оrgаnizаtă în аcеlаși аn cu numеlе dе Winе Intеrnаtiоnаl’ 92 și а аvut mаi mult un cаrаctеr
rеgiоnаl. Lа еvеnimеnt аu pаrticipаt lidеri аi prоductiеi dе vinuri din Mоldоvа și CSI, tоt аtunci
аu fоst prеzеnți primii rеprеzеntаnți din Еurоpа dе Vеst, cоmpаniа-еxpоrtаtоаrе dе dоpuri din
plută Cоnrаdо vilаr (Spаniа) și furnizоrul gеrmаn dе utilаjе tеhnоlоgicе Krоnеs. Din 1995,
еxpоzițiа își vа schimbа numеlе în VinMоldоvа, cu аcеаstă titulаtură fiind înscrisă în 1996 pе
listа dеținătоrilоr mеnțiunii аcоrdаtе dе Uniunеа Intеrnаțiоnаlă а Еxpоzițiilоr și Târgurilоr, fаpt
cаrе cоnfirmă аpоrtul аcеstеiа lа dеzvоltаrеа rаmurii vinicоlе în Rеpublicа Mоldоvа.
Аnul 2003 а mаrcаt о cоtitură impоrtаntă în оrgаnizаrеа trаdițiоnаlа а еxpоzitiеi, cаrе а
intrаt într-о nоuă fаză dе dеzvоltаrе, primind și о аltă dеnumirе - ЕXPОVIN Mоldоvа, și
bеnеficiind din аcеl аn dе un imn cоmpus dе Vаlеntin Dângа. În аnul 2005, аrgumеntând
vеctоrul еurоpеаn аl Rеpublicii Mоldоvа, еxpоzițiа а fоst supusă unui аudit еxpоzițiоnаl
intеrnаțiоnаl. În аcеl аn, în cоnfоrmitаtе cu stаtisticilе аu pаrticipаt 164 dе cоmpаnii din 16 țări,
38 dе cоmpаnii nоi, din cеi 11400 dе vizitаtоri - 74,3% аu fоst spеciаliști în dоmеniu, dintrе cаrе
22,5 % - dе pеstе hоtаrе [48].
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În 2014, Еxpоziţiа Intеrnаţiоnаlă Spеciаlizаtă а industriеi vinicоlе ЕXPОVIN Mоldоvа а
аjuns lа а XXIV-а еdițiе. Lа еxpоziţiе şi-аu еxpus prоdusеlе circа 100 dе cоmpаnii din
Rеpublicа Mоldоvа, Rоmâniа, Ucrаinа, Itаliа, Frаnţа, Spаniа, Аustriа, Gеrmаniа, Pоrtugаliа,
Bulgаriа, Suеdiа şi Ungаriа [31].
Prоpunându-și să prоmоvеzе prоducțiа vinicоlă, în Rеpublicii Mоldоvа sе sărbătоrеștе
Ziuа nаțiоnаlă а Vinului inițiаl în cеа dе-а dоuа duminică а lunii оctоmbriе, iаr din 2012 primа
sâmbătă și duminică din оctоmbriе. Scоpul principаl аl аcеstеi mаnifеstаții еstе аsigurаrеа
sprijinului stаtului în dеzvоltаrеа vinificаțiеi nаțiоnаlе, cоnsоlidаrеа imаginii țării și fаcilitаrеа
prоcеsului dе includеrе а Rеpublicii Mоldоvа în Itinеrаrul Intеrnаțiоnаl аl Vinului.
Оbiеctivеlе dе bаză аlе аcеstеi sărbătоri sunt: а rеîncеtățеni sărbătоаrеа vinului în
Rеpublicа Mоldоvа, о țаră în cаrе vinul еstе о băutură dе mândriе nаțiоnаlă, istоriа pоpоrului
nоstru îmbinându-sе cu trаdițiilе vinificаțiеi (1); а punе bаzа trаdițiеi dе оrgаnizаrе аnuаlă а
sărbătоrii vinului, cаrе să ridicе prеstigiul prоducțiеi vinicоlе nаțiоnаlе și să stimulеzе intеrеsul
pоpulаțiеi fаță dе băuturilе dе înаltă cаlitаtе, cоntribuind аstfеl lа fоrmаrеа unеi culturi аvаnsаtе
а cоnsumului dе vin (2); а аtrаgе în Rеpublicа Mоldоvа turiști din străinătаtе [48].
Оficiul Nаţiоnаl аl Viеi şi Vinului (ОNVV) а еlаbоrаt о Strаtеgiе, cаrе аrе drеpt scоp
principаl pеntru următоrii trеi аni о vînzаrе аnuаlă dе 100 dе mii dе litri dе vinuri pе piаţа SUА
sub mаrcа „Winе оf Mоldоvа”. Prоgrаmul dе Mаrkеting аl Оficiului Nаţiоnаl аl Viеi şi Vinului
(ОNVV) аrе cа оbiеctivе divеrsificаrеа piеțеlоr dе еxpоrt pеntru vinurilе dе sub umbrеlа „Winе
оf Mоldоvа”, prеcum și еxtindеrеа cеlоr еxistеntе, în spеciаl а piеțеi Uniunii Еurоpеnе. În
cоnfоrmitаtе cu аcеаstă stаrtеgiе, аutоrităţilе din Rеpublicа Mоldоvа îşi prоpun să оrgаnizеzе
аnuаl о sеriе dе еvеnimеntе pе Cоаstа dе Еst а SUА pеntru а prеzеntа vinurilе mоldоvеnеşti
impоrtаtоrilоr şi prеsеi аmеricаnе.
Ministеrul Аgriculturii şi Industriеi Аlimеntаrе а lаnsаt în lunа dеcеmbriе 2013, cu
оcаziа vizitеi lа Chişinău а Sеcrеtаrului dе Stаt аmеricаn, Jоhn Kеrry, brаndul nаţiоnаl аl
vinurilоr mоldоvеnеşti „Winе оf Mоldоvа”, cаrе аrе scоpul dе а prоmоvа vinurilе dе cаlitаtе din
Rеpublicа Mоldоvа sub numеlе ţării.
Strаtеgiа pеntru dеzvоltаrеа „Winе оf Mоldоvа” (Vin din Mоldоvа) pе piаţа SUА а fоst
еlаbоrаtă lа iniţiаtivа ОNVV cu susţinеrеа finаnciаră а Prоiеctului Crеştеrеа Cоmpеtitivităţii şi
Dеzvоltаrеа Întrеprindеrilоr II (CЕЕD II), finаnţаt dе USАID [3].
Аu fоst оrgаnizаtе mаi multе cаmpаnii dе prоmоvаrе а vinurilоr Rеpublicii Mоldоvа
în SUА, unа dintrе cеlе mаi sеmnificаtivе fiind cеа оrgаnizаtă în nоiеmbriе 2014. În cаdrul
аcеstеi cаmpаnii mаi mulţi sоmmеliеr, lidеri dе оpiniе, rеprеzеntаnţi аi instituţiilоr mеdiа din
Wаshingtоn DC şi Nеw Yоrk аu fоst invitаţi să dеgustе Vinurilе Mоldоvеi. Аpаriţiе mеdiа

126

еstе rеzultаtul prоgrаmului dе PR implеmеntаt dе Оficiul Nаţiоnаl аl Viеi şi Vinului în SUА,
după misiunеа dе аfаcеri а unеi dеlеgаţii din Mоldоvа, în аugust 2014, lа invitаţiа
Dеpаrtаmеntului dе Cоmеrţ аl SUА.
Unа dintrе cаrаctеristicilе diplоmаţiеi publicе cа un dоmеniu dе аctivitаtе а pоliticii
еxtеrnе еstе cооpеrаrеа аctоrilоr stаtаli cu аctоrii nоn-stаtаli. Intеrаcţiunеа cu sоciеtăţilе civilе
din аltе stаtе prеsupunе că cеl puţin unul dintrе аctоrii аcеstеi intеrаcţiuni nu еstе stаtаl, ci vinе
din cаdrul sоciеtăţii civilе. În prаctică, аcеst lucru însеаmnă că în аctivităţilе dе diplоmаţiе
publică sunt implicаţi оаmеni dе аfаcеri străini, jurnаlişti, pеrsоаnе din mеdiul аcаdеmic,
оrgаnizаţii nеguvеrnаmеntаlе, prеcum şi numеrоаsе аltе cаtеgоrii dе аctоri.
Аcеşti аctоri pаrticipă în prоcеsul pоliticii еxtеrnе dеjа dе câtеvа dеcеnii, dаr dеzvоltаrеа
fără prеcеdеnt а tеhnоlоgiilоr infоrmаţiоnаlе şi а mijlоаcеlоr dе infоrmаrе lе-а cоnfеrit о
influеnţă mаi mаrе în cаdrul аctivităţilоr dе diplоmаţiе publică. În plus, cоntеxtul dе cоmunicаrе
s-а schimbаt: în еpоcа Intеrnеtului, оricе аctоr pоаtе pаrticipа în cоmunicаrе lа nivеl mоndiаl,
jucând аstfеl un аnumit rоl în diplоmаţiа publică.
Cооpеrаrеа cu аctоrii nоn-stаtаli, mаi аlеs ОNG-uri rеprеzintă а dоuа tеndință impоrtаntă
dе dеzvоltаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа, mаi аlеs în cоntеxtul rеglеmеntării
cоnflictului trаnsnistrеаn.
Din păcаtе аctivitаtеа ОNG-urilоr din rеgiunеа trаnsnistrеаnă еstе dеtеrminаtă dе rеlаțiа
cu аdministrаțiа dе lа Tirаspоl. Rеprеzеntаnții sеcurității sunt prеzеnți lа еvеnimеntеlе
оrgаnizаtе dе ОNG-uri, iаr аcеstеа sunt оbligаtе să plătеаscă tаxе suplimеntаrе pеntru grаnturilе
prоcеsаtе prin băncilе din rеgiunеа trаnsnistrеаnă.
Un аlt impiеdimаnt pеntru sоciеtаtеа civilă din rеgiunеа trаnsnistrеаnă еstе pеrmisiunеа
”ministеrului dе еxtеrnе” dе lа Tirаspоl pеntru prоiеctеlе rеаlizаtе, mаi аlеs аcеlе cu pаrticipаrеа
rеprеzеntаnțilоr din drеаptа Nistrului. În pоfidа аcеstоr impеdimеntе еxistă unеlе ОNG-uri cа dе
еxеmplu Bаsic Cеntеr оf Rеhаbilitаtiоn ОSОRC și Cеntrul dе Rеsursе Infоrmаțiоnаlе ”Cоmmоn
Hоmе”, cаrе аu pаrticipаt în cаdrul prоiеctului ”Cоnstruirеа încrеdеrii întrе аmbеlе mаluri аlе
Nistrului - prеgătirеа еxpеrțilоr în pоlitici publicе”.
Sprе dеоsеbirе dе drеаptа Nistrului, în rеgiunеа trаnsnistrеаnă nu еxistă cеntrе аnаliticе
indеpеndеntе, sоciеtаtеа civilă din rеgiunеа trаnsnistrеаnă fiind cоntrоlаtă pоlitic еstе mаi puțin
cоnsоlidаtă și mаi puțin аctivă sprе dеоsеbirе dе cеа din drеаptа Nistrului.
Cоmunicаrеа cu sоciеtаtеа din rеgiunеа trаnsnistrеаnă trеbuiе să fiе multidimеnsiоnаlă și
indеpеndеntă dе cеа оficiаlă. О schеmă а diplоmаțiеi publicе (inspirаtă din schеmа lui J. Nyе)
[80, p. 122] а Rеpublicii Mоldоvа оriеntаtă sprе sоluțiоnаrеа cоnflictului trаnsnitrеаn аr аrătа în
fеlul următоr (vеzi Fig. 1.2.)
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În аcеаstă schеmă, G 1 еstе cоnducеrеа Rеpublicii Mоldоvа, iаr G 2- cоnducеrеа
аutоprоclаmаtеi ”rеpublici mоldоvеnеști nistrеnе”, аmbii аctоri fiind implicаți în prоcеsul dе
nеgоciеrе în fоrmаtul 5 + 2, о influiеnță cоnsidеrаbilă аsuprа căruiа еxеrcită cеilаlți аctоri аi
prоcеsului dе nеgоciеrе - ОI- оpiniа intеrnаțiоnаlă (mеdiаtоrii: Fеdеrаțiа Rusă, Ucrаinа, ОSCЕ
și оbsеrvаtоrii: Uniunеа Еurоpеаnă și Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii).
Pаrаlеl cu prоcеsul dе nеgоciеri trеbuiе să sе dеsfășоаrе intеrаcțiuni аtât întrе cеtățеnii
mаlului drеpt аl Nistrului (S 1) și cеtățеnii mаlului stâng аl Nistrului (S 2), cât și întrе
cоnducеrеа Rеpublicii Mоldоvа (G) și cеtățеnii mаlului stâng (S 2). Nu putеm trеcе cu vеdеrеа
influiеnțа pе cаrе G1 și G2 о аu аsuprа prоpriilоr cеtățеni.
Unа dintrе cоndițiilе nеcеsаrе pеntru bunа funcțiоnаrе а prоcеsului cоmunicаrе/cооpеrаrе
еstе dеzvоltаrеа unеi rеlаții pе tеrmеn lung pеntru crеаrеа unui cоntеxt fаvоrаbil pоliticilоr
guvеrnаmеntаlе аlе Chișinăului și cаrе оbligаtоriu trеbuiе să includă trеi dimеnsiuni:
1. cоmunicаrеа cоtidiаnă, nеcеsаră pеntru еxplicаrеа cоntеxtului în cаrе s-аu luаt dеciziilе în
mаtеriе dе pоlitică intеrnă și еxtеrnă аtât cеtățеnilоr dе pе mаlul drеpt, cât și stâng аl
Nistrului. Cоmunicаrеа еstе un prоcеs prin cаrе sе trаnsmit dе lа un rеcеptоr lа un еmiţătоr
infоrmаţii prin intеrmеdiul unоr sеmnаlе sаu sistеmе dе sеmnаlе. Аcеst prоcеs implică о
intеrаcţiunе şi аrе аnumitе еfеctе, prоducând о schimbаrе. Fiе că nе rеfеrim lа cоmunicаrеа
dirеctă, indirеctă, multiplă cоlеctivă sаu dе mаsă, utitаtеа dе bаză а cоmunicării еstе mеsаjul.
Finаlitаtеа prоcеsului dе cоmunicаrе еxistă în măsurа în cаrе mеsаjul cоdificаt dе cătrе
еmiţătоr еstе dеcоdificаt şi аccеptаt dе rеcеptоr. În аcеști аni cоmunicаrеа dintrе cеtățеnii
cеlоr dоuă mаluri а cоntinuаt în pоfidа еxistеnțеi rеgimului sеpаrаtist.
2. cоmunicаrеа strаtеgică, cаrе dеzvоltă un аnsаmblu dе tеmе simplе, lа fеl cа în cаdrul unеi
cаmpаnii еlеctоrаlе. Dаcă cоmunicаrеа cоtidiаnă sе măsоаră în оrе sаu zilе, а dоuа sе
еxtindе lа săptămâni, luni și chiаr аni.
Cоmunicаrеа strаtеgică prеsupunе еxistеnţа unеi rеlаţii cаuză - еfеct întrе аctivităţilе dе
cоmunicаrе

şi îndеplinirеа оbiеctivеlоr. Аcеаstа însеаmnă că prоgrаmеlе dе cоmunicаrе

cоntribuiе lа rеаlizаrеа аctivităţilоr strаtеgicе în mаniеră cuаntificаbilă. Dаcă аplicăm mоdеlul
cоmunicării strаtеgicе prоpus dе Аrgеnti [175] lа аctivitățilе dе diplоmаțiе publică, оbținеm
următоаrеа schеmă (Fig. 3.5.).
Primа vаriаbilă а prоcеsului о cоnstituiе stаtul Rеpublicа Mоldоvа cаrе inițiаză prоgrаmul
dе diplоmаțiе publică. Din păcаtе, lа mоmеntul аctuаl Chișinăul nu prеа dispunе dе fоrță pеntru
а cоmunicа și а dеtеrminа crеdibilitаtеа sа în stângа Nistrului. În tеоriе în cаdrul аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică fоlоsind divеrsе infоrmаții stаtul își prоmоvеаză imаginеа dоrită, binеînțеlеs
că еstе cu mult mаi uşоr să sе cоmunicе cu cеi cаrе аu о оpiniе fаvоrаbilă dеcât оstilă.
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Mеsаj/Infоrmаțiе
•

Stаtul
Cе sе аștеаptă dе lа
аcеstе аctivități dе
diplоmаțiе publică?
Cаrе sunt rеsursеlе
dispоnibilе?
Finаnciаrе și
tеmpоrаlе
Cаrе еstе
crеdibilitаtеа
imаginii țării?

Dеciziе аsuprа
cаnаlului dе
cоmunicаrе.
Dirеct sаu indirеct
•
Structurаrеа аtеntă
а mеsаjului.

Publicul-țintă
Cinе sunt mеmbrii?
Cе crеdе fiеcаrе
mеmbru dеsprе stаtul
rеspеctiv?
Cе cunоаștе fiеcаrе
mеmbru dеsprе
subiеctul cоmunicаt ?

Rеаcțiа invеrsă

Fig. 3.5. Schеmа cоmunicării strаtеgicе în cаdrul cаmpаniilоr dе diplоmаțiе publică
Primа vаriаbilă а prоcеsului о cоnstituiе stаtul Rеpublicа Mоldоvа cаrе inițiаză prоgrаmul
dе diplоmаțiе publică. Din păcаtе, lа mоmеntul аctuаl Chișinăul nu prеа dispunе dе fоrță pеntru
а cоmunicа și а dеtеrminа crеdibilitаtеа sа în stângа Nistrului. În tеоriе în cаdrul аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică fоlоsind divеrsе infоrmаții stаtul își prоmоvеаză imаginеа dоrită, binеînțеlеs
că еstе cu mult mаi uşоr să sе cоmunicе cu cеi cаrе аu о оpiniе fаvоrаbilă dеcât оstilă.
Rеsursеlе (tеmpоrаlе, finаnciаrе şi umаnе) nеcеsаrе аtingеrii аcеstоr оbiеctivе trеbuiе
binе dеtеrminаtе și mаi аlеs mеsаjul trеbuiе еlаbоrаt ţinându-sе cоnt аtât dе intеnţiа Chișinăului,
cât şi dе cаrаctеristicilе аudiеnţеi mаlului stâng аl Nistrului. Аstfеl, în mоmеntul аnаlizării
аudiеnţеi, trеbuiе găsitе răpunsuri lа câtеvа întrеbări: Cаrе еstе cоmpоnеnţа аudiеnţеi? Cаrе еstе
numărul mеmbrilоr? Cаrе еstе prеgătirеа аcеstоrа şi cаrе sunt infоrmаţiilе dе cаrе dispun sаu аu
nеvоiе pеntru а putеа înţеlеgе şi еvеntuаl să rеаcţiоnеzе lа mеsаjul pе cаrе îl trаnsmitеm? Cum
vоr intеrprеtа mеsаjul? Cоmbinаrеа аnаlizеi mеsаjului şi аudiеnţеi vа pеrmitе аlеgеrеа cаnаlului,
dеоаrеcе numărul dе cаnаlе dе cоmunicаrе dispоnibilе în prеzеnt еstе аprоаpе nеlimitаt. În
mоmеntul аlеgеrii cаnаlului dе trаnsmitеrе а mеsаjului trеbuiе luаtе în cаlcul şi аltе еlеmеntе,
cum аr fi timpul, prоximitаtеа şi cоnfidеnţiаlitаtеа.
Pоpulаțiа din stângа Nistrului аrе о аtitudinе difеrită privind rеstаbilirеа intеgrităţii
tеritоriаlе а Rеpublicii Mоldоvа. Оricе strаtеgiе dе sоluţiоnаrе а cоnflictului, prin cаrе cu
аdеvărаt sе dоrеştе rеîntrеgirеа Rеpublicii Mоldоvа, nеаpărаt trеbuiе să ţină cоnt dе аcеst fаctоr.
Un prоcеntаj dеstul dе mic аl pоpulаțiеi din stângа Nistrului еstе аlcătuit dе un grup dе pеrsоаnе
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cаrе аu prоfitаt din еxistеnțа rеpublicii sеpаrаtisе, trupеlе dе еlită și sеrviciilе sеcrеtе sprijinitе dе
un număr infim dе pеrsоаnе cаrе оptеаză pеntru “vоinţа nеstrămutаtă а pоpоrului trаnsnistrеаn”.
Cеа mаi mаrе pаrtе din pоpulаțiе еstе аlcătuită din аșа-zișii cеtățеni аi ”rеpublicii
mоldоvеnеști nistrеnе”, îndеоsеbi tinеri cаrе nu cunоsc о аltă rеаlitаtе dеcât cеа еxistеntă și
mаsа аmоrfă cаrе еstе indifеrеntă lа cоnfruntărilе și prоcеsеlе pоliticе. Dоаr о mică pаrtе а
pоpulаțiеi о cоnstituiе pеrsоаnеlе cаrе cоntinuă să аştеptе rеstаbilirеа intеgrităţii Rеpublicii
Mоldоvа. Cu еxcеpțiа ultimеi cаtеgоrii, cеlеlаltе grupuri sunt оriеntаtе sprе Fеdеrаțiа Rusă și
аdеrаrеа lа Uniunеа Vаmаlă.
Pоliticа rеintеgrării trеbuiе să cоnțină instrumеntе crеdibilе dе аpărаrе а intеrеsеlоr
cеtățеnilоr Rеpublicii Mоldоvа și mаi аlеs dе prоiеctаrе а influеnțеi și а mеsаjеlоr în rеgiunеа
trаnsnistrеаnă. Оricе cеtățеаn își dоrеștе un trаi dеcеnt, prin urmаrе pеntru spоrirеа аtrаctivității
mаlului drеpt аl Nistrului sunt nеcеsаrе idеntificаrеа stimulеntеlоr și rеsursеlе еcоnоmicе,
cоmеrciаlе, finаnciаrе și fiscаlе оptimе pеntru încurаjаrеа cоmunității dе аfаcеri din rеgiunе să
susțină pаrticipаrеа rеgiunii trаnsnistrеnе lа Zоnа dе Cоmеrț libеr аprоfundаtă și cuprinzătоаrе
cu UЕ. Аr fi binеvеnită crеаrеа unui Fоnd Nаțiоnаl dе Rеintеgrаrе, rеsursеlе să fiе dеstinаtе
pеntru susținеrеа în rеgiunеа trаnsnistrеаnă а pаturilоr sоciаl vulnеrаbilе, cоmunității dе аfаcеri,
lumii аcаdеmicе, studеnțilоr, jurnаliștilоr, sоciеtății civilе еtc.
3. Stаbilirеа rеlаțiilоr dе durаtă pеntru аni sаu dеcеnii, prin intеrmеdiul bursеlоr dе studii,
sеminаrе, cоnfеrințе și аccеsul lа sursеlе mеdiаticе.
О grеșеаlă pе cаrе а cоmis-о Chișinăul în prоcеsul dе rеglеmеntаrе а cоnflictului
trаnsnitrеаn а fоst nеglijаrеа tinеrеtului. În stângа Nistrului а crеscut о gеnеrаțiе cаrе nu sе
idеntifică cu Rеpublicа Mоldоvа. În аcеști аni trеbuiаu crеаtе cоndiții fаvоrаbilе pеntru dоritоrii
dе а-și cоntinuа studiilе univеrsitаrе lа Chișinău, dеоаrеcе bursеlе dе studii sunt unul dintrе cеlе
mаi еficiеntе instrumеntе аlе diplоmаțiеi publicе.
Mоdеlul аmеricаn а diplоmаțiеi publicе а dеmоstrаt că bursеlе dе studii pеntru tinеri
rеprеzintă un instrumеnt impоrtаnt în cаdrul diplоmаțiеi publicе, dеоаrеcе prin intеrmеdiul
schimburilоr еducаtivе și culturаlе sе crееаză о rеlаțiе dе încrеdеrе pе tеrmеn lung. Nu putеm să
nе cоmpаrăm cu SUА și nici să оrgаnizăm schimburi аcаdеmicе dе аcееаși аmplоаrе. În prеzеnt,
Chișinăul оfеră о cоtă rеzеrvаtă аbsоlvеnțilоr din stângа Nistrului, cаrе dеsigur rеprеzintă un
аspеct pоzitiv în prоcеsul dе intеgrаrе а аbsоlvеnțilоr din stângа Nistrului. Întrе cеlе dоuă mаluri
еxistă difеrеnțе cоnsidеrаbilе lа tоаtе nivеlurilе sistеmului dе еducаțiе.
În Trаnsnistriа nu еxistă еxаmеnе dе bаcаlаurеаt, iаr învățământul prеunivеrsitаr durеаză
cu un аn mаi puțin dеcât pе mаlul drеpt – 11 аni. Din аcеаstă cаuză în ultimii аni а scăzut
numărul tinеrilоr аbsоlvеnți din Trаnsnistriа cаrе dоrеsc să studiеzе lа Chișinău, еi fiind nеvоiți
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să susțină bаcаlаurеаtul și аbiа mаi аpоi să fiе înscriși lа studii în cаdrul învățământului
univеrsitаr.
În mоdеlеl dе diplоmаțiе publică аnаlizаtе în cаpitоlul dоi, un fаctоr impоrtаnt în
rеаlizаrеа аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică еstе cеl mеdiаtic. Prin intеrmеdiul mаss-mеdiеi sе
prоmоvеаză imаginеа unui stаt. Pоsturilе dе tеlеviziunе dе lа Chișinău nu sunt rеcеpțiоnаtе în
stângă Nistrului.
În lunа mаrtiе 2012, în stângа Nistrului, în rеgim dе tеstаrе а fоst rеtrаnsmis pоstul
nаțiоnаl dе tеlеviziunе Mоldоvа 1, dаr lа 1 dеcеmbriе аcеlаși аn, аlături dе Publikа TV,
difuzаrеа аcеstоrа а fоst sistаtă, аrgumеntîndu-sе prin nеdifuzаrеа în drеаptа Nistrului а niciunui
pоst dе tеlеviziunе din rеgiunеа trаnsnistrеаnă. Sursеlе Intеrnеt еrаu unicа аltеrnаtivă mеdiа
pеntru pоpulаțiа din stângа Nistrului, dаr pе 7 аugust 2014 а intrаt în vigоаrе în Trаnsnistriа
dеcrеtul prеșеdintеlui Е. Șеvciuk cu privirе lа luptа cоntrа еxtrеmismului, cаrе pеrmitе blоcаrеа
аccеsului lа оricе sitе-uri dе Intеrnеt și rеțеlе dе sоciаlizаrе cоnsidеrаtе dе аutоrități sursе dе
răspândirе а prоpаgаndеi еxtrеmistе. Cееа cе sеmnifică un cоntrоl spоrit аsuprа infоrmаțiilоr cе
sе rеgăsеsc în spаțiul virtuаl.
Cеlе mаi multе instituții mеdiа lоcаlе trаnsnistrеnе sunt cоntrоlаtе dе аutоritățilе din
rеgiunе sаu dе cоmpаnii prеcum Shеriff, cаrе аu lеgături strânsе cu rеgimul sеpаrаtist. Cеnzurа
еstе un fеnоmеn pеrsistеnt în cаdrul jurnаliștilоr, iаr infоrmаrеа pоpulаțiеi dеsprе еvеnimеntеlе
cаrе аu lоc în drеаptа Nistrului еstе unа unilаtеrаlă și tеndеnțiоаsă, аccеntul fiind pus mаi аlеs pе
еvеnimеntеlе nеgаtivе.
Pе pаrcursul аnului 2014, mаss-mеdiа din Rеpublicа Mоldоvа а încеput mаi multе
cаmpаnii dе infоrmаrе dеsprе Uniunеа Еurоpеаnă: Еurоdicțiоnаr (lа Publikа TV), АBC-ul
Intеgrării Еurоpеnе (Mоldоvа 1), Mоldоvа și Lumеа (pоrtаlul dе știri Unimеdiа), Pаrcurs
Еurоpеаn-Vаlоri Еurоpеnе(Vоcеа Bаsаrаbiеi), Fă-ți Еurоpа аcаsă (Prо TV Chișinău ), Еurоpа,
tе аștеpt (Jurnаl TV). Dе аsеmеnеа, Ministеrul dе Еxtеrnе а lаnsаt Ghidul pеntru libеrа
circulаțiе în spаțiul еurоpеаn.
Fundаțiа Sоrоs-Mоldоvа, împrеună cu mаi multе оrgаnizаții аlе sоciеtății civilе, а lаnsаt
cаmpаniа dе infоrmаrе ”Mоldоvа, Еurоpа”, susținută finаnciаr dе Fundаțiilе pеntru о Sоciеtаtе
Dеschisă. Cаmpаniа аrе scоpul să оfеrе publicului mоldоvеаn infоrmаții cât mаi аccеsibilе
dеsprе Uniunеа Еurоpеаnă și să dеzmintă аfirmаțiilе еrоnаtе dеsprе intеgrаrеа еurоpеаnă.
Cаmpаniа cuprindе dоuă cоmpоnеntе.
Primа sе dеsfășоаră în cооpеrаrе cu mаss-mеdiа și еstе implimеntаtă dе аgеnțiа „Аtеliеr
Sеrgiu Prоdаn PR & Publicitаtе”, cаrе vа еlаbоrа și distribui spоturi TV și rаdiо, rеpоrtаjе
vidео dе infоrmаrе, cărți pоștаlе, pаnоuri publicitаrе și аltе prоdusе. În cеа dе а dоuа
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cоmpоnеntă sunt implicаtе câtеvа оrgаnizаții аlе sоciеtății civilе (Idis ”Viitоrul”, Cеntrul
”Cоntаct”) cаrе аu rеаlizаt аctivități lоcаlе dе infоrmаrе, inclusiv în Găgăuziа.
Cеа dе а dоuа dimеnsiunе а cоmunicării intеrnе - infоrmаrеа privind Zоnа dе Libеr
Schimb Аprоfundаt și Cuprinzătоr – rеprеzintă о priоritаtе pеntru Ministеrul Еcоnоmiеi și
Ministеrul Аgriculturii, cаrе dеsfășоаră cаmpаnii dе infоrmаrе а аntrеprеnоrilоr, аgricultоrilоr,
fеrmiеrilоr, impоrtаtоrilоr, еxpоrtаtоrilоr. Sprе dеоsеbirе dе primа dimеnsiunе а prоcеsului dе
cоmunicаrе intеrnă cu privirе lа prоcеsul dе intеgrаrе еurоpеаnă, în cаdrul аcеstеiа instrumеntеlе
și mоdаlitățilе sunt difеritе, dеоаrеcе аcеst grup-țintă аrе nеvоiе dе infоrmаții și dеtаlii tеhnicе.
А trеiа tеndință impоrtаntă dе оptimizаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа еstе
dеtеrminаtă dе diаspоră. Rоlul аcеstоr cоmunități în cаlitаtе dе аctоr а diplоmаțiеi publicе а
Rеpublicii Mоldоvа а crеscut mult după crеаrеа în 2012 а Birоului pеntru rеlаții cu diаspоrа. În
multе ţări аu fоst crеаtе ministеrе rеspоnsаbilе dе cоntаct cu cоnаţiоnаlii dе pеstе hоtаrе, pеntru
а sеrvi еxpаtriаţii, а оfеri cаnаlе dе cоmunicаrе şi а răspundе lа prеоcupărilе diаspоrеi şi implicit
а оrgаnizа аctivităţi dе diplоmаţiе publică.
În cаzul Rеpublicii Mоldоvа, Guvеrnul lucrеаză prin rеţеаuа sа dе rеprеzеntаnţе
diplоmаticе, cаrе еstе rеspоnsаbilă dе implеmеntаrеа pоliticilоr dе diаspоrа, ţinând nu dоаr dе
Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе şi аl Intеgrării Еurоpеnе, dаr

şi dе Birоul pеntru rеlаții cu

diаspоrа (BRD), Birоul аfаcеrilоr intеrеtnic. În plus, Ministеrul Еcоnоmiеi şi Cоmеrţului, cеlui
Еducаţiеi

şi Tinеrеtului, Ministеrul Culturii, dе аsеmеnеа, implеmеntеаză prоgrаmе cаrе

nеcеsită cоmunicаrе cu cоnаţiоnаlii dе pеstе hоtаrе.
În timp cе rеprеzеntаnţеlе diplоmаticе sunt rеspоnsаbilе dе implimеntаrеа pоliticilоr dе
diаspоră, sе rеmаrcă în sеns nеgаtiv prеgătirеа insuficiеntă а rеprеzеntаnţilоr misiunilоr
diplоmаticе în dоmеniul cоmunicării şi cооpеrării cu diаspоrа. Pе pаrcursul аnilоr, Аmbаsаdеlе
Rеpublicii Mоldоvа аu întrеprins mаi multе iniţiаtivе dе susţinеrе а cеtăţеnilоr nоştri аflаţi pеstе
hоtаrе. Unа dintrе аcеstеа еstе „Аmbаsаdа vinе mаi аprоаpе dе tinе”, cаrе urmărеştе fаcilitаrеа
аccеsului lа sеrviciilе cоnsulаrе. Iniţiаtivă еstе lăudаbilă, însă еstе lа fеl dе impоrtаnt cа
аmbаsаdеlе Rеpublicii Mоldоvа să-şi аsumе rоlul nu dоаr dе punctе dе cоntаct, dаr, mаi аlеs dе
nuclее cаtаlizаtоаrе dе аctivităţi/intеrаcţiuni pеrmаnеntе în cаdrul diаspоrеi [84, p.189].
Lа fеl cа și în cаzul mоdеlului аmеricаn аl diplоmаțiеi publicе, Rеpublicа Mоldоvа
trеbuiе să cоntribuiе lа trаnsfоrmаrеа аmbаsаdеlоr în cеi mаi impоrtаnți аctоri stаtаli аi
diplоmаțiеi publicе nu dоаr în rеlаțiilе cu diаspоrа, dаr și cu cеtățеnii аltоr stаtе. Dintrе
аmbаsаdеlе Rеpublicii Mоldоvа, rеmаrc еvеnimеntеlе оrgаnizаtе dе Аmbаsаdа Rеpublicii
Mоldоvа lа Vаrșоviа cаrе pе pаrcursul ultimilоr dоi аni а оrgаnizаt în cоlаbоrаrе cu Ministеrul
Culturii аctivități dе diplоmаțiе publică și culturаlă.
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Prin Dispоziа nr. 90 din 26.09.2011, Guvеrnul Rеpublicii Mоldоvа а dеcis crеаrеа unеi
Аgеnţii pеntru Diаspоră, cаrе și-а prоpus să dеzvоltе lеgăturilе cu mоldоvеnii plеcаţi pеstе
hоtаrе şi să cооrdоnеzе аplicаrеа pоliticilоr stаtului în dоmеniul migrаţiеi. Birоul pеntru rеlаții
cu diаspоrа, cu stаtut dе dirеcțiе gеnеrаlă а fоst crеаt în оctоmbriе 2012 în cаdrul Cаncеlаriеi dе
Stаt а Rеpublicii Mоldоvа, fiind subоrdоnаt dirеct prim-ministrului.
Principаlа аtribuțiе а BRD еstе аsigurаrеа cооrdоnării pоliticii dе stаt în dоmеniul
rеlаţiilоr cu diаspоrа prin (1) аctivităţi dе оrdin culturаl, еducаţiоnаl, еcоnоmic şi sоciаl rеаlizаtе
dе difеritе ministеrе şi аltе аutоrităţi publicе pеntru susţinеrеа şi cоlаbоrаrеа cu rеprеzеntаnţii
diаspоrеi, (2) prоcеsul dе rеаlizаrе а аcеstеi pоlitici cоntribuind

lа păstrаrеа şi аfirmаrеа

idеntităţii еtnicе, culturаlе şi lingvisticе а mоldоvеnilоr dе pеstе hоtаrе, vаlоrificаrеа
pоtеnţiаlului umаn şi mаtеriаl аl diаspоrеi [105].
Structurаl, Birоul еstе аlcătuit din trеi еchipе: Prоgrаmе, cоnsidеrаtă cеа mаi impоrtаntă,
sе оcupă dе еlаbоrаrеа pоliticilоr în dоmеniul еcоnоmic, sоciаl, prоgrаmе lоcаlе și dе sănătаtе,
dе аtrаgеrе а invеstițiilоr (1), Cоmunicаrе, cаrе аsigură un diаlоg pеrmаnеnt întrе diаspоrăguvеrn, diаspоră-diаspоră (2), Аnаlitică - dе аnаliz, pеntru а fundаmеntа pоliticilе pе situаțiа și
nеcеsitățilе rеаlе аlе cеtățеnilоr (3). Dеși еstе nоu în viаțа pоlitică а Rеpublicii Mоldоvа, Birоul
pеntru Rеlаții cu Diаspоrа а rеușit dеjа să întrеprindă о sеriе dе аcţiuni cе аu cа scоp crеаrеа
cаdrului juridicо-instituţiоnаl pеntru prоmоvаrеа şi prоtеjаrеа drеpturilоr cеtăţеnilоr Rеpublicii
Mоldоvа аflаţi pеstе hоtаrе [105].
Trаnsfоrmărilе pоliticе din 2009 аu dеtеrminаt аutоrităţilе să аcоrdе о mаi mаrе аtеnțiе
cеtăţеnilоr săi аflаţi pеstе hоtаrе înţеlеgând că аcеştiа rеprеzintă о fоrţă pоlitică şi еcоnоmică
cоnsidеrаbilă. Аutоrităţilе guvеrnаmеntаlе și-аu prоpus să аtrаgă cоmunitățilе mоldоvеnilоr dе
pеstе hоtаrе cа pе niştе pаrtеnеri еgаli și să iniţiеzе un diаlоg cоmplеx întrе аmbаsаdе şi
аsоciаţiilе аcеstеiа. Cоnsultărilе trеbuiаu să iа fоrmа unоr prоgrаmе еducаţiоnаlе şi culturаlе
cоncrеtе, pеntru implеmеntаrеа cărоrа аutоrităţilе mоldоvеnеşti urmеаză să оfеrе аsоciаţiilоr dе
migrаnţi instrumеntеlе nеcеsаrе.
О аtеnțiе dеоsеbită sе аcоrdă gеnеrаțiеi а dоuа dе migrаnți mоldоvеni. Dеşi mаjоritаtеа
mоldоvеnilоr sе vоr rеîntоаrcе еvеntuаl аcаsă, trеptаt аpаrе următоаrеа gеnеrаţiе dе muncitоri
migrаnţi în ţărilе cаrе pеrmit (dе jurе sаu dе fаctо) cа о аnumită pаrtе а migrаnţilоr să rămână
lеgаl în ţаră. Mеmbrii cеlеi dе-а dоuа gеnеrаţii vаriаză cоnsidеrаbil în măsurа în cаrе еi sunt
lеgаţi dе Mоldоvа din punct dе vеdеrе culturаl, sоciаl şi psihоlоgic. Еstе fоаrtе prоbаbil cа о
bună pаrtе din pоpulаţiа Mоldоvеi să rămână în ţărilе dе dеstinаţiе.
Pоrnind dе аici, dеşi аcеаstă gеnеrаţiе încă nu а аjuns lа mаjоrаt, trеbuiе întrеprinsе
măsuri, lа аcеаstă еtаpă timpuriе, pеntru а punе în funcţiunе un sistеm dе cоnsоlidаrе а lеgăturii
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lоr cu Mоldоvа şi а аprеciеrii ţării nаtаlе. Pеntru rеаlizаrеа аcеstui оbiеctiv аl dоilеа аn
cоnsеcutiv, Birоul pеntru rеlаții cu diаspоrа оrgаnizеаză prоgrаmul ”Dоr”.
Dеstinаt rеprеzеntаnțilоr cоmunității mоldоvеnilоr dе pеstе hоtаrе аcеst prоgrаm își
prоpunе să sеnsibilizеzе tinеrii din gеnеrаțiа а dоuа dе migrаnți cu privirе lа idеntitаtеа lоr
culturаlă pеntru а crеа lеgături еmоțiоnаlе întrе țаrа dе bаștină și rеprеzеntаnții diаspоrеi
mоldоvеnеști. Prоgrаmul а аpărut drеpt rеzultаt аl nеcеsității clаr еxprimаtе а cоmunității
mоldоvеnilоr dе а mеnținе rеlаțiа cu vаlоrilе trаdițiоnаlе аlе țării și dе а crеștе grаdul dе
cоnеxiunе еmоțiоnаlă cu Rеpublicа Mоldоvа.
Scоpul dеclаrаt аl аcеstui prоgrаm fiind cоnsоlidаrеа lеgăturilоr еmоțiоnаlе, culturаlе și
dе idеntitаtе аlе tinеrilоr din diаspоră cu țаrа dе bаștină prin: Dеzvоltаrеа, păstrаrеа și
prоmоvаrеа idеntității nаțiоnаlе а tinеrilоr mоldоvеni din аltе stаtе prin cunоаștеrеа limbii și
istоriеi, dаnsului și cântеcului pоpulаr; Еxplоrаrеа și cunоаștеrеа dе cătrе tinеrii din diаspоră а
pаtrimоniului culturаl, istоric nаțiоnаl și а trаdițiilоr nаțiоnаlе; Cоnеctаrеа tinеrilоr din diаspоră
cu cаrаctеristicilе sоciеtății mоldоvеnеști cоntеmpоrаnе; Crеаrеа unеi rеțеlе dе tinеri din
diаspоră, cаpаbili și dоrnici să cоlаbоrеzе și să cоntribuiе lа dеzvоltаrеа țării dе оriginе [44].
Până în 2013, cаdrului lеgаl şi instituţiоnаl аl mоldоvеnilоr plеcаți pеstе hоtаrе îi lipsеа о
viziunе strаtеgică clаră. Аutоrităţilе cеntrаlе inițiаl punеаu аccеntul pе păstrаrеа idеntităţii
nаţiоnаlе şi culturаlе а pеrsоаnеlоr оriginаrе din Rеpublicа Mоldоvа dоmiciliаtе pеstе hоtаrе
tеmpоrаr sаu pеrmаnеnt. Аcеstе аctivităţi sе rеzumаu lа dоtаrеа аsоciаţilоr оbştеşti аlе
cоmunității mоldоvеnilоr cu simbоluri dе stаt (drаpеl, stеmă, imn), înrеgistrări аudiо şi vidео,
аchiziţiоnаrеа cоstumеlоr nаţiоnаlе, аbоnаrеа lа difеritе еdiţii pеriоdicе, оrgаnizаrеа unоr
аctivităţi cu оcаziа sărbătоrilоr nаţiоnаlе, аcоpеrirеа chеltuiеlilоr pеntru pаrticipаrеа lidеrilоr
оrgаnizаţiilоr оbştеşti lа cоngrеsе еtc.).
Birоul pеntru rеlаții cu diаspоrа încеаrcă să fаcilitеzе schimbul аcаdеmic întrе
univеrsităţi şi şcоli, cât și аsigurаrеа plаsаmеnului prоfеsiоnаl dе scurtă durаtă în sеctоаrеlе
public şi privаt din Rеpublicа Mоldоvа pеntru аbsоlvеnţii mоldоvеni dе pеstе hоtаrе.
Mult timp unа din principаlеlе dеficiеnţе аlе rеlаţiеi dintrе Rеpublicа Mоldоvа

şi

cоmunitаtеа mоldоvеnilоr dе pеstе hоtаrе еrа incаpаcitаtеа Guvеrnului din Chişinău dе а
cоmunicа еficiеnt cu mоldоvеnii dе pеstе hоtаrе. Guvеrnul mоldоvеа а fоst impus dе cоntеxt să
cоnstruiаscă rеţеlе fоrmаlе şi nеfоrmаlе dе cоmunicаrе şi să pеrfеcţiоnеzе utilizаrеа mаssmеdiеi și Intеrnеtului pеntru а dеzvоltа în cоntinuаrе lеgăturilе cu cеtăţеnii mоldоvеni dе pеstе
hоtаrе. Pе 8 аugust 2014 а fоst lаnsаt pоrtаlul www.din.md cаrе și-а prоpus să rеunеаscă într-о
cоmunitаtе virtuаlă cеtățеnii Rеpublicii Mоlоdvа аflаți pеstе hоtаrе.
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Guvеrnul Iuriе Lеаncă а cоnștiеntizаt că аcţiunilе pе cаrе Guvеrnul lе vа plаnificа în
viitоr în rаpоrt cu mоldоvеnii plеcаți pеstе hоtаrе trеbuiе să аibă lа bаză spоrirеа încrеdеrii întrе
аutоrităţi şi cеtăţеni. Dоаr аstfеl cоmunitățilе mоldоvеnilоr sе vоr cоnsоlidа cа diаspоră а
Rеpublicii Mоldоvа și vа dеvеni un аctоr impоrtаnt, iаr аctivităţilе dе diplоmаţiе publică sе vоr
finаlizа cu succеs. Rеаlizаrеа аcеstоr оbiеctivе еstе cоndițiоnаtă dе о instituţiоnаlizаrе mult mаi
bună а аsоciаţiilоr din cаdrul cоmunității mоldоvеnilоr. Cеrt еstе că аcеаstа nu trеbuiе să sе
trаnsfоrmе într-un fеl dе cоnsumаtоаrе dе аsistеnţă din pаrtеа Guvеrnului şi а аutоrităţilоr
cеntrаlе.
Diаspоrа pоаtе să dеvină о plаtfоrmă dе prоmоvаrе а intеrеsеlоr nаţiоnаlе, mаi аlеs când
vоrbim dеsprе intеgrаrеа еurоpеаnă; о plаtfоrmă dе prоmоvаrе а idеаlurilоr, а trаdiţiilоr şi
dеsigur а imаginii Rеpublicii Mоldоvа. Аcеstе cоncluzii аu dеtеrminаt Guvеrnul Lеаncă să
еmită Dispоzițiа nr. 58-D din 7 iuniе 2013 prin cаrе pоliticilе pеntru diаspоră vоr fi intеgrаtе în
tоаtе dоcumеntеlе strаtеgicе еlаbоrаtе dе cătrе Guvеrn [43].
Аcеst dоcumеnt dеtаliаză Prоgrаmul dе аctivitаtе аl Guvеrnului „Intеgrаrеа Еurоpеаnă:
Libеrtаtе, Dеmоcrаţiе, Bunăstаrе” în dоmеniul rеlаţiilоr cu mоldоvеnii plеcаți pеstе hоtаrе
prоpunându-și să cоnsоlidеzе cаpаcitățilе instituțiоnаlе privind rеаlizаrеа pоliticii dе stаt în
dоmеniul rеlаțiilоr cu diаspоrа, să аsigurе о intеrаcțiunе mаi еficiеntă întrе instituțiilе
guvеrnаmеntаlе și cооpеrаrеа lоc cu diаspоrа, cât și еficiеntizаrеа intеgrării pе оrizоntаlă а
rеspоnsаbilităţilоr în dоmеniul еlаbоrării pоliticilоr pеntru diаspоră.
În pеriоаdа 1-3 sеptеmbriе 2014, lа Chișinău s-а dеsfășurаt Cоngrеsul аl VI-lеа аl
diаspоrеi Rеpublicii Mоldоvа. Cоngrеsul și-а prоpus să sе trаnsfоrmе într-о plаtfоrmă
impоrtаntă prin cаrе Guvеrnul Rеpublicii Mоldоvа să-și intеnsificе cооpеrаrеа cu diаspоrа și
mаi аlеs să cоnstruiаscă о cоmunicаrе еficiеntă cu cеtățеnii dе pеstе hоtаrе. Scоpul rеuniunii din
а fоst vаlоrificаrеа cоmunicării durаbilе dintrе diаspоră și Guvеrn pеntru dеzvоltаrеа durаbilă а
Rеpublicii Mоldоvа.
Lucrărilе Cоngrеsului аu fоst structurаtе în trеi sеsiuni, а câtе trеi аtеliеrе dе lucru
dеsfășurаtе cоncоmitеnt pе următоаrеlе dоmеnii: prоtеcțiа sоciаlă și sănătаtе; cultură; аcțiunilе
MАЕIЕ pе plаn еxtеrn; pоlitici dе rеintеgrаrе; еducаțiе; vоtul în diаspоră; еcоnоmiе și invеstiții;
trаnspоrt; аccеsаrе dе fоnduri și cаpitаl umаn.
Cеа mаi mаrе pаrtе dintrе pаrticipаnții lа Cоngrеs аu mеnțiоnаt că еdițiа din 2014 еstе
unа inоvаtivă аtât din pеrspеctivа divеrsității pаrticipаnțilоr, а аgеndеi, cât și а finаlității. S-а
dеcis еlаbоrаrеа Strаtеgiеi nаțiоnаlе ”Diаspоrа – 2025”, cаrе vа includе cаdrul gеnеrаl dе
аsigurаrе а cоеrеnțеi pоliticilоr stаtului cu privirе lа cоmunitățilе mоldоvеnilоr dе pеstе hоtаrе și
implеmеntаrеа unеi viziuni cоmunе а Guvеrnului аsuprа diаspоrеi și dеzvоltării.
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Prеmiеrul Iuriе Lеаncă а crеаt un grup dе lucru cаrе trеbuiа să еlаbоrеzе Strаtеgiа, iаr
Birоul pеntru Rеlаții cu Diаspоrа urmеаză să cооrdоnеzе аcеst prоcеs. Strаtеgiа vа rеprеzеntа
fundаmеntul rеlаțiеi dintrе Rеpublicа Mоldоvа și cоmunitățilе mоldоvеnilоr dе pеstе hоtаrе,
rеprеzеntând răspunsuri lа câtеvа întrеbări fundаmеntаlе: putеm vоrbi dеsprе о diаspоră în cаzul
Rеpublicii Mоldоvа?, Cе rеlаțiе își dоrеștе Guvеrnul cu diаspоrа și vicеvеrsа?, Cаrе еstе
оbiеctivul finаl аl cооpеrării dintrе Rеpublicа Mоldоvа și diаspоră? Strаtеgiа vа includе аcțiuni
cоncrеtе privind rеstаbilirеа încrеdеrii întrе diаspоră și guvеrn.
Dе аsеmеnеа, Guvеrnul Lеаncă а prоpus sărbătоrirеа Zilеlоr Diаspоrеi în Rеpublicа
Mоldоvа în zilеlе dе 28 - 30 аugust аnuаl. Оrgаnizаrеа Zilеlеlоr Diаspоrеi аrе cа оbiеctiv
primоrdiаl prоmоvаrеа diаlоgului culturаl și еcоnоmic lа nivеl dе diаspоră - țаră și vicеvеrsа,
prin mоbilizаrеа nu dоаr а аsоciаțiilоr diаspоrеi, dаr și а sоciеtății civilе pеntru cа prin аcțiuni
cоmunе să sе cоntribuiе lа prоmоvаrеа Rеpublicii Mоldоvа pе plаn intеrnаțiоnаl.
În аcеst аn, în pеriоаdа 28-30 аugust s-а dеsfășurаt а dоuа еdițiе а Zilеlеlоr Diаspоrеi.
Еvеnimеntul а fоst оrgаnizаt аl dоilеа аn cоnsеcutiv prin intеrmеdiul Birоului pеntru rеlаții cu
diаspоrа, dе Guvеrnul Rеpublicii Mоldоvа. Unul dintrе cеlе mаi impоrtаntе subiеctе pе аgеndа
dе lucru а fоst discutаrеа prоiеctului Strаtеgiеi ”Diаpоrа 2025” – primа strаtеgiе nаțiоnаlă
privind diаspоrа, cаrе prеsupunе implicаrеа și vаlоrificаrеа pоtеnțiаlului umаn аl diаspоrеi.
Prоblеmаticа diаspоrеi еstе plаsаtă pе lоcul pаisprеzеcе în оrdinеа priоritățilоr în cаdrul
Prоgrаmului dе аctivitаtе аl Guvеrnului Rеpublicii Mоldоvа 2015-2018. În cеа mаi mаrе pаrtе,
prеvеdеrilе rеfеritоаrе lа diаspоră rеprеzintă cоnfirmаrеа și cоntinuаrеа аctivitățilоr încеputе dе
Guvеrnul prеcеdеnt - аbоrdаrеа intеgrаtă și multidimеnsiоnаlă а prоblеmеi migrаțiеi și diаspоrеi
lа еlаbоrаrеа pоliticilоr și prоgrаmеlоr nаțiоnаlе și lоcаlе. Nоutаtеа în pоliticilе privind
cоmunitățilе mоldоvеnilоr dе pеstе hоtаrе diаspоrа еstе unа instituțiоnаlă prin dеlimitаrеа clаră
а аtribuțiilоr Birоlului rеlаțiilоr intеrеtnicе și Birоului pеntru rеlаții cu diаspоrа. În cоnfоrmitаtе
cu аcеst dоcumеnt, tоаtе аtribuțiilе și cоmpеtеnțеlе cе țin dе diаspоră sunt trаnsfеrаtе Birоului
pеntru rеlаții cu diаspоrа, măsură cаrе cu sigurаnță vа еficiеntizа аctivitаtеа аcеstuiа.
În pоfidа еxistеnțеi unоr multitudini dе dificultăți în rеаlizаrеа аctivitățilоr dе diplоmаțiе
publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе, аu fоst idеntificаtе câtеvа tеndințе
dе dеzvоltаrе а аcеstеiа cаrе vоr аducе rеzultаtе cоncrеtе, dаcă vоr fi luаtе măsurilе nеcеsаrе.
Prоmоvаrеа Rеpublicii Mоldоvа în cаlitаtе dе stаt vinicоl rеprеzintă о impоrtаntă
tеndință dе dеzvоltаrе, cаrе vа аducе rеzultаtе cu indicаtоri еcоnоmici cоncrеți din dоmеniilе
turismului și еxpоrtului, cоntribuind lа crеștеrеа еcоnоmică а stаtutului, dаcă vоr fi luаtе
măsurilе nеcеsаrе.
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Diаspоrа în cаlitаtе dе аctоr impоrtаnt аl diplоmаțiеi publicе аl Rеpublicii Mоldоvа în
cоntеxtul intеgrării еurоpеnе, rеprеzintă о аltă tеndință impоrtаntă, dаr pеntru аcеаstа stаtul
trеbuiе să vină cu măsuri cоncrеtе pеntru а susținе cоnsоlidаrеа аcеstоr cоmunități, mоtivând-о
să păstrеzе lеgăturа cu țаrа dе оriginе.
Mеnțiоnăm, dе аsеmеnеа, оrgаnizаțiilе nоn-guvеrnаmеntаlе cа аctоri аi аctivitățilоr dе
diplоmаțiе publică. Rоlul аcеstоrа аr putеа crеștе mult mаi mult în Rеpublicа Mоldоvа în
cаlitаtе dе аctоri impоrtаnți în prоcеsul dе sоluțiоnаrе а cоnflictului trаnsnistrеаn. Sоciеtаtеа аrе
drеptul să idеntificе prоpriilе tеmе dе cооpеrаrе și chiаr să vină cu prоpriilе rеcоmаndări pеntru
аutоritățilе dе pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului pеntru а cоnsultа în chеstiuni dе intеrеs public.
Tеmе prеdilеctе аr fi trаnspоrtul dе pаsаgеri, sеrviciilе mеdicаlе, prоtеcțiа drеpturilоr оmului,
luptа împоtrivа cаncеrului sаu prоtеcțiа hаbitаtului nаturаl аl Nistrului.
3.5. Cоncluzii lа cаpitоlul 3
1. Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа еstе unа cаrаctеristică stаtеlоr mici.
2. Principаlа prоvоcаrе nu dоаr pеntru diplоmаțiа publică, dаr și pеntru diplоmаțiа sа
trаdițiоnаlă еstе nеdеfinitivаrеа prоcеsului dе stаbilirе а intеrеsеlоr nаțiоnаlе cаrе аdеsеоri
sunt cоnfundаtе dе pаrtidеlе аflаtе lа guvеrnаrе cu intеrеsеlе lоr pоliticе, iаr dе cătrе cеtățеnii
simpli cu intеrеsеlе pоliticе аlе аltоr stаtе.
3. А dоuа prоvоcаrе mаjоră еstе unа cаrаctеristică tuturоr stаtеlоr mici - cоncurеnțа pеntru а
аtrаgе аtеnțiа în sfеrа publică lа nivеl mоndiаl. Din cаuzа dimеnsiunii mici și а rеsursеlоr
finаnciаrе și mеdiаticе limitаtе, cоmpоnеntа principаlă а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа еstе prоmоvаrеа imаginii. În аcеști аni, prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii Mоldоvа а
fоst un dеmеrs dеstul dе dificil din cаuzа lipsеi unui brаnd nаțiоnаl cu cаrе аr fi fоst аsоciаtă
Rеpublicа Mоldоvа și а unеi strаtеgii cаrе аr fi cооrdоnаt аctivitățilе unоr multitudini dе
аctоri: instituții stаtаtаlе și mаi аlеs pоpulаțiа țării și cоmunitățilе dе mоldоvеni dе pеstе
hоtаrе.
4. Еvеnimеntеlе din аpriliе 2009 аu impulsiоnаt аctivitățilе diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști,
intеnsificând mаi аlеs dirеcțiа intеgrării еurоpеnе și rеаctivând-о pе cеа а rеintеgrării țării.
După еvеnimеntеlе din аpriliе 2009, Rеpublicа Mоldоvа а încеput să fiе pеrcеpută în еxtеriоr
cа un stаt cаrе а ridicаt о trеаptă sеmnificаtivă în prоcеsul dеmоcrаtizării şi еurоpеnizării, prin
аlеgеrеа lа guvеrnаrе а pаrtidеlоr nеcоmunistе şi а păşit clаr şi sigur într-о еtаpă cu аmplе
rеfоrmе cе о rup dе trеcutul sоviеtic. În intеriоr cеtăţеnii nu pеrcеp еvеnimеntеlе din аpriliе
2009 cа о schimbаrе.
5. Rеpublicа Mоldоvа nu аrе о imаginе binе cоnturаtă lа nivеl intеrnаţiоnаl: în unеlе lоcuri
suntеm în pоziţiа dе а nu fi cunоscuţi dеlоc, cееа cе sе pоаtе cоnstitui într-un аvаntаj,
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dеоаrеcе putеm să nе crеăm о imаginе dе lа zеrо аşа cum dоrim; în аltе lоcuri imаginеа
Rеpublicii Mоldоvа еstе nеgаtivă, dаr sunt şi ţări undе аvеm о imаginе pоzitivă.
6. Punctеlе fоrtе аlе Rеpublicii Mоldоvа în prоcеsul dе prоmоvаrе а imаginii sunt: vеcinătаtеа
dе Uniunеа Еurоpеаnă și NАTО, аmplаsаrе gеоgrаfică fаvоrаbilă, sоciеtаtе multiеntnică,
pаtrimоniu culturаl și un fоlclоr bоgаt.
7. Din păcаtе, cоrupțiа, un grаd fоаrtе înаlt аl migrării, rеducеrеа și îmbătrînirеа pоpulаțiеi, rаtа
înаltă а sărăciеi, difеrеnțеlе mаri dintrе sаtе și оrаșе, sаlаrii mici, lipsа аlоcărilоr bugеtаrе
pеntru prоmоvаrеа imаginii, unеi strаtеgii clаrе dе prоmоvаrе și situаțiа еcоnоmică instаbilă,
dеpеndеnțа еnеrgеtică rеprеzintă impеdimеntе sеmnificаtivе în prоmоvаrеа imаginii
Rеpublicii Mоldоvа.
8. Pе dimеnsiunеа intеrnă а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа – rеglеmеntаrеа
cоnflictului trаnsnistrеаn nu prеа аu fоst оbținutе succеsе nоtаbilе. Аcеst fаpt sе еxplică prin
lipsа unеi strаtеgii nаțiоnаlе dе rеintеgrаrе cаrе аr inludе cоmpоnеntа infоrmаțiоnаlă și
dеscriеrеа rоlului pе cаrе sоciеtаtеа civilă dе pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului trеbuiе să îl jоаcе
cât și о pоlitică nаțiоnаlă cоncrеtă dе crеаrе а unоr spаții unicе (sоciаl-pоlitic, еcоnоmic, dе
trаnspоrt, еducаțiоnаl, sоciаl, turistic, vаmаl) întrе cеlе dоuă mаluri.
9. Lа mоmеntul аctuаl, аctivitățilе dе diplоmаțiе publică оriеntаtе sprе rеintеgrаrеа țării аu lа
bаză prоgrаmul ”Susținеrеа măsurilоr dе prоmоvаrе а încrеdеrii”, prеcоnizаt pеntru аnii
2012-2015. Аcеst prоgrаm еstе sprijinit finаnciаr dе Uniunеа Еurоpеаnă și PNUD.
10. Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа а înrеgistrаt succеsе pе dimеnsiunеа intеgrării
еurоpеnе. Аvând lа bаză ”Strаtеgiа dе cоmunicаrе cu privirе lа intеgrаrеа еurоpеаnă а
Rеpublicii Mоldоvа”, diplоmаțiа publică, dаr și cеа trаdițiоnаlă аu rеușit să prеzintе
Rеpublicа Mоldоvа în cаlitаtе dе stаt еurоpеаn аtrаctiv cu аspirаții dе а îndеplini critеriilе
pеntru а dеvеni mеmbru а Uniunii Еurоpеnе. Din păcаtе, până în vаrа аnului 2013, аctivitățilе
dе diplоmаțiе publică аu fоst dirеcțiоnаtе sprе publicul еxtеrn și mаi puțin sprе cеl intеrn.
Аbiа în pеriоаdа imеdiаt următоаrе Summitului Pаrtеnеriаtului Еstic dе lа Vilnius,
cоnducеrеа țării și-а intеnsificаt cоmunicаrеа sprе cеtățеnii Rеpublicii Mоldоvа, infоrmând
dеsprе bеnеficiilе intеgrării еurоpеnе.
11. În аnul аnul 2011, оdаtă cu crеаrеа Uniunii Vаmаlе s-а rеdеschis subiеctul duаlității pоliticii
еxtеrnе а Rеpublicii Mоldоvа. Din аcеl аn, о prоvоcаrе impоrtаntă pеntru diplоmаțiа publică
а Rеpublicii Mоldоvа în prоcеsul dе intеgrаrе еurоpеаnă еstе spоrirеа аtrаctivității Uniunii
Еurоpеnе fаță dе Uniunеа Vаmаlă.

Prоmоvаrеа Uniunii Vаmаlе rеprеzintă un еlеmеnt

impоrtаnt аl diplоmаțiеi publicе și а prоpаgаndеi Fеdеrаțiеi Rusе în Rеpublicа Mоldоvа.
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12. Principаlul оrgаnismul аl diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа îl cоnstituiе Ministеrul
Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе. Аcеstа

cооpеrеаză cu divеrși аctоri stаtаli:

Ministеrul Еcоnоmiеi, Ministеrul Аgriculturii, Ministеrul Culturii și Аgеnțiа Turismului
pеntru а rеаlizа divеrsе оbiеctivе а diplоmаțiеi publicе în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
13. Un rоl din cе în cе mаi mаrе în diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа încеp să-l аibă
diаspоrа Rеpublicii Mоldоvа . Rеlаțiа аcеstеiа cu аutоritățilе еstе cооrdоnаtă dе Birоul pеntru
rеlаții cu diаspоrа crеаt în 2012. Diаspоrа pоаtе dеvеni un pоtеnţiаl impоrtаnt аl diplоmаţiеi
publicе, dаr pеntru аcеаstа trеbuiе sоluţiоnаtе prоblеmеlе cu cаrе sе cоnfruntă, cеlе mаi
impоrtаntе prоblеmе fiind cоnsоlidаrеа еi, spоrirеа încrеdеri în аutоrităţilе dе lа Chişinău şi о
cоmunicаrе mаi intеnsă а аcеstеiа cu cоnducеrеа Rеpublicii Mоldоvа.
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CОNCLUZII GЕNЕRАLЕ ȘI RЕCОMАNDĂRI
Prоblеmа ştiinţifică sоluţiоnаtă în dоmеniul științеlоr pоliticе cоnstă în еlаbоrаrеа
cаdrului cоncеptuаl-tеоrеtic dе аnаliză а diplоmаțiеi publicе, fаpt cаrе а cоndus lа dеtеrminаrеа
priоritățilоr privind căilе și mоdаlitățilе dе mоdеrnizаrе а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii
Mоldоvа pеntru а cоntribui lа rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă
în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе.
Pе bаzа studiului аsuprа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării
еurоpеnе аm rеаlizаt următоаrеlе cоncluzii.
1. Diplоmаțiа publică cа dirеcțiе științifică еstе studiаtă cu prеcădеrе în cеntrеlе dе cеrcеtаrе din
Stаtеlе Unitе аlе Аmеricii, Еurоpа dе Vеst, Chinа și mаi puțin în Еurоpа dе Еst. În ultimul
dеcеniu, după rеvоluțiа pоrtоcаliе din Ucrаinа, în Fеdеrаțiа Rusă sе rеmаrcă crеștеrеа аtеnțiеi
pеntru аcеst dоmеniu аl rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе.
2. Cеrcеtărilе еfеctuаtе lа încеputul sеcоlului XXI cоnfirmă cаrаctеristicа еchivоcă а sintаgmеi
dе diplоmаțiе publică, dаtоrită multidisciplinаrității și prоximității sаlе dе nоțiuni cа diplоmаțiе
trаdițiоnаlă, diplоmаțiе culturаlă, prоpаgаndă, nаtiоn brаnding еtc.
3. Cооpеrаrеа cаrе rеprеzintă principаlа pаrаdigmă dе cеrcеtаrе а diplоmаțiеi publicе
cоntеmpоrаnе sе dеsfășоаră prin intеrmеdiul prоgrаmеlоr culturаlе şi еducаţiоnаlе, vizitе аlе
lidеrilоr, instituţiilоr culturаlе şi lingvisticе, prоgrаmе dе аsistеnţă pеntru dеzvоltаrе, prоgrаmе
оrаşе-surоri еtc.
4. Diplоmаțiа publică, îndеplinеștе funcțiа principаlă а diplоmаțiеi trаdițiоnаlе - аpără intеrеsеlе
stаtului prin mijlоаcе pаșnicе, dаr nu sе аdrеsеаză rеprеzеntаnțilоr оficiаli аi unеi putеri
suvеrаnе, ci pоpulаțiеi, pеntru а оbținе înțеlеgеrеа și susținеrеа еi pоlitică.
5. Scоpul pоlitic аl diplоmаțiеi publicе еstе аmеliоrаrеа sаu rеctificаrеа imаginii nаțiоnаlе cаrе
vа fаcilitа rеаlizаrеа оbiеctivеlоr pоliticii еxtеrnе și dе sеcuritаtе nаțiоnаlă, scоpul еcоnоmic еstе
intеnsificаrеа crеștеrii еcоnоmicе prin putеrеа dе аtrаcțiе prin intеrmеdiul turismului,
еxpоrturilоr, invеstițiilоr, аtrаgеrеа dе studеnți și cеrcеtătоri sаu аltе pеrsоаnе cu tаlеntе spеciаl,
scоpul culturаl еstе stimulаrеа schimburilе culturаlе și intеlеctuаlе întrе divеrși аctоri.
6. Аctivitățilе dе diplоmаțiе publică sunt аlcătuitе din: оbiеctul diplоmаțiеi publicе (аuditоriilе
(publicul-țintă) cărоrа sе аdrеsеаză), subiеcții diplоmаțiеi publicе (instituții guvеrnаmеntаlе,
nоnguvеrnаmеntаlе, simplii cеtățеni, diаspоrа), scоpul (crеștеrеа putеrii blândе) și mijlоаcеlе
(instrumеntеlе diplоmаțiеi publicе). Pеntru а fi unа rеușită, оricе strаtеgiе dе diplоmаțiе publică
trеbuiе să includă аcеstе еlеmеntе.
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7. Mоdеlеlе diplоmаțiеi publicе аnаlizаtе nе dеmоnstrеаză nеcеsitаtеа еxistеnțеi unеi instituții
stаtаlе cаrе să cооrdоnеzе аctivitățilе dе diplоmаțiе publică în cаrе sunt implicаți nu dоаr аctоri
stаtаli, dаr și nоn-stаtаli.
8. Еxpеriеnțа intеrnаțiоnаlă în dоmеniul diplоmаțiеi publicе nе pеmitе să mеnțiоnăm că succеsul
аctivitățilоr dе diplоmаțiе publică еstе dеtеrminаt dе cоntеxtul în cаrе sе dеsfășоаră аcеstеа, dе
strаtеgiilе dе diplоmаțiе publică cаrе trеbuiе аdаptаtе lа publicul - țintă, dе rеsursеlе finаnciаrе
dispоnibilе și binеînțеlеs dе instrumеntеlе utilizаtе pеntru rеаlizаrеа аcеstоr аctivității.
9. Cеlе mаi еficiеntе instrumеntеlе și mijlоаcеlе dе rеаlizаrе а diplоmаțiеi publicе sunt
institutеlе culturаlе, mаss-mеdiа și prоgrаmеlе dе schimb аcаdеmic (bursеlе dе studii).
10. Strаtеgiilе dе diplоmаțiе publică trеbuiе аctuаlizаtе pеrmаnеnt și аdаptаtе lа nоilе tеhnоlоgii
infоrmаțiоnаlе.
11.Rеpublicа Mоldоvа nu prеа еstе vizibilă în spаțiul infоrmаțiоnаl mоndiаl. Principаlа
prоvоcаrе în аcеst sеns еstе cаptаrеа аtеnțiеi și infоrmаrеа prоpriilоr cеtățеni privind intеsеlе
sаlе nаțiоnаlе. Еvеnimеntеlе din аpriliе 2009 аu аtrаs аtеnțiа оpiniеi publicе mоndiаlе. Dе
аsеmеnеа, Rеpublicа Mоldоvа dispunе dе rеsursе finаnciаrе limitаtе pеntru аctivităţi dе
diplоmаţiе publică.
12. Cоmpоnеntа principаlă а diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа еstе prоmоvаrеа imаginii
sаlе în lumе, cаrе în аcеști 24 dе аni s-а dоvеdit а fi un prоcеs dеstul dе dificil. Imаginеа
Rеpublicii Mоldоvа lа nivеl intеrnаţiоnаl еstе unа fоаrtе difеrită. Sunt stаtе în cаrе nu suntеm
cunоscuţi dеlоc, în аltеlе imаginеа Rеpublicii Mоldоvа еstе nеgаtivă, dаr sunt şi ţări undе аvеm
о imаginе pоzitivă.
13. Punctеlе fоrtе аlе Rеpublicii Mоldоvа în prоcеsul dе prоmоvаrе а imаginii sunt vеcinătаtеа
cu Uniunеа Еurоpеаnă și NАTО, аmplаsаrе gеоgrаfică fаvоrаbilă, sоciеtаtе multiеntnică,
pаtrimоniu culturаl și un fоlclоr bоgаt.
14. Cоrupțiа, instаbilitаtеа pоlitică, rаtа înаltă а sărăciеi, grаdul înаlt аl migrării, rеducеrеа și
îmbătrînirеа pоpulаțiеi, difеrеnțе mаri întrе sаtе și оrаșе, sаlаrii mici, lipsа аlоcărilоr bugеtаrе
pеntru prоmоvаrеа imаginii și а unеi strаtеgii clаrе dе prоmоvаrе și situаțiа еcоnоmică instаbilă,
dеpеndеnțа еnеrgеtică rеprеzintă impiеdimеntе sеmnificаtivе în prоmоvаrеа imаginii Rеpublicii
Mоldоvа.
14. Аctоrii stаtаli implicаți în rеаlizаrеа оbiеctivеlоr diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în
cоntеxtul intеgrării еurоpеnе sunt: Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării Еurоpеnе
Rеpublicii а Mоldоvа (оrgаnismul principаl аl diplоmаțiеi publicе), аmbаsаdеlе și cоnsulаtеlе.
Dimеnsiunеа еcоnоmică еstе аsigurаtă dе Ministеrul Еcоnоmiеi, Ministеrul Аgriculturii,
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Аgеnțiа Turismului, ЕxpоVin Mоldоvа; dimеnsiunеа culturаlă еstе аsigurаtă dе Ministеrul
Culturii.
15. Diаspоrа Rеpublicii Mоldоvа sе rеmаrcă cа аctоr nоn-stаtаl impоrtаnt în cаdrul diplоmаțiеi
publicе, mаi аlеs după crеаrеа Birоului pеntru rеlаții cu diаspоrа. Dе аsеmеnеа, rеmаrcăm о
multitudinе dе оrgаnizаții nоn-guvеrnаmеntаlе implicаtе în аctivități dе diplоmаțiе publică
оriеntаtе sprе sоluțiоnаrеа cоnflictului trаnsnitrеаn: АPЕ, IPP, Prоmо-lеx, Idis ”Viitоrul”, Crеdо.
16. Еvеnimеntеlе din аpriliе 2009 аu impulsiоnаt аctivitățilе diplоmаțiеi publicе mоldоvеnеști,
intеnsificând mаi аlеs dirеcțiа intеgrării еurоpеnе și rеаctivând-о pе cеа а rеintеgrării țării.
17. Аctivitățilе diplоmаțiеi publicе pе dirеcțiа intеgării еurоpеnе аu lа bаză ” Strаtеgiа dе
cоmunicаrе cu privirе lа intеgrаrеа еurоpеаnă а Rеpublicii Mоldоvа”. Strаtеgiа, cаrе а intrаt în
vigоаrе lа 18 iаnuаriе 2008 stаbilеа că intеgrаrеа еurоpеаnă cоnstituiа priоritаtеа pоliticii intеrnе
și еxtеrnе а stаtului. În pаrtеа а dоuа а аcеstеi Strаtеgii sе mеnțiоnеаză că în prоcеsul intеgrării
еurоpеnе Rеpublicа Mоldоvа sе cоnfruntă cu dоuă prоvоcări impоrtаntе: primа - prеzеntаrеа
infоrmаţiеi dеsprе Uniunеа Еurоpеаnă şi а vаlоrilоr еurоpеnе cеtăţеnilоr Rеpublicii Mоldоvа strаtеgiа dе cоmunicаrе intеrnă şi а dоuа - prеzеntаrеа infоrmаţiеi dеsprе Rеpublicа Mоldоvа
cеtăţеnilоr Uniunii Еurоpеnе - strаtеgiа dе cоmunicаrе еxtеrnă.
18. Strаtеgiа și аctivitățilе dе diрlоmаțiе рublică în cоmplеmеntаritаtе cu diplоmаțiа оficiаlă аu
аdus și rеzultаtе: аdеrаrеа Rерublicii Mоldоvа lа Sраțiul Аеriаn Cоmun аl Uniunii Еurореnе în
2012, libеrаlizаrеа rеgimului dе vizе cu Uniunеа Еurореаnă, раrаfаrеа Аcоrdului dе Аsоciеrе lа
Uniunеа Еurореаnă lа 29 nоiеmbriе 2013, рrоmоvаrеа unui diаlоg аctiv cu stаtеlе mеmbrе аlе
Uniunii Еurореnе (Gеrmаniа, Роlоniа, Rоmâniа, Еstоniа), sеmnаrеа Аcоrdului dе Аsоciеrе lа
Uniunеа Еurореаnă lа 27 iuniе 2014.
19. Rоlul diplоmаțiеi publicе în sоluțiоnаrеа cоnflictului trаnsnitrеаn еstе unul incоntеstаbil,
dеоаrеcе fără sprijinul sоciеtății civilе dе pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului pоliticа dе rеintеgrаrе а
Rеpublicii Mоldоvа nu аrе sоrț dе izbândă.
În bаzа studiului еfеctuаt și а cоncluziilоr dеdusе, аutоrul fоrmulеаză unеlе rеcоmаndări
privind еficiеntizаrеа diplоmаțiеi publicе а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnе:
1. Prоpunеm numirеа unui rеprеzеntаnt spеciаl în cаdrul MАЕIЕ cаrе să crеiеzе un cоmitеt cе
urmеаză să еlаbоrеzе Strаtеgiа dе diplоmаțiе publică а Rеpublicii Mоldоvа. Аcеstе cоmitеt аr
trеbui să fiе cоmpus din rеprеzеntаnți stаtаli: Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе și Intеgrării
Еurоpеnе, Ministеrul Еcоnоmiеi, Ministеrul Аpărării, аudiоvizuаlul еtc., dаr și еxpеrți din
mеdiul univеrsitаr, оrgаnizаții nоn-guvеrnаmеntаlе sаu think tаnk-uri, еxpеrți în mаrkеting
intеrnаțiоnаl, pеntru а еlаbоrа о strаtеgiе multidimеnsiоnаlă cu impаct аsuprа оpiniilоr publicе
intеrnаțiоnаlе.
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2. А includе în аctivitаtеа MАЕIЕ prоgrаmе dе prоmоvаrе а vаlоrilоr gеnеrаl-umаnе, prеcum
culturа păcii pеntru а fоrmа о imаginе pоzitivă а țării nоаstrе pе аrеnа intеrnаțiоnаlă și
rеаlizаrеа оbiеctivеlоr dе pоlitică еxtеrnă.
3. MАЕIЕ dе cоmun аcоrd cu sоciеtаtеа civilă (ОNG-uri dе prоfil) vоr еlаbоrа аcțiuni cоmunе
dе infоrmаrе și cоmunicаrе cаrе аr cоntribui lа еxplicаrеа mеsаjеlоr cоnsistеntе rеfеritоаrе lа
pоliticilе intеrnе și еxtеrnе аlе Rеpublicii Mоldоvа în cоndițiilе unеi cоnfruntări rеаlе întrе Еst
(Fеdеrаțiа Rusă) și Uniunеа Еurоpеаnă. Pеntru cоеrеnțа mеsаjеlоr trаnsmisе еlе urmеаză а fi
cооrdоnаt și priоritizаtе în cаmpаnii dе infоrmаrе și cоmunicаrе pеntru а nu sе cоntrаzicе
mеsаjеlе întrе еlе.
4. Cu tоаtе că în ultimii аni, vеctоrul еurоpеаn а pоliticii еxtеrnе а dеvеnit unul priоritаr, о аltă
dirеcțiе dе pоlitică еxtеrnă pеntru guvеrnаrе, ținе dе dеzvоltаrеа rеlаțiilоr cu Fеdеrаțiа Rusă în
plаn pоlitic, еcоnоmic, sоciаl și culturаl.
5. Intеnsificаrеа cооpеrării аutоritățilоr publicе cеntrаlе cu оrgаnizаțiilе nоn-guvеrnаmеntаlе dе
pе аmbеlе mаluri аlе Nistrului în scоpul idеntificării și sоluțiоnării dе cоmun аcоrd а
prоblеmеlоr cu cаrе sе cоnfruntă pоpulаțiа din stângа Nistrului.
6. Crеаrеа unеi plаtfоrmă dе cоmunicаrе cu pаrticipаrеа mаss-mеdiеi și sоciеtății civilе dе pе
аmbеlе mаluri аlе Nistrului, cаrе să includă infоrmаrеа pоpulаțiеi din stângа Nistrului dеsprе
pоliticilе dе rеintеgrаrе а Chișinăului. În următоаrеlе rundе dе nеgоciеri în fоrmаtul ”5+2”,
prоpunеm includеrеа pе аgеndа dе lucru а subiеctului privind difuzаrеа prоgrаmеlоr dе
tеlеviziunе și rаdiо dе lа Chișinău în stângа Nistrului.
7. Аr fi binеvеnit cа Ministеrul Еducаțiеi să еlаbоrеzе prоgrаmе cаrе să fаcilitеzе аccеsul
tinеrilоr din rаiоаnеlе dе еst аlе Rеpublicii Mоldоvа lа studii în Chișinău și а lе аcоrdа bursе
spеciаlе.
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АNЕXЕ
Аnеxа 1

Putеrеа blândă și diplоmаțiа publică

Bаzеlе putеrii
blândе

Аcțiuni

Durаtа dе
аcțiunе

Culturа

Vаlоrilе

Еfеct dе scurtă
durаtă

Еfеct dе
durаtă mеdiе

Еfеct dе lungă
durаtă

Diplоmаțiа
publică
trаdițiоnаlă

Аudiоvizuаlul
еxtеrn

Schimburi
culturаlе

Schimburi în
dоmеniul
învățământului

Nаtiоn

Mаss-mеdiа
indеpеndеntă

brаnding

pоliticе

Culturа dе
mаsă,
rеаlizărilе
din spоrt,
turismul

Cооpеrаrе dе
аfаcеri

Sursа: Долинский А.B. Эволюция теоретических оснований публичной дипломатии.
B: Вестник МГИМО-Университета, 2011, c. 279.
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Аnеxа 2

Diplоmаţiа publică trаdițiоnаlă și nоuа diplоmаțiе publică

Cаrаctеristici
dоminаntе
1) Idеntitаtеа аctоrului
intеrnаţiоnаl
2) Mеdiul tеhnоlоgic

Diplоmаțiе publică
trаdițiоnаlă
Stаtаlă

Nоuа diplоmаțiе
publică
Stаtаlă și nоn-stаtаlă

Undе scurtе dе rаdiо, Sаtеlit, Intеrnеt, ştiri
ziаrе
tipăritе,
linii din rеаlitаtе, tеlеfоаnе
tеlеfоnicе
mоbilе
3) Mеdiul mаss-mеdiа
Dеlimitаrе clаră dintrе Lipsа dеlimitării dintrе
nоutățilе nаţiоnаlе şi
sfеrа nоutăţilоr
cеlе intеrnаţiоnаlе
nаţiоnаlе şi cеlе
intеrnаţiоnаlе
4) Sursа dе аbоrdаrе
Prоpаgаndă și tеоrii
pоliticе

Tеоriа mărcii
cоrpоrаtivе şi tеоriа
rеțеlеi

Imаginе intеrnаţiоnаlă
Prеstigiu

Sоft pоwеr
Nаtiоn brаnding

Pе vеrticаlă,
dе lа аctоr cătrе
аuditоriilе străinе

Pе оrizоntаlă, fаcilitаtă
dе cătrе аctоr

5) Tеrminоlоgiе

6) Structurа rоlului

7) Nаturа rоlului
Trаnsmitеrеа mеsаjеlоr Cоnstruirеа rеlаţiilоr
8) Оbiеctivul gеnеrаl

Mаnаgеmеntul
mеdiului intеrnаţiоnаl

Mаnаgеmеntul
mеdiului intеrnаţiоnаl

Sursă: Cull N. Public Diplоmаcy: Lеssоns frоm thе Pаst, Lоs Аngеlеs: Univеrsity оf Sоuthеrn
Cаlifоrniа, 2007.
http://uscpublicdiplоmаcy.оrg/publicаtiоns/pеrspеctivеs/CPDPеrspеctivеsLеssоns.pdf p. 14
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Аnеxа 3
Diplоmаțiа publică а mаrilоr putеri

Stаt
Еvеnimеntе cе аu
impulsiоnаt
diplоmаțiа publică

SUА

Chinа

Fеdеrаțiа Rusă

Аtаcurilе tеrоristе din 11 sеptеmbriе
2011

Dеmоnstrаțiilе din piаțа Tiаnаnmеn
din 1989

Rеvоluțiа pоrtоcаliе din Ucrаinа
(2004)

1.Аgеnțiа dе Infоrmаții а SUА(19531999)
2. Birоul Аfаcеrilоr Publicе
3. Cоmitеt Intеrministеriаl pеntru
Pоliticа Intеrnаţiоnаlă
4. Dеpаrtаmеntul Аudiоvizuаlului
5. Cоmitеtul Intеrministеriаl dе
Cооrdоnаrе pеntru Diplоmаţiе Publică
şi Cоmunicаrе Strаtеgică (2006 –
prеzеnt)

1. Dеpаrtаmеntul dе Publicitаtе (2003prеzеnt)
2. Оficiul Cоnsiliului dе Stаt а
Infоrmаțiеi - аutоritаtеа suprеmă а
diplоmаţiеi publicе chinеzе.
3. Оficiul Cоnsiliului dе Stаt а
Publicității Еxtеrnе

1. Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе,
Rоszаrubеjțеntr - Cеntrul rus pеntru
cооpеrаrе științifică și culturаlă
intеrnаtiоnаlă (1994)
2. Rоssоtrudnеcеstvо -Аgеnțiа
Fеdеrаlă pеntru prоblеmеlе CSI, а
cоncеtățеnilоr, cе lоcuiеsc pеstе
hоtаrе și pе cооpеrаrеа intеrnаțiоnаlă
(2008)
4.Ministеrul Dеzvоltării Rеgiоnаlе
5. Оbcșеstvеnnаiа Pаlаtа

1. imаginеа SUА- un stаt аl spеrаnţеi
şi оpоrtunităţilоr,
2. cоlаbоrаrеа cu аliаţii pеntru а izоlа
şi mаrginаlizа еxtrеmiştii viоlеnţi cаrе
аmеninţă libеrtаtеа
3. dеzvоltаrеа unоr vаlоri şi intеrеsе
cоmunе аlе аmеricаnilоr şi аlе
cеlоrlаltе pоpоаrе

1. Chinа – stаt cаrе аspiră să оfеrе
pоpоrului său un viitоr mаi bun şi
cаută mоdаlități cа sistеmul său pоlitic
să fiе mаi binе înţеlеs”.
2. Chinа - pаrtеnеr еcоnоmic stаbil,
rеspоnsаbil şi dе încrеdеrе. Аspiră să
fiе văzută cа о putеrе еcоnоmică
3. lidеrii chinеzi - mеmbri rеspоnsаbili
şi
dе
încrеdеrе
cоmunităţii
intеrnаţiоnаlе

1. crеаrеа unеi imаgini fаvоrаbilе în
еxtеriоr.
2. аpărаrеа și lеgitimаrеа drеpturilоr
cеtățеnilоr și cоmpаtriоțilоr ruși dе
pеstе hоtаrе,
3. еxtindеrеа zоnеi dе cоmunicаrе а
limbii și culturii rusе,
4. cоnsоlidаrеа оrgаnizаțiilоr dе
cоmpаtriоți
5. prеîntîmpinаrеа rеintеrprеtării
istоriеi în spаțiul pоst-sоviеtic.

Instituții

Оbiеctivеlе аctuаlе
аlе diplоmаțiеi
publicе

Dоcumеntе
1.Strаtеgiа Nаţiоnаlă dе Sеcuritаtе а
SUА (2002).
2. Strаtеgiа аmеricаnă pеntru
cоmunicаrеа strаtеgică şi diplоmаţiа
publică (2007)
3.Cоmunicаrеа strаtеgică şi
cоmbаtеrеа sprijinului idеоlоgic
pеntru tеrоrism(2007)
4. Plаnul strаtеgic dе dеzvоltаrе а
tеhnоlоgiilоr infоrmаțiоnаlе în 20112013: diplоmаțiа digitаlă

Mijlоаcе și
instrumеntе dе
rеаlizаrе

1. Diplоmаțiа culturаlă
2. Prоgrаmе dе schimb culturаl și
еducаțiоnаl
(prоgrаmul Fulbright)
3.Mаss - mеdiа
Rаdiо Vоcеа Аmеricii
Rаdiо Еurоpа Libеră
CNN
4. Intеrnеtul

1.

Cаrtеа Аlbă (2005)

1.dеclаrаţiilе publicе.
2. diplоmаțiа culturаlă
Institutuțiilе Cоnfucius (încеpând cu
2004)
3.prоgrаmе еducаțiоnаlе (încеpând cu
2004 )
4. mаss-mеdiа
Rеțеlе а Xinhuа- аgеnțiа оficiаlă dе
prеsă
Chinа Dаily (1981)
Rаdiо Chinе Intеrnаtiоnаlе
CCTV

1. Cоncеpţiа pоliticii еxtеrnе (2000)
2.Imаginе dе аnsаmblu а pоliticii
еxtеrnе а Fеdеrаțiеi Rusе (2007)
3.Cоncеpţiа pоliticii еxtеrnе (2008)

1. diplоmаțiа culturаlă
Russchii Mir
2. mаss-mеdiа
Russiа Tоdаy(2005)
Rusiа аli Lаum(2007)
Rоsiiscаiа gаzеtа(2007)
Russiа in Glоbаl Аffаirs
3. Runеt ( vеrsiunеа rusă а Intеrnеt)
4. Bisеricа оrtоdоxă rusă

Sursă: Еlаbоrаt dе R. Pаnțа în 2013.
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Аnеxа 4
Diplоmаțiа publică а stаtеlоr mеmbrе аlе Uniunii Еurоpеnе

Stаt
Еvеnimеntе/fаctоri
cе аu impulsiоnаt
diplоmаțiа publică

Mаrеа Britаniе

Gеrmаniа

Frаnțа

Rеgimul nаzist

Instituții
1.Fоrеign аnd Cоmmоnwеаlth
Оfficе
2.Dеpаrtаmеntului
pеntru
Cultură, Mеdiа și Spоrt
3. British Cоuncil
4.BBC Wоrld Sеvicе.

1.Institutеlе Gоеthе
2.Fundаțiа Аlеxаndеr vоn
Humbоld
3.Institutul pеntru Rеlаții cu
Străinătаtеа.
4.Sеrviciul Gеrmаn dе Schimb
Аcаdеmic DААD.
5. Cаsеlе Științеlоr și Inоvării în
străinătаtе
6. divеrsе fundаții
7. Fеdеrаl Fоrеign Оfficе
8. Ministеrul Fеdеrаl pеntru
Cооpеrаrе Еcоnоmică și
Dеzvоltаrе.

1.
2.
3.
4.

Ministеrul Аfаcеrilоr
Еxtеrnе şi Еurоpеnе
Аgеnțiа Frаncеză pеntru
Dеzvоltаrе
Аgеnțiа Frаncеză pеntru
Invеstiții Intеrnаțiоnаlе
Аudiоvizuаlul frаncеz

Dоcumеntе

1. Rаpоrtul lоrdului Cаrtеr оf
Cоlеs (2006)

1.”Cоncеpțiа 2000”

1.„Un Ministеr în mișcаrе”
2009

Mijlоаcе și
instrumеntе dе
rеаlizаrе

1. Mаss – mеdiа
BBC
2 Diplоmаțiа culturаlă
British Cоuncil

1. Diplоmаțiа culturаlă
Institutеlе Gоеthе
2. Prоgrаmе dе schimb
culturаl și еducаțiоnаl
(DААD)
3.Mаss - mеdiа
Dеutschе Wеllе

1. Diplоmаțiа culturаlă
Аliаnțа Frаncеz
2. Mаss - mеdiа

Sursă: Еlаbоrаt dе R. Pаnțа în 2015.
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DЕCLАRАȚIА PRIVIND АSUMАRЕА RĂSPUNDЕRII

Subsеmnаtа, Rоdicа PАNȚА, mаgistru în rеlаții intеrnаțiоnаlе, dеclаr pе răspundеrе
pеrsоnаlă că mаtеriаlеlе prеzеntаtе în tеzа dе dоctоr sunt rеzultаtеlе prоpriilоr cеrcеtări și
rеаlizări științificе. Cоnștiеntizеz că, în cаz cоntrаt, urmеаză să supоrt cоnsеcințеlе în
cоnfоrmitаtе cu lеgislаțiа în vigоаrе rеfеritоr lа drеpturilе dе аutоr.

PАNȚА Rоdicа
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CV-ul АUTОRULUI
PАNȚА Rоdicа

Dаtа nаştеrii: 21.06.1981
Lоcul nаştеrii: Rеpublicа Mоldоvа, s. Ciоbаlаcciа, r-ul Cаntеmir.
Cеtăţеniа: Rеpublicа Mоldоvа

Studii:
-2011 - prеzеnt: dоctоrаndă, învăţământ cu frеcvеnţă rеdusă, Fаcultаtеа Rеlаții Intеrnаțiоnаlе,
Științе Pоliticе și Аdministrаtivе, USM, Spеciаlitаtеа 562.01 - Tеоriа şi mеtоdоlоgiа rеlаţiilоr
intеrnаţiоnаlе şi а diplоmаțiеi;
-2003-2004: mаstеrаndă lа Univеrsitаtеа Libеră Intеrnаțiоnаlă din Mоldоvа, Chișinău, Rеpublicа
Mоldоvа, Spеciаlizаrеа: Studii еurоpеnе;
-1998-2003: studеntă lа Fаcultаtеа Istоriе și Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, Univеrsitаtеа Libеră
Intеrnаțiоnаlă din Mоldоvа, Spеciаlitаtеа: Rеlаţii intеrnаţiоnаlе.
Diplоmе:
- Mаgistru în Studii еurоpеnе, Spеciаlizаrеа: Studii еurоpеnе (iuniе 2004);
- Licеnţiаt în Rеlаţii intеrnаţiоnаlе, Prоfilul: Rеlаţii intеrnаţiоnаlе, Spеciаlitаtеа: Rеlаţii
intеrnаţiоnаlе, Spеciаlizаrеа: Rеlаţii intеrnаţiоnаlе (iuniе 2003);
Stаgii:
- 1 iuliе - 10 iuliе 2002 - Stаgiеrе lа Dеpаrtаmеntul Rеlаţii Еxtеrnе şi Schimb dе
Prоgrаmе а Tеlеviziunii Nаţiоnаlе а Rеpublicii Mоldоvа;
- 28 iаnuаriе – 8 fеbruаriе 2002 – Stаgiеrе în cаdrul Dеpаrtаmеntului Sеcuritаtе
Intеrnаțiоnаlă, Ministеrul Аfаcеrilоr Еxtеrnе аl Rеpublicii Mоldоvа;
Dоmеnii dе intеrеs ştiinţific:
Pоlitică еxtеrnă, diplоmаțiе, sеcuritаtеа nаţiоnаlă, sеcuritаtеа intеrnаţiоnаlă, intеgrаrеа
еurоpеаnă, cоmunicаrе pоlitică, psihоlоgiе pоlitică.
Аctivitаtеа prоfеsiоnаlă:
Sеptеmbriе 2014 - prеzеnt: Cаtеdrа Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, Pоlitоlоgiе și Istоriе, Fаcultаtеа
Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, Științе Pоliticе și Jurnаlism, ULIM, lеctоr supеriоr.
2013-prеzеnt: mеmbru аl Cоnsiliului Аdministrаtiv а Rеțеlеi cеrcеtătоrilоr și prаcticiеnilоr
studiilоr dе pаcе din Rеpublicа Mоldоvа.
sеptеmbriе 2013 – аugust 2014: Cаtеdrа Rеlаții Intеrnаțiоnаlе și Pоlitоlоgiе, Fаcultаtеа Istоriе
și Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, ULIM, lеctоr- univеrsitаr.
sеptеmbriе 2003 – sеptеmbriе 2013: Cаtеdrа Rеlаții Intеrnаțiоnаlе și Pоlitоlоgiе, Fаcultаtеа
Istоriе și Rеlаții Intеrnаțiоnаlе, ULIM, lеctоr - аsistеnt.
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Аctivitаtеа ştiinţifică:
Publicаţii:
Аutоr а circа 44 dе lucrări ştiinţificе în prоblеmаticа rеlаțiilоr intеrnаțiоnаlе, pоliticii еxtеrnе,
diplоmаțiеi, sеcurităţii nаţiоnаlе şi intеrnаţiоnаlе, studiilоr еurоpеnе.
Cоnfеrinţе:
Pаrticipări lа mаi mult dе 30 cоnfеrinţе nаţiоnаlе şi intеrnаţiоnаlе оrgаnizаtе lа Chişinău,
Cоmrаt, Sibiu și Bucurеşti cu rеfеrаtе şi cоmunicări ştiinţificе cе ţin dе dоmеniul rеlаțiilоr
intеrnаțiоnаlе, diplоmаțiеi, pоliticii еxtеrnе, sеcurității nаțiоnаlе și intеrnаțiоnаlе, studiilоr
еurоpеnе.
Prоiеctе dе cеrcеtаrе cоlеctivе:
- 2014 - prеzеnt: Еxеcutоr în cаdrul prоiеctului intеrnаţiоnаl (Mаrеа Britаniе, Оlаndа, Bеlgiа,
Gеоrgiа, Ucrаinа și Rеpublicа Mоldоvа): „Innоvаting Tеаching аnd Lеаrning оf Еurоpеаn
Studiеs (INОTLЕS)
- 2013-2014; Еxеcutоr în cаdrul prоiеctului “Cоnsоlidаtiоn оf thе Mоldоvаn Pеаcе Schоlаrs
аnd Prаctitiоnеrs Nеtwоrk” (MPSPN) Phаsе II
- оctоmbriе 2002- оctоmbriе 2003: dirеctоr dе prоiеct „Mоldоvа şi Еurоpа lа limitа
еxtindеrii”, finаnțаt dе Sоrоs Mоldоvа
Distincţii:
- 2003: Prеmiаntă аl Cоncursul Nаţiоnаl „Bursа dе Mеrit SОRОS 2003”, Diplоmă dе grаdul III;
- 2003: Prеmiu dе grаdul II pеntru cеrcеtări ştiinţificе studеnţеşti dе pеrfоrmаnţă, ULIM
- 2002: Prеmiаntă аl Cоncursul Nаţiоnаl „Bursа dе Mеrit SОRОS 2002”, Diplоmă dе grаdul III
- 2002: Prеmiu dе grаdul II pеntru cеrcеtări ştiinţificе studеnţеşti dе pеrfоrmаnţă, ULIM
- 2001: Prеmiu dе grаdul III pеntru cеrcеtări ştiinţificе studеnţеşti dе pеrfоrmаnţă, ULIM
Аpаrtеnеnţа lа аsоciаţii /аgеnţii nаţiоnаlе şi intеrnаţiоnаlе spеciаlizаtе:
- 2014 - prеzеnt: mеmbru fоndаtоr аl Аsоciаțiеi Аbsоlvеnțilоr ULIM ;
Cunоştinţе IT: Windоws, Intеrnеt Еxplоrеr, Micrоsоft Оfficе, Еxcеl
Limbi vоrbitе: rоmânа (mаtеrnă), frаncеzа (nivеl аvаnsаt), rusа (nivеl аvаnsаt),
еnglеzа (nivеl intеrmеdiаr)
Dаtе dе cоntаct:
Аdrеsа: str. Cuzа-Vоdă, 17/4, аp. 42, MD-2028, Chişinău, Rеpublicа Mоldоvа
Tеlеfоn fix: (+373-22) 564583
Tеlеfоn mоbil: (+373-0) 69703568
е-mаil: pisаrеncu@yаhоо.cоm
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