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Cuvânt înainte 
 

 

Edificarea unui spațiu comunicațional comun reprezintă un demers disjuns 

din nevoia de a reflecta realitatea obiectivă cu care se confruntă vasta comunitate 

de români din Republica Moldova. Fie că vorbim despre sprijinul unor interese 

legitime sau despre provocări la adresa unor obiective cardinale pe calea 

dezvoltării politice, economice și sociale, devine tot mai clar că o serie de factorii 

externi exercită un rol nefast, coroziv, ce contribuie la polarizarea, ori dezagregarea 

unei societăți aflate pe o falie geopolitică tot mai activă. 

 

Traiectoria europeană și euroatlantică a Republicii Moldova este brăzdată de 

impedimente, care deși s-au dovedit a fi adesea rodul unor imixtiuni exogene, nu 

trebuie singularizate în tabloul clinic general. Acest context vădește în egală 

măsură incapacitatea sistemelor interne de a răspunde prompt și eficient, sau de a 

desfășura acțiuni specifice de profilaxie. În atari condiții, spațiul public din 

Republica Moldova capătă valențele unui adevărat poligon al propagandei și 

dezinformării ce aduce atingere nu doar intereselor pragmatice ale României și 

Republicii Moldova, ci chiar acelor dimensiuni profunde, sacrosante,  ce țin de 

identitate, limbă și valori perene. Mai mult, cum 80% din știrile și informațiile 

vehiculate în spațiul public al Republicii Moldova sunt produse în Rusia, potrivit 

datelor Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, e de 

înțeles și legitimă preocuparea pentru formulele de discreditare și atac la adresa 

valorilor românești în Republica Moldova, cu impact asupra întregului spațiul 

public de limbă română. 

 

Provocarea ține în special de faptul că informația este folosită ca vehicul de 

manifestare a ostilității, în sensul operaționalizării sale într-un alt mod decât cel 

care exprimă o realitate, cu scopul de a dezinforma, folosind tehnici precum 

intoxicarea și propaganda neagră. În acest context este necesară o cartografiere a 

spațiului mediatic din Republica Moldova, în sensul monitorizării atacurilor 

mediatice/informaționale la adresa românilor (din Republica Moldova și România 

deopotrivă), istoriei, limbii, identității românești, precum și la adresa intereselor 

României. Totodată, va fi realizat un inventar al temelor predilecte utilizate ca 

formulă de subminare a intereselor comunității de români, precum și a mijloacelor 

de combatere a unor astfel de narative. 

 



Este, totodată, deosebit de important efortul de creștere a nivelului de 

conștientizare cu privire la existența și agresivitatea comunicării patologice în 

spațiul public din Republica Moldova, atât în rândul cetățenilor, dar mai ales al 

reprezentanților din mass-media autohtonă. Este ceea ce am făcut aici printr-un 

vast studiu de monitorizare dirijată la nivelul mass mediei de limbă română, de 

limbă rusă sau a informațiilor bilingve prezentate în Republica Moldova de 

televiziuni, radiouri, presă scrisă, portaluri de știri și media electronică. Nu am 

urmărit cartografierea pe dimensiunea social media în acest demers. Iar secvența 

urmărită a constat în temele indicate mai sus, care se constituie în capitole în 

prezenta carte, respectiv identificarea formelor și temelor de atac la istoria 

românilor, România ca stat, românii și identitatea românească, instituțiile 

fundamentale românești, limba română, politica externă a României, discutarea 

opțiunii unioniste ca atac la adresa statalității Republicii Moldova, sau lipirea unor 

evenimente negative de imaginea României și asocierea românilor cu aceste 

elemente, sau ocultarea argumentelor și componentelor de comportament al 

României și asumarea acestor acțiuni în spațiul negativ. 

 

Pe fond, statul român trebuie să se asigure de menținerea unor legături 

strânse cu diaspora, astfel încât interferența cu elementele specifice culturii 

societăților în care trăiesc să nu erodeze ireversibil fibra identitară, să simtă că fac 

parte dintr-un popor care își respectă valorile, asigurând astfel perpetuarea 

identității naționale. Conștientizarea apartenenței la un popor, la o cultură, cu toate 

dimensiunile asociate - istorie, limbă, religie, tradiții etc. - este esențială în cazul 

românilor din diaspora, inclusiv din perspectiva transmiterii acestor valori la 

generațiile viitoare. 

 

  Prezentul volum este rezultatul derulării unui proiect finanțat de către 

Ministerul Românilor de Pretutindeni „Edificarea unui spațiu comunicațional 

comun tributar identității și intereselor românilor de pe cele două maluri ale 

Prutului”, implementat de către Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early 

Warning București și de Institutul de Politici Publice Chișinău, în parteneriat cu 

alte organizații ale societății civile din Republica Moldova, printre care Centrul de 

Informații și Documentare NATO Chișinău, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului și portalul de știri deschide.md. 

   

  În cadrul proiectului, au fost abordate dezbateri ample vizând cauzele 

determinării unor proiecte anti-românești sau de-a dreptul românofobe, dar și 

numeroase alte subiecte de interes care să coaguleze reacția publică pe aceste 

dimensiuni care creează diviziuni și falii nu neapărat între cele două maluri ale 

Prutului, ci chiar în sânul societății din Republica Moldova, consolidată pe criterii 



antagonice tot mai vizibile: oportunități și provocări pe calea edificării unui spațiu 

comunicațional comun; Harta agresiunilor informaționale la adresa elementelor de 

identitate românească și a intereselor României în Republica Moldova; Formule de 

conservare și promovare a identității românești prin mass-media;promovarea 

folosirii limbii române în comunitățile românești din străinătate, atât prin 

susținerea mass-mediei în limba română, cât și prin organizarea de evenimente ce 

pot (re)aduce mai aproape românii din diaspora de valorile identitare românești, 

fiind astfel evitată diluarea tradițiilor, obiceiurilor, valorilor autohtone; 

contracararea propagandei și dezinformării prin susținerea unei diaspore ancorată 

în realitate și strâns legată de România, o diasporă informată și conștientă de 

provocările cu care statele de pe ambele maluri ale Prutului se confruntă pe această 

dimensiune.Elaborarea unor mecanisme de identificare și contracarare a 

agresiunilor informaționale în spațiul public din Republica Moldova, ce aduc 

atingere inclusiv intereselor României în regiune. 

 

  Obiectivul nostru a fostedificarea unui spațiu comunicațional comun și 

identificarea vectorilor informaționali prin care sunt lezate interesele României și 

ale românilor din Republica Moldova. Astfel, pe parcursul proiectului, am reușit 

realizarea unei infrastructurii de comunicare și cooperare la nivelul societății civile 

și mass-media din cele două state; edificarea hărții agresiunilor informaționale la 

adresa elementelor de identitate românească și a intereselor României în Republica 

Moldova; promovarea în spațiul public a problemelor cu care se confruntă 

comunitățile de români (creșterea nivelului de conștientizare);identificarea de 

măsuri/inițiative menite să sprijine conservarea identității românești în afara 

granițelor statului, atât din dorința de a perpetua tradițiile, obiceiurile, valorile, cât 

și din necesitatea conștientizării agresiunii informaționale și opțiunile de 

contracarare, păstrarea valorilor fiind una dintre acestea. 
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Fake news, false news și război informațional din Republica Moldova asupra 

întregului spațiu românesc 

 

Republica Moldova este un stat care are spațiul public în afara controlului 

autorităților naționale. Potrivit datelor furnizate de către Consiliul de Coordonare al 

Audiovizualului, 80% din știrile, informațiile și comentariile vehiculate în spațiul 

public, în orice limbă, sunt produse în Federația Rusă. La nivelul instrumentelor 

mass media din Republica Moldova, circa 80% din piață – pe datele furnizate 

astăzi de instituția care se ocupă de audiențe – aparține trustului condus de 

Vladimir Plahotniuc. E adevărat, și compania de măsurare, și principalele companii 

de publicitate aud e a face cu același cvasi-monopol, o afacere bănoasă potrivit 

criteriilor din Republica Moldova dar a căror situația e mai relevantă prin faptul că 

exclude intrarea pe piață a oricărui terț, care ar încerca o competiție și finanțare pe 

baza vizibilității și audiențelor ca mass media electronică. 

 

E adecvărat că s-au adoptat câteva legi menite să ducă la reglementarea generală a 

domeniului mass media pe această dimensiune. Mai întâi, este vorba despre legea 

care presupune descentralizarea și deconcentrarea proprietății în mass media, însă 

aceasta acționează pe rând, pas cu pas, în funcție de încheierea acțiunii licențelor 

curente, când un proprietar trebuie să decidă ce păstrează și ce vinde din posturile 

și acțiunile majoritare pe care le deține la mai multe posturid e televiziune. Va mai 

dura între trei și cinci ani situația curentă până la descentralizarea și deconcentrarea 

pieții. 

 

Tot pe linia combaterii războiului informațional, la 1 octombrie a intrat în vigoare 

legea care presupune producția proprie, locală a posturilor de televiziune și radio 

din Republica Moldova, care ar trebui să propună în prime time minimum 6-8 ore 

de programe produse în Republica Moldova. Nu e un panaceu, dar e un pas înainte, 

pentru televiziunile care nu respectă legea europeană a televiziunii 

transfrontaliere(cu precădere, deci, pentru cele de limbă rusă). Vom vedea cum se 

aplică această prevedere și mai ales impactul asupra pieței media electronice, dar 



impactul real îl vom putea evalua într-o perioadă de 6-9 luni de aplicare, mai ales 

odată ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului va evalua piața și va propune 

primele sancțiuni. 

 

Pe aceeași linie CCA are o componentă interesantă de monitorizare a încălcării 

legii pe dimensiunea fake news și propagandă și a reușit să elimine deja din 

peisajul din Republica Moldova unele posturi. Pe baza monitorizării repetate, 

posturile de televiziune care produc jurnale și emisiuni de dezbateri ce nu se 

înscriu în regulile jurnalistice riscă sancțiuni ce merg până la suspendarea licenței 

pe anumite intervale de timp. De remarcat că televiziunile ruse care sunt 

retransmise în Republica Moldova sunt proprietatea unor oameni de afaceri și 

politice aparținând diferitelor partide, nu numai Partidului Socialiștilor, declarat 

pro-rus, susținător al reorientării politice a Republicii Moldova, sau Președintelui 

Igor Dodon și familiei. 

 

Dacă în ceea ce privește spațiul public și mass media din Republica Moldova 

lucrurile sunt într-o formă nuanțată de reacție în raport cu falsul și propaganda, 

elemente ale războiului informațional, o structură propriu-zisă de combatere a 

acestei propagande sau a războiului informațional nu există în Republica Moldova. 

Funcționează un site Stop fals, după modelul ucrainean Stop fake. Centrul de 

Informare și Documentare -CID NATO are programe de conștientizare și 

informare în legătură cu instrumentarul războiului informațional, în timp ce 

Centrul pentru Jurnalism Independent emite rapoarte curente în ceea ce privește 

profilul instrumentelor mass media principale din Republica Moldova și modul de 

raportare la regulile jurnalistice, cu relevanță și în privința echidistanței față de 

diferiții actori politici, deci nu calibrată pe fake/false news sau război informațional 

neapărat. Calitatea, echilibrul și eficiența evaluărilor sunt mai degrabă pozitive, 

deși există contestări și discuții și în această direcție. 

 

În general instrumentele media care intră sub incidența războiului informațional în 

Republica Moldova, cu coordonare estică, din Federația Rusă, sunt și instrumentele 

media esențiale pentru atacurile la adresa României. Ele alterează întreg spațiul 

public de limbă română în mod direct, prin publicațiile de specialitate în limba 

română sau în format bilingv, dar și indirect, prin preluarea prin traducere a știrilor 

și relatărilor din limba rusă de către site-uri și purtători de cuvânt terți, blog-eri și 

troli de limba română, fiind difuzate electronic la nivelul internetului și social 

media. Un rol deosebit de important îl au agențiile de știri din Republica Moldova, 

inclusiv cele cu conținut video și audio, care sunt sursa principală de multiplicare 

în mass media de main stream, pe site-urile publicațiilor consacrate și în mass 



media audio, video și scrisă de limba română care se răsfrânge ca impact asupra 

întregului spațiul românesc. 

 

Convergența lingvistică face ca influența informațiilor din Republica Moldova sau 

provenind din spațiul post-sovietic să se răspândească și să aibă impact major și 

asupra publicului din România care are interese, rădăcini, relații de rudenie sau pur 

și simplu e curios de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și care nu obține 

informațiile din mass media din România – săracă în informație din stânga Prutului 

– ci o iau exclusiv din surse electronice de proveniență Republica Moldova. 

 

O observație aparte pentru sursele mass media care tratează surse externe și care 

traduc direct presa rusă, agențiile de știri din limba rusă sau interpretările ce provin 

din spațiul media rus. Aici transpunerea în limba română cu referințe strict la 

instrumente mass media ruse vin cu tot cu încărcătura de interpretare și elementele 

de război informațional ce reflectă scopul inițial, respectiv devin multiplicatori pe 

tot spațiul românesc al acestei propagande și agresiunilor informaționale 

premeditate din spațiul rus. În mod particular, toate aceste reflectări mediatice ale 

României, relațiilor sale cu Republica Moldova, relațiilor sale cu terțe state, 

inclusiv despre situația internă din România suferă de la selecție, interpretare la 

mod de prezentare și comentare de către analiști ruși sau selectați și consacrați de 

presa rusă șid e propaganda rusă, fiind purtătoare ale acțiunilor anti-românești și 

româno-fobe emise de către Moscova. 

 

Context intern în Republica Moldova cu impact asupra acțiunilor anti-

românești și discriminării elementului românesc din Republica Moldova 

 

Există evenimente obiective care au generat senzația și percepția de escaladare a 

elementelor vizibile de anti-românism și românofobie de la Chișinău, cu impact 

asupra întregului spațiu românesc. Dacă adoptarea unor legi relevante subliniate 

mai sus au reușit să calmeze sau să tempereze acest trend, al cărui impact îl vom 

vedea însă după perioada monitorizată, accentuarea acestor porniri împotriva 

imaginii României, românilor, limbii române și a istoriei României sunt naturale și 

vin din contexte politice și evoluții anterioare, de unde și percepția de discriminare 

a românilor în Republica Moldova, dar și existența unor fapte efective de 

discriminare înregistrate la nivel izolat. 

 

De remarcat că percepția aferentă acestui fenomen este una izolată, la niveluri 

individuale, deși tot mai numeroase, însă nu există însă, sociologic, statistic, o 

asemenea percepție la nivelul populației Republicii Moldova, un lucru foarte bun, 

pentru că permite ca măsurile luate deja și cele de reechilibrare pe care le sugerăm 



după consultarea prezentului material, să intre în acțiune și să evite consacrarea 

existenței unui asemenea trend incompatibil cu opțiunea europeană a Republicii 

Moldova, cu aspirațiile sale democratice, cu bunele relații bilaterale, cu alocarea 

fondurilor bugetare românești nerambursabile și împrumutului special al statului 

român, cu numeroasele eforturi de sprijin politic și financiar, inclusiv direct din 

partea statului român către Republica Moldova. 

 

Situația internă și evoluțiile politice care au afectat și au stat la baza elementelor de 

percepție a unui trend anti-românesc sunt:  ieșirea de la Guvernare a PLDM, 

arestarea fostului premier și președinte al PLDM, Vlad Filat, elemente care au dus 

la eliminarea din spațiul public al unui număr mare de etnici români, cei auto-

identificați drept români, sau a cetățenilor români care aveau slujbe legate de 

prezența la guvernare a PLDM, ulterior de prezența în Parlamentul Republicii 

Moldova a unui puternic grup PLDM. Pe măsură ce efectele obiective ale ieșiriid e 

la Guvernare și ale împuținării grupului PLDM s-au produs, și elementele 

românești au dispărut sau s-au împuținat din administrație. Totuși acest fenomen a 

avut loc în timp, a fost legat de o evoluție democratică naturală sau de efectul 

aplicării legii și întăririi statului de drept, și a avut un curs rampant, fără excese 

majore sau efecte de impact imediat. 

 

Următorul eveniment obiectiv a fost sosirea în calitate de președinte al Republicii 

Moldova a lui Igor Dodon. Extrem de vizibil, de vocal, voluntar și apărător al 

valorilor pro-ruse și moldoveniste, Igor Dodon a reușit să imprime mai întâi 

spațiului public din Republica Moldova un ton extrem de virulent anti-românesc, 

apoi un crescendo anti-românesc la nivelul administrației. Tendința de a-i oferi 

spațiu să se erodeze fără a fi tamponat de către o guvernare și o majoritate nesigură 

și cu o susținere publică redusă a făcut ca spațiul de mișcare a lui Igor Dodon să fie 

mare. Dacă abordările sale anti-europene au mai primit replici în special din partea 

Premierului și a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, tiradele sale anti-

NATO, anti-americane și anti-românești nu au avut nici un fel de replică publică la 

nivel relevant politic, singurele reacții, firave totuși, venind de la puține elemente 

ale societății civile și de la câteva instrumente mass media care și-au păstrat și 

asumat postura de critici ale acestor tirade. În timp, mai ales după începutul verii, 

au început reacții tot mai vizibile din partea purtătorilor de cuvânt ai majorității, 

inclusiv la nivelul premierului și Președintelui Parlamentului, a membrilor coaliției 

de guvernare. Scuze directe au fost formulate public pe temele unor atacuri de 

nivel josnic anti-românești mai ales odată cu începutul toamnei, elemente care au 

echilibrat spectrul presiunilor la adresa celor ce se autoidentifică români și 

vorbitori de limba română. 

 



Un alt fenomen obiectiv negativ, cu impact asupra elementului autoidentificat 

românesc în Republica Moldova l-a constituit arestarea ministrului Transporturilor 

Chirinciuc, Arestarea la domiciliu și suspendarea Primarului Chirtoacă și a multor 

reprezentanți ai administrației PL din Primăria capitalei precum și retragerea PL de 

la Guvernare. Suma acestor acțiuni s-a soldat cu retragerea unui număr important 

de cetățeni ai Republicii Moldova auto-identificați drept români din administrația 

locală și centrală, cu consecințe relevante asupra resurselor la dispoziția acestor 

grupuri și modificarea substanțială, la nivelul administrației, a opțiunilor pe medie 

care au migrat către opțiunile moldoveniste de sorginte sovietică și către cele pro-

ruse, introduse cu precădere prin impunerea în zona funcționărească a socialiștilor 

pro-ruși ai lui Igor Dodon și a presiuniis ale asupra spațiului public pe linie anti-

românească, cu impact major la adresa securității societale a Republicii Moldova și 

a echilibrului de reprezentare la nivelul structurilor statale și de conducere ale 

statului a elementului românesc. Această evoluție a avut impact rapid, cataclismic, 

iar suprapunerea cu alegerea lui Igor Dodon și hiper-vizibilitatea sa în spațiul 

public a determinat deteriorarea rapidă a condiției medii a românilor în Republica 

Moldova. 

 

Peste toate a intervenit coabitarea majorității condusă de PDM-Vladimir 

Plahotniuc cu Președintele Igor Dodon, cu efecte directe asupra tipului de numiri la 

toate nivelurile aparatului public, de la judecători, procurori, funcționari publici, 

ambasadori, militari. Dacă la nivelul Guvernului, prin Hotărârea Curții 

Constituționale, s-a reușit o formulă de poziționare pentru evitarea veto-ului 

Președintelui pe numirile majorității, și evitarea blocajelor, nu același lucru s-a 

întâmplat cu cei care se aflau la final de mandat sau orice numire ce implica 

semnătura Președintelui. Astfel, formulele negociate au dus la eliminarea 

programatică a românilor din administrație și înlocuirea lor cu pro-ruși sau, 

câteodată, cu moldoveniști independentiști, rareori pro-europeni. Impactul 

substanțial s-a resimțit în Justiție, Armată și, mai nou, în diplomație și în cadrul 

Ministerului de Interne. Nu putem estima impactul în alte instituții de forță precum 

SIS și Ministeruld e Interne. Și aici schimbările au fost bruște, vizibile, de impact, 

iar procesul de restructurare a guvernului și a aparatului funcționăresc din instituții 

nu anunță formule de reechilibrare a situației majorității românești și a celor ce se 

autoidentifică drept români. 

 

Mai putem adăuga aici două fenomene complementare: efectele bunelor relații și a 

susținerii Guvernului și a majorității din Republica Moldova de către România, pe 

baza relațiilor interstatale și ca efect al preluării funcției de președinte de către Igor 

Dodon a dus la considerarea de către opoziția pro-europeană a unor formule de 

cooperare pe linia partidelor europenei socialiștilor și Democraților între 



PSD(România) și PDM și o susținere de către România a puterii în raport cu 

opoziția. O asemenea pornire a determinat nemulțumiri majore ale opoziției pro-

europene din stradă care, și în mod individual și intrinsec, prin reprezentanții de 

prim plan, fie ca efect al reacției la o asemenea percepție, au considerat că 

România ca actor este împotriva opoziției și i-au asociat imaginea negativă a 

oligarhului Vladimir Plahotniuc. 

 

Neînțelegerea voită sau dirijată a modului în care funcționează relațiile între state 

și respectul față de majorități declarat pro-europene au determinat reacții tacite, 

implicite, uneori chiar publice, ale unor asemenea reprezentanți, respingerea 

elementelor românești și detașarea nu rareori de tot ceea ce e românesc, atât de 

către opoziția pro-europeană politică din stradă cât și de către societatea civilă care 

o susține. Rezultatul a fost o altă sursă de afectare a imaginii României, care s-a 

suprapus peste celelalte fenomene, dar și o presiune crescândă și o respingere a 

elementului românesc la nivelul Republicii Moldova, cu precădere la nivelul 

instrumentelor media ce reprezintă această orientare politică pro-europeană. 

 

În partea pozitivă, putem să includem apariția unui curent unionist credibil, condus 

de Anatol Șalaru și Traian Băsescu, care dincolo de efectele secundare de oferire a 

unui cal de bătaie Președintelui Dodon și socialiștilor pro-ruși, a reușit să ocupe un 

spațiu al PL-PLDM și să redea elemente de speranțe românilor din Republica 

Moldova. Însă efectele secundare au fost și ele vizibile, curentul unionist fiind 

considerat generator de reacții anti-românești la nivelul conducerii Prezidențiale a 

coabitării politice din Republica Moldova. 

 

Un al doilea element remarcabil pe această direcție, cu impact major asupra 

renașterii speranței și a mândriei elementului românesc din Republica Moldova, 

dar și pe întreg spațiul românesc, a fost Hotărârea Curții Constituționale față de 

inițiativa PLDM și altor grupuri politice – PPEM, grupul popular, PL, 

Independenți – privind modificarea Constituției prin includerea, pe lângă a 

orientării pro-europene(inițiativă PDM) a limbii române ca limbă de stat în 

articolul 13 al Constituției în locul formulării actuale limba moldovenească cu 

grafie latină. Este vorba, practic, despre aplicarea Hotărârii Curții Constituționale 

privind denumirea limbii de stat a Republicii Moldova. 

 

E adevărat că majoritatea parlamentară în întregimea sa, respectiv PDM, nu s-a 

pronunțat încă pe acest subiect și nu e sigur dacă există o majoritate calificată, 

constituțională, pentru acest deziderat, s-au înregistrat reacțiile negative ale 

Președintelui Igor Dodon, a socialiștilor și a lui Dmitri Rogozin – copreședinte al 

Comisiei Mixte interguvernamentale Rusia-Republica Moldova și trimis special al 



Președintelui Vladimir Putin pentru conflictul din Transnistria, declarat persona 

non grata în Republica Moldova, dar este un pas înainte și probabil până la 

atingerea următoarei situație în care să funcționeze o majoritate constituțională de 

această factură nu se va repeta curând, deci e o oportunitate unică în pragul anului 

Centenar al Statului Național Unitar Român, în 2018, pentru a consacra acest 

element în Constituția Republicii Moldova. 

 

Trebuie, de asemenea, remarcat faptul că, pe linia orientării strategice a Republicii 

Moldova către Uniunea Europeană și Occident s-au făcut pași importanți prin 

inițiativa actualei majorități, inclusiv prin inițiativa de a dezbate în cadrul Adunării 

generale a ONU a situației retragerii trupelor ruse și a munițiilor din Republica 

Moldova. Ar fi vorba despre un act care să consfințească la zi, printr-un document 

politic la nivelul forumului mondial, a nevoii de retragere a trupelor ruse și a 

muniției din Republica Moldova, staționate ilegal, fără acordul statului gazdă, care 

ar valida prevederile Actului final al Summitului OSCE de la Istanbul, 1999, 

privind validarea Tratatului Forțelor Convenționale în Europa, revizuit, și a 

consacrării angajamentului Federației Ruse de retragere a trupelor ruse din flanc, 

respectiv de pe teritoriul Georgiei și Republicii Moldova. În cazul Georgiei, 

ocupația rusă e totală, după evenimentele din cadrul războiului ruso-georgian din 

august 2008, în cazul Republicii Moldova reconsacrarea subiectului e în măsură să 

consolideze poziția Chișinăului. Deși nu e o poziție explicită în favoarea majorității 

românești din Republica Moldova și a celor ce se autoidentifică români, e un 

element de sprijin important în ecuația actuală politică din Republica Moldova. 

 

Atac împotriva României. Comunicarea românofobă în spațiul public al 

Republicii Moldova 

 

Proiectul nostru a evidential clar elemente privind situația războiului informațional 

împotriva României din spațiul public al Republicii Moldova. O întreprindere care 

vizează strict anul 2017 și ceea ce se întâmplă la nivelul mass mediei electronice, a 

celei scrise, fără a lua în discuție și grupurile virtuale și considerând doar marginal 

războiul de troli, respectiv comentariile care alimentează, în mod tradițional, 

articolele în format electronic și care provin de la comentatori plătiți, cu obiective 

clare și ținte specifice solicitate de către finanțatori. Rezultatul a fost pe cât de 

neașteptat, pe atât de surprinzător. 

 

România ca stat, românii, istoria românilor, limba română, instituțiile statului 

român, opțiunea unionistă ca atentat la statalitatea Republicii Moldova și etichetă 

negative la adresa statului român pe seama opțiunii unor cetățeni pentru unionism, 

asocierea elementelor de imagine negative de România, toate aceste direcții au fost 



identificate în cadrul proiectului de monitorizare, care a vizat atât presa de limbă 

română, cât și pe cea de limbă rusă sau instrumentele media bilingve. Spuneam că 

rezultatul a fost unul surprinzător nu pentru că nu ne așteptam ca, după schimbarea 

la Președinția Republicii Moldova prin alegerea lui Igor Dodon, socialist, pro-rus, 

moldovenist declarat, nu am avea un purtător de mesaje extrem de vizibil care să 

accentueze atacurile la adresa României, ci pentru că impactul său e mult mai 

important, el s-a realizat cu activizarea centrelor de război informațional din afara 

și din interiorul Republicii Moldova, instituțiile media rusă cu sedii la Chișinău sau 

în Republica Moldova și impact asupra întregului spațiu public, aparținătorii fiind 

nu numai socialiști pro-ruși, ci și de alte orientări politice. Practic, sursele sunt atât 

de diverse încât acoperă tot spectrul politic de la Chișinău, fără excepție. 

 

Pentru un stat ai căror contribuabili alocă Republicii Moldova, în mod 

nediscriminatoriu, 100 mln euro în proiecte ajutor nerambursabil, apoi încă 100 de 

milioane de euro împrumut la dobânda la care se împrumută România, apoi sprijin 

politic în spațiul Occidental, nemăsurat și fără limite, pe drumul integrării 

europene, să constate că acțiunile și luările de poziție antiromânești până la 

românofobe se manifestă pe deplin la Chișinău, la toate nivelurile, e o surpriză. Și 

o nemulțumire profundă, totodată. Și, dacă la nivelul Președinției sau a 

socialiștilorde la Chișinău, sau a instrumentelor ruse amplasate pe teritoriul 

Republicii Moldova, lucrurile erau de așteptat, când atacurile vin de la putere, din 

opoziția pro-europeană din stradă de la grupuri civice diverse și de la diverși 

profitori individuali, în diferite momente, pe seama României, este un lucru șocant. 

 

Nu vorbim aici despre opinii individuale, normale, despre opinii critice, la fel de 

normale, dacă sunt argumentate. Opiniile individuale sunt libere. Când însă vorbim 

despre campanii, despre poziții a unor persoane oficiale sau despre efecte care 

depășesc zona privată, ci crează impact asupra României și românilor ca un tot, 

lucrurile se schimbă substanțial. 

 

De reținut este că Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este unul dintre 

vectorii de mesaje negative la adresa României, mai ales la începutul de an. În 

prima jumătate a anului, așa au arătat lucrurile. După vară, nivelul de impact a 

scăzut, și numărul mesajelor s-a diminuat, au apărut semnale diverse de relativă 

deschidere sau măcar neofensive direct împotriva României, lucrurile s-au 

temperat ca intensitate, dar cu periodice manifestări publice și luări de poziție anti-

românești calibrate programatic. 

 

E opțiunea Președintelui Republicii Moldova să se manifeste cum crede de 

cuviință, suportând consecințele și asumându-și responsabilitatea. Însă a cere, prin 



mesaj pe canale oficiale și prin postare pe Facebook, întâlnire cu Președintele 

României, peste rând(vizita la rând e la București, când partea română invită), și 

asta fără a parcurge pașii necesari unui asemenea demers, este o impunitate. 

Trebuie să te uiți doar la propriile declarații de pe site-ul Președinției. Și să 

realizezi ca un stat solid e o instituție serioasă, cu memorie instituțională profundă, 

unde se regăsesc nu numai acuzațiile, limbajul a la lejere și atacurile la adresa 

României de azi, ci și afirmațiile istorice, dintotdeauna, dacă ești om de prim plan 

și implicat în decizie și viața de zi cu zi. 

 

A scuipa în obrazul vecinului tău e simplu. Probează doar tipul de caracter și 

nivelul de educație. Însă a cere vecinului să mai și ignore cele ce-au fost și să 

discute cu tine, e deja prea mult. Nici măcar în viața de zi cu zi nu poți să te 

împaci, să fii iertat fără să ceri iertare, să faci gesturile care să demonstreze că ai 

înțeles ce ai greșit, să arăți că te-ai corectat și că nu o vei mai face pe viitor, nu-ți 

vei obrăzui vecinul în cauză. Mai mult, ca regulă generală, trebuie să treacă un 

timp de penitență și ispășirea celor făcute deja. În plus, dacă deja ai mai fost pe 

aici, te-ai mai manifestat nepotrivit, e mai greu ca cineva să te creadă că ai învățat 

ceva. E drum lung și trebuie elemente de probă și pași concreți pentru a reconstrui 

o relație dărâmată. 

 

Dar dacă e să ne mutăm în alt spectru, cel guvernamental, lucrurile stau mai 

complicat. Principalii beneficiari ai sprijinului direct al României sunt cetățenii, 

Republica Moldova ca stat – nu un politican sau altul – dar, firește, pe a treia 

poziție, sunt elemente de imagine de care profită reprezentanții majorității și 

Guvernului. Că doresc sau nu doresc donatorii. Or responsabilitatea pentru anti-

românismul mergând până la româno-fobie din spațiul public le revine cu asupra 

de măsură: o dată, pentru ceea ce se petrece în domeniu cu oficiali sau 

reprezentanți ai acestei majorități, apoi pentru vicierea din spațiul public produsă 

de alții – Dodon, socialiști, pro-ruși – care trece fără nici o sancțiune sau banală 

observație din partea majorității, în fine, prin efectele de antrenare pe care 

permisiunea de acțiune în spațiul public, pe linii anti-românești, pot impinge la 

discriminări generale asupra celor care se declară etnici români, se autoidentifică 

români, vorbind limba română, sau sunt cetățeni români. Aceste fenomene au drept 

responsabili direcți și pe reprezentații majorității parlamentare și Guvernul 

Republicii Moldova. 

 

Dar să trecem și la opoziția pro-europeană din stradă. Și aici costurile se mențin, e 

adevărat pentru propriile greșeli, ale membrilor săi, cu pronunțări anti-românești, 

dar și pentru lipsa de reacții la asemenea manifestări în spațiul public. 

Responsabilitatea, chiar și a opoziției din stradă, reclamă și interesul față de 



politica externă și relațiile mai ales cu vecinii. Așa demonstrezi că ai viziune și 

chiar te pregătești să guvernezi țara. Că vrei să ai toate opțiunile deschise. Firește 

că asta nu înseamnă să fii nenuanțat și prea deferent în fața vreunui partener sau alt 

stat. Sancțiunea propriilor membri care sar calul, fără bază argumentativă reală, 

este, de asemenea, de salutat. 

 

Vor exista formule de discutare măcar, dacă nu de evaluare în concret a 

perspectivelor ce vizează impactul de imagine asupra României, valorificarea 

războiului informațional asupra statului vecin, în spațiul public al Republicii 

Moldova? Rămâne de vâzut. Cred că, cel puțin la fel de important, e să se poată 

face un studiu de impact al unor asemenea manifestări publice și studierea măsurii 

în care se poate vorbi despre manifestări de discriminare a elementului românesc în 

Republica Moldova – ca să nu mai vorbim despre forme de epurare în masă a unor 

funcționari publici, categorii de personal reprezentativ – la nivelul Republicii 

Moldova, în prag de Centenar. Elemente ce nu pot fi nici echilibrate, nici 

contrabalansate cu aventaje de altă natură, cu precădere economice. În loc să-ți ceri 

scuze, să plătești, ceva, eventual, pentru a compensa este inacceptabil. 

 

Iar pentru cei care-și pun încă întrebări, pot verifica cine și-a cerut, totuși, scuze 

pentru acțiunile nepotrivite anti-românești ale terților? E instructiv! 
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Istoria și relațiile României văzute prin filtrul dezinformării și al propagandei 

 

România este, a fost și va continua să fie o țintă a propagandei realizată de 

statele vecine estice, care au scopul de a duce la pierderea încrederii cetățenilor dar 

și la lezarea intereselor strategice și a elementelor istorice. Una dintre cele mai 

recente știri apărute în presa din Republica Moldova plasează România între Rusia 

și statele occidentale, aducând argumente istorice pentru a demonstra că cel dintâi 

stat a ajutat mai mult România decât au făcut-o statele occidentale - România între 

Imperiul Rus și Occidentul colonial. Războaie cu și fără ”hibrizi”.1 

 

Abordarea autorului s-a dorit a fi una cronologică și bine fundamentată sau 

cel puțin așa pare la o primă lectură, el aducând argumente de natură istorică. 

Pentru a întări convingerea că abordarea este una obiectivă a adus în atenția 

cititorilor și ceea ce Nicolae Iorga a reliefat la Conferința de la Zurich din 1938 – 

dezvoltarea unui popor este un melanj între poziționarea sa geografică, vecinii ei, 

dar și pământul pe care îl locuiește. 

 

Paralela realizată în continuare se concentrează pe diferențe dintre puterile 

continentale (Rusia) și puterile maritime (Occidentul European și America), 

exprimând convingerea conform căreia cele dintâi au fost predispuse de-a lungul 

istorie să respecte dreptul înnăscut al unui popor, în timp ce puterile maritime au 

predispoziția de a coloniza alte popoare fără a respecta drepturile și libertățile 

acestora.2 Din acest punct de vedere, autorul ajunge la convingerea că adevăratele 

democrații sunt popoarele continentale, în timp ce categoria cealaltă de care 

discutăm sunt niște democrații de teorie, dar nu reale.  

 

                                                           
1Ilie Catrinoiu, „România între Imperiul Rus și Occidentul colonial. Războaie cu și fără ”hibrizi”, în Sputnik, 

01.10.2017, disponibil la https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-occident-razboi-

colonie.html, accesat la data de 12 Octombrie 2017 
2Ibidem. 

https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-occident-razboi-colonie.html
https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-occident-razboi-colonie.html


Dihotomia prezentă în știre ilustrează Orientul și Occidentul drept 

reprezentanți ai imperialismului, respectiv colonialismului, afirmând că „evoluţia 

firească a Orientului este spre libertate, prosperitate, eradicarea sărăciei şi 

oligarhiei, spre democraţia radicală“. 3Expunerea continuă prin combaterea ideii 

conform căreia cea mai dăunătoare influență pentru România a fost Rusia, iar odată 

cu administrarea Principatelor Române de către puterile occidentale, țăranii încep 

să lucreze mai mult pentru alții decât pentru ei, ajungând să fie minoritari pe 

propriul teritoriu (exemplu dat de autor este cel al Bucovinei). 

 

Expunerea nu s-a oprit aici considerând că este necesară o comparație între 

Bucovina sub austrieci și Basarabia sub ruși. Cea din urmă a beneficiat de scutirea 

dărilor pentru trei ani, au fost înființate școli sătești, a fost pus un guvernator 

român. Din păcate, ceea ce autorul anunța a fi o comparație a sfârșit prin a fi o 

simplă expunere a așa numitor beneficii oferite de ruși românilor din Basarabia, în 

timp ce situația Bucovinei sub austrieci nu a mai fost pomenită ulterior. Astfel că 

se ajunge la concluzia știrii unde națiunea imperialistă este etichetată ca acea 

entitate care „contaminează prin vocația libertății, prin discreție și onoare ... 

ridicând alte națiuni“, în timp ce o națiune colonialistă „umilește și sărăcește tot 

ceea ce întâlnește în cale“.4 

 

Cu referire la România, autorul consideră că nu va putea evolua până când 

nu va reuși să se salveze din „sclavia mentală și materială în care a fost adusă de 

către puterile colonialiste“. Îndemnul final vine să încurajeze România spre a-și 

cunoaște propria istorie și reiterează convingerea că „românii vor fi liberi şi 

prosperi când îşi vor cunoaşte istoria, cultura şi când vor ştii cine sunt, ce trebuie 

să facă şi unde trebuie să ajungă: o civilizaţie continentalistă de prim rang, nu o 

colonie atlantistă.“5 

 

De la idei ce se anunțau a fi expuse în totalitate și care au fost argumentate 

parțial, până la inocularea unor convingeri bazate pe un număr limitat de fapte, 

toate pot fi regăsite în această știre care deși a făcut referire la elemente istorice, a 

selectat și distorsionat în același timp un număr limitat de cazuri. În aceste condiții, 

expunerea nu este una obiectivă, ci din contra, poate fi considerată una plină de 

subiectivism. 

 

Mare parte a elementelor privitoare la cum a tratat Rusia statele din Europa 

de Est pot fi dezmințite, iar acest lucru este întărit de atitudinea pe care astăzi 

                                                           
3Ibidem. 
4Ibidem. 
5Ibidem. 



Federația Rusă o are față de această regiune, încercând printr-un război 

informațional destabilizarea regiunii Mării Negre în principal; această perspectivă 

o întâlnim și într-o analiză a celor de la Foreign Policy Research Institute (FPRI).6 

 

Din acest punct de vedere, analiza celor de la FPRI ilustrează de la tehnicile 

folosite până la canalele unde informațiile sunt plasate, iar în ceea ce privește 

România sunt evidențiate planurile unde tacticile propagandiste sunt folosite de 

Rusia. Coincidență sau nu, știrea expusă mai sus se încadrează în acest tipar, în 

cele ce urmează continuând prin a arăta acest lucru.  

 

După anexarea ilegală a Crimeii, Federația Rusă a devenit un vecin direct al 

României, sporind amenințările de securitate, în condițiile în care România aspiră 

la mai mult decât asigurarea stabilității și previzibilității propriilor frontiere; își 

propune să devină un furnizor de securitate și stabilitate și un model pentru 

dezvoltarea democratică în regiunea Europei de Sud-Est.7 Pentru îndeplinirea 

acestui obiectiv România a dorit întotdeauna o cooperarea regională mai puternică 

în zona extinsă a Mării Negre. 

 

În analiză sunt evocate cinci tactici folosite de Federația Rusă pentru slăbirea 

acestei regiuni, iar cele care ne interesează în mod direct în cazul de față sunt: 

reintepretarea istoriei pentru a pune sub semnul îndoielii diverse evenimente, 

alimentarea unui sentiment de frică și dispersarea prin intermediul știrilor false 

unele dintre ele referindu-se la agenda Vestului de a transforma acele țări în 

„colonii”.8 Cu toate că analiza a fost scrisă în luna martie a.c., știrea ce se află în 

centrul dezbaterii aici este una recentă care îndeplinește aceste două tactici ce au 

fost identificate de către FPRI. 

 

Coincidența pare a fi prea mare, dar trebuie să înțelegem că știrile din 

trusturile media care realizează propagandă antiromânească urmează aproximativ 

un pattern asemănător, iar Vestul este prezentat ca un pericol în timp ce Estul cu 

Federația Rusă este văzut drept un „martir“ ce luptă împotriva acestor mori de vânt 

colonialiste. 

 

                                                           
6Corina Rebegea, “The Black Sea as a Battleground for Information Warfare: A View from Bucharest”, în Foreign 

Policy Research Institute, 23 martie 2017, disponibil la https://www.fpri.org/article/2017/03/black-sea-battleground-

information-warfare-view-bucharest/#.WNQrsCGtLMk.facebook, accesat la data de 12.10.2017. 
7Ibidem. 
8 Digi24, Analiză FPRI. România, o țintă a Rusiei în războiul pentru destabilizerea regiunii MăriiNegre, 

24.03.2017, disponibil la http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/romania-o-tinta-a-rusiei-in-razboiul-pentru-

destabilizarea-regiunii-marii-negre-694225, accesat la data de 12.10.2017. 

https://www.fpri.org/article/2017/03/black-sea-battleground-information-warfare-view-bucharest/#.WNQrsCGtLMk.facebook
https://www.fpri.org/article/2017/03/black-sea-battleground-information-warfare-view-bucharest/#.WNQrsCGtLMk.facebook
http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/romania-o-tinta-a-rusiei-in-razboiul-pentru-destabilizarea-regiunii-marii-negre-694225
http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/romania-o-tinta-a-rusiei-in-razboiul-pentru-destabilizarea-regiunii-marii-negre-694225


Astfel de mesaje prind cel mai bine la public dacă sunt distribuite prin canale 

precum platforme online și social media, având în vedere dezvoltarea tehnologică. 

Mediul online conduce și la oportunitatea rapidă de diseminare a informației, iar 

dezinformarea este astfel răspândită în câteva secunde exact acolo unde se dorește 

și unde țintele sunt vulnerabile și credule. În plus, bazându-se pe convingerea că 

stabilitatea într-o regiune nu depinde doar de un singur stat, ci și de relațiile pe care 

acesta le dezvoltă și le întreține cu vecinii săi, Federația Rusă identifică 

oportunitatea de a acționa prin terțe părți și nu doar la nivel intern – țintit direct 

asupra unui stat. Astfel, unul dintre planurile abordate de Federația Rusă este 

relația României cu Republica Moldova, o relație sensibilă, istorică și plină de 

însemnătate. 

 

Ceea ce se vehiculează în presa din Republica Moldova este ideea unei 

Românii expansioniste, care lezează suveranitatea Republicii Moldova, care a avut 

o integrare ratată în UE și care dorește ocuparea vecinului estic.9 Dacă ne uităm în 

presa din Republica Moldova, mare parte a trusturilor distribuie știri cu un impact 

negativ pentru România, cum este și cazul de față, distorsionând relațiile existente 

între cele două state și încrederea cetățenilor.  

 

Acțiunile Federației Ruse nu se opresc aici, ea dorind chiar introducerea unui 

post de televiziune gestionat de principalul canal de propagandă internă și 

regională a Rusiei – RTR. Acest post este cunoscut pentru tehnicile sale de 

dezinformare și pentru propaganda pro-Kremlin.10 Postul de televiziunea există și 

în Republica Moldova, iar jurnalista Luminița Popa-Diacenco a afirmat că se 

urmărește expunerea conceptului de „diasporă moldovenească din România“11– 

element clar al divizării celor două state și aducerea în atenție a mult controversatei 

teoria moldovenismului care desparte două popoare cu o istorie comună. 

 

Cumulul de acțiuni venite din partea estică au drept scop promovarea 

Federației Ruse și a imaginii sale pozitive prin contaminarea spațiului media cu o 

varietate de știri – precum și cea analizată. Care este prețul unei asemenea 

campanii? Pentru România este unul destul de mare, fiind în „bătaia puștii“, 

aproape zilnic apărând știri care să o pună într-o lumină proastă. 

 

                                                           
9 Digi24, Analiză FPRI, http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/romania-o-tinta-a-rusiei-in-razboiul-pentru-

destabilizarea-regiunii-marii-negre-694225. 
10Nicolae Țîbrigan, Un post de propagandă pro-Kremlin abia așteaptă să intre în casele românilor, Larics, 

21.08.2017, disponibil la http://larics.ro/un-post-de-propaganda-pro-kremlin-abia-asteapta-sa-intre-casele-

romanilor/, accesat la data de 12.10.2017. 
11Ibidem.  

http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/romania-o-tinta-a-rusiei-in-razboiul-pentru-destabilizarea-regiunii-marii-negre-694225
http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/romania-o-tinta-a-rusiei-in-razboiul-pentru-destabilizarea-regiunii-marii-negre-694225
http://larics.ro/un-post-de-propaganda-pro-kremlin-abia-asteapta-sa-intre-casele-romanilor/
http://larics.ro/un-post-de-propaganda-pro-kremlin-abia-asteapta-sa-intre-casele-romanilor/


Se afectează astfel nu doar imaginea României, ci și relațiile ei cu statele 

vecine și situația din regiunea extinsă a Mării Negre. În acest context, România 

trebuie să pluseze pe mai multe paliere, iar cea mai mare dificultate este 

combaterea războiului informațional, care ar putea fi abordat într-o primă etapă 

prin strategii complexe care să definească problema, să identifice principalele căi 

de acțiune și metodele de combatere. 

 

Prezentarea Unirii din 1918 drept o anexare, o ocupație realizată de România 

 

La data de 27 martie 2017, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a 

lansat o invitație internauților să vizioneze filmul „Unirea prin ocupație”12. 

Conform declarației șefului statului Republica Moldova, în documentar s-ar reda 

„adevărata față a Unirii din 1918”13. 

 

„Vă invit să vizionați acest film, realizat de organizațiile patriotice 

moldovenești. Veți afla din el adevărata față a așa-numitei Uniri din 1918 și a zilei 

de 27 martie. Veți înțelege cât de grav a fost mistificată istoria poporului nostru în 

ultimul sfert de veac. Să ne cunoaștem trecutul, pentru a ști de ce erori și traume 

istorice să ne ferim în viitor”,  a scris Dodon pe pagina sa de Facebook, conform 

site-ului agora.md14. 

 

Filmul „Unirea prin ocupație” poate fi găsit în cadrul mai multor pagini din 

mediul on-line, printre care (nu însă cu titlu exhaustiv): 

adora.md15,noi.md16,moldovenii.md17, privesc.eu18sau pe youtube19. Totodată, 

filmul se regăsește și pe Facebook, spre exemplu, pe paginasite-ului 

moldovenii.md, unde este prezentat în felul următor: „un film documentar despre 

evenimentele din 27 martie 1918, care ne arată procesul anexării românești a 

                                                           
12VIDEO. Dodon invită internauții să vizioneze filmul „Unire prin ocupație”, articol publicat la 27 martie 2017 de 

agora.md, disponibil la: https://www.youtube.com/watch?v=HQrQjHv-t4M, accesat 15 septembrie 2017.. 
13 Ibidem. 
14Ibidem. 
15 Ibidem. 
16„Prezentarea filmului documentar: Unire prin ocupație. Ecouri” (VIDEO), publicat la 27 martie 2017 de noi.md, 

disponibil la: http://www.noi.md/md/news_id/214487, accesat 15 septembrie 2017. 
17Unire prin ocupație. Ecouri, publicat de moldovenii.md, disponibil la: 

http://www.moldovenii.md/md/section/11/video/id/3558, accesat 15 septembrie 2017. 
18Conferință de presă cu tema „Prezentarea filmului documentar: Unire prin ocupație. Ecouri”, publicat de 

privesc.eu la 27 martie 2017, disponibil la https://www.privesc.eu/arhiva/75195, accesat 15 septembrie 2017. 
19 Unire prin ocupație. Ecouri, disponibil la: https://www.youtube.com/watch?v=SlWwYn6zrmo, accesat 15 

septembrie 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQrQjHv-t4M
http://www.noi.md/md/news_id/214487
http://www.moldovenii.md/md/section/11/video/id/3558
https://www.privesc.eu/arhiva/75195
https://www.youtube.com/watch?v=SlWwYn6zrmo


Moldovei, soldat cu zeci de mii de morții și sute de mii de moldoveni torturați de 

către trupele ocupaționale ale românilor”20.  

 

În continuare vor fi prezentate în mod exclusiv ideile prezentate de-a lungul 

așa-numitului film documentar„Unire prin ocupație. Ecouri”. Pe întregul său 

parcurs, data de 27 martie 1918 este prezentată drept un eveniment 

„tragic”,„nefast”,„o zi neagră” ce ar fi marcat existența Republicii Moldova 

pentru decenii sau chiar secole, totodată care ar aminti de „greșelile din trecut” și 

de „tragediile” pe care le-ar fi trăit poporul Republicii Moldova, cu referire exactă 

la Unirea din 1918. Se menționează des drept veridic faptul că „moldovenii au fost 

condamnați la un secol de ură și dezbinare”, de unde ar rezulta că pentru ei data 

de 27 martie 1918 ar semnifica „ocupație care a adus două decenii de teroare și 

umilință”. 

 

Ecourile acelor timpuri sunt prezentate ca și cum ar fi vii și în actuala 

Republică Moldova, „prin vocile celor care au simțit din plin consecințele unirii 

prin ocupație”. În scopul consolidării așa numitelor argumente sunt aduse drept 

exemplu declarațiile unor persoane prezentate drept cetățeni ai Republicii Moldova 

care au trăit în vremurile respective sau care au simțit din plin consecințele unirii, 

precum Olga Roibu, Hristiana Grati și Mihail Cernăuțanu. În plus, corpusul 

argumentativ menit să denigreze unirea din 1918  este completat și de declarațiile 

istoricului Sergiu Nazaria. 

 

Filmul care se promovează ca fiind edificator pentru portretizarea reală a 

evenimentelor ce au gravitat în jurul Unirii din 1918 debutează cu așa-numitele 

„adevărate” fapte istorice. Unirea este prezentată ca o anexare, o ocupație realizată 

de trupele române, la care populația de la est de Prut ar fi opus rezistență: „[…] În 

data de 13 ianuarie 1918, trupele militare române, sub pretextul luptei împotriva 

organizațiilor bolșevice au invadat țara și au atacat cele 16 unități militare de pe 

teritoriul Republicii Democratice Moldovenești. Ulterior, au declanșat o amplă 

operațiune de persecutare a moldovenilor care luptau pentru păstrarea statului”. 

 

Istoricul Sergiu Nazarea face referire la unirea din 1918 ca la „operațiunea 

de cucerire a Basarabiei”. Acesta opinează că în acea perioadă „au avut loc 

lupte”, că „populația a opus rezistență” și că „au fost împușcați conform datelor 

oficiale românești peste 10 mii de oameni”,  concluzionând că „unirea a fost nu o 

unire ci o anexare”.  

                                                           
20Pagina de Facebook a moldovenii.md, disponibilă la: 

https://www.facebook.com/moldovenii.md/videos/1456894017683493/, accesat 15 septembrie 2017. 

https://www.facebook.com/moldovenii.md/videos/1456894017683493/


 

Conform expunerii deopotrivă a naratorului și a istoricului Nazarea, 

presiunea trupelor române ar fi fost cea care ar fi determinat în cele din urmă Sfatul 

Țării să voteze unirea. „Relatările istorice arată că sub presiunea trupelor române 

din componența Sfatului Țării au fost alungați 58 de deputați care nu erau de 

acord cu ideea unirii. În locul lor au venit 62 de unioniști convinși”, se 

menționează în film. 

 

Sergiu Nazarea completează narațiunea alternativă, falsă, creată pentru 

episodul unirii din 1918, spunând că „7 membri ai Sfatului Țării au fost împușcați, 

cei care s-au pronunțat categoric împotriva unirii”, reiterând totodată că procesul 

votării „a fost făcut sub presiunea armatei române.În primul rând clădirea 

actualmentei Institutului de Artă sau Academiei de Artă, cum îi spunem noi azi, 

unde a avut loc ședința aceasta așa numită în ghilimele istorică a votării, deci au 

fost înconjurate de un regiment militar român, deasupra clădirii zburau aeroplane 

românești, în interior a intrat un pluton cu mitraliere, iar mitralierele au fost 

îndreptate în sală”.  

 

Devine deja evident că laitmotivul pseudo-documentarului este acela de a 

susține că obținerea rezultatului scontat de către români, al unirii, s-ar fi realizat în 

condiții de asediu, de teroare în masă, fără ca locuitorii principatului Moldova să fi 

fost consultați în prealabil. „În acest mod, soarta unei țări cu peste 2 milioane de 

locuitori a fost hotărâtă de 86 de unioniști pro-român,i membri ai Sfatului Țării. S-

a întâmplat în 27 martie 1918”. 

 

În continuare, accentul este pus pe soarta moldovenilor, prezentată ca 

nefastă, după ce „țara și libertatea le-au fost furate”. Cu toate că în documentar se 

specifică că în zilele noastre cu greu se mai găsesc martori ai acelor vremuri, se 

aduc în prim plan câțiva oameni în vârstă, prezentați ca fiind copii și adolescenți în 

perioada administrării române. „Ei își aduc aminte din povestirile părinților despre 

cum românii au intrat nepoftiți în țara noastră, iar unirea au făcut-o din capul lor, 

fără să consulte moldovenii printr-un referendum”.  

 

Naratorul adaugă și alte povestiri ale celor care se prezintă drept trăitori ale 

acelor vremuri. Aceștia declarară că „România nu doar că le-a furat moldovenilor 

dreptul suveran de a își decide soarta, ci imediat după 27 martie, și-a impus 

propriile reguli pe teritoriul dintre Prut și Nistru. Toți moldovenii au fost alungați 

din funcțiile de conducere, […] în locul lor au fost aduși funcționari de peste 

Prut”. 

 



Mai mult de atât, filmul documentar insistă și pe ideea că românii i-ar fi 

considerat pe locuitorii de la est de râul Prut ca făcând parte dintr-o rasă inferioară, 

exploatându-i prin muncă silnică. „Elita politică românească nu îi considera pe 

moldoveni demni de a ocupa funcții de conducere. Localnicii erau tratați de către 

frații români drept exponenți ai unei rase inferioare, preferând să îi exploateze 

prin munci silnice. […] După unire, zeci de mii de moldoveni erau duși la muncă 

sezonieră în România. Acolo erau obligați să muncească pe moșiile românilor în 

calitate de forță de muncă ieftină”, se menționează în mod exact, punându-se încă 

o dată accentul pe faptul că „cei care au rămas niciodată nu s-au resemnat cu 

ideea că țara și libertatea le-au fost furate”. 

 

Alte argumente care să ajute la statuarea pretinsei „nemulțumiri profunde a 

moldovenilor privind actul unirii” se concretizează în declarațiile lui Nicolae 

Șerban, prezentat ca funcționar poștal. „De pretutindeni se aude doar un singur 

plânset tragic: românii ne iau totul și ne lasă să murim de foame … În general în 

toate scrisorile se profilează o nemulțumire serioasă a țăranilor și dispozițiile lor 

categorice de-a opune rezistență cu topoare și măciuci contra rechizițiilor 

organizate, trezind o mare îngrijorare”. Se menționează totodată și faptul că 

Alexander Schmidt, fost primar, și nobilul basarabean Alexandre Crupenski ar fi 

scris la rândul lor „despre teroarea lansată de militarii și jandarmii români pe 

teritoriul Basarabiei”. 

 

Narațiunea alternativă a evenimentelor ce au succedat momentul unirii din 

1918 redă o falsă campanie de teroare declanșată de autoritățile române împotriva 

populației autohtone, prin născocite acte criminale și deposedări de terenuri și 

bunuri. „Conform unor date, numai în primii 7 ani ai puterii românești au fost 

uciși peste 30 de mii de adversari ai regimului impus de București. La mai puțin de 

un an de la unire, în timpul înăbușirii răscoalei de la Hotin care a cuprins nordul 

Basarabiei, au fost uciși peste 11 mii de moldoveni, iar 50 de mii au fost nevoiți să 

fugă peste Nistru. Doi ani mai târziu a izbucnit o puternică mișcare țărănească în 

sudul Basarabiei, la Tatarbunar. Moldovenii din sud erau nemulțumiți de politica 

agricolă a guvernului român, care în loc să îi ajute pe țărani le lua tot ce le-a mai 

rămas pe lângă casă”. 

 

Falsul fir narativ este presărat, după cum am menționat deja, cu declarații 

emoționante ale unor oameni care ar fi trăit sau simțit din plin „efectele nefaste” 

ale regimului român, care ar atesta că „frica și umilința prin care au trecut 

basarabenii din martie 1918 și până în vara lui 1940 s-au înfipt adânc în memoria 

acestui popor”. Spre exemplu, Olga Roibu declară următoarele: „Până astăzi au 

rămas vii mărturiile moldovenilor despre felul în care jandarmul român își punea 



chipiul într-un par și îi silea pe toți moldovenii din sat să salute. Sate întregi de 

moldoveni erau supuse acestei umilințe de a saluta bețe împodobite cu chipiuri de 

jandarmi români. Cine nu saluta până la pământ era bătut cu sălbăticie 

medievală”. 

 

Naratorul invocă deopotrivă un alt caz, al lui Mihail Cernăuțanu: „Frica de 

regim era inoculată în oasele moldovenilor încă din școală. Pentru orice năzbâtie 

copiii erau bătuți fără milă. Mihail Cernăuțanu nu a uitat încă momentul cum 

profesorul român l-a bătut cu un arătător cu lungimea de un metru”. 

 

Totodată, acesta completează falsul fir narativ cu pretinse mărturii ale 

oamenilor sau cu așa-numite date istorice. „Mărturiile oamenilor, dar și datele 

istorice spulberă poveștile unioniștilor despre bunăstarea Basarabiei în 

componența României Mari. Elita politică instaurată la Chișinău jefuia, chinuia și 

omora basarabeni indiferent de poziția socială a acestora și de apartenența lor 

etnică. […] Istoricii completează aici că revoluția rusă din 1917 le-a dăruit 

moldovenilor Basarabia, considerată la acea vreme una dintre cele mai bogate 

provincii din fostul Imperiu Rus. Însă a venit unirea, care le-a dăruit moldovenilor 

jandarmi, agenți de securitate și prădători care au istovit economia țării. Față de 

celelalte provincii ale României, Basarabia era ca o cenușăreasă în care patria 

mamă nu se grăbea să investească nimic”.  

 

Ansamblul pseudo-datelor redate de-a lungul plăsmuitului fir narativ, 

totodată argumentativ, este constant parafat de istoricul Sergiu Nazarea. Acesta 

vine și complinește mărturiile oamenilor și datele istorice invocate mai sus. „Nu s-

a investit practic nimic, doar s-a scurs, s-a stors din ținut, din popor și așa mai 

departe. În primul rând impozitele erau mai mari decât în România. În al doilea 

rând și România nu era o țară dezvoltată, totuși se dezvoltau alte provincii. 

Basarabia în genere nu se dezvolta, ea doar [se] degrada. Deci impozitele erau 

mult mai mari, prețurile erau mult mai mari. Prut era vamă, deci taxele pe care le 

plăteau exportatorii basarabeni erau mult mai mari decât ce plăteau cei români. 

Astea sunt date concrete, statistică românească. Erau create condiții speciale de 

jaf, bântuiau epidemii, deservire medicală lipsea, deci în condițiile astea ținutul nu 

putea să se dezvolte. El [se] degrada”. 

 

Finalul pretinsului documentar aduce în discuție și „pretențiile” cu care 

România ar continua să se uite peste Prut și unirea pe care unioniștii ar pune-o la 

cale până în anul 2020. Naratorul opinează că s-ar urmări repetarea scenariului de 

acum 100 de ani și că România ar viza  în fapt anexarea Republicii Moldova: „O 

minoritate politică sprijinită de București își impune punctul de vedere unei țări de 



peste 3 milioane de oameni. Însă lecția pe care au învățat-o moldovenii în 27 

martie 1918 și în cei 22 de ani trăiți sub presiune și exploatare îi ține pe 

majoritatea cetățenilor Republicii Moldova departe de ideea unei apropieri de 

România”. Totodată se invocă și uzitarea unei unelte propagandistice de către 

unioniștii români, prin intermediul căreia „le promit moldovenilor o viață de 

poveste imediat ce Republica Moldova va fi înghițită de România”. 

 

Aceasta este maniera în care se developează falsa narațiune creată pentru a 

defăima Unirea din 1918, evenimentele ce au gravitat în jurul datei de 27 martie 

1918 în așa-numitul documentar „Unire prin ocupație. Ecouri”, promovat 

depreședintele Republicii Moldova.Drept urmare, acesta este în mod evident un alt 

instrument menit să denigreze imaginea României. 

 

 

Centenarul Marii Uniri – eveniment prin care se dorește distrugerea 

statalității Republicii Moldova 

 

 

Monitorizarea pe parcursul lunii August 2017 a identificat website-uri ale 

presei din Republica Moldova de limbă română care acoperă cu larghețe subiectul 

Centenarului Marii Uniri, cu sau fără aportul analitic al autorilor știrilor, și cu 

frecvente preluări de articole din presa din România, cu transmisie de date în 

alternanță: presa românească relatează evenimente/reacții de la Chișinău, iar cea 

din Republica Moldova notează evenimentele sau declarațiile de la București. 

 

Platformele monitorizate online permit plasarea de comentarii cu un cont de 

utilizator sau prin unul de pe rețelele de socializare (cu excepția TVR Moldova), 

dar activitatea comentatorilor, implicit a trolilor, este minimală dat fiind și 

continuumul de știri și actualizări pe site-uri zilnic. Pentru articolele monitorizate, 

s-au identificat doar 4 platforme unde apar comentarii, pe Unimedia.md, 

Tribuna.md, 10TV.md, Ziarul Național, numeric reduse și de susținere a temelor 

din articol sau de critică la adresa lui Igor Dodon, cu excepția Unimedia.md unde 5 

utilizatori se împart între susținerea unionismului și anti-unionism.21 

 

Analiza conținutului media 

 

                                                           
21„(foto) După o sută de ani, Marea Unire are logo. Acesta este proiectul câştigător din cele 13 propuse”, în 

Unimedia, disponibil la http://unimedia.info/stiri/foto-dupa-o-suta-de-ani--marea-unire-are-logo--acesta-este-

proiectul-castigator-din-cele-13-propuse-138686.html, accesat la 3 august 2017.  

http://unimedia.info/stiri/foto-dupa-o-suta-de-ani--marea-unire-are-logo--acesta-este-proiectul-castigator-din-cele-13-propuse-138686.html
http://unimedia.info/stiri/foto-dupa-o-suta-de-ani--marea-unire-are-logo--acesta-este-proiectul-castigator-din-cele-13-propuse-138686.html


Tema Centenarului a suscitat deopotrivă în Republica Moldova și România, 

în 2017, recursuri la istorie, identitate, limbă română, a declanșat inițiative civice 

în ambele state sau sub patronajul guvernelor României și Republicii Moldova 

pentru pregătirea momentului de celebrare a 100 de ani de la înfăptuirea României 

Mari (implicit unirea cu Basarabia, 27 martie 1918) și tezaurizarea fondul istoric și 

identitar comun. În paralel, a suscitat dezbateri și reacții adverse, combative, cu 

precădere în Republica Moldova și cu prevalență pe fondul blocurilor geopolitice 

dihotomice Rusia – NATO/UE. 

 

Se remarcă pe parcursul lunii August prevalarea știrilor cu caracter strict 

informativ sau a analizelor privind pregătirile de la Chișinău și București pentru 

sărbătorirea în 2018 a Centenarului. În amplă majoritate, articolele media 

monitorizate nu îndeplinesc criteriile unui front de război informațional, fiind cu 

precădere pozitive, apreciative la subiectele corelate cu Centenarul sau, în mai 

mică măsură, doar neutre. Fiecare publicație amintită conține cel puțin o știre cu 

referire la Centenar, în perioada monitorizată. Printre aceste publicații amintim 

articolele din portalul de știri Unimedia.md, Deschide.md, Moldova.org, TVR 

Moldova, Timpul, Ziarul Național, Deschide.md, Jurnal.md, Jurnal de Chișinău, 

Tribuna.md. 

 

Unimedia.md dedică mai multe articole informative despre Centenar și 

votarea unui proiect câștigător în România pentru logo-ul Centenarului 

Unirii.22Moldova.org anunță în manieră neutră că cele 100 de organizații civice din 

România / Republica Moldova și diasporă au decis constituirea Alianței pentru 

Centenar, în vederea constituirii unui plan de acțiuni concrete și acorduri de 

înfrățire între primari din cele două state pentru anul 2018 (știre 17 august).23TVR 

Moldova include în luna August o sumă de știri dedicate informării despre 

acțiunile premergătoare Centenarului și a lansat campania “România Mare, Primul 

Centenar”, cu hashtag-ul #eusuntromania, cu articole de susținere a legitimității 

reunificării sau știri pozitive despre România.24 

 

Ziarul Național dedică, de asemenea, în stil neutru, o serie de știri citând 

oficiali români sau inițiative de pregătire a Centenarului, dar prezintă și poziții 

anti-unioniste ale lui Dodon, de unde se remarcă puținele comentariile ale 

                                                           
22Ibidem. 
23Diana Preașcă, „100 de organizații civice din România, Republica Moldova și Diasporă vor constitui Alianța 

pentru Centenar”, disponibil la http://www.moldova.org/100-de-organizatii-civice-din-romania-republica-moldova-

si-diaspora-vor-constitui-alianta-pentru-centenar/, accesat la 3 august 2017.  
24http://tvrmoldova.md/centenar/, accesat la 3 august 2017.  

http://www.moldova.org/100-de-organizatii-civice-din-romania-republica-moldova-si-diaspora-vor-constitui-alianta-pentru-centenar/
http://www.moldova.org/100-de-organizatii-civice-din-romania-republica-moldova-si-diaspora-vor-constitui-alianta-pentru-centenar/
http://tvrmoldova.md/centenar/


cititorilor, toate reactive la adresa președintelui Republicii Moldova.25Timpul.md în 

luna August acoperă o serie extinsă de știri și analize neutre sau de susținere pentru 

Centenar, despre donațiile Bucureștiului pentru Chișinău, proiecte comune 

româno-moldovene, etc, dar cu nuanțe critice despre decizia Ministerului Culturii 

din România care a interzis ca harta României interbelice să fie inclusă la 

concursul dedicat votării logo-ului pentru Centenar. În asentimentul și stilistica 

platformelor de știri enunțate mai sus, se alătură cu articole similare în luna 

August, cantitativ reduse, și publicațiile online Deschide.md, Jurnal.md, Jurnal de 

Chișinău, Tribuna.md. 

 

Se remarcă în schimb un alt fenomen jurnalistic în luna August, și anume 

cvasi-absența temei Centenarului din publicațiile ruse, reperate drept pro-ruse, sau 

cu un conținut critic la adresa României, deși evenimentele și declarațiile pe tema 

unirii/celebrării unirii au fost numeroase în Republica Moldova și de vizibilitate 

maximă pentru public. Astfel, constatăm că publicațiile acoperă doar selectiv în 

funcție de orientarea (geo)politică relatarea de evenimente. În 

Presaindependentă.wordpress.com articolele cu conținut despre Centenar lipsesc, 

iar Sputnik.md acordă doar un articol în August în care este menționat Centenarul 

Marii Uniri – o știre neutră dar lapidară, în care este citat ministrul român de 

Externe, Teodor Meleșcanu, vorbind despre pregătirile României pentru 2018 și 

abordarea externă a României față de Rusia, una de “descurajare și dialog” (30 

august)26.  

 

Tot în registrul anihilării oricărei știri care să amintească de Centenar sau 

care să minimalizeze dorințele publicului de celebrare a Unirii, Sputnik.md se 

limitează pe 20 august să publice un articol de felicitare al „moldovenilor” pentru 

sărbătorirea a 26 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova.27 

Subiectul a devenit unul sensibil în Republica Moldova, atât timp cât este 

instrumentat de președintele Dodon ca reper istoric de secționare a identității și 

istoriei principatului Moldova și al Republicii Moldova de la fondul istoric, 

lingvistic și identitar comun cu România. 

                                                           
25 „După Rogozin, și Dodon vorbește despre un RĂZBOI la Nistru „ca în 1992”: „Nu este exclus că se 

intenționează dezghețarea forțată a problemei transnistrene, pentru a provoca Rusia””, în Ziarul Național, 

disponibil la https://www.ziarulnational.md/dupa-rogozin-si-dodon-vorbeste-despre-un-razboi-la-nistru-ca-in-1992-

nu-este-exclus-ca-se-intentioneaza-dezghetarea-fortata-a-problemei-transnistrene-pentru-a-provoca-rusia/, accesat la 

3 august 2017.  
26„Meleșcanu, despre relația cu Rusia și sancțiunile împotriva ei”, în Sputnik, disponibil la 

https://sputnik.md/world/20170830/14285887/melescanu-despre-relatia-rusia-sanctiune-impotriva.html, accesat la 4 

august 2017. 
27„La mulți ani Moldova! Flori, discursuri și urări”, în Sputnik, disponibil la 

https://ro.sputnik.md/moldova/20170827/14249053/la-multi-ani-moldova-flori-discursuri-urari.html, accesat la 4 

august 2017. 

https://www.ziarulnational.md/dupa-rogozin-si-dodon-vorbeste-despre-un-razboi-la-nistru-ca-in-1992-nu-este-exclus-ca-se-intentioneaza-dezghetarea-fortata-a-problemei-transnistrene-pentru-a-provoca-rusia/
https://www.ziarulnational.md/dupa-rogozin-si-dodon-vorbeste-despre-un-razboi-la-nistru-ca-in-1992-nu-este-exclus-ca-se-intentioneaza-dezghetarea-fortata-a-problemei-transnistrene-pentru-a-provoca-rusia/
https://sputnik.md/world/20170830/14285887/melescanu-despre-relatia-rusia-sanctiune-impotriva.html
https://ro.sputnik.md/moldova/20170827/14249053/la-multi-ani-moldova-flori-discursuri-urari.html


 

În schimb, se publică pe 14 septembrie un articol preluat de pe blogul unui 

editorialist Sputnik.md, Bogdan Duca, unde sunt criticate situația financiară a 

României, achizițiile costisitoare de armament pentru România și pensiile 

nejustificate ale magistraților români. Potrivit autorului, unicul proiect al României 

pentru Centenar ar fi Catedrala Patriarhală Ortodoxă din București, una neinspirată 

stilistic și pentru care sunt alocate finanțări enorme.28 

 

Așadar, constatăm preferința publicațiilor ruse sau drept pro-ruse pentru 

ignorarea temei Centenarului în fluxul de știri, în ideea minimalizării temei 

unirii/unionismului, sugerându-se în absența lor lipsa de realism pentru un 

asemenea proiect, lipsa de apetență a publicului din stânga Prutului pentru o temă 

istorică invalidă, sau incapacitatea României de a putea oferi sprijin substanțial 

Republicii Moldova, România însăși fiind într-o situație precară. 

 

Din moment ce presa de limba română din Republica Moldova preferă 

acoperirea/sprijinirea temei Centenarului, iar cea de rusă sau de orientare pro-rusă 

preferă marginalizarea/ eludarea temei din subiectele publice, frontul de atac 

împotriva Centenarului în luna August îl umple, în compensație, președintele 

Republicii Moldova Igor Dodon, într-o manieră consacrată în cursul lui 2017. 

 

Igor Dodon, referințial pentru mesajele anti-Centenar sau anti-unioniste 

 

Președintele Igor Dodon a devenit vehiculul-referință pentru colportarea 

mesajului anti-unionist, în referiri generale sau în contextul Centenarului, prin care 

caută să deprecieze importanța serbării unirii Basarabiei cu România / să atace 

România în ansamblu ori pe oficialii români. Prin poziționările sau acțiunile sale 

din August, marcăm:eforturi de distragere a atenției publice de la tema centenare; 

implicarea sa în sărbătorirea zilei de 24 august ca una de eliberare de sub ocupația 

fascistă realizată cu sprijinul Armatei Sovietice; atacarea directă a pretinselor 

tendințe imperialiste ale României, care ar dori să profite de prilejul oferit de 2018 

pentru a anihila statalitatea Republicii Moldova.  

 

Pe acest fond, nu lipsește glosarul geopolitic, Dodon facând explicit referire 

la Rusia și evocând ca esențială menținerea Republicii Moldova pe vectorul estic, 

prin remarci cu caracter de verdict “Nu rezistăm fără Rusia”. De altfel, aceste 

declarații sunt anticipatorii pentru propunerea pe care Dodon a lansat-o în luna 

                                                           
28„Catedrala patriarhală este singurul proiect serios al României de Centenar”, în Sputnik, disponibil la 

https://sputnik.md/religion/20170914/14534925/bogdan-duca-catedrala-centenat.html, accesat la 4 august 2017. 

https://sputnik.md/religion/20170914/14534925/bogdan-duca-catedrala-centenat.html


Septembrie, cea de marcare a 100 de ani de la proclamarea „Republicii 

Democratice Moldovenești”, prin care se dorește statornicirea în mentalul colectiv 

a tezei statalității, independenței și identității distincte a Republicii Moldova, aflată 

în contrast cu alipirea sau acapararea prezumtivă de către România. 

 

Articole despre pozițiile publice anti-unioniste ale lui Igor Dodon, în contextul 

pregătirii Centenarului 

 

„Dodon, strigăt de LUPTĂ împotriva unirii cu România: „Nu rezistăm FĂRĂ 

Rusia””, 10TV.md , 21 august 2017 

 

Știrea reflectă un gest controversat a lui Igor Dodon, prin care i-a îndemnat 

pe susţinătorii săi din regiunea autonomă Găgăuzia să lupte împotriva persoanelor 

care intenţionează să distrugă statalitatea Republicii Moldova, făcând referire la 

unirea cu România. Elementul controversat îl reprezintă și contextul în care Dodon 

a lansat afirmațiile - în timp ce participa la festivităţile de la Comrat, dedicate zilei 

proclamării aşa-numitei republici Găgăuzia, regiune cu inițiative separatiste. 

Dodon respinge ferm teza unionistă în ajunul celebrării Centenarului, într-o 

regiune cu aspirații centrifuge a Republicii Moldova, și aflată sub influența politică 

a Rusiei. Acesta declară: “Cei mai apropiaţi prieteni ai Găgăuziei, dar şi ai 

Republicii Moldova, sunt Rusia şi Turcia. Consider că nu putem supravieţui fără 

un parteneriat strategic cu Rusia”. 29 

 

„Igor Dodon cheamă oamenii la concert pe 24 august, pentru a sărbători 73 

de ani de la lansarea ofensivei Iași-Chișinău”, Unimedia.md, 21 august 2017 

 

Articolul relatează îndemnul președintelui Dodon ca populația să participe la 

o serie de evenimente festive pe 24 august, prilej de celebrare a 73 de ani de 

la lansarea ofensivei Iaşi-Chişinău în cel de-al Doilea Război Mondial (24 august 

1944). Pe contul de Facebook citat, Dodon precizează “24 august – o dată 

semnificativă în istoria Moldovei. Această zi simbolizează eliberarea ţării 

noastre de sub ocupaţia fascistă”30 

 

Menționarea și intenția de celebrare a unei zile istorice reperate în Repblica 

Moldova drept startul ocupării Basarabiei de către Armata Sovietică, se 
                                                           
29„Dodon, strigăt de LUPTĂ împotriva unirii cu România: „Nu rezistăm FĂRĂ Rusia” în 10TV, disponibil la 

http://10tv.md/2017/08/21/dodon-strigat-de-lupta-impotriva-unirii-cu-romania-nu-rezistam-fara-rusia/, accesat la 4 

august 2017. 
30„Igor Dodon cheamă oamenii la concert pe 24 august, pentru a sărbători 73 de ani de la lansarea ofensivei Iași-

Chișinău”, în Unimedia, disponibil la http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon-cheama-oamenii-la-concert-pe-24-

august--pentru-a-sarbatori-73-de-ani-de-la-lansarea-ofensivei-iasi-chisinau-137997.html, accesat la 4 august 2017.  

http://10tv.md/2017/08/21/dodon-strigat-de-lupta-impotriva-unirii-cu-romania-nu-rezistam-fara-rusia/
http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon-cheama-oamenii-la-concert-pe-24-august--pentru-a-sarbatori-73-de-ani-de-la-lansarea-ofensivei-iasi-chisinau-137997.html
http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon-cheama-oamenii-la-concert-pe-24-august--pentru-a-sarbatori-73-de-ani-de-la-lansarea-ofensivei-iasi-chisinau-137997.html


poziționează în disonanță majoră cu celelalte evenimente derulate în August pentru 

organizarea Centenarului Marii Uniri împreună cu autoritățile române. Dodon 

urmărește minimalizarea temei Centenarului, devierea atenției de la subiectul 

istoric al unirii cu România, și focalizarea în contrast pe evenimente legate cu 

Rusia și colportate într-o manieră care să evidențieze/să construiască o cultură de 

„fraternitate istorică” a Chișinăului cu Moscova. 

 

„SĂRBĂTOAREA lui Dodon pentru a umbri CENTENARUL UNIRII. „100 

de ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești””, Ziarul 

Național, 29 septembrie 2017 

 

Știrea detaliază anunțul lui Dodon că va emite un decret privind constituirea 

unei comisii jubiliare pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate 

marcării a 100 de ani de la proclamarea „Republicii Democratice Moldovenești”. 

 

Declarațiile și acțiunile din August au pregătit terenul pentru propunerea lui 

Dodon din Septembrie. Obiectivul lui Dodon este decriptabil facil în contextul 

Centenarului și vizează fie atacarea, fie minimalizarea subiectului România, 

indiferent de voința sau opțiunile publicului din Republica Moldova și prezentat în 

presa națională. Anunțul său are loc, aparent premeditat, în paralel cu anunțul 

președintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind autoritățile de la Chișinău 

care vor lua un șir de măsuri pentru a serba în 2018 Centenarul Unirii, în comun cu 

autoritățile de la București.31 

 

 

România – rusofobia și spălarea istoriei 

 

Tema rusofobiei și a repovestirii istoriei cu obiectivul clar de a întări acest 

sentiment a fost un subiect intens dezbătut într-o serie de analize și editoriale scrise 

în Sputnik Moldova. Oportunitatea reluării acestei teme a fost dată și de 

sărbătorirea bătăliei de la Mărășești din Primul Război Mondial, desfășurată între 

24 iulie/6 august și 21 august/3 septembrie 1917, unde armata a IV-a rusă și armata 

I română au înfruntat armata a IX-a germană. Principalul argument adus este faptul 

că victimele din rândul soldaților ruși sunt uitate din cauza unei rusofobii îndelung 

alimentată în rândul populației române. 

 

                                                           
31 „SĂRBĂTOAREA lui Dodon pentru a umbri CENTENARUL UNIRII. „100 de ani de la proclamarea Republicii 

Democratice Moldovenești”, în Ziarul Național, disponibil la 

https://www.ziarulnational.md/ultima-ora-sarbatoarea-lui-dodon-pentru-a-umbri-centenarul-unirii-100-de-ani-de-la-

proclamarea-republicii-democratice-moldovenesti/, accesat la 4 august 2017.  

https://www.ziarulnational.md/ultima-ora-sarbatoarea-lui-dodon-pentru-a-umbri-centenarul-unirii-100-de-ani-de-la-proclamarea-republicii-democratice-moldovenesti/
https://www.ziarulnational.md/ultima-ora-sarbatoarea-lui-dodon-pentru-a-umbri-centenarul-unirii-100-de-ani-de-la-proclamarea-republicii-democratice-moldovenesti/


Pe 5 august apare în Sputnik Moldova un articol intitulat „Guy Mettan: 

„Rusofobia – de la Carol cel Mare la criza ucraineană’”32, după numele cărții pe 

care ziaristul de origine elvețiană o promovează. Aceasta este o traduce realizată de 

Alexandru Mîță, președinte al Asociației de Cooperare cu Rusia şi Spaţiul Slav din 

România, iar subiectul este rusofobia adânc înrădăcinată pe fundalul istoric, după 

cum sugerează și titlul, în statele europene și felul în care aceasta este susținută și 

întărită, mai ales în presa din aceste state. În cadrul interviului, Guy Mettan 

concluzionează că „s-au reciclat deja vechile discursuri contra despotului — Putin 

egal Stalin, Putin egal Hitler, la care se adaugă fondarea pe o opoziţie 

permanentă: noi, cei care trăim în democraţie contra lor, care trăiesc într-o 

autocraţie; noi, care apărăm libertatea contra lor, cei care o oprimă … Astfel, se 

perpetuează clişee care au deja 1000 de ani!”33.   

 

În aceeași cheie este tratat și editorialul scris la data de 7 de august de către 

Dragoș Dumitriu cu titlul „Mărășești - cum se transformă eroismul în minciună și 

fobie”34 cu următorul abstract: „o perioadă de glorioasă amintire este murdărită de 

minciuni și atacuri virulente, cum se inoculează falsuri în mintea românilor”35. 

Acesta atrage atenția asupra faptului că ultimii „patru ani de propagandă rusofobă 

extremă, plus alți 20, să spunem, de campanie anti-rusă moderată — dar 

insistentă”36 din România au dus la uitarea jertfei comune făcute de ruși și români 

la Mărășești și în final, umbrirea adevărului istoric despre relațiile strânse dintre 

România și Rusia.  

 

Pentru a-și susține afirmațiile, acesta face referire la discursul lui Klaus 

Iohannis de la ceremonia comemorativă a Centenarului bătăliei de la Mărăşeşti și 

afirmă că „președintele a vorbit doar în treacăt de regina Maria — cea fără de 

care nu am mai fi vorbit azi de glorioasele lupte din Vrancea; dacă regina pe 

jumătate rusoaică (fiica Mariei Alexandrovna Romanova, mare ducesă a Rusiei), 

verișoara primară a Țarului, nu s-ar fi opus categoric plecării în exil, la Odesa, a 

conducerii țării, oare trupele române ar mai fi dus aceste lupte eroice?”37, 

                                                           
32, „Guy Mettan: ‚Rusofobia – de la Carol cel Mare la criza ucraineană’”, în Sputnik Moldova , disponibil la 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170805/13923917/guy-mettan-rusofobia-de-la-carol-cel-mare-la-criza-

ucraineana.html, accesat la 25 august 2017.  
33Ibidem. 
34„Mărășești – cum se transformă eroismul în minciună și fobie”, în Sputnik Moldova, disponibil la 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170807/13938426/marasesti-eroism-minciuna-rusofobie-iohannis.html, accesat 

la 25 august 2017. 
35Ibidem. 
36„Mărășești – cum se transformă eroismul în minciună și fobie”, în Sputnik Moldova, disponibil la 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170807/13938426/marasesti-eroism-minciuna-rusofobie-iohannis.html, accesat 

la 25 august 2017. 
37Ibidem. 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170805/13923917/guy-mettan-rusofobia-de-la-carol-cel-mare-la-criza-ucraineana.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170805/13923917/guy-mettan-rusofobia-de-la-carol-cel-mare-la-criza-ucraineana.html
https://ro.sputnik.md/columnists/20170807/13938426/marasesti-eroism-minciuna-rusofobie-iohannis.html
https://ro.sputnik.md/columnists/20170807/13938426/marasesti-eroism-minciuna-rusofobie-iohannis.html


încercând să exemplifice puternicele legături româno-ruse. De asemenea, 

subliniază asupra sentimentelor rusofobe născute din reamintirea pericolului 

comunist din acea perioadă, menționând „dacă Iohannis a vorbit mai deloc despre 

meritele și jertfele rușilor în campania din vara lui 1917, a insistat în schimb pe 

‚pericolul bolșevizării’ împotriva căruia a trebuit să lupte România […]Nu, 

chestiunea cu ‚bolșevizarea’ face parte din nota rusofobă pe care trebuie să o 

folosească liderii români în orice cântare’”38. 

 

Continuă astfel prin a remarca că istoria cu privire la relația româno-rusă a 

fost falsificată constant, „în această perioadă în care ar trebui să vorbim de Rusia 

numai de bine”39. De asemenea, personaje din domeniul securității naționale 

precum Constantin Degeratu sau Iulian Chifu sunt atacate în mod constant de-a 

lungul articolului. Acesta încheie în cele din urmă articolul astfel: „Da, să 

concluzionez… Mă gândeam să pun titlul acestui articol "Mărășești — pe aici 

minciuna (încă) nu trece!"… dar trece! Ca dovadă tot ce s-a transmis, direct sau 

subliminal. Occidentul are deja o însemnată creație de filme despre ambele 

conflagrații mondiale, din care rezultă că nemții au fost buni, iar rușii și sovieticii 

au fost răi, că, de fapt, adevăratul război a fost împotriva ocupării Europei de 

către ruși. Vreți să facem un test să vedem ce părere are (nu numai) tânăra 

generație?”40. Această parte demonstrează care este grupul țintă al unui astfel de 

articol: generația tânără, care nu are nicio amintire legată de acea perioadă a 

bolșevinismului amintit atât de des de Dragoș Dumitriu și care astfel este mai 

susceptibilă unor astfel de mesaje. 

 

Importanța momentului Mărășești este reluată în aceeași zi de 7 august într-

un editorial din Sputnik Moldova.41 Chiar dacă noțiunea rusofobiei și a încercărilor 

de spălare a memoriei de prietenie dintre Rusia și România nu este prezentă în 

acest articol, naționalismul puternic descris în paragrafele acestuia duce la întărirea 

celor menționate în „Mărășești - cum se transformă eroismul în minciună și fobie”, 

în urma acelorași tipuri de emoții pe care astfel de subiecte încearcă să le provoace. 

Faptul că cele două articole se axează pe același moment istoric ajută la realizarea 

acestui lucru.   

 

Același Dragoș Dumitriu a readus în discuție tema spălării adevărului istoric 

într-un editorial din 23 august intitulat „23 August - sau cum ne anulăm - singuri și 
                                                           
38Ibidem. 
39Ibidem. 
40Ibidem. 
41„Semnificația bătăliei de la Mărășești din august 1917”, în Sputnik Moldova, disponibil la 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170807/13946333/semnificatie-batalia-marasesti-1917.html accesat la 25 august 

2017. 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170807/13946333/semnificatie-batalia-marasesti-1917.html


stupizi - istoria”42. În cadrul celor scrise, acesta menționează că „politică națională 

a lui Ceaușescu a transformat și figura Mareșalului Antonescu, lucrările despre 23 

August și filmele (documentare sau artistice) — un patriot, un destin tragic al unei 

epoci plină de umbre, o victimă a aceluiași dușman împotriva căruia se ridicase 

poporul român la 23 August — ‚imperialismul burghezo moșieresc’. De ce a 

recuperat România lui 23 August figura Mareșalului? Pentru că a fost un patriot, 

iar România lui 23 August a fost o Patrie. Azi, Mareșalul este o figură damnată, la 

fel ca 23 August. La fel și Patria …”43, atacând situația actuală în care acesta este 

damnat din cauza acelorași încercări de pervertire ale istoriei care se întâmplă în 

mod constant după prăbușirea regimului comunist în România și integrarea 

acesteia în lumea occidentală. 

 

 

România în cadrul retoricii „eliberare” vs. „ocupație” 

 

Retorica „eliberare” vs. „ocupație” în legătură cu anumite evenimente-cheie 

din istoria României în secolul XX inversează datele discursului istoriografic 

profesionist, prezentând în termeni de „eliberare” ocupația sovietică a Basarabiei în 

1940, și respectiv „ocupație” anul 1918 și perioada războiului între 1941-1944. În 

acest sens, organele de presă monitorizate reflectă cu fidelitate, în special în 

articolele de „analiză”, discursul oficial al propagandei sovietice și rusești în 

legătură cu desfășurarea, deznodământul și evaluarea consecințelor celui de-al 

Doilea Război Mondial. 

 

În cadrul acestui tip de discurs, premisele sunt inversate, în măsura în care 

anii 1940 și 1944 devin anii „eliberării” după „ocupația” din 1918:„Dacă în 

1940 a fost „ocupație”, atunci de ce „au avut loc atâtea răscoale în regiunea 

Hotin în 1919, sau la Tatarbunar în 1924? (...) Dacă URSS a „ocupat” Basarabia, 

de ce România nu a opus rezistență? (...) Dacă România a considerat că i s-au 

acaparat ilegal teritorii, de ce a recunoscut granițele post-belice?”44 

 

În aceeași ordine de idei, au alt articol se întreabă cum ar fi dacă istoria „ar 

fi rescrisă în felul următor: URSS a ocupat Basarabia, 28 iunie nu ar fi ziua 

                                                           
42 „23 August - sau cum ne anulăm - singuri și stupizi - istoria”, în Sputnik Moldova, disponibil la 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170823/14195288/23-august-romania-istoria.html  accesat la 25 august 2017.  
43Ibidem. 
44„Обнаглели не на шутку: некоторые граждане считают, что праздник в честь освобождения Молдовы 

оскорбляет чувства ветеранов, воевавших на стороне фашистов!”, disponibil la 

https://www.kp.md/daily/26720/3746745/, accesat la 1 septembrie 2017. 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170823/14195288/23-august-romania-istoria.html
https://www.kp.md/daily/26720/3746745/


eliberării Basarabiei de sub ocupație, ci „zi tragică a începutului ocupației 

sovietice”.45 

 

Natura unui asemenea discurs, în mass media în română și rusă apărută la 

Chișinău, comportă o serie de consecințe care vizează direct România, iar din 

analiza materialului monitorizat, se degajează astfel câteva linii de atac la adresa 

acesteia: 

 

1) Din capul locului, continuă să fie contestată în mod generalizat 

legitimitatea, 

recunoscută internațional, a actului Unirii Basarabiei cu România din 

1918, fiind tratat ca „ocupație” de către România a Basarabiei: „Dacă 

moldovenii doreau unirea, de ce România nu a organizat un referendum, 

așa cum a propus URSS la 2 aprilie 1924?”46 

 

2) Sunt difuzate fie informații neîntemeiate:  

„Dacă unirea „a fost de bună voie”, de ce au fost împușcați deputații Sfatului 

Țării care au votat împotrivă? (...) Dacă românii și moldovenii sunt același popor, 

de ce a fost creat un Departament pentru românizarea Basarabiei?”47; 

 

„În perioada ocupației românești 1918-1940, în Basarabia autoritățile 

românești au împușcat zeci de mii de localnici, care s-au opus ocupației, 

aproximativ 200.000 de oameni au murit de foame, indicele mortalității crescând 

de 3-4 ori (...)”48; 

 

fie se coboară într-un registru subiectiv de apreciere: „Olea, ai avut noroc că la 

28 iunie 1940 au venit rușii (...)Pe timpul URSS ai făcut carte, pe timpul românilor 

ai fi păscut oile”.49În susținerea ideii așa zisului tratament discriminatoriu și 

umilința la care ar fi fost supusă populația locală basarabeană de către autoritățile 

române în perioada interbelică. 

 

                                                           
45„Молдавские грантоеды: «Когда же вы, поколения 60-х и 70-х помрете, чтобы мы могли писать историю 

так, как хотим!»”, disponibil la https://www.kp.md/daily/26722.4/3747601/ accesat la 1 septembrie 2017.  
46„Обнаглели не на шутку: некоторые граждане считают, что праздник в честь освобождения Молдовы 

оскорбляет чувства ветеранов, воевавших на стороне фашистов!”, disponibil la 

https://www.kp.md/daily/26720/3746745/ accesat la 1 septembrie 2017. 
47 Idem. 
48„В Молдове отмечают 73-ю годовщину освобождения от румыно - германской фашистской оккупации” în 

Actualutati.md, disponibil la http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-

osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy, accesat la 2 septembrie 2017.  
49„Негромкая дата в Молдове: «Оля, тебе повезло, что 28 июня 1940 года пришли русскиеa”, disponibil la 

https://www.kp.md/daily/26697/3722054/, accesat la 2 septembrie 2017.  

https://www.kp.md/daily/26722.4/3747601/
https://www.kp.md/daily/26720/3746745/
http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy
http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy
https://www.kp.md/daily/26697/3722054/


Se face apel și la opinii considerate de „autoritate”, prin difuzarea unor 

articole cum ar fi „Constantin Stere despre situația politică a Basarabiei în cadrul 

României regale”50, care descriu lipsuri și abuzuri ale administrației românești în 

provincie, pentru a susține teza „tratamentului basarabenilor drept cetățeni de mâna 

a doua”. Toate acesta reprezintă elemente binecunoscute și documentate din 

repertoriul propagandei sovietice, reluate în presă. 

 

3) În anumite materiale, este negată de-a dreptul premisa „diplomatică” a 

ocupației sovietice din 1940: 

 

Unul dintre articole relatează amplu despre „inexistența” protocoalelor 

secrete, semnate între Germania nazistă și URSS la 23 august 1939, acestea 

nefiind decât o „invenție” perfidă a Occidentului cu scopul de a „compromite” 

Uniunea Sovietică: „Adevărul este că ele nu au existat, sunt un fals, elaborat de 

Occident și rostogolit de rusofobii de toate speciile”, consideră autorul articolului 

de pe site-ul posprikaz.ru. „Pactul semnat în 1939, și discutat intens în timpul 

Perestroikăi, a alimentat o serie de mituri anti-sovietice, respinse astăzi de 

majoritatea istoricilor serioși”.51 

 

Este negată astfel una dintre înțelegerile-cheie din ajunul celui de-al Doilea 

Război Mondial, care au vizat și atacat într-un mod nemijlocit România, 

dezmembrând-o în final în vara anului 1940. 

 

4) Tema „statalității moldovenești” revine și în acest context al retoricii 

„eliberare – ocupație”: 

 

Astfel, prin prisma acesteia, anul 1940 „restituie” Moldovei, prin „eliberare”, 

statalitatea, redusă până atunci la stare „provincială” între 1918-1940: „Pe 2 

august se împlinesc 77 de ani de la „alipirea” Moldovei la Uniunea Sovietică (...) 

unii istorici sunt de părere că anume în 1940 a fost restabilită statalitatea 

moldovenească, care s-a manifestat între 1917-1918, prin Republica Democratică 

Moldovenească, și între 1924-1940 prin Republica Autonomă Sovietică Socialistă 

Moldovenească (RASSM)”.52 

                                                           
50„Constantin Stere despre situaţia politică a Basarabiei în cadrul României regale”, în Moldovenii, disponibil la 

http://moldovenii.md/md/news/view/section/11/id/30172; http://noi.md/md/news_id/242049, accesat la 2 septembrie 

2017. 
51„Секретные протоколы, которых не было”, disponibil la http://www.vedomosti.md/news/sekretnye-protokoly-

kotoryh-ne-bylo, accesat la 2 septembrie 2017.  
52„77 лет МССР: советская Молдавия – мерило нашей действительности”, disponibil la 

https://m.ru.sputnik.md/society/20170806/13898191/77-let-MSSR-sovetskaja-Moldavija-merilo-nashej-

dejstvitelnosti.html?mobile_return=no, accesat la 2 septembrie 2017.  

http://moldovenii.md/md/news/view/section/11/id/30172
http://noi.md/md/news_id/242049
http://www.vedomosti.md/news/sekretnye-protokoly-kotoryh-ne-bylo
http://www.vedomosti.md/news/sekretnye-protokoly-kotoryh-ne-bylo
https://m.ru.sputnik.md/society/20170806/13898191/77-let-MSSR-sovetskaja-Moldavija-merilo-nashej-dejstvitelnosti.html?mobile_return=no
https://m.ru.sputnik.md/society/20170806/13898191/77-let-MSSR-sovetskaja-Moldavija-merilo-nashej-dejstvitelnosti.html?mobile_return=no


 

Dar și:„În componența URSS Moldova a devenit o putere economică, în 

privința potențialului și a numărului populației. Timp de 20 de ani în componența 

României, Moldova a încetat să mai fie un subiect economic în sine. Basarabia a 

fost mereu discriminată în componența României. În URSS a fost invers.”53 

 

 

5) Parte a narațiunii sovietice despre „Marele Război pentru Apărarea 

Patriei”, acest tip de retorică mistifică, prin urmare, și rolul Armatei Roșii 

și a soldatului sovietic „eliberator”, nu doar al RSSMoldovenească, ci și 

al întregii Românii, în urma Operațiunii Iași-Chișinău din primăvara-vara 

anului 1944: 

 

„În România, regimul lui Ion Antonescu începea „să piardă sprijinul popular”. 

„Încă din iulie”, membri ai elitei și opoziției politice – „antifasciste și comuniste” 

pregăteau condițiile predării. Pe 23 august, regele Mihai I l-a arestat pe mareșalul 

Antonescu, este instalat guv. Sănătescu, format din național-țărăniști, național-

liberali, social-democrați și comuniști, care au cerut trupelor germane să 

părăsească teritoriul țării. Ca răspuns, germanii au bombardat Bucureștiul, iar 

„în ajutorul guvernului român, comandamentul sovietic a trimis 50 de divizii”.54 

 

Lipsește reflectarea obiectivă a evenimentelor acelui an, este glorificat 

„eroismul” soldaților sovietici „eliberatori”: 

 

„Dodon: Voi face tot posibilul ca memoria eliberatorilor țării noastre să nu 

fie dată uitării”. „Președintele Moldovei, Igor Dodon, a participat la Conferința 

Internațională „Eroismul soldaților sovietici în eliberarea Moldovei de ocupația 

fascistă, prin ochii urmașilor”.55 

 

Acest discurs nu pare ingenuu, atât din cauza partizanatului evident, cât și 

prin pretențiile cu titlu reparator: eroismul soldatului sovietic, participarea 

României în războiul contra URSS, pagubele suportate de populația locală cer nici 

                                                           
53„Историки - о присоединении Бессарабии к России в 1812 году: Этого хотели и элиты. и народ, а вот 

Западной Молдавии не повезло”, disponibil la https://www.kp.md/daily/26738.5/3766053/, preluat din 

http://www.vedomosti.md/news/vladimir-bruter-v-1812-godu-prisoedinenie-bessarabii-ne-imel, accesat la 2 

septembrie 2017.  
54„(Фото,видео) Ясско-Кишиневская операция: как это было” în Actualitati.md, disponibil la 

http://actualitati.md/ru/analitika/fotovideo-yassko-kishinevskaya-operaciya-kak-eto-bylo, accesat la 2 septembrie 

2017. 
55„Додон: Сделаю всё, чтобы память об освободителях нашей земли никогда не была предана забвению 

(ФОТО)”, disponibil la http://aif.md/dodon-sdelaju-vsjo-chtoby-pamjat-ob-osvoboditeljah-nashej-zemli-nikogda-

ne-byla-predana-zabveniju-foto/, accesat la 2 septembrie 2017.  

https://www.kp.md/daily/26738.5/3766053/
http://www.vedomosti.md/news/vladimir-bruter-v-1812-godu-prisoedinenie-bessarabii-ne-imel
http://actualitati.md/ru/analitika/fotovideo-yassko-kishinevskaya-operaciya-kak-eto-bylo
http://aif.md/dodon-sdelaju-vsjo-chtoby-pamjat-ob-osvoboditeljah-nashej-zemli-nikogda-ne-byla-predana-zabveniju-foto/
http://aif.md/dodon-sdelaju-vsjo-chtoby-pamjat-ob-osvoboditeljah-nashej-zemli-nikogda-ne-byla-predana-zabveniju-foto/


mai mult, nici mai puțin, decât gesturi simbolice și materiale de reparație și 

compensație pretinse României pentru „prejudiciul” cauzat: 

 

„În urma Tratatului de Pace de la Paris din 1947, România urma să 

plătească URSS, cu titlu de reparații pentru ocupația teritoriului sovietic, suma de 

300 de milioane de dolari (după cursul din 1947). Dar după instalarea în același 

an 1947 a regimului comunist în România, datoria a fost ștearsă. Comportamentul 

agresiv al României ne impune să lăsăm la o parte intențiile prietenoase – e nevoie 

să fie revăzută acea decizie a URSS față de România în privința reparațiilor. 

Trebuie să le amintim oamenilor simpli despre crimele de război ale fasciștilor 

români și despre politica brutală de ocupație din perioada interbelică”.56 

  

De asemenea, „E păcat că România finanțează organe de presă și ONG-uri 

care promovează ura față eliberare, ura față de Rusia, față de limba rusă, 

socialism, biserica pravoslavnică. Toate aceste organizații cer zi și noapte Rusiei 

să se pocăiască pentru represiuni, foamete, ocupație, și d(!)umnezeu știe pentru ce. 

(...)Dar nici României nu i-ar strica să se pocăiască în fața moldovenilor. Pentru 

război, pentru sutele de mii de morți, pentru represiuni, pentru casele, fabricile, 

drumurile distruse. N-ar strica să fie plătite și daune materiale”.57 

 

Pentru mai mult efect retoric, România este comparată cu Germania, care 

își asumă plăți reparatorii pentru prejudiciile cauzate în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. România nu se „înalță” în schimb la un asemenea „nivel”: 

„Germanii își confirmă statutul de mare națiune prin faptul că până în ziua de azi 

regretă greșelile trecutului și respectă memoria celor care s-au jertfit pentru 

eliberarea lumii de fascism. Românii demonstrează contrariul...”58 

 

La fel, „România ar trebui să-și asume și „grija acelor veterani care au 

avut de suferit, așa cum Germania procedează în privința evreilor.(...) În mod 

ideal, până și evenimentele dedicate eliberării ar trebui finanțate de România, din 

respect pentru veteranii care au eliberat-o de fascism. Dar, din păcate, România 

nu e Germania, și nici nu va fi”.59 

 

                                                           
56„Граждане Молдовы просят президента поручить историкам подробно изучить ряд забытых 

исторических моментов”, disponibil la https://www.kp.md/daily/26723.7/3748740/, accesat la 2 septembrie 2017.  
57„Самой Румынии не мешало бы покаяться, в том числе перед молдаванами!", disponibil la 

”https://www.kp.md/daily/26722.4/3747860/, accesat la 4 septembrie 2017.  
58„Граждане Молдовы просят президента поручить историкам подробно изучить ряд забытых исторических 

моментов”, disponibil la https://www.kp.md/daily/26723.7/3748740/, accesat la 4 septembrie 2017.  
59"Самой Румынии не мешало бы покаяться, в том числе перед молдаванами!", disponibil la 

https://www.kp.md/daily/26722.4/3747860/, accesat la 4 septembrie 2017.  

https://www.kp.md/daily/26723.7/3748740/
https://www.kp.md/daily/26722.4/3747860/
https://www.kp.md/daily/26723.7/3748740/
https://www.kp.md/daily/26722.4/3747860/


6) În lipsa acoperirii obiective și în paralel a naturii criminale și totalitare 

a regimului comunist, retorica unilaterală a „eliberării de sub ocupația 

fascistă” se transformă într-un pretext în sine de atac la adresa României. 

Tonul triumfalist, lipsit de nuanță, trecerea sub tăcere a crimelor regimului 

sovietic devin elemente în sine ale unui discurs manipulator: 

 

„În Moldova este sărbătorită a 73-a aniversare a eliberării de sub ocupația 

fascistă  româno-germană”60 

 

sau: 

 

„Dodon: Majoritatea covârșitoare a cetățenilor R. Moldova sărbătoresc azi 

ziua eliberării de sub ocupația fascistă. În ciuda interpretărilor unora și a 

încercărilor de reinterpretare, pentru mine ziua de azi rămâne o sărbătoare”.61 

 

7) În acest context, se insinuează chiar că „conducerea românească și româno-

unioniștii de la Chișinău” nu fac decât să falsifice istoria „adevărată”, să 

reabiliteze criminali de război, sau să inoculeze prin școli „mituri despre 

România”: 

 

„În timpul guvernării coaliției pro-europene, s-au activizat forțele național-

radicale, care se ocupă constant cu „spălarea” reputației conducătorilor criminali 

români, printre care mareșalul Ion Antonescu, aliat și prieten al fuhrer-ului Adolf 

Hitler, ca și de falsificarea istoriei Marelui Război pentru Apărarea Patriei, în 

urmă căreia Moldova a fost eliberată de sub ocupația româno-fascistă. 

 

Conducerea românească și românounioniștii moldoveni investesc multe eforturi 

pentru a șterge din memoria poporului moldovenesc a adevărului, incomod pentru 

București, despre perioada ocupației românești a Basarabiei; într-al doilea rând 

pentru a inocula cetățenilor R. Moldova, în special tinerilor, mituri fundamental 

false precum că România a fost întotdeauna „Patria-mamă binevoitoare și 

grijulie” pentru „românii basarabeni” (adică moldovenii). Aceștia nu doar trec 

sub tăcere faptele criminale ale fasciștilor români, și ceea ce i-ar fi așteptat pe toți 

cetățenii Moldovei dacă aceștia ar fi câștigat, dar și minimizează eforturile 

                                                           
60„В Молдове отмечают 73-ю годовщину освобождения от румыно - германской фашистской оккупации”, 

disponibil la  

http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-

germanskoy-fashistskoy, accesat la 4 septembrie 2017.  
61„Додон: Подавляющее большинство граждан сегодня отмечают День освобождения от фашизма 

(ВИДЕО)”,disponibil la http://aif.md/dodon-podavljajushhee-bolshinstvo-grazhdan-segodnja-otmechajut-den-

osvobozhdenija-ot-fashizma/, accesat la 4 septembrie 2017.  

http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy
http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy
http://aif.md/dodon-podavljajushhee-bolshinstvo-grazhdan-segodnja-otmechajut-den-osvobozhdenija-ot-fashizma/
http://aif.md/dodon-podavljajushhee-bolshinstvo-grazhdan-segodnja-otmechajut-den-osvobozhdenija-ot-fashizma/


patrioților care au luptat cu ocupanții, clevetesc împotriva soldaților eroi ai 

Armatei Roșii și împotriva Rusiei prietenoase și a poporului rus”. 

 

Sunt „falsificate manualele școlare în ideea că regimul de ocupație româno-

fascist a fost întâmpinat cu bucurie de populația moldovenească, că în timpul 

ocupației românești în Moldova s-a trăit mai bine ca sub puterea sovietică, de 

aceea moldovenii ar fi colaborat cu plăcere cu ocupanții. Acești politicieni 

mincinoși și rusofobi pun la îndoială chiar și un fapt dovedit de documentele 

istorice – politica de genocid condusă de fasciștii români împotriva poporului 

multinațional moldovenesc și a altor popoare din Uniunea Sovietică”.62 

 

În concluzie, din analiza materialului de presă monitorizat rezultă că 

România este o țintă de atac și o victimă a clișeelor discursului mistificator din 

jurul retoricii „eliberare vs. ocupație”. Asociată obsesiv cu „fascismul”, în 

lipsa unei evaluări fără părtinire a contextului celui de-al Doilea Război Mondial, 

România este decredibilizată prin apelul la o istorie simplificată, readusă anual 

în actualitate cu ocazia așa zisei „eliberări” a RSS Moldovenească de către URSS. 

Subtextul acestei strategii de presă este de a continua prezentarea României drept o 

amenințare la adresa R. Moldova și întreținerea unei atmosfere ostile față de statul 

vecin. 

 

Momentul 23 august, ocazie pentru a sublinia rolul Rusiei în istoria României 

 

Subiectul întoarcerii armelor este la fel de important pe ambele maluri ale 

Prutului, dar a fost abordat diferit în funcţie de publicul ţintă. Cum era de aşteptat, 

evenimentul a fost marcat pentru valoarea sa istorică atât în Republica Moldova, 

cât şi în România chiar dacă există păreri diferite legate de semnificaţia acestuia în 

ambele state. În Republica Moldova această discuţie legată de semnificaţia 

evenimentului a fost mult mai aprinsă63, mai ales în contextul actual în care 

preşedintele şi guvernul au viziuni diferite legate de viitorul ţării şi nu numai. 

Principala divergenţă de  opinie este legată de folosirea cuvântului „eliberare” în 

legătură cu ce s-a întâmplat la finalul lunii august 1944. Subiectul este unul legitim 

din punct de vedere istoric şi diferenţele de opinie sunt normale, însă nu toate 

abordările legate de acest eveniment au fost deschise şi constructive.  

 

                                                           
62„В Молдове отмечают 73-ю годовщину освобождения от румыно - германской фашистской оккупации”, 

disponibil la http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-

rumyno-germanskoy-fashistskoy, accesat la 4 septembrie 2017.  
63 Nicu Gușan, „La 73 de ani de la Operațiunea Iași-Chișinău...”, Radio Europa Liberă (radioeuropalibera.org), 

23.08.2017, accesat 30 august 2017. 

http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy
http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy


Unele din acestea aveau o agendă ce depăşeşte cu mult contextul istoric. 

Astfel un editorial publicat pe site-ul din Republica Moldova al atenţiei de ştiri 

ruseşti Sputnik avea o abordare insidioasă. Scris de un român şi prezentat ca o 

auto-critică64, analiza face o comparaţie, de altfel destul de forţată din moment ce 

cele două evenimente nu au mai nimic în comun,  între 1 decembrie 1918 şi 23 

august 1944 ajungându-se la concluzia că am greşit prin faptul că primul moment 

este considerat mai important decât al doilea. Argumentul principal este legat de 

faptul că momentul 23 august, bun sau rău, a fost o contribuţie majoră a României 

la al Doilea Război Mondial. Mai exact „23 August îndatora și Estul și Vestul cu 

scurtarea războiului și cu evitarea a altor sute de mii de victime, a unor daune 

suplimentare enorme.”  

 

În contrast cu acesta, momentul 1 decembrie „magnifica zi a Marii Uniri, 

este un motiv pentru care România trebuie să fie recunoscătoare Marilor Puteri.” 

Implicit, dacă românii iau în vedere mândria lor ca popor liber (libertate care nu se 

datorează unor forţe externe) ar trebuie să acorde un rol mai important zilei de 23 

august în istoria României. Articolul nu detaliază exact ce datora România Marilor 

Puteri în schimbul Marii Uniri, şi nici nu specifica ajutorul extern primit în 

schimbul întoarcerii armelor.  

 

În schimb subliniază lipsa unei alternative (care slăbeşte punctul iniţial, de 

decizie ce a afectat semnificativ cursul celui de-al Doilea Război Mondial) 

deoarece nimeni cu capul pe umeri nu „ar risca măcar o zi de rezistenţă în faţa 

potopului sovietic.” Astfel, mai mult decât orice dezbatere istorică, sub acoperirea 

naţionalismului, articolul sugerează că nu ar trebui să ne punem rău cu vecinul de 

la răsărit. Atacarea unui eveniment istoric ce nu a fost pe placul Moscovei (Marea 

Unire) şi apărarea momentului 23 august (care evident a fost pe placul Moscovei), 

împreună cu menţiunea „potopului sovietic,” conduc spre această concluzie.  

 

Separat, Partidul Comuniştilor  din Republica Moldova a venit cu mesaje 

neprietenești la adresa României cu ocazia acestei aniversări. Se menţionează în 

mesajele partidului că Republica Moldova a fost eliberată nu doar de ocupaţia 

germană  ci şi de „cei care astăzi se numesc pe sine fraţi de-ai noştri65”. Acest 

mesaj are foarte puţină legătură cu evenimentul istoric şi este mai degrabă o 

încercare de a crea animozitate între cetăţenii Republicii Moldova şi cei ai 

României. De asemenea este subliniată lupta comună a Republicii Moldova şi a 

                                                           
64 Dragoș Dumitriu, „23 August - sau cum ne anulăm - singuri și stupizi – istoria”, Sputnik.md, 23.08.2017, accesat 

la 30 august 2017. 
65„Partidul Comuniștilor îndeamnă oamenii „de bună credință” să participe la evenimentele organizate de „Ziua 

Eliberării Moldovei de sub ocupanții fasciști,” înUnimedia.info, 23.08.2017, accesat 30 august 2017. 



Rusiei împotriva fascismului. La acestea, chiar dacă  nu legate direct de 23 august, 

s-au adăugat mesaje de susţinere pentru perioada sovietică a Republicii Moldova 

care au venit în acelaşi timp cu această aniversare66. 

 

O oarecare atitudine ostilă vine şi de la o tabără cu viziuni opuse. Anumite 

voci unioniste de la Chişinău au criticat în aceeaşi zi statul român că nu a acceptat 

o hartă a României Mari drept simbolul centenarului67. Aceasta nu are legătură cu 

evenimentele legate de 23 august, dar deoarece a venit în acea perioadă, întăreşte 

mesajul că România nu se raportează corect anumite momente din istoria sa. 

 

În acest context, mai exact în doua jumătate a lunii august, în Duma de Stat 

din Rusia s-a discutat sporirea prezenţei (militare) din Transnistria ca urmare a 

prezenţei trupelor americane în România şi Ucraina şi a posibilei prezenţe viitoare 

din Republica Moldova. Acesta este un doar motiv de îngrijorare pentru Moscova, 

însă reprezintă un adevărat semnal de alarmă pentru Tiraspol68. Din nou aceste 

discuţii nu sunt legate direct de momentul 23 august, dar prezintă Moscova din nou 

ca un protector şi eliberator, de data aceasta față de Transnistria (nu Republica 

Moldova sau România)  şi în faţa pericolului american şi vizează evident locuitorii 

din Transnistria.  

 

Aceste mesaje cu aparent conţinut istoric sunt de fapt încercări de a crea o 

imagine alternativă asupra trecutului care serveşte unei agende politice curente. În 

acest caz se subliniază importanţa Rusiei pentru istoria unor state din regiune. Atât 

în cazul republicii separatiste Transnistria, cât şi în cazul Românei şi Republicii 

Moldova este pus pe picior de egalitate rolul pe care Moscova l-a avut pentru 

independenţa lor şi eventual îl are, în păstrarea mândriei naţionale a acestora. De 

astfel acestea reprezintă şi exemple ale modului în care naţionalismul poate fi 

folosit pentru a servi unor interese străine. Totuşi principala implicaţie ține de 

faptul că este prezentată o imagine incorectă a trecutului mai îndepărtat (23 august 

1944) sau mai recent (semnalul de alarmă pentru Tiraspol) al României. 

 

Specularea imaginii istorice a domnitorului Ștefan cel Mare, ca simbol al 

statalității “moldovenești” contemporane. Rescrierea Istoriei Românilor la 

Chișinău 

 
                                                           
66 „Usatîi, revoltat că monunentul lui Lenin din Fălești a fost demontat: „Acest monument semnifică fericita mea 

copilărie sovietică,” în Unimedia.info, 23.08.2017, accesat 30 august 2017. 
67 Timpul.md, Centenar cu Harta României interbelice interzisă. Cum răspund unioniştii?, 23.08.2017, accesat 30 

august 2017. 
68Novostipmr.com,Россию вынуждают усилить присутствие в Приднестровье, 21.08.2017, accesat 30 august 

2017. 



Figura voievodului român Ștefan cel Mare (1457-1504) a reprezentat 

obiectul instrumentalizării abuzive încă din perioada sovietică, în folosul 

formulării, exprimării și consolidării unei identități „moldovenești” distincte de cea 

românească. Totuși, în ciuda propagandei sovietice și post-sovietice, proiectul 

identitar moldovenist își manifestă fragilitatea, atât prin lipsa legitimității morale și 

simbolice, rezultată din violența ocupației și a totalitarismului, cât și prin 

inadecvarea și protocronismul istoric evident al miturilor cu care vehiculează: 

transferul de imagine, de simboluri, figuri, și evenimente istorice din contul istoriei 

(mai ales) medievale a Moldovei în cel al Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovenești (RSSM), apoi Republica Moldova. 

 

Inadecvarea istorică și manipularea frontală constau în depozitarea așa-zisei 

„statalității moldovenești” într-o Basarabie „eliberată” la 1812, în „restituirea” 

acestei statalități prin RSSM la 1940, și într-un final prin Republica Moldova după 

1991; protocronismul constă în tentativa de legitimare a acestor entități politice 

ulterioare ca fiind „continuatoarele” Moldovei medievale.  

 

Figura celui mai mare domnitor al voievodatului românesc Moldova din 

epoca medievală, Ștefan cel Mare, joacă un rol central și vital în acest demers 

mistificator, de creare și consolidare a unei narațiuni identitare „moldovenești”, 

distincte de cea românească. Instalarea în funcție a actualului președinte al 

Republicii Moldova, Igor Dodon, în urma alegerilor din noiembrie 2016, a 

revigorat și „oficializat” în spațiul public discursul moldovenist, în presa de limba 

română și rusă de la Chișinău, promovat agresiv în dauna unei perspective istorice 

oneste, sau măcar a unei abțineri tacticoase. 

 

Așadar, specularea imaginii voievodului, fără a reprezenta o noutate însă în 

viața politică din Republica Moldova, a fost readusă în atenție prin inițiativa 

președintelui din 2 iulie a.c. (ziua morții în 1504, dar și a canonizării voievodului 

în 1992) de a declara anul 2018 drept „An al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnitor 

al Moldovei”, fără ca 2018 să reprezinte marcarea unei date rotunde legate de viața 

sau domnia suveranului. Despre inițiativa președintelui a reflectat majoritatea 

organelor de presă monitorizate. 

 

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat pe o rețea de 

socializare în ziua de 2 iulie a.c. că „Ștefan cel Mare, Domnitor al Moldovei între 

1457 şi 1504, a fost una dintre cele mai remarcabile personalități din istoria 

statului moldovenesc. El a fost cel care a luptat aprig pentru statalitatea Moldovei, 

s-a opus vehement tuturor provocărilor cu caracter intern și extern, care erau 

îndreptate împotriva poporului și a statului moldovenesc. A fost un mare apărător 



al creştinătăţii. Prin chipul lui Ştefan cel Mare, poporul nostru a obținut 

recunoaştere şi respect. Calităţile umane, cele de om politic, de strateg şi de 

diplomat, acţiunile sale fără precedent pentru apărarea integrităţii Moldovei, 

iniţiativele pentru protejarea valorilor creștine au determinat admiraţia atât a 

contemporanilor săi, cât și a generațiilor următoare”.69 

 

În decretul propriu-zis al președintelui se menționează: „în scopul sporirii 

interesului societății față de istoria și cultura Moldovei, luând în considerare 

necesitatea cultivării spiritului patriotic în rândul cetățenilor și a consolidării 

statalității Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoștință a rolului remarcabil 

al lui Ștefan cel Mare și Sfânt în istoria statului moldovenesc, precum și în temeiul 

art. 94 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, Președintele Republicii 

Moldova decretează:  - Anul 2018 se declară anul Ștefan cel Mare și Sfânt, 

domnitor al Moldovei (...)”.70 

 

Concret, atât din practica discursului politic, cât și din felul în care imaginea 

este reflectată în presa monitorizată, figura lui Ștefan cel Mare este 

instrumentalizată și transpare în mai multe ipostaze:  

 

1) Ștefan cel Mare, ca domn al Moldovei în momentul de maximă extindere, influență 

și putere a principatului medieval, reprezintă o transpunere în actualitate, un 

transfer de putere către actualul stat Republica Moldova, instituțiile și figurile sale 

politice contemporane. Ștefan cel Mare este figura obsesivă a „statalității”, pe care 

o întruchipează.71 Pentru consolidarea acestei statalități, ar fi nevoie chiar și de o 

oficializare a „steagului lui Ștefan cel Mare” ca „steag istoric al Moldovei”72 și a 

stemei73, chiar dacă istoricitatea și autenticitatea așa zisului drapel roșu cu cap 

stilizat de bour este contestată, ca și instrumentalizarea sa politică.74 

                                                           
69„Președindele ţării a semnat Decretul privind declararea anului 2018 drept Anul Ștefan cel Mare și Sfînt, 

Domnitor al Moldovei”, în Actualitati.md, disponibil la http://actualitati.md/md/politica-interna/presedindele-tarii-

semnat-decretul-privind-declararea-anului-2018-drept-anul-stefan, accesat la 20 august 2017. 
70„Președindele ţării a semnat Decretul privind declararea anului 2018 drept Anul Ștefan cel Mare și Sfînt, 

Domnitor al Moldovei”, disponibil la http://www.presedinte.md/presa/presedindele-tarii-a-semnat-decretul-privind-

declararea-anului-2018-drept-anul-stefan-cel-mare-si-sfint-domnitor-al-moldovei, accesat la 20 august 2017.  
71„Noi ne vom păstra independența și suveranitatea ca stat moldovenesc. Iar anul 2018, prin decret semnat de 

președintele Igor Dodon, este declarat anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei, care mereu a protejat 

statalitatea moldovenească.”(trad.m.) disponibil la http://aif.md/cheban-otvetil-na-namerenie-unionistov-obedinit-

moldovu-i-rumyniyu-v-2018-godu/, accesat la 20 august 2017.  
72„Steagul lui Ștefan cel Mare ar putea deveni, la inițiativa lui Dodon, steagul istoric al Moldovei” „Steagul de 

luptă a lui Ștefan cel Mare ar putea deveni în curînd prin lege „steagul istoric al republicii.” (trad. m.), disponibil la 

http://www.vedomosti.md/news/flag-shtefana-chel-mare-po-iniciative-dodona-vskore-mozhet-s, accesat la 20 august 

2017. 
73„Are oare nevoie Moldova de imn, drapel și stemă noi?”„De aceea, trebuie restabilit simbolul moldovenesc 

tradițional de stat – stema istorică a Moldovei – capul de bour cu steaua între coarne, trandafirul și semiluna prin 

părți, care era pe drapelele moldovenești, ajunse la noi din negura vremurilor și care reflectă izvoarele istorice, 

http://actualitati.md/md/politica-interna/presedindele-tarii-semnat-decretul-privind-declararea-anului-2018-drept-anul-stefan
http://actualitati.md/md/politica-interna/presedindele-tarii-semnat-decretul-privind-declararea-anului-2018-drept-anul-stefan
http://www.presedinte.md/presa/presedindele-tarii-a-semnat-decretul-privind-declararea-anului-2018-drept-anul-stefan-cel-mare-si-sfint-domnitor-al-moldovei
http://www.presedinte.md/presa/presedindele-tarii-a-semnat-decretul-privind-declararea-anului-2018-drept-anul-stefan-cel-mare-si-sfint-domnitor-al-moldovei
http://aif.md/cheban-otvetil-na-namerenie-unionistov-obedinit-moldovu-i-rumyniyu-v-2018-godu/
http://aif.md/cheban-otvetil-na-namerenie-unionistov-obedinit-moldovu-i-rumyniyu-v-2018-godu/
http://www.vedomosti.md/news/flag-shtefana-chel-mare-po-iniciative-dodona-vskore-mozhet-s


 

2) Ștefan cel Mare, ca „apărător”75 vigilent „al poporului și statului moldovenesc” în 

fața „tuturor provocărilor cu caracter intern și extern”. Ca și altă dată, statul și 

„poporul moldovenesc” sunt puse în pericol de către diverse forțe externe, în fața 

cărora societatea este chemată să se mobilizeze. „Poporul moldovenesc” nu 

reprezintă altceva decât „urmașii lui Ștefan cel Mare”, pentru care „statul 

Republica Moldova există”.76 Mesajul este de cele mai multe ori mai mult decât 

transparent: România și eventualitatea unirii sunt cele care pun în pericol 

„statalitatea moldovenească”. 

 

3) Ștefan cel Mare, ca apărător al creștinătății77, este o bună ocazie pentru a specula, 

pe seama unității credinței, și o unitate a „moldovenilor de pretutindeni”. Din 

pelerinajele președintelui Dodon la Athos, drapelul stilizat cu cap de bour „al lui 

Ștefan cel Mare” este nelipsit.78 Ca și Ștefan cel Mare, Igor Dodon este, mai nou, 

doar președintele – „apărătorul” majorității, creștine, a populației Republicii 

Moldova.79 

 

Putem astfel discerne, pe baza acestor observații, cel puțin două, dacă nu trei 

obiective ale acestei inițiative: într-un sens mai larg și de durată, prin 

instrumentalizarea unei imagini decontextualizate a voievodului se urmărește 

scopul legitimării „statalității moldovenești”, neapărat „seculare”, și al consolidării 

                                                                                                                                                                                           
tradițiile și continuitatea (succesiunea) Statului Moldova, poporului moldovenesc. Sper și cred că va veni ziua, când 

stema istorică moldovenească (capul de bour) – simbolul statului moldovenesc independent scăpând de simbolul 

altui stat, ce indică statul provincialității 1918-1944. Doar după aceasta, compoziția stemei renăscute a Moldovei ne 

va aduce la formarea drapelului Moldovei. Și deasupra Moldovei noastre se va înălța drapelul moldovenesc cu cap 

de bour!”, disponibil la http://noi.md/md/news_id/240891, accesat la 20 august 2017.  
74„A-l recupera pe Ștefan cel Mare în sfera politică este profund anacronic”, interviu cu Petre Guran, disponibil la 

https://www.europalibera.org/a/24306315.html, accesat la 20 august 2017.  
75„Mai devreme, în semn de înaltă recunoștință a rolului lui Ștefan cel Mare în istoria Moldovei, dar și a 

considerației față de activitatea sa ca domn și apărător al poporului moldovenesc, șeful statului a venit cu inițiativa 

declarării anului 2018 ca an al marelui voievod” (trad. m.), disponibil la http://bloknot-moldova.md/news/samym-

bolshim-rumynom-vsekh-vremen-nazvali-liberal-859492, accesat la 20 august 2017. 
76„Nu voi permite unirea nici cu România, nici cu Rusia, nici cu Ucraina, cu nimeni. Există statul R. Moldova și eu 

îmi doresc ca el să existe pentru copiii noștri, pentru urmașii lui Ștefan cel Mare. Avem pentru ce lupta” (trad. m.), 

disponibil la http://aif.md/dodon-ob-unionistah-iz-politicheskoj-jelity-vragi-moldovy-26-let-parazitirovavshie-na-

grazhdanah-video/, accesat la 20 August 2017  
77„Mănăstirea Zografu - renumita Mănăstire, un loc Sfint pentru toți moldovenii de pretutindeni”„În anul 1502 

Ștefan cel Mare donează ctitoriei sale de la Athos o icoană cu Sfântul Gheorghe și steagul de luptă al Moldovei, 

cusut cu aur și argint, care are pe o parte icoana Sfântului Gheorghe, iar pe partea cealaltă stema țării. Icoana 

Sfintului Gheorghe și steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare sunt simboluri pentru noi și dovada despre un trecut 

glorios al Moldovenilor care merita un destin mai bun”, disponibil la http://dodon.md/manastirea-zografu-renumita-

manastire-un-loc-sfint-pentru-toti-moldovenii-de-pretutindeni/, accesat la 20 august 2017. 
78„Pe Sfintele Munte Athos”, disponibil la http://dodon.md/pe-sfintele-munte-athos/, accesat la 21 august 2017. 
79„Eu reprezint majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, care sunt creștini”, http://unimedia.info/stiri/video-

igor-dodon-nu-mai-este-presedintele-tuturor-eu-sunt-presedintele-majoritatii--nu-pot-sa-reprezint-100-

139485.html, accesat la 21 august 2017.  

http://noi.md/md/news_id/240891
https://www.europalibera.org/a/24306315.html
http://bloknot-moldova.md/news/samym-bolshim-rumynom-vsekh-vremen-nazvali-liberal-859492
http://bloknot-moldova.md/news/samym-bolshim-rumynom-vsekh-vremen-nazvali-liberal-859492
http://aif.md/dodon-ob-unionistah-iz-politicheskoj-jelity-vragi-moldovy-26-let-parazitirovavshie-na-grazhdanah-video/
http://aif.md/dodon-ob-unionistah-iz-politicheskoj-jelity-vragi-moldovy-26-let-parazitirovavshie-na-grazhdanah-video/
http://dodon.md/manastirea-zografu-renumita-manastire-un-loc-sfint-pentru-toti-moldovenii-de-pretutindeni/
http://dodon.md/manastirea-zografu-renumita-manastire-un-loc-sfint-pentru-toti-moldovenii-de-pretutindeni/
http://dodon.md/pe-sfintele-munte-athos/
http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon-nu-mai-este-presedintele-tuturor-eu-sunt-presedintele-majoritatii--nu-pot-sa-reprezint-100-139485.html
http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon-nu-mai-este-presedintele-tuturor-eu-sunt-presedintele-majoritatii--nu-pot-sa-reprezint-100-139485.html
http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon-nu-mai-este-presedintele-tuturor-eu-sunt-presedintele-majoritatii--nu-pot-sa-reprezint-100-139485.html


simbolice a statului Republica Moldova; într-un sens restrâns și punctual, 

subordonat intereselor politice la zi, inițiativa marcării „Anului Ștefan cel Mare” 

urmărește scopul mobilizării administrației centrale, sub patronaj prezidențial, spre 

deturnarea atenției opiniei publice de la evenimentul central ce va însufleți spațiul 

românesc în 2018: Centenarul Unirii din 1918. 

 

Nu în ultimul rând, considerăm că această inițiativă servește consolidării 

nemijlocite a imaginii președintelui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor din 

Republica Moldova care nu vor rata ocazii de a se pune în valoare în cadrul 

eventualelor manifestații publice organizate cu acest prilej.80 

 

De asemenea, trebuie precizat că intensificarea instrumentalizării imaginii 

domnitorului român în perioada monitorizată intervine și în contextul unei alte 

inițiative prezidențiale, căreia însă Curtea Constituțională nu i-a dat curs, de 

organizare a unui referendum național care să fi chestionat publicul inclusiv cu 

privire la eventualitatea înlocuirii în programa școlară a disciplinei „Istoria 

Românilor” cu „Istoria Moldovei”.81 

 

În concluzie, considerăm că specularea politică a imaginii lui Ștefan cel 

Mare, la nivel oficial, dar și în presa afiliată, reprezintă un atentat la adresa unității 

istorice și memoriale românești, în condițiile în care legitimitatea politică și 

simbolică a fostului principat medieval și ale figurilor sale proeminente s-a 

transferat în patrimoniul statal al României82 odată cu formarea statului român 

modern. 

 

Instrumentalizarea politică a figurii voievodului în Republica Moldova, în 

modul în care este realizată de către actorii politici și presa monitorizată de la 

Chișinău, reprezintă astfel un transfer ilegitim și abuziv de putere. De asemenea, 

reprezintă o subminare și o desconsiderare a științei istorice și a discursului istoric 

profesionist, pe baza cărora ar trebui formulate  programele școlare. 

 

                                                           
80„Cu atât mai mult cu cât anul viitor în Moldova a fost declarat Anul lui Ștefan cel Mare.  – Eu nu știu care sunt 

posibilitățile financiare ale teatrului, dar asta într-adevăr este unica operă despre Ștefan cel Mare. Va fi o coincidență 

fericită, dacă opera va fi montată în Anul lui Ștefan cel Mare”, disponibil la http://noi.md/md/news_id/233672; 

„Dodon a mai anunțat că „peste cîteva luni va fi realizat un film despre Ștefan cel Mare”, disponibil la 

http://www.vedomosti.md/news/flag-shtefana-chel-mare-po-iniciative-dodona-vskore-mozhet-s, accesat la 21 august 

2017.  
81http://unimedia.info/comunicate/declaratie-partidul-socialistilor-lanseaza-campania-de-pregatire-pentru-

referendumul-republican-propus-de-presedintele-igor-dodon-8993.html, accesat la 21 august 2017.  
82„Daniel Ioniță: Moldova este parte integrantă a României” disponibil la http://agora.md/stiri/34747/video--daniel-

ionita--mesaj-catre-politicieni-lasati-istoria-sa-fie-scrisa-de-istorici--moldova-este-parte-integranta-a-romaniei, 

accesat la 21 august 2017.  

http://noi.md/md/news_id/233672
http://www.vedomosti.md/news/flag-shtefana-chel-mare-po-iniciative-dodona-vskore-mozhet-s
http://unimedia.info/comunicate/declaratie-partidul-socialistilor-lanseaza-campania-de-pregatire-pentru-referendumul-republican-propus-de-presedintele-igor-dodon-8993.html
http://unimedia.info/comunicate/declaratie-partidul-socialistilor-lanseaza-campania-de-pregatire-pentru-referendumul-republican-propus-de-presedintele-igor-dodon-8993.html
http://agora.md/stiri/34747/video--daniel-ionita--mesaj-catre-politicieni-lasati-istoria-sa-fie-scrisa-de-istorici--moldova-este-parte-integranta-a-romaniei
http://agora.md/stiri/34747/video--daniel-ionita--mesaj-catre-politicieni-lasati-istoria-sa-fie-scrisa-de-istorici--moldova-este-parte-integranta-a-romaniei


 

 

 

2. Atac la adresa României ca stat 
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Presa din Republica Moldova, atât cea de limbă română, cât și de limbă rusă, 

tratează în perioada vizată mai multe subiecte care pot fi încadrate în categoria 

celor care aduc atacuri, mai mult sau mai puțin direct, voalat sau la subiect, la 

adresa statului român. Analizând din punct de vedere cantitativ, este vizibilă o 

preferință a presei de limbă rusă pentru astfel de subiecte, cele mai multe știri 

negative la adresa României, ca stat, fiind regăsite pe portalurile de limbă rusă din 

Republica Moldova. Aceasta nu înseamnă însă că media de limbă română de pe 

teritoriul statului vecin nu abordează la rândul său un astfel de tip de teme, însă 

ponderea lor este sensibil mai mică. Iar aici regăsim ca principal exponent al 

propagandei împotriva României agenția de știri Sputnik.md. 

 

Date fiind subiectele abordate în mass-media de limbă română și rusă din 

Republica Moldova care au scopul de a arunca o lumină nefavorabilă asupra 

statului român, împărțirea lor în subteme devine oportună, fiind astfel asigurată o 

mai facilă lecturare a lor: 

 

I. România – „colonie a Occidentului”. „Dezavantajele” statului de membru 

UE și NATO 

II. Capacitățile militare ale României: imposibilitatea de a se apăra în fața 

Rusiei 

III. Propaganda urmărește crearea unor probleme inexistente – separatismul 

Ținutului Secuiesc și incitarea la învrăjbirea cu Ungaria 

IV. România a interzis survolarea spaţiului său aerian pentru vicepremierul 

rus, Dmitri Rogozin 

V. „Ostilitatea” României la adresa Federației Ruse 

VI. Aderarea la Zona euro și viza americană pentru români – subiecte 

fierbinți pentru campania antiromânească 

 



 

 

I. România – „colonie a Occidentului”.„Dezavantajele” statului de 

membru UE și NATO 

 

Numeroasele articole, apărute mai ales pe site-ul oficial al propagandei ruse, 

Sputnik, în română și rusă deopotrivă, descriu starea dezavantajoasă, 

discriminatorie și umilitoare în care ar fi ajuns România ca urmare a aderării la 

Uniunea Europeană și NATO. România ar fi dezavantajată în primul rând 

economic, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul unei economii 

globalizante, care nu ar face decât să-i absoarbă și înstrăineze potențialul, în timp 

ce „colonizează” intern sectoare întregi ale economiei naționale. Dar România ar fi 

pierdut și la nivelul influenței politice, simbolice, câtă vreme nu ar avea un rol 

important pe scena Uniunii Europene, fiind tratată ca un membru inferior, de mâna 

a doua de către cele mai importante state ale UE.  

 

În același timp, România ar fi devenit un pion – pe cât de util, pe atât de 

umil, al intereselor (în special) americane din zonă, transformându-se într-un factor 

(gratuit) de iritare (justificată) pentru Rusia. România a devenit un debușeu al 

industriei americane de armament, se confruntă cu imixtiunea Statelor Unite ale 

Americii în politica sa internă, care, pe căi diplomatice sau prin prezența în NATO, 

ar „limita” suveranitatea statului român. 

 

1) România este dezavantajată economic prin prezența în Uniunea 

Europeană. 

 

Românii sunt șomerii Europei, iar dramele acestora în UE sunt de nedescris:  

 

„Unul din cinci șomeri din Marea Britanie este migrant. Care este cota 

românilor” Șomajul printre migranți și cetățeni UE non-britanici în Marea Britanie 

https://ro.sputnik.md/International/20170817/14082195/migranti-marea-britanie-

brexit-romani.html 

 

Dramele românilor din diaspora” 

https://ro.sputnik.md/society/20170816/14066373/dramele-romanilor-diaspora-

romanca-aruncata-gol-pod-inalt.html 

 

„Umilințele incredibile ale românilor în Portugalia – mărturii șocante” 

Întârzierea unei curse aeriene din Lisabona spre România și protestele pasagerilor 

https://ro.sputnik.md/International/20170817/14082195/migranti-marea-britanie-brexit-romani.html
https://ro.sputnik.md/International/20170817/14082195/migranti-marea-britanie-brexit-romani.html
https://ro.sputnik.md/society/20170816/14066373/dramele-romanilor-diaspora-romanca-aruncata-gol-pod-inalt.html
https://ro.sputnik.md/society/20170816/14066373/dramele-romanilor-diaspora-romanca-aruncata-gol-pod-inalt.html


români sunt prezentate de #sputnik în termenii catastrofici ai unei umilințe a 

românilor în Uniunea Europeană. 

https://ro.sputnik.md/society/20170829/14267618/umilintele-incredibile-

romanilor-portugalia-marturii-socante.html 

 

„Robii – nu suntem noi: cetățenii români sunt exploatați în țările Uniunii 

Europene” Reportaj Euronews despre doi cetățeni români care au fost înșelați de 

angajatori în UE. 

http://replika.md/index.php/ru/9-vse-novosti/5576-raby-ne-my-rumynskikh-

grazhdan-ekspluatiruyut-v-stranakh-es 

 

„Marea Britanie – orașul ilegal cu muncitori români ținuți ca în Vestul 

sălbatic” „Un milionar britanic a construit un oraş ilegal pentru mai mulţi 

muncitori români în construcţii. Britanicul face mulţi bani din mizeria în care sunt 

ţinuţi românii. 

 

„Face bani din mizeria noastră. Ne exploatează pentru că știe că nu 

cunoaștem țara și mulți dintre noi nu cunosc limba engleză. Dacă cineva se plânge, 

i se spune să plece imediat”, a declarat pentru Daily Mail un muncitor român, care 

a dezvăluit că lucrează 50 de ore pe săptămână pentru salariul minim și se simte 

exploatat de proprietar”. 

https://ro.sputnik.md/society/20171003/14866170/marea-britanie-orasul-ilegal-

muncitori-romni-tinuti-vestul-salbatic.html 

 

2) Marile puteri din Uniunea Europeană tratează România într-un mod 

discriminatoriu și umilitor, impunând condiții economice 

dezavantajoase pentru cetățenii români: 

 

„Ofițer român: Macron ar avea un interes financiar în România” Din 

analiza ofițerului în rezervă Daniel Anghel pe pagina „Asociația pentru Securitatea 

Viitorului” ar rezulta că România ar achiziționa de la o companie franceză corvete 

de două ori mai scumpe decât Bulgaria. 

https://ro.sputnik.md/International/20170824/14196439/ofiter-roman-macron-

interes-financiar.html 

 

„Macron și Iohannis: muncitorii detașați nu vor mai avea aceleași 

drepturi” https://ro.sputnik.md/International/20170824/14208798/macron-

romania-franta-muncitori-salarii.html 

 

România a devenit o „colonie” 

https://ro.sputnik.md/society/20170829/14267618/umilintele-incredibile-romanilor-portugalia-marturii-socante.html
https://ro.sputnik.md/society/20170829/14267618/umilintele-incredibile-romanilor-portugalia-marturii-socante.html
http://replika.md/index.php/ru/9-vse-novosti/5576-raby-ne-my-rumynskikh-grazhdan-ekspluatiruyut-v-stranakh-es
http://replika.md/index.php/ru/9-vse-novosti/5576-raby-ne-my-rumynskikh-grazhdan-ekspluatiruyut-v-stranakh-es
https://ro.sputnik.md/society/20171003/14866170/marea-britanie-orasul-ilegal-muncitori-romni-tinuti-vestul-salbatic.html
https://ro.sputnik.md/society/20171003/14866170/marea-britanie-orasul-ilegal-muncitori-romni-tinuti-vestul-salbatic.html
https://ro.sputnik.md/International/20170824/14196439/ofiter-roman-macron-interes-financiar.html
https://ro.sputnik.md/International/20170824/14196439/ofiter-roman-macron-interes-financiar.html
https://ro.sputnik.md/International/20170824/14208798/macron-romania-franta-muncitori-salarii.html
https://ro.sputnik.md/International/20170824/14208798/macron-romania-franta-muncitori-salarii.html


 

„Iohannis, criticat dur de Cristoiu: Țările din Est, tratate ca niște colonii” 

„(...)după aderarea la UE a țărilor din Est, numeroase Directive ale Uniunii 

Europene, având drept argument libera circulație, desființarea granițelor, domnia 

legilor, comerțului liber, au avut drept scop ascuns satisfacerea intereselor 

occidentale pe seama țărilor din Est, tratate ca niște colonii”. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170829/14274822/iohannis-criticat-dur-tarile-est-

tratate-colonii.html 

 

Iar românii sunt tratați mai rău decât imigranții de pe alte continente: 

„Primarul unui oraș german atacă furibund imigranții români” Articolul relatează 

despre declarațiile primarului din Duisbug, Soren Link, care s-ar fi plâns de 

prezența numeroșilor imigranți români și bulgari în localitatea sa, care „doar 

profită de infrastructura și generozitatea serviciilor sociale”. 

 

Anterior, primarul ar fi declarat că „ar accepta refugiați sirieni, dacă ar 

scăpa de est-europeni”, articolul sugerând că românii nu sunt bineveniți în UE și 

sunt tratați mai rău decât imigranți de pe alte continente. 

https://ro.sputnik.md/diaspora/20170903/14355465/primar-oras-german-atac-

romani.html 

 

Tratamentul la care e supusă România e „pură ipocrizie”, în ciuda gesturilor 

formale: 

 

„Summitul CE la Sibiu – avantaj pentru România sau atu pentru 

Iohannis?”. Articolul sugerează că organizarea summitului CE la Sibiu nu este un 

eveniment important, ci doar un exercițiu de imagine pentru președintele Iohannis. 

„Este pură ipocrizie”, mai ales că UE „tratează discriminatoriu” România față de 

restul statelor membre. 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170913/14530118/summit-ce-sibiu-avantaj-

iohannis-romania-atu-pentru-iohannis.html 

 

„Dovadă” a subordonării României față de deciziile care se iau la nivelul 

Uniunii Europene, autoritățile române ar lua în calcul imigrația ca soluție 

pentru criza demografică: 

 

„Autoritățile consideră imigranții o soluție la dezastrul demografic din 

România?” Articolul lui Ionuț Țene abordează tema imigrației românești, a 

declinului demografic și a scăderii natalității, sugerând că autoritățile române ar 

putea importa imigranți pentru a echilibra efectele acestor fenomene, dar și pentru 

https://ro.sputnik.md/politics/20170829/14274822/iohannis-criticat-dur-tarile-est-tratate-colonii.html
https://ro.sputnik.md/politics/20170829/14274822/iohannis-criticat-dur-tarile-est-tratate-colonii.html
https://ro.sputnik.md/diaspora/20170903/14355465/primar-oras-german-atac-romani.html
https://ro.sputnik.md/diaspora/20170903/14355465/primar-oras-german-atac-romani.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170913/14530118/summit-ce-sibiu-avantaj-iohannis-romania-atu-pentru-iohannis.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170913/14530118/summit-ce-sibiu-avantaj-iohannis-romania-atu-pentru-iohannis.html


că așa ar impune UE: „Deşi conform Constituţiei României, art. 3, alin. 4 „pe 

teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine”, 

conducerea de la Bucureşti sprijină public imigraţia şi cotele de refugiaţi, soluţie 

impusă de Uniunea Europeană, ca măsură de scădere a declinului demografic şi de 

asimilare a forţei de muncă ieftine”. 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170912/14500347/autoritatile-considera-

imigrantii-solutie-dezastrul-demografic-romania.html 

 

În pofida îndeplinirii condițiilor tehnice, România nu este dorită în spațiul 

Schengen: „Nicio posibilitate ca România să intre în Schengen. Statul UE care nu 

ne vrea” „Oficiali germani au declarat că sunt sceptici cu privire la posibilitatea ca 

România şi Bulgaria să intre în viitorul apropiat în Schengen sau să adopte moneda 

euro, în pofida faptului că preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a 

pledat pentru admiterea ambelor ţări în spaţiul Schengen şi extinderea zonei euro 

către toate statele UE”. 

https://ro.sputnik.md/International/20170914/14551508/nicio-posibilitate-romania-

intre-shengen-statul-ue-nu-ne-vrea.html 

 

Dar vina rezidă și la nivel intern, unde clasa politică „discreditează” România 

cu fiecare ocazie: 

 

„România – eșec incredibil în fața Europei. Cine sunt vinovații? Puterile 

Europei iau peste picior cazul României, apreciind ca „nerealistă” intrarea 

României în spațiul Schengen și introducerea monedei euro. Dar nu atât europenii 

sunt de vină, cât politicienii români înșiși, pentru „discreditarea imaginii 

României”:  „îmi vine să și râd când aud prostii precum „propaganda rusă 

stârnește neîncredere în instituții”; păi e nevoie de vreo propagandă străină, când 

însăși lideri politici, presa română, ba chiar și reprezentanți în forurile 

internaționale nu știu decât să demoleze credibilitatea fiecărui metru pătrat de 

instituție din România?! De la Biserică până la Armată, de la Guvern și Parlament 

până la partide, de la justiție la ONG-uri, de la cultură la istorie, de la trecutul 

„comunist” la prezentul „corupt”… totul e masacrat și murdărit — chiar de către 

români! Și avem pretenții să ne apere străinii, sau ce?… 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170915/14553414/romania-esec-incredibil-fata-

europei-cine-vinovati.html 

 

România nu ar mai fi capabilă să-și articuleze propriile interese la nivel 

bilateral, tot din cauza apartenenței la structurile euro-atlantice: „Cristoiu: Tăcerea 

României în privința Ucrainei – „slugărnicie față de Occident” 

https://ro.sputnik.md/columnists/20170912/14500347/autoritatile-considera-imigrantii-solutie-dezastrul-demografic-romania.html
https://ro.sputnik.md/columnists/20170912/14500347/autoritatile-considera-imigrantii-solutie-dezastrul-demografic-romania.html
https://ro.sputnik.md/International/20170914/14551508/nicio-posibilitate-romania-intre-shengen-statul-ue-nu-ne-vrea.html
https://ro.sputnik.md/International/20170914/14551508/nicio-posibilitate-romania-intre-shengen-statul-ue-nu-ne-vrea.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170915/14553414/romania-esec-incredibil-fata-europei-cine-vinovati.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170915/14553414/romania-esec-incredibil-fata-europei-cine-vinovati.html


https://ro.sputnik.md/analytics/20170919/14619586/romania-ucraina-slugarnicie-

occident-cristoiu.html 

 

3) Economia globalizată reprezintă un dezavantaj major pentru economia 

românească. 

 

„Călin Georgescu: România nu mai este un stat, ci o corporație, condusă 

din afară” 

https://ro.sputnik.md/economics/20170710/13498244/calin-georgescu-romania-

stat-corporatie-afara.html 

 

Străinii „controlează” sectoare întregi ale economiei românești:  

 

„Cramele din România au fost vândute americanilor” „O companie din 

Albuquerque, New Mexico (SUA),condusă de fostul CEO al Snow Queen Vodka, 

Rowland Hill, având ca vicepreședinte o româncă emigrată în America, a cumpărat 

Cramele Huși, unul dintre cei mai mari producători de vin din Moldova”. 

https://ro.sputnik.md/economics/20170714/13570761/cramele-romania-

americani.html 

 

„New study: 40% of the Romania’s  agricultural land blong to foreign 

investors” „Străinii dețin 5,3 milioane de ha în România, dintr-o suprafață de 13,3 

milioane de ha reprezentând totalul suprafeței agricole a României, conform 

datelor publicate de Ministerul Agriculturii. Studiul „Extend of farmland grabbing 

in the EU” arată că până la 10% din terenul agricol este astăzi deținut de investitori 

din afara UE, și până la 20-30% controlat de investitori din 

UE”.https://ro.sputnik.md/english_version/20170912/14497249/study-romanian-

agricultural-land-foreign-investors.html 

 

„America se pregătește să preia controlul asupra economiei 

românești”https://ro.sputnik.md/analytics/20170731/13827752/america-

pregateste-preia-controlul-asupra-economiei-romanesti.html 

 

„Raport financiar – americanii s-au umplut de bani pe seama românilor” 

„Datele oficiale după primul semestru 2017 arată că pe resursele energetice ale 

României, pentru care românii plătesc din greu, străinii fac profituri uriașe și scot 

dividende grase”. 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170812/14017367/americani-bani-romani-

fondul-proprietatea-actionari-straini.html 
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„Rothschild cumpără o bancă din România. Ce interese urmărește” 

„Interesul” de a cumpăra Bancpost. 

https://ro.sputnik.md/economics/20170823/14186807/rothschild-cumpara-banca-

romania-interese.html 

 

„România vrea să cedeze un rol cheie Băncii Mondiale și să-i dea și bani!” 

Articolul critică declarațiile premierului Tudose privind „cedarea managementului” 

proiectului autostrăzii București-Brașov către Banca Mondială. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170907/14413345/romania-vrea-rol-cheie-banca-

mondiala-bani.html 

 

4) România – un pion al intereselor americane 

 

„Un parlamentar important răbufnește și denunță imixtiunea SUA în 

România” 

https://ro.sputnik.md/politics/20170805/13926630/parlamentar-imixtiunea-sua-

romania.html 

 

„Apărarea României – sume schimbate, o afacere pe cifre enorme” de 

Dragoș Dumitriu.  „Sumele necesare achizițiilor au fost ascunse sau dublate, 

adevărul ascuns despre rachetele românești – sunt oare inferioare celor 

americane?” Chestiunea procurării de armament e una „în primul rând financiară”, 

având legătură cu „interesele marilor lideri mondiali și producători de armament: 

SUA, Franța”, și mai puțin cu chestiuni politice, de apărare. Echipamentul miliar a 

fost comandat producătorilor americani, și nu români, deși „calitatea este 

asemănătoare”. 

 

Achizițiile militare, în loc să fie o modalitate de modernizare a Armatei și o 

sursă de creștere economică, reprezintă doar o „monedă de schimb” pentru 

decidenții politici. „În timpul acesta, alții fac bani și acumulează putere”, 

sugerându-se că România nu are multe de câștigat din această situație. Mai mult, 

într-o situație asemănătoare, deși „mult mai agresivă”, se află Polonia, care duce o 

politică ofensivă în Europa de Est, față de Rusia, făcând probleme chiar și Ucrainei 

prin vizarea regiunii Lvov, „majoritar poloneză”. 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170820/14139258/apararea-romaniei-cifre-sume-

enorme-armament-sisteme.html 

 

„Expert militar: cât a plătit România pentru războiul din Afganistan” 

„(...)un calcul sumar cu privire la cheltuielile României în cei 15 ani de participare 

în Afganistan ne duce la suma de aproximativ 150 de milioane de euro. Cu această 
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sumă se puteau achiziționa 110 de tancuri românești sau 25 dintre cele mai 

moderne tancuri de pe piața internațională”, scrie generalul Roman”. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170826/14239782/expert-militar-platit-romania-

razboi-afganitan.html 

 

Congresul american decide, România se conformează: „Congresul SUA a 

aprobat. România cumpără rachete” 

https://ro.sputnik.md/politics/20170906/14408672/congres-sua-aprobat-romania-

cumpara-rachete.html 

 

SUA intervin prin Ambasada de la București în chestiunile interne ale 

României prin comentarii cu privire la situația din justiție: 

 

„O româncă sare la ambasadorul SUA – expulzarea, cerută în fieful 

globalist!” Articolul preia declarațiile „indignate” ale europarlamentarului Maria 

Grapini în legătură cu îngrijorările exprimate de ambasadorul Klemm față de 

independența justiției în România, calificându-le drept  „ingerință în treburile unui 

stat suveran și independent”. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170830/14304886/romanca-ambasador-sua-

expulzare-fief-globalist.html 

 

„Deputat către guvern: Expulzăm ambasadorul SUA, sau acceptăm statutul 

de colonie” Declarație a deputatului PSD, Liviu Pleșoianu 

https://ro.sputnik.md/politics/20170830/14291667/plesoianu-expulzare-hans-

klemm-sua.html 

 

„Opinie: Ambasada SUA intervine brutal în ordinea social-politică a 

României” Ziaristul și scriitorul Daniel Tomozei Dimian consideră că Ambasada 

SUA la București dă dovadă de un comportament abuziv și chiar lipsit de respect, 

iar într-un stat responsabil, trimisul SUA ar fi expulzat. 

https://sputnik.md/world/20170901/14319805/ambasada-sua-intervine-brutal-

ordine-social-politica-romania.html 

 

Mai mult decât atât, SUA nu pot fi considerate drept un aliat de nădejde 

al României: 

 

„SUA susține lichidarea școlilor românești din Ucraina” Articolul 

sugerează că SUA, felicitând guvernul ucrainean cu noua lege a educației, ar 

susține lichidarea școlilor românești. Articolul mai conține, de asemenea, trimiteri 

la momente anterioare, când „ambasadorul SUA în România, Klemm, s-a pozat cu 
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steagul secuiesc”, sau ambasadorul SUA în R. Moldova, J. Pettit, „a declarat că nu 

e o idee bună unirea R. Moldova cu România”, sugerându-se că SUA nu ar fi un 

aliat de încredere al României.  

https://ro.sputnik.md/diaspora/20170911/14479497/sua-scoli-romanesti-

ucraina.html 

 

În sfârșit, „Pleșoianu l-a făcut praf pe ambasadorul Klemm și a demascat 

implicarea SUA” Articolul, semnat de Dragoș Dumitriu, este compus din pasaje 

din postarea pe o rețea de socializare a deputatului Liviu Pleșoianu, care s-a dedat 

la un atac contra SUA și a ambasadei de la București, acuzându-le de 

„transformarea României în al 51-lea stat american”, subordonarea suveranității 

României „intereselor americane”, și „crearea unei Noi Securități” cu sprijinul 

„președintelui Iohannis și a fostului președinte Băsescu”. 

https://sputnik.md/opinie/20171003/14848276/plesoianu-klemm-sua-facut-

praf.html 

 

5) România – un simplu instrument prin care SUA provoacă Rusia:  

 

„Cetățenii români și-au cerut scuze pentru acțiunile guvernului lor” Guvernul 

român „a fost criticat aspru de proprii cetățeni” pentru interzicerea avionului 

rusesc. Unii dintre ei „sunt siguri de implicarea SUA în această afacere”, care „s-au 

folosit de România” pentru a se răfui cu Rusia. De asemenea, românii au „constatat 

că Polonia, la fel membru al UE și NATO, nu a avut o problemă” cu tranzitarea 

aeronavei rusești.  

http://aif.md/grazhdane-rumynii-izvinilis-za-dejstviya-svoix-vlastej-s-rossijskim-

samoletom/ 

 

„România încearcă să-și consolideze rolul în regiune, dar metodele prin 

care operează generează suspiciuni, este de părere Dmitri 

Rogozin”https://sputnik.md/politics/20170802/13868370/interviu-rogozin-ziarist-

roman.html 

 

„Încercând să argumenteze decizia în cazul Rogozin, Meleșcanu s-a situat 

între penibil și ridicol, dovedind că nu degeaba a fost spionul șef al lui Traian 

Băsescu” 

https://sputnik.md/politics/20170801/13854235/melescanu-rogozin-intre-

iresponsabilitate-neadevar-penibil.html 

 

„În Rusia au fost abordate riscurile amplasării rachetelor americane în 

România” Amplasarea în România a sistemelor de artilerie anti-rachetă 
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destabilizează situația din regiune și impune Rusiei să-și pregătească detașamentele 

pentru un eventual atac, a declarat președintele Comitetului pentru Apărare al 

Dumei, Iurii Șvîtkin. 

 

„Împotriva cui se pregătește să lupte România – e dificil de spus, dar noi 

înțelegem că în apropiere e Transnistria, unde se află contingentul nostru de 

menținere a păcii... de aceea nu ne putem exprima decât părerea de rău cu privire la 

acest fapt (amplasarea sistemelor defensive în România n.m.). Și încă o dată, țara 

noastră este provocată să-și întărească și mai mult contingentul și capacitatea de 

înarmare în această zonă”, a declarat deputatul. 

https://point.md/ru/novosti/v-mire/v-rossii-rasskazali-o-riskakh-postavok-

amerikanskikh-raket-v-rumyniiu 

 

„Rusia mobilizează forțele aeriene și antiaeriene în preajma României” În 

realitate, articolul relatează despre desfășurarea unui exercițiu militar în zona de 

sud a Rusiei: Rostov, Volgograd, Krasnodar (...) Alania și Crimeea. 

https://ro.sputnik.md/Rusia/20170828/14265845/exercitii-militare-rusia-

romania.html 

 

În același timp, reacțiile față de exercițiile militare ale Rusiei sunt tratate 

ca manifestări de „isterie” și „rusofobie”: 

 

„Militari români au reacționat rapid la alarma „pericolul din septembrie” 

Articolul relatează despre reacțiile unor membri ai grupului informal „Pensionarii 

militari români”, care ar fi ironizat pe seama unor declarații ale unor jurnaliști 

americani cu privire desfășurarea exercițiilor Zapad-2017, calificându-le ca 

„alarmante”, „isterice”, „rusofobe”. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170905/14373851/militari-romani-reactionat-

rapid-alarma-pericol-septembrie.html 

 

6) Rescrierea istoriei: a fost o perioadă, în schimb, când România ar fi 

dispus pe deplin de suveranitatea și independența sa: 

 

„21 august, adevărata zi de naștere a lui Nicolae Ceaușescu” de Dragoș 

Dumitriu. „Ziua care (sic!) s-a scris destinul unui conducător și a transformat 

România într-un participant activ la scrierea istoriei pe toate continentele lumii”. 

Un panegiric dedicat lui Ceaușescu, la 49 de ani de la refuzul liderului comunist 

român de a participa la invadarea Cehoslovaciei. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170821/14162095/august-adevarata-zi-nastere-

nicolae-ceauseascu.html 
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„Nicolae Ceaușescu: nu trebuie să permitem distrugerea socialismului, 

aceasta convine SUA și NATO” Articolul relatează despre publicarea înregistrării 

convorbirii dintre „Secretarul General al PCR al RSR, Nicolae Ceaușescu, și 

ambasadorul URSS la București, E. M: Teajelnikov din data de 19 august 1989. 

Ceaușescu se arăta îngrijorat de situația din Polonia, unde trebuia prevenită 

înlăturarea din „rolul conducător” al Partidului Muncitoresc Unit și preluarea 

puterii de către liderii Solidarității. „URSS, ca lider al țărilor socialiste”, are datoria 

de a interveni în restabilirea situației în Polonia. Ceaușescu l-ar fi „preîntâmpinat” 

astfel pe Gorbaciov cu privire la „catastrofa” ce ar urma în eventualitatea 

„distrugerii socialismului”. 

https://www.kp.md/daily/26722/3748077/ 

 

România nu-și va „recâștiga independența”, decât odată cu respingerea 

„atlantismului” și părăsirea paradigmei „civilizației euro-atlantice”:  

 

„România între Imperiul Rus și Occidentul colonial. Războaie cu și fără 

„hibrizi”“ „Românii vor fi liberi şi prosperi când îşi vor cunoaşte istoria, cultura şi 

când vor şti cine sunt, ce trebuie să facă şi unde trebuie să ajungă: o civilizaţie 

continentalistă de prim rang, nu o colonie atlantistă. Istoria ne arată că se poate. 

(...) Suntem, cu alte cuvinte, continentalişti, oameni ai pământului, nu atlantiști. 

 

Popoarele continentaliste, dintre care cel mai mare este poporul rus, se 

dezvoltă cultivând pământul şi sunt în opoziţie cu popoarele maritime (Occidentul 

European şi America). În ce sens sunt în opoziţie? În sensul că dintotdeauna 

naţiunile maritime colonizează alte popoare şi nu ştiu să respecte dreptul şi 

libertatea altor naţiuni, pe când popoarele continentaliste au fost dintotdeauna 

imperiale şi ştiu să respecte dreptul înnăscut al altui popor. (...) 

 

Se spune mereu în România, de către tot soiul de „academicieni”, „istorici” 

şi „intelectuali” de duzină că Rusia ne-a făcut numai rău şi occidentul ne-a adus 

numai binele. Istoria însă spune altceva. (...) Când pe 7 mai 1775, Poarta dă 

Bucovina în mâna Austriei, ţăranii români de aici, nu mai puţini de 100 000, încep 

să cunoască civilizaţia europeană. Ce a însemnat ea? Administraţia ajunge pe mâna 

străinilor, trei zile de muncă pe săptămână erau în folosul Austriei, plus o dare 

periodică. Consecinţele? 

 

În mai puţin de un deceniu românii ajung să fie minoritari în Bucovina din 

cauza sărăciei extreme aduse de civilizaţia occidentală(...) 

 

https://www.kp.md/daily/26722/3748077/


Ce se întâmplă cu Basarabia sub ruşi? Basarabia capătă scutirea dărilor pe o 

perioadă de 3 ani, Chişinăul este ridicat la rang de capitală şi capătă un guvernator 

român, se înfiinţează seminarii şi şcoli săteşti.(...) Ca să devină cu adevărat liber, 

poporul român trebuie să se salveze din sclavia mentală şi materială în care l-au 

adus naţiunile colonialiste ale occidentului. La ora actuală marea bătălie la nivel 

mondial se dă între liberalism și tradiție, între hoardele postmodernismului și 

armata apărătorilor popoarelor, credinței, culturii, familiei și moralei 

(...)”.https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-

occident-razboi-colonie.html 

 

România – colonie a Europei și servilă față de puterile occidentale 

 

Vizita prim-ministrului României din luna iulie a.c. la Bruxelles, în care 

unul din principalele subiecte dezbătute în mass-media a fost chestiunea referitoare 

la impozitarea companiilor multinaționale, a oferit oportunitatea pentru reiterarea 

de către Sputnik Moldova a argumentului conform căruia România a ajuns o 

colonie a țărilor dezvoltate din Occident, reprezentând astfel un model exemplar 

pentru a încuraja îndepărtarea de modelul vestic de dezvoltare. 

 

O serie de articole redactate în acea perioadă sugerează ideea că România 

este o țară subjugată de către interese externe, a cărui suveranitate asupra afacerilor 

interne nu mai există, iar astfel identitatea națională a statului român este ștearsă în 

mod gradual prin pierderea capacității de a acționa în interesul său național, 

advocând faptul că locul său ar trebui să fie în Est, așa cum este dictat în mod 

natural de către istoria și cultura sa. 

 

Această ultimă idee este reafirmată într-o serie de articole de presă din luna 

august 2017 prezente pe pagina de Internet a Sputnik Moldova, iar astfel de 

campanii derulate în media anti-occidentală au rolul de a crea o imagine de 

ansamblu a alegerii greșite a căii Vestului, României revenindu-i rolul de exemplu 

în acest sens. Aceste noțiuni sunt importante în contextul situației din Republica 

Moldova, care se află în această perioadă într-o luptă în vederea alegerii unui drum 

occidental sau răsăritean. 

 

Astfel, în luna septembrie a.c., o serie de articole prezente de Sputnik 

Moldova au avut rolul de a readuce în prim-plan pretinsa poziție servilă a 

României în raport cu instituțiile occidentale, reprezentând o continuare a celor 

expuse în luna iulie a.c. Pe 6 septembrie, prim-ministrul român, Mihai Tudose, a 

declarat că a solicitat ajutor tehnic de la reprezentanții Băncii Mondiale pentru o 

https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-occident-razboi-colonie.html
https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-occident-razboi-colonie.html


serie de proiecte, pentru care există deja fonduri de la bugetul de stat, precum 

proiectul autostrăzii București-Brașov.83 

 

În baza acestui fapt, răspunsul nu a întârziat să apară într-un articol din 7 

septembrie a.c. din Sputnik Moldova, care începe cu o mențiunece schimbă 

înțelesul a ceea ce a fost comunicat de către prim-ministrul român: „România vrea 

să cedeze un rol cheie Băncii Mondiale și să-i dea și bani!”84. Primele rânduri ale 

articolului cu pricina continuă cu afirmația următoare, expusă într-un stil menit să 

atragă atenția: „Incredibil: nici măcar nu mai vorba de un împrumut, România vrea 

să dea bani Băncii Mondiale pentru că... e ‚un organism întreg la minte’ – spune 

Tudose!”85. 

 

Cele expuse în textul concret al articolului nu au însă legătură totală cu titlul 

și cu rândul amintit anterior. Baza acestuia reprezintă în principal o defăimare a 

unui guvern care, în cuvintele autorului, „își recunoaște incompetența și 

incapacitatea de a realiza un proiect precum autostrada București — Brașov!”86. Cu 

toate acestea, titlul și ceea ce pentru mulți cititori ține locul unui abstract al 

articolului, indică cu totul alte lucruri. Opus celor spuse în realitate de prim-

ministrul român, este indicat faptul că România împrumută Banca Mondială cu 

bani, aceasta din urmă reușind în acest proces să preia, din nou, un rol important 

înaparatul de stat român. Acest lucru se încadrează narațiunii mai larg expusă și în 

pagina anterioară, în care instituțiile occidentale și companiile multinaționale 

reușesc să reprezinte actorii în favoarea cărora sunt luate deciziile de către elitele 

guvernamentale române. 

 

Același mesaj a fost transmis de către Sputnik Moldova și în următoarele 

zile. Pe 13 septembrie a.c., Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, 

a ținut un discurs în fața Parlamentului European privind starea Uniunii Europene 

și viziunea sa pentru viitorul acesteia. Acesta a făcut două mențiuni importante 

pentru România: organizarea unui summit la Sibiu după ieșirea oficială a Regatului 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și admiterea 

României și Bulgariei în spațiul Schengen.87 Câteva state membre UE s-au opus 

                                                           
83Tudose: Am solicitat ajutor tehnic de la Banca Mondială pentru autostrada București-Brașov, Agerpres, 

septembrie 2017, https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/07/tudose-am-solicitat-ajutor-tehnic-de-la-banca-

mondiala-pentru-autostrada-bucuresti-brasov-00-12-27, accesat 10 septembrie 2017. 
84„România vrea să cedeze un rol cheie Băncii Mondiale și să-I dea și bani!”, Sputnik Moldova, septembrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/politics/20170907/14413345/romania-vrea-rol-cheie-banca-mondiala-bani.html, accesat 10 

septembrie 2017. 
85Ibidem. 
86Ibidem. 
87Discursul lui Jean-Claude Juncker – o schimbare față de abordarea Europei cu mai multe viteze și referiri la 

România, Agerpres, septembrie 2017, https://www.agerpres.ro/externe/2017/09/13/discursul-lui-jean-claude-
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imediat propunerii președintelui Comisiei Europene de a accepta România și 

Bulgaria în spațiul Schengen, mai precis Germania, Olanda și Austria.88 

 

Pe 14 septembrie a.c. este publicat un articol cu titlul „<<Nicio 

posibilitate>>ca România să intre în Schengen. Statul UE care nu ne vrea”89, 

indicând astfel nedreptatea la care este supus statul român și poziția sa servilă față 

de adevărații decidenți la nivelul UE, textul concentrându-se pe declarațiile unor 

politicieni germani. Tactica utilizată este aceeași ca și în cazul menționat anterior 

privind afirmația prim-ministrului Tudose. 

 

Articolul referitor la spațiul Schengen face referire doar la o serie de 

declarații ale unor politicieni germani, precum ministrul de Interne, Thomas de 

Maiziere, sau ministrul german de Finanţe, Wolfgang Schaueble, în raport cu 

posibilitatea admiterii României și Bulgariei în Schengen și în Zona euro.90 

Utilizând astfel o tactică de tip clickbait, astfel de titluri au rolul de a influența 

percepția cititorului asupra textului propriu-zis al articolului, oferind deja o 

evaluare prestabilită a declarațiilor expuse cu intenția de a fi acceptate ca opinie 

generală. 

 

Aceeași situație poate fi evidențiată și într-un articol pe aceeași temă din 28 

septembrie a.c. Intitulat „L-a făcut praf pe Isărescu, acum primește o funcție de 

prim rang în Germania”91, titlul acestui articol îndeplinește aceeași funcție ca și 

exemplul anterior. Realizează deja o evaluare subiectivă asupra evenimentelor și 

atribuie automat vina către un actor anume, creând o anumită relație între ceea ce 

în textul articolului este descris ca fiind o critică a ministerului de Finanțe german 

la adresa politicii monetare a României și posibilitatea ca acesta să devină 

președintele Parlamentului german. Pentru a menține mesajul indus prin titlul 

menționat anterior, autorul articolului umple textul propriu-zis cu descrieri ironice 

precum „mare finanțist al Europei, Wolfgang Schaueble” sau „viitorului șef al 

Bundestagului”. 

                                                                                                                                                                                           
juncker-o-schimbare-fata-de-abordarea-europei-cu-mai-multe-viteze-si-referiri-la-romania-16-34-26, accesat 16 

septembrie 2017. 
88Trei țări se opun aderării României și Bulgariei la Schengen, Digi 24, septembrie 2017, 

http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/dupa-austria-si-germania-spune-nein-aderarii-romaniei-si-bulgariei-la-

schengen-793674, accesat 16 septembrie 2017. 
89’Nicio posibilitate’ ca România să intre în Schengen. Statul UE care nu ne vrea, Sputnik Moldova, septembrie 

2017, https://ro.sputnik.md/International/20170914/14551508/nicio-posibilitate-romania-intre-shengen-statul-ue-nu-

ne-vrea.html, accesat 16 septembrie 2017. 
90Ibidem. 
91L-a făcut praf pe Isărescu, acum primește o funcție de prim rang în Germania, Sputnik Moldova, septembrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170928/14773960/facut-isarescu-praf-primesti-functie-prim-rang-germania.html, 
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Pornind de la declarația ministrului german conform căreia „statele care 

intră în Zona euro trebuie să fie capabile să gestioneze o monedă stabilă și 

puternică, asupra căreia nu vor putea să intervină cu devalorizări”, Dragoș 

Dumitriu, autorul articolului în cauză, a tras următoarea concluzie: „interesant este 

că, în calitatea sa de mare finanțist al Europei, Wolfgang Schaueble, a exprimat 

unele opinii care fac praf politica monetară a BNR, deci implicit a venerabilului 

guvernator Mugur Isărescu, cel mai vechi conducător al unei bănci naționale din 

Europa”92.El propune din start o relație de adversitate între România și Germania, 

pornind de la o declarație de două rânduri a ministrului de Finanțe german.  

 

Acest articol este o continuare a unei analize realizate de același autor pe 15 

septembrie a.c. cu titlul „Germania îl face praf pe Mugur Isărescu”93, unde, în baza 

aceleiași dezbateri a primirii României în Zona euro și în Schengen, este afirmat 

următorul lucru: „<<Motorul Europei>> respinge România – Mugur Isărescu are 

un rol important în acest eșec, poate fi sfârșitul carierei sale prodigioase”94, oferind 

același mesaj cu privire la adversitatea româno-germană și la statutul inferior al 

Bucureștiului în raport cu Berlinul. 

 

Este important de menționat faptul că deși în astfel de articole cu un puternic 

caracter naționalist, Mugur Isărescu este utilizat de Dragoș Dumitriu drept un 

simbol al României aflat sub atac din partea puterilor occidentale, în alte redactări 

ale sale îl atacă trădările sale, după cum reiese din următorul titlu: 

„MugurIsărescufăcut de rușine: <<A turnat la Washington un plan secret>>“95. 

 

România – colonie a Occidentului 

 

Republica Moldova reprezintă un stat de graniță al așa-numitei „Lumi Ruse” 

promovate de Federația Rusă. Vladimir Putin, într-un manifest numit Integration 

of Post-Soviet Space: An Alternative to Uncontrolled Migration din perioada când 

deținea funcția de prim-ministru, președinte fiind Dmitri Medvedev, susținea 

următorul lucru: „oamenii ruși formează o națiune – în baza existenței Rusiei.  

 

                                                           
92Ibidem. 
93Germania îl face praf pe Mugur Isărescu, Sputnik Moldova, septembrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170915/14553129/germania-face-praf-mugur-isarescu.html, accesat 29 septembrie 

2017. 
94Ibidem. 
95Mugur Isărescu făcut de rușine: ‚A turnat la Washington un plan secret’, Sputnik Moldova, septembrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170811/14002078/isarescu-rusine-washington-plan-secret.html, accesat 15 august 

2017. 
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Marea misiune a rușilor este de a uni și de a lega civilizația noastră.[...] 

Acesta este codul cultural care, în ultimii ani, a fost subiectul unor probe grele, pe 

care unii au încercat și continuă să încerce să îl zdrobească. Și cu toate acestea a 

prevalat. În același timp, este necesar să fie îngrijit, întărit și protejat”96. Limba 

rusă reprezintă un pilon principal al acestei civilizații ruse, iar Republica Moldova, 

cu populația ei vorbitoare de limba rusă este un câmp fertil pentru impunerea 

noțiunilor promovate de propaganda rusă. Canalele media ruse rivalizează cot la 

cot cu cele autohtone într-un stat în care poate fi regăsită nostalgia pentru anii din 

perioada sovietică, 56% dintre cetățenii Republicii Moldova regretând destrămarea 

Uniunii Sovietice97. 

 

În contextul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, România 

este o țintă preferată în rândul presei pro-ruse din Republica Moldova în vederea 

promovării decadenței și corupției Occidentului. Datorită apartenenței la NATO și 

UE și în urma legăturilor istorice și de altă natură dintre Republica Moldova și 

România, aceasta din urmă este utilizată în propaganda anti-occidentală din statul 

Republica Moldova ca un exemplu al efectelor negative al integrării în structurile 

economice și de securitate ale Vestului. 

 

În general, narațiunea referitoare la România este una axată pe statutul de 

„colonie” al acesteia, aceasta încetând să mai acționeze prin virtutea intereselor 

sale naționale, extirpându-și în esență identitatea națională fie în favoarea 

Washington-ului, fie în favoarea intereselor financiare ale companiilor 

multinaționale ce „secătuiesc” de resurse România, fie în favoarea birocrației de la 

Bruxelles, România fiind în consecință condusă de grupuri obscure din afara 

teritoriului său. 

 

Schimbarea de guvern de la București de la sfârșitul lunii iunie 2017 a oferit 

o oportunitate pentru a readuce în prim-plan această narațiune. În plină dezbatere 

privind anumite reforme pe care noul guvern dorea să le implementeze, precum 

impozitul pe cifra de afaceri, partidul de guvernământ atacând în special practicile 

companiilor multinaționale, Mihai Tudose, prim-ministrul român, a făcut o vizită 

la Bruxelles. 

 

                                                           
96Integration of post-Soviet space an alternative to uncontrolled migration, Russia Today, ianuarie 2012, 

http://rt.com/politics/official-word/migration-national-question-putin-439/, accesat 15 august 2017. 
97 Institutul Republican Internațional, Public Opinion Survey – Residents of Moldova (September 29 – October 21, 
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După această vizită, prim-ministrul și-a schimbat poziția față de reforma 

propusă, iar la conferința de presă ce a urmat întâlnirilor sale de la Bruxelles, 

acesta a fost lăsat singur, fapt interpretat de diverși politicieni ca un semn clar al 

izolării României pe scena politică europeană. Astfel, Sputnik Moldova a publicat 

în luna iulie a.c. mai multe articole pe tema statutului de colonie al României, 

pornind de la acest eveniment. Sloganul său este „Sputnik tells the untold”, 

caracteristic pentru un canal media ce promovează teorii conspiraționiste și susține 

oferirea adevăratelor informații în combaterea „minciunilor” venite dinspre un 

Occident degradant, lipsit de morală, ce nu dorește decât să utilizeze statele din 

spațiul post-sovietic pentru propriile sale scopuri meschine, îndepărtându-le pe 

acestea din urmă de la adevărata lor identitate. 

 

Pe 12 iulie a.c. a fost publicat un articol intitulat „Gafă majoră: Tudose și-a 

pus cenușe-n cap și a promis Europei că nu mai greșim!”98. Acesta titra că în urma 

vizitei că „la Bruxelles, controversatul premier a renunțat la impozit pe cifra de 

afaceri, a acceptat prioritatea <<luptei anticorupție> și că <<nu vor mai fi 

derapaje>> – adică tezele Opoziției”99, afirmându-se de asemenea în reportajul cu 

pricina că acesta a fost constrâns de birocrații nealeși de la Bruxelles: „Junker, 

Tusk și Timmermans au stabilit <<un mecanism, astfel încât să afle la timp>> 

despre ce se întâmplă în Romania, despre <<țopăială>>, cum ar spune 

Iohannis”100.Același subiect este reluat într-un articol din același zi cu titlul: 

„Deputat PNL: România este tratată de Comisia Europeană ca o țară de mâna a II-

a”101. 

 

Folosindu-se de aceste reportaje și de un articol publicat cu două zile înainte 

și intitulat „România nu mai este stat, ci o corporaţie, condusă din afară”102, 

menționând în descriere faptul că „reputatul economist şi expert ONU în 

dezvoltare durabilă, Călin Georgescu, a descris, într-un interviu, situaţia în care a 

fost adusă ţara noastră, atrăgând atenţia asupra pierderii suveranităţii naţionale”103, 

Sputnik Moldova a afirmat că pornește un sondaj cu întrebarea „Susțineți o 
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impozitare reală a multinaționalelor <<mai deștepte decât statul>>?”104. 

Ambiguitatea sondajului este vizibilă de la prima vedere, în condițiile în care că 

opțiunile de răspuns erau: „Da, multinaționalele trebuie impozitate, chiar dacă vor 

exista presiuni” și „Nu, guvernul trebuie să lucreze în liniște, nu suntem pregătiți să 

facem față presiunilor externe și interne”. Din 455 de persoane care au votat, 

97.8% au răspuns da, iar restul nu. 

 

În final, deși criteriile științifice nu sunt îndeplinite în nicio măsură, iar 

limbajul utilizat în formularea lui este unul ambiguu, pe 20 iulie a.c. este publicat 

articolul cu rezultatele acestui sondaj, iar titlul este următorul: „SONDAJ: Românii 

se tem de multinaționale”105, unde este sugerată presiunea întâmpinată de guvern 

din partea instituțiilor europene. Sputnik Moldova a continuat să se axeze pe 

aceeași idee și restul lunii iulie, publicând pe 31 iulie un nou reportaj, de data 

aceasta concentrat pe „stăpânul american”, în care se anunță că „America se 

pregăteşte să preia controlul asupra economiei româneşti”106. 

 

În acest articol se explică că deși până acum SUA au acordat permisiunea 

statelor europene să profite de resursele statului român, acestea ferindu-se până 

acum de România, cucerind-o doar cu vorbe dulci, de acum vor investi mai 

puternic în economia românească pentru a recupera timpul pierdut, iar între timp 

ambasadorul Hans Klemm face presiuni asupra aparatului de stat român prin 

intermediul DNA. Astfel, autorul afirmă sumbru, oferind și detalii mai explicite în 

cadrul articolului prin care anunță dominația americană, „cu o sinceritate lăudabilă, 

dacă n-ar fi cinică, America îşi asumă rolul de stăpân în relaţia cu lumea. Cu lumea 

din care facem şi noi parte”107. 

 

Pe aceeași temă, pe 15 iulie a.c., apare o contribuție în Sputnik Moldova, 

intitulată „Ilie Şerbănescu: cu excepția Rusiei, marile puteri trăiesc pe seama 

altora”108, unde este afirmată ideea că „în România va fi din ce în ce mai rău pentru 

că presiunea colonialiştilor de la Bruxelles va creşte. Adevărata criză este aceea 
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108Ilie Şerbănescu: cu excepția Rusiei, marile puteri trăiesc pe seama altora, Sputnik Moldova, iulie 2017, 

https://sputnik.md/moldova_romania_analytics/20160715/8081435.html, accesat 18 august 2017. 

https://ro.sputnik.md/vote/20170718/13620430-results.html
https://ro.sputnik.md/vote/20170720/13620135/sondaj-on-line-romani-se-tem-multinationale.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170731/13827752/america-pregateste-preia-controlul-asupra-economiei-romanesti.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170731/13827752/america-pregateste-preia-controlul-asupra-economiei-romanesti.html
https://sputnik.md/moldova_romania_analytics/20160715/8081435.html


când marile puteri nu mai au întoarcere şi vor să iasă din catastrofă pe seama ţărilor 

mici, nenorocite”109. 

 

Deși detaliile enunțate în text nu fac legătura dintre statele dezvoltate ale UE 

și starea financiară a cetățeanului român, sunt expuse afirmații fără a oferi un 

context anume, aruncându-se în prim-plan niște declarații al căror scop este acela 

de deveni niște răspunsuri general acceptate la o serie de emoții existente la nivel 

societal. 

 

Situația politică din România a oferit oportunitatea pentru Sputnik Moldova 

privind reluarea noțiunii conform căreia România este o țară subjugată de către 

interese externe, a cărui suveranitate asupra afacerilor interne nu mai există, iar 

astfel identitatea națională a statului român este ștearsă în mod gradual prin 

pierderea capacității de a acționa în interesul său național. Contextul internațional a 

servit de asemenea la „crearea” unor noi idei de acest tip, caracterizat prin 

încercarea UE de a strânge rândurile pentru a nu mai permite derapaje și viitorul 

politicii externe a SUA în administrația Trump.  

 

 

 

România și indirect Republica Moldova sunt colonii ale imperialiștilor 

americani 

 

Pe ecranele unor televiziuni conectate la propaganda rusă au rulat chiar 

reportaje/documentare în care se afirmă că „Moldova este o colonie de nivelul doi 

a Statelor Unite ale Americii,  care este controlată de la București de Klaus 

Iohannis“110. 

 

În acest context, apropierea de SUA și Occident în sens generic este 

prezentată ca un act de trădare având în vedere că investitorii străini speculează 

nivelul ridicat al corupției din aceste țări acaparând diverse entități economice 

profitabile pe sume derizorii. Investițiile străine devin în acest context un act de 

subminare a economiei naționale, iar forța de muncă indigenă un adevărat 

contingent de sclavi. 

 

                                                           
109Ibidem. 
110Noi manipulari de la Rossia24: Moldova, o colonie de nivelul doi a SUA controlata de Romania, 

http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-subiectele_zilei-19692105-noi-manipulari-rossia24-moldova-colonie-nivelul-

doi-sua-controlata-romania.htm?nomobile, accesat  septembrie 2017. 

http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-subiectele_zilei-19692105-noi-manipulari-rossia24-moldova-colonie-nivelul-doi-sua-controlata-romania.htm?nomobile
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-subiectele_zilei-19692105-noi-manipulari-rossia24-moldova-colonie-nivelul-doi-sua-controlata-romania.htm?nomobile


Un recent articol promovat pe platforma virtuala de știri Sputnik.md face un 

excurs ce se dorește cu valențe istorice și al cărui titlu sugestiv emană una dintre 

cele mai predilecte teme ale propagandei ruse: „România între Imperiul Rus și 

Occidentul colonial. Războaie cu și fără hibrizi”111. 

 

Începând cu antichitatea, trecând prin epoca fanariotă și până la prezentul 

cotidian, autorul realizează un tablou atent calibrat în care alimentează angoasele 

celor ce privesc deja cu scepticism către Occident, făcând totodată prozelitism în 

favoarea valorilor răsăritene superioare occidentului decadent, orientat către 

exterior și nu către sine. 

 

Prin argumentația frivolă ce conexează episoade punctuale din istoria 

universală alese de o manieră subiectivă în vederea acreditării tezei de fond, 

autorul sugerează că reflexele de natură pulsională ce animă Occidentul au rămas 

neschimbate, iar Vestul nu face altceva decât să-și extindă pășunea către Est, state 

precum România și Republica Moldova căzând pradă exceselor și lipsei de 

scrupule a agenților capitalismului deșănțat. 

 

O abordare la fel de prizată este cea referitoare la apartenența României la 

instituțiile fanion ale lumii libere, în speță Uniunea Europeană și NATO. Fiind 

cunoscute aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova atunci când vine vorba despre 

comunitatea europeană și euroatlantică (fie ele și oscilante) liniile de propagandă 

rusă încearcă pe cât posibil să redefinească implicațiile pe care asocierea cu aceste 

organizații le aduce pentru noii veniți. 

 

Așadar, România este descrisă în numeroase articole drept un caz școală 

despre cum întreaga avuție a statului încape pe mâna imperialiștilor europeni și 

americani, ce sleiesc statele aspirante, în vreme ce populația devine „sclava 

moșierilor de rit occidental”:„odată cu aderarea României la aceste două 

Organizații s-a deschis și vînătoare de bogății, privatizări, achiziții, vînzări la 

aceasta adăugîndu-se noi rigori și condiții impuse de Parlamentul European. 

România a pierdut controlul asupra principalelor firme autohtone, transmițîndule 

de facto statelor străine”.112 

 

                                                           
111România între Imperiul Rus și Occidentul colonial. Războaie cu și fără „hibrizi”, 

https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-occident-razboi-colonie.html”, accesat 

septembrie 2017. 
112România- stat independent transformat în colonie a Uniunii Europene și blocului NATO, 

https://vox.publika.md/politica/romania-stat-independent-transformat-in-colonie-a-uniunii-europene-si-blocului-

nato-509515.html, accesat iulie 2017. 

https://ro.sputnik.md/columnists/20171001/14725987/romania-rusia-occident-razboi-colonie.html
https://vox.publika.md/politica/romania-stat-independent-transformat-in-colonie-a-uniunii-europene-si-blocului-nato-509515.html
https://vox.publika.md/politica/romania-stat-independent-transformat-in-colonie-a-uniunii-europene-si-blocului-nato-509515.html


Prin modul absolut grosier în care se construiește discursul antioccidental, se 

face abstracție de orice beneficiu pe care parcursul european și euroatlantic l-a adus 

statelor aliate/partenere. Un simplu inventar al sacrificiilor făcute și rezultatelor 

înregistrate arată că un stat precum România a beneficiat de fonduri în valoare de 

zeci de miliarde de euro prin intermediul diverselor programe de preaderare și 

convergență. 

 

În contextul în care Republica Moldova este un stat captiv, căpușat de 

structurile mafiote în care toate palierele economiei sunt prizonierele unor grupuri 

de interese ilegitime, încercarea de a portretiza Bruxelles-ul drept o alternativă 

nefastă dezvăluie o retorică plină de ridicol și absurd. 

 

De asemenea, ca șiîn citatul anterior, se pot observa carențele de sintaxă, 

precum și greșelile de ortografie ce trădează o slabă cunoaștere a limbii române, 

precum și utilizarea unor instrumente automate (google translate) de traducere a 

unor texte care pot fi regăsite și în presa de limbă rusă.  

 

Nu în ultimul rând propaganda rusă care face prozelitism și în România, preia 

în presa din Republica Moldova orice discurs de natură să legitimeze temele 

predilecte. Așa se face că oficiali români (precum senatorul PSD, Liviu Pleșoianu, 

ori reputatul economist Ilie Șerbănescu) sunt amplu promovați în presa de peste 

Prut, beneficiind de un prestigiu și o credibilitate superioare analiștilor și 

editorialiștilor locali, deja etichetați pentru opiniile exprimate. 

 

 

 

 

II. Capacitățile militare ale României: imposibilitatea de a se apăra în 

fața Rusiei 

 

Subiectul analizat fiind prezentarea capacităților militare ale României, cele 

mai multe dintre textele publicate diseminează opinii stereotipice împărtășite de 

experții pro-Kremlin, precum și unele semi-adevăruri sau chiar informații false, cu 

scopul de a promova (fără nici un drept de contestare) ideea că România este 

condusă de către SUA, achiziționarea armelor se face prin intermediul unui lobby 

secret și există vădit un conflict de interese, fiind indusă ideea că achizițiile publice 

sunt ilegale. 

 



De obicei, titlurile și textele articolelor prezintă opiniile unei singure 

persoane, care susține și promovează o anumită opțiune politică – „pro-Kremlin” 

în chestiuni legate de capacitățile militare de apărare ale României. 

 

Astfel, a fost analizată în special prezentarea capacităților militare ale 

României, care este membră NATO din anul 2004. În știrile analizate se pune 

accent pe incapacitatea României de a se apăra aceasta fiind prezentată drept cea 

mai vulnerabilă dintre statele membre NATO. 

 

În textul articolelor care abordează acest subiect este prezentat faptul că 

există achiziții dubioase a armamentului militar, a rachetelor, acestea fiind 

efectuate prin intermediul unui lobby secret113 și promovează ideea existenței unor 

conflicte de interese între oficialii români și cei din SUA care sunt greu de 

demonstrat deoarece nu au la bază probe pertinente. Informația e orientată spre 

influențarea aprecierii într-un mod eronat a adevărului obiectiv. 

 

Narațiunile utilizate de către mass-media: 

- autoritățile române nu pot asigura securitatea țării; 

- Armata română reprezintă o povară pentru NATO – discreditarea 

imaginii României114; 

- SUA controlează România/ România este controlată din exterior115; 

- prezentarea daunelor civililor în cadrul exercițiilor militare116; 

- lipsa transparenței referitor la achiziționarea rachetelor. 

 

Printre principalele surse media analizate au fost: 

 

Sputnik.md – diviziune a agenției Sputnik internațional, creată de Federația Rusă. 

Noi.md – conform registrelor „MoldData”, domeniul noi.md este înregistrat de 

„MLD Media” SRL, condusă de Constantin Burghiu. Printre acţionari se află mai 

                                                           
113Klemm felicită România pentru achiziția de rachete. Secretele lobby-ului militar, Sputnik.md, 12 iulie 2017, 

https://ro.sputnik.md/politics/20170712/13548196/klem-felicita-romania-achizitie-rachete-secretele-lobby-

militar.html, accesat 30 iulie 2017. 
114Армия Румынии: одни из самых проблемных войск НАТО / Armata României: una dintre cele mai 

problematice armate din NATO (RO),  

https://point.md/ru/novosti/v-mire/armiia-rumynii-odni-iz-samykh-problemnykh-voisk-nato, accesat 30 iulie 2017. 
115Călin Georgescu: România nu mai este stat, ci o corporaţie, condusă din afară, Sputnik.md, 10 iulie 2017, 

https://ro.sputnik.md/economics/20170710/13498244/calin-georgescu-romania-stat-corporatie-afara.html, accesat 

30 iulie 2017. 
116 Во время учений НАТО в Румынии осколки снарядов попали во двор жилого дома / În timpul exercițiului 

NATO în România fragmente de armamente au lovit curtea unei case de locuit (RO),  

https://point.md/ru/novosti/v-mire/vo-vremia-uchenii-nato-v-rumynii-oskolki-snariadov-popali-vo-dvor-zhilogo-

doma, accesat 30 iulie 2017.  

https://ro.sputnik.md/politics/20170712/13548196/klem-felicita-romania-achizitie-rachete-secretele-lobby-militar.html
https://ro.sputnik.md/politics/20170712/13548196/klem-felicita-romania-achizitie-rachete-secretele-lobby-militar.html
https://point.md/ru/novosti/v-mire/armiia-rumynii-odni-iz-samykh-problemnykh-voisk-nato
https://ro.sputnik.md/economics/20170710/13498244/calin-georgescu-romania-stat-corporatie-afara.html
https://point.md/ru/novosti/v-mire/vo-vremia-uchenii-nato-v-rumynii-oskolki-snariadov-popali-vo-dvor-zhilogo-doma
https://point.md/ru/novosti/v-mire/vo-vremia-uchenii-nato-v-rumynii-oskolki-snariadov-popali-vo-dvor-zhilogo-doma


multe firme controlate de fostul candidat la primăria capitalei din partea Partidului 

Comuniştilor, Vasili Chirtoca. 

Point.md – portal-web moldovenesc, lansat în anul 2006 de compania Simpals. 

Acest site reprezintă mai mult un agregator de ştiri, majoritatea articolelor fiind 

preluate de la alte instituţii media. 

Actualitati.md – portal web al Partidului Socialiștilor (PSRM), partidul actualului 

Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. 

Kp.md – pagina web a ziarului de limbă rusă „Komsomolskaia Pravda”. 

1news.md  

mk.kn.md – Московскийкомсомолец – pagina web a ziarului 

Московскийкомсомолец din Rusia.  

 

Tehnicile de manipulare utilizate în articolele analizate sunt următoarele: 

 

Frica – folosind acest sentiment, România, NATO, SUA sunt prezentate drept 

amenințare asupra securității regionale cu scopul de a promova o „soluție”, aceasta 

fiind Rusia. 

Mărturii – articolele media afișează de multe ori persoane care mărturisesc despre 

anumite evenimente, acțiuni sau susțin o idee. Aceștia de obicei sunt experți, 

reprezentanți de la instituții de stat din Federația Rusia. Cititorii articolelor au 

tendința să creadă în opinia acestora deoarece par a fi o terță, o parte neutră.  

Panta alunecoasă – această tehnică combină extrapolarea cu frica. În loc să prezică 

un viitor pozitiv, aceasta avertizează împotriva unui rezultat negativ. Se 

argumentează împotriva unei idei, susținând că este doar primul pas spre un 

dezastru, fiind un fenomen față de care publicul țintă are o opinie negativă. 

Exemple pot fi cele privind exercițiile militare ale României în partea Europei de 

Est care vor duce la apariția unui război; scutul antirachetă este îndreptat împotriva 

Rusiei iar aceasta are obligația de a răspunde; scutul antirachetă are scopul de a 

destabiliza securitatea regională. 

Victimizarea – etichetarea unei părți în calitate de victimă fără a oferi o apreciere 

contextuală sau faptică. 

Surse neclare – textele analizate utilizează anumite surse, fără a oferi alte 

clarificări sau declarații ale unor autorități sau persoane dubioase. 

Generalizare – textele conțin concluzii generale/pripite despre anumite evenimente 

precum exercițiile militare, doar în baza unor exemple individuale.  

Experți neindependenți – materialele utilizează „experți” sau pretinse concluzii, 

pentru a obține mai multă credibilitate.  

Interpretare părtinitoare – în materiale este acceptat doar punctul de vedere al unei 

părți asupra problemei abordate, fără nicio critică sau critica este expusă doar 

asupra Occidentului.  



Titluri de ştiri care dezinformează – portalul Sputnik.md este renumit şi pentru 

publicarea titlurilor de ştiri care nu corespund esenţei ştirii, respectiv 

dezinformează cititorii care, din anumite motive, nu vor sau nu reuşesc să citească 

ştirea integral. Astfel, sunt infiltrate şi alimentate anumite stereotipuri direcţionate 

spre dezinformarea şi manipularea cititorului. Exemple de titluri: NATO să predă 

și să fie justificat. Spioni, separatiștii și amenințarea rusă – în primul rând, 

economia – la sfârșit; Povestea despre un secret militar, Klaus Iohannis și cuvântul 

său puternic; Armata României: cea mai problematică din armata NATO. 

 

III. Propaganda urmărește crearea unor probleme inexistente – 

separatismul Ținutului Secuiesc și incitarea la învrăjbirea cu 

Ungaria 

 

Un alt punct sensibil pentru societatea românească este Transilvania și 

potențiale tendințe separatiste. În acest context, mașinăria propagandistică pro-

Kremlin încearcă să accentueze clivajele între minoritatea maghiară și restul 

populației, cu impact asupra relației bilaterale dintre România și Ungaria. 

 

Referendumul din Catalonia a conferit un prilej reînnoit pentru exploatarea 

acestei teme sensibile. Un alt episod care a adus această tema pe agenda autorilor 

războiului informațional a fost celebra poză a ambasadorului Hans Klemm cu 

„steagul secuiesc”. 

 

Narațiunea strategică este aceea că minoritatea maghiară din România 

urmărește cu ardoare obținerea unui grad ridicat de autonomie sau chiar 

separatism, fiind susținută puternic de guvernul de la Budapesta, ba chiar de către 

Statele Unite. Liniile narative sunt analizate subsecvent. 

 

Referendumul din Catalonia va genera un efect de domino, cu impact asupra 

României 

 

Utilizând elemente de logos și etos, un articol din luna octombrie a.c. 

titrează „Analist de top: <<Va fi referendum în Ținutul Secuiesc, iată și 

data>>“.117Fără a specifica de ce s-ar întâmpla acest lucru în România, printre 

argumentele invocate de autor, citându-l pe Bogdan Chirieac, se numără sprijinul 

oferit de Europa Spaniei, de care România nu s-ar bucura. 

 

                                                           
117Analist de top: "Va fi referendum în Ținutul Secuiesc, iată și data", Sputnik.md, 3 octombrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/analytics/20171003/14859795/analist-romania-referendum-tinut-secuiesc.html, accesat 8 

octombrie 2017. 

https://ro.sputnik.md/analytics/20171003/14859795/analist-romania-referendum-tinut-secuiesc.html


Astfel, preluând declarația reputatului jurnalist român în a căruia accepțiune 

„ne putem aștepta la un referendum privind Ținutul Secuiesc. (…) Cred că 

lucrurile acestea se coc de câțiva ani”, se încearcă inducerea ideii că România va 

avea parte de soarta Spaniei în privința separatismului catalan. Deși afirmația 

acestuia nu este fundamentată pe nici un element concret, trustul de presă cu 

centrul la Moscova preia mesajul ca având o valoare de adevăr incontestabilă. 

 

Mai mult decât atât, potrivit jurnalistului, un astfel de moment ar avea loc 

„probabil anul viitor, că tot se aniversează 100 de ani la Marea Unire, cred că 

vom avea ceva asemănător (…)Mă aștept în primăvara anului 2018 la un 

referendum, cel mai probabil pe 15 martie”118. Vehicularea în spațiul public a unei 

astfel de informații aduce cu sine o serie de riscuri, în condițiile în care pentru 

publicul român, subiectul cu pricina ascunde o serie de sensibilități. 

 

Mai mult, prin menționarea potențialei date la care acesta ar urma să aibă 

loc, referendumul pe teritoriul român este prezentat ca un fait accompli. Trebuie 

precizat și faptul că articolul are potențialul de a avea un impact sporit, având un 

număr relativ ridicat de vizualizări: 3096 în doar 3 zile de la publicare. De 

asemenea, anticiparea cu exactitate a datei organizării presupusului referendum 

reprezintă mai degrabă un gest reprobabil, ținând cont că mesajul vine din partea 

unui formator de opinie. Ziarul Sputnik a speculat din plin acest element, autorul 

articolului anunțând încă din titlu iminența organizării unui astfel de plebiscit. 

 

Teza vehiculată de instrumentul de propaganda rusă Sputnik se înscrie într-o 

linie mai amplă de abordări ce vizează antagonizarea statelor europene și 

subsecvent slăbirea coeziunii comunitare. Trusturile de presă ruse speculează 

adesea prin prisma credibilității oferite de declarațiile controversate ale unor 

vectori de imagine din statele vizate, astfel că propaganda se întemeiază pe 

argumente utilizate chiar de „client”. 

 

Primul obiectiv într-un asemenea context este de a altera relațiile dintre 

state, în cazul de față, România și Ungaria, fiind cunoscut pasivul istoric pe care 

cele două națiuni îl gestionează, fiecare cu dificultate. Acest tip de inflamare a 

relației bilaterale este în mod automat colportat la nivelul mecanismelor europene 

de gestionare a deciziei ce pot fi gripate pe fondul nevoii de unanimitate și 

solidaritate în hotărârile asumate.  

 

                                                           
118Ibidem. 

 



Problema minorităților și corolarul său privind mișcările separatiste în 

Europa reprezintă una dintre cele mai prolifice teme uzitate de propaganda rusă. O 

simplă hartă a zonelor cu potențial de risc relevă faptul că inflamarea unui subiect 

precum Catalonia poate declanșa prin puterea precedentului un adevărat fenomen 

de contagiune pe bătrânul continent.  

 

Evaluări recente realizate în capitale occidentale precum Londra și Bruxelles 

dezvăluie că „serviciile speciale rusești colaborează în prezent cu lideri maghiari în 

Romania și, profitând de particularitatea relațiilor etnice în regiune, încearcă să 

creeze probleme Bucureștiului din interior”.119 

 

Operaționalizarea acestor teme cu rang de anxietăți în rândul populației 

autohtone se realizează utilizând în principal două tipuri de instrumente. O primă 

abordare vizează specularea apetenței de senzațional și breakingnews a trusturilor 

de presă – cele românești nefăcând excepție –, astfel că aruncarea unor clișee 

atractive din punct de vedere jurnalistic în spațiul public generează isterie și 

expunere fără eforturi și costuri suplimentare din partea inițiatorilor.  

 

Cea de-a doua linie de acțiune este mult mai elaborată și presupune inițiere, 

instrumentalizare și urmărirea efectelor pe toată linia de execuție a operațiunii 

propagandistice. Astfel de spețe apar ca urmare a cumpărării de influență în 

anumite trusturi media prin racolarea de comentatori cunoscuți în jargonul de 

specialitate drept troli, mergându-se până la achiziționarea unor entități media 

scris, audio, TV, sau platforme virtuale. 

 

De asemenea, este prezentată și poziționarea lui Iulian Capsali, care 

preconizează că este probabil ca în România să se desfășoare un eveniment 

similar.120 

 

Mai mult chiar, Sputnik a lansat și un sondaj onlinesub formularea: „Se va 

organiza un referendum pentru autonomia <<Ținutului secuiesc>> după modelul 

Cataloniei? 

DA, cred că se organiza un referendum pentru autonomia <<Ținutului secuiesc>> 

NU, organizațiile maghiare și secuiești nu vor putea organiza un referendum”.121 

                                                           
119 Tăpălagă, Dan, „Evolutii pe terenul nationalismului roman si maghiar/ Cum profita Rusia si informatia 

suprinzatoare dintr-o analiza asupra regiunii: Serviciile speciale rusesti colaboreaza in prezent cu lideri maghiari 

in Romania”, Hotnews, 1 septembrie 2014, accesat la 25 septembrie 2017. 
120„Dezbină şi cucereşte"? Posibila miză a violenţelor din Catalonia, Sputnik.md, 2 octombrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/International/20171002/14847183/dezbina-cucereste-posibil-miza-violentele-catalonia.html, 

accesat 8 octombrie 2017. 
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Accentuarea clivajelor dintre minoritatea maghiară și restul populației României 

 

Făcând referire la discursul deputatului UDMR Keleman Hunor în urma 

respingerii unei propuneri legislative în luna octombrie122, remarcăm un titlu 

exagerat și menit să crească tensiunea: „<<România e un fals model>>. Maghiarii 

pun tunurile pe România!”.123 

 

În susținerea faptului că România nu integrează într-o manieră 

corespunzătoare minoritățile sunt aduse citate ale liderului UDMR și liderului 

partidului de opoziție LMP din Ungaria. Aceasta din urmă, BernadettSzel, a 

solicitat unirea formațiunilor politice din statul vecin în vederea asigurării 

garantării drepturilor minorității maghiare din România. 

 

Constatăm că deși argumentele prezentate în cadrul textului nu transmit 

amenințări din partea Ungariei sau a minorității maghiare din România, titlul 

prezintă o situație de conflict escaladată, trecând forțat și într-o manieră 

nejustificată din realmul violențelor culturale sau structurale, în cel al violenței 

directe.  

 

Articolul a primit un număr mare de comentarii, majoritatea exprimându-și 

frustrarea față de oferirea unor noi beneficii minorității maghiare, printre acestea 

numărându-se și elemente de discurs de ură. Observăm în acest sens că printr-un 

titlu excepțional, exagerat și fals, se incită la atitudini ostile, creându-se clivaje în 

interiorul societății românești. 

 

O altă manieră prin care se urmărește crearea sau accentuarea unor clivaje pe 

această coordonată este decredibilizarea unor persoane ce promovează o autonomie 

crescută pentru regiunea în cauză. Elocventă în acest sens este descrierea unuia 

dintre susținătorii unei inițiative legislative a cetățenilor – „un grup eclectic din 

care face parte, de exemplu, Arus Zsolt Istvan, anchetat pentru elogierea 

                                                                                                                                                                                           
121Sondaj: Se va organiza un referendum pentru autonomia ”Ținutului secuiesc” după modelul Cataloniei?, 

Sputnik.md, https://ro.sputnik.md/vote/20171005/14889089.html, accesat 8 octombrie 2017. 
122Precizăm că este vorba de proiectul de lege propus de UDMR privind reducerea pragului de reprezentare de la 

20% la 10% pentru folosirea limbii materne în relaţia cu administraţia publică. 
123"România e un fals model". Maghiarii pun tunurile pe România!, Sputnik.md, 5 octombrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/analytics/20171005/14888968/romania-fals-model-maghiarii-tunurile.html, accesat 8 

octombrie 2017. 
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personalității criminalului de război Wass Albert chiar în incinta sălii de ședințe a 

Primăriei Gheorgheni”.124 

 

O altă tentativă de accentuare a clivajelor se urmărește prin punctarea în 

subtext a beneficiilor economice pe care le au zonele cu o pondere semnificativă a 

minorității maghiare: „din punct de vedere economic, Catalunya este extrem de 

puternică, fiind un adevărat motor al Spaniei, pe când zona în cauză din România 

este printre cele mai slabe ca venituri, beneficiind de suportul și compensările 

bugetare de pe urma altor județe bogate”.125 

 

UE și SUA nu susțin România 

 

Pentru sublinierea unei teme reiterate și în alt context, Sputnik.md utilizează 

un alt citat al „cunoscutului jurnalist și analist politic Bogdan Chirieac,” după 

cum urmează: „<<Spania a avut un sprijin internațional puternic în acest 

moment>>, a spus analistul. <<România nu cred că-l va avea în sensul în care un 

referendum privind independența Ținutului Secuiesc nu va fi amendat de nimeni, 

cum a fost cel din Catalonia>>“.126 Nu sunt oferite argumente în acest sens. 

 

Un alt articol relevant în acest sens încearcă să releve presupusa vasalitate a 

României, mizând pe emoțiile generate de idea unor posibile schimbări teritoriale. 

Încercând să arate presupuse jocuri și interese ale aliaților Bucureștiului, unul 

dintre materiale stipulează că:„în acest context dramatic, România pare să-și 

piardă tot mai mult, în ultimii ani, suveranitatea și independența, fiind prelucrată 

și direcționată de către Berlin, mai degrabă ca un land federal. Clasa politică de 

la București manipulată de serviciile secrete, cele mai numeroase din UE, care fac 

tot mai mult jocurile Berlinului via Bruxelles riscă să arunce țara în haos și 

destabilizare, cu complicitatea unor foruri europene, care se joacă cu creionul pe 

harta României între Moldova Mare și Ținutul Secuiesc sprijinit de Viktor 

Orban”.127 

 

                                                           
124Inițiativă ajunsă în Monitorul Oficial: "Ținut Secuiesc" cu propriu președinte, Sputnik.md, 26 ianuarie 2017, 

https://ro.sputnik.md/politics/20170126/10969287/tinutul-secuiesc-autonomie-presedinte.html, accesat 8 octombrie 

2017. 
125SONDAJ: Referendum pentru autonomia secuilor după modelul Cataloniei?, Sputnik.md, 5 octombrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/vote/20171005/14889148/sondaj-referendum-autonomia-secuilor-model-catalonia.html 
126Analist de top: "Va fi referendum în Ținutul Secuiesc, iată și data"…… 
127 Ionuț Țene, România, între trei poli de putere mondiali. E posibil un război în Europa?, Sputnik.md, 29 ianuarie 

2017, https://ro.sputnik.md/columnists/20170129/11010653/romania-trei-poli-mondiali-razboi-europa-lumea-

multipolara.html, accesat 8 octombrie 2017. 
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În contextul creării unor sondaje de opinie pe această temă, mașinăria 

propagandistică pro-Kremlin subliniază că „o altă problemă care se pune este 

atitudinea Uniunii Europene față de referendumul din Spania. […] Ce s-a 

întâmplat însă în cazul României? Se pune această problemă, fiindcă este 

cunoscută dubla — sau multipla! — măsură cu care țările bogate judecă diverse 

situații internaționale”.128 

 

Precizăm că la data de 11 octombrie a.c., 92 de persoane din cele 311 care 

au participat la sondaj, au apreciat că Uniunea Europeană nu va susține 

necondiționat România, „UE va ține seama de poziția Ungariei, România nu are 

importanța Spaniei”. 

 

O mare acoperire a avut-o poza ambasadorului Hans Klemm cu „steagul 

secuiesc,” aceasta fiind reluată și în contextul presupusului efect de domino pe care 

referendumul din Spania îl va avea în România: „unde ambasadorul LGBT 

Klemm, emisarul Soros, se pozează cu «steagul» secuiesc”.129În încercarea de a-și 

păstra aparența de integritate, publicația a folosit acest citat în care reprezentantul 

SUA este denigrat, atribuit lui Iulian Capsali.  

 

Într-un alt articol care abordează presupusa poziționare a diplomatului 

american, autorii nu ezită să exploateze încă o dată narațiunea lipsei independenței 

României: „în primul rând este de menționat implicarea sa în activitatea 

guvernului, parlamentului, președinției și în susținerea demersurilor anticorupție, 

prin declarații de principiu, dar și prin evidențierea demersurilor procurorului șef 

al DNA, Laura Kovesi. Întâlnirile săptămânale cu șeful guvernului, discuțiile 

periodice cu șefii camerelor parlamentului, reuniuni mai mult sau mai puțin 

discrete cu șefii serviciilor secrete și cu președintele Iohannis, toate acestea au 

creat impresia unui control al ambasadorului SUA asupra funcționării statului 

român”.130 

 

Viktor Orban are tendințe imperialiste, susține tendințele secesioniste ale 

minorității maghiare din România 

 

Această narațiune urmărește augmentarea tensiunilor societale dintre diverse 

grupuri etnice și naționale din România. Totodată, se încearcă crearea unui val de 
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130Dragoș Dumitru, Schimbarea ambasadorului SUA la București, Sputnik.md, 3 ianuarie 2017, 
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proteste împotriva unor politici integraționiste și împotriva unei relații apropiate cu 

Ungaria – partener strategic al României. 

 

În context, este prezentat discursul premierului Ungariei la deschiderea unei 

universități din Oradea. Acesta este utilizat totodată pentru evidențierea 

probabilității ca un referendum similar celui din Catalonia să se desfășoare în 

România. Declarația în cauză este:„Ungaria poate fi mare doar cu maghiarii de 

dincolo de graniță”. Acest element urmărește să trezească emoții puternice în 

societatea românească, fiind o aluzie subliminală la Imperiul Austro-Ungar.131 

 

De asemenea, la această idee se face trimitere într-un alt articol în care este 

subliniat că Ungaria este singurul stat membru UE care nu a susținut poziția 

Spaniei în ceea ce privește referendumul din Catalonia.132 

 

Atac la adresa autorităților române 

 

Și această temă este folosită drept pretext pentru atacul la adresa autorităților 

române. După ce prin intermediul mai multor materiale a fost conturat un mediu 

informațional care prezintă separatismul secuiesc drept o problemă majoră pentru 

securitatea națională a României, șeful Serviciului Român de Informații este acuzat 

de ignorarea amenințărilor reale la adresa statului. Dragoș Dumitriu  constată astfel 

următoarele: 

 

„Dispariția <<combaterii corupției>> din primul plan al activității 

instituției, inexistența amenințărilor de tip separatist — autonomia secuiască, dar 

și propaganda făcută autonomiei fiscale a unor regiuni — <<jaful>> imens din 

energie reclamat de un fost premier, distrugerea fondului silvic și combinațiile 

funciare reclamate de alt premier, actualmente șef al Curții de Conturi, mă rog și 

alte chestiuni pe care Hellvig le ignoră.[…] 

 

Un director SRI care închide ochii la nebunia care chiar amenință statul 

roman și chiar națiunea, ca atare, dar care provoacă diversiuni precum cele 

menționate mai sus — ei bine, un asemenea director SRI e un pericol. Sau, mă 

scuzi, e complet pe dinafară, ceea ce e tot periculos”.133 Se urmărește astfel 

decredibilizarea instituției. 
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Un alt fel de atac la adresa autorităților din România, voalat sub forma unui 

atac la adresa valorilor democratice și pluralismului politic este redat în contextul 

subiectului autonomiei „Ținutului Secuiesc”. Se face astfel o paralelă cu perioada 

comunistă, fiind subliniat că „dacă înainte de 1989 nu se punea o asemenea 

problemă, imediat după revoluție, odată cu apariția partidului etnic UDMR au 

început multe demersuri în acest sens”.134 

 

IV. România a interzis survolarea spaţiului său aerian pentru 

vicepremierul rus, Dmitri Rogozin 

 

George Orwell spunea că „dacă repeţi o minciună de suficiente ori, ea va 

deveni adevăr”. Despre aceasta este, de fapt, şi anul 2016, care a fost marcat de 

evenimente importante atât la nivel naţional cât şi internaţional. Toate au fost 

susţinute informaţional, aşa cum este şi firesc să fie. Firescul însă dispare în 

maniera de construire a produsului informaţional. Ştiri false şi adevăruri alternative 

au fost oferite consumatorului de informaţie din întreaga lume, drept urmare, 

dicţionarul Oxford a desemnat cuvântul post-adevăr – cuvântului anului 2016. 

Aceleaşi tendinţe sunt perpetuate şi în anul 2017. Dezinformarea opiniei publice 

continuă să meargă într-un pas cu populismul politic, unele discursuri publice fiind 

marcate tot mai puternic de ştiri false şi adevăruri alternative.  

 

Context: la 28 iulie 2017, România interzice survolarea spaţiului său aerian 

pentru avionul cursei aeriene S7 în care se afla şi vicepremierul rus, Dmitri 

Rogozin, care intenţiona să ajungă în Republica Moldova. Rogozin este unul dintre 

oficialii Federaţiei Ruse care a fost inclus de către Uniunea Europeană pe lista 

sancţiunilor, urmare a anexării Crimeii de către Rusia şi Războiul din Ucraina de 

Est. 

 

Printre sancțiunile adoptate de către UE se regăseşteşi interzicerea tranzitării 

spaţiului aerian ale ţărilor membre UE. Respectiv, România, în calitatea sa de stat 

membru al Uniunii Europene, a interzis intrarea în spațiul său aerian a avionului în 

care se afla delegaţia din Federaţia Rusă condusă de Dmitri Rogozin. În acest 

context, aeronava a făcut cale întoarsă şi a încercat să aterizeze în Ungaria și 

nefiindu-i permis, a mers spre Minsk, Belarus. 
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Jurnaliştii de la Eho Moskvî au calificat această situaţie drept evenimentul 

săptămânii. Şi pe bună dreptate, având în vedere faptul că instituţiile media, cele 

autohtone şi în special cele din Federaţia Rusă, l-au reflectat cu multă insistenţă. 

 

Toată lumea vorbea despre închiderea spaţiului aerian de către România 

pentru avionul în care s-a aflat vicepremierul rus, Dmitri Rogozin. Printr-o analiză 

a materialelor ce vizează subiectul, identificăm tehnici de manipulare 

informaţională, între care omisiunea, prezentarea tendenţioasă a situaţiei, tratarea 

unilaterală şi exacerbarea faptelor. 

 

Postul de televiziune rusesc NTV a publicat câteva materiale pe acest 

subiect, toate fiind construite după aceiaşi formulă: omisiune şi tratare unilaterală, 

doar din perspectiva Federaţiei Ruse. Autorii ştirilor au omis un detaliu foarte 

important şi anume partea ce ţine de sancţiunile impuse de către Uniunea 

Europeană oficialilor din Federaţia Rusă sau chiar dacă le-au amintit, au făcut-o 

într-o manieră ironică şi doar la sfârşitul ştirii folosind expresia: „sub pretextul că 

la bord se afla <<o persoană sancţionată>> […] (под предлогом нахождения на 

борту „санкционной персоны”)”, fără a veni cu elemente concrete. 

 

(1) Румыния и Венгрия не пустили самолет с Рогозиным в Молдавию135 

(România şi Ungaria nu au permis trecerea avionului cu Rogozin în 

Moldova); 

(2) МосквапотребовалаотБухарестаобъясненийиз-

заотказапуститьсамолет с Рогозиным136(Moscova a cerut explicaţii de 

la Bucureşti în legătură cu refuzul  de a permite intrarea avionului cu 

Rogozin); 

(3) Рогозинстихами 

с цитатойПутинаответилчиновникамнаотказпуститьегосамолет 

в Молдавию137 (Rogozin cu versuri, citându-l pe Putin, le-a răspuns 

funcţionarilor la refuzul de a permite avionului său intrarea în Moldova) 

 

Sunt doar câteva titluri ce abordează subiectul. Autorii materialelor insistă 

pe faptul că România şi Ungaria nu au permis aeronavei în care se afla Dmitri 

Rogozin să survoleze spaţiul aerian ce le aparţine, fapt ce a pus în pericol viaţa 

pasagerilor, dar au omis să menționeze despre sancţiunile impuse de către Uniunea 

Europeană unor oficiali ruşi, printre care şi Dmitri Rogozin. 
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Prima ştire este urmată inclusiv de comentarii, unele răutăcioase şi rasiste 

cum ar fi: Отцыганвсёчтоугодноможноожидать (de la ţigani te poţi aştepta la 

orice), urmând discuţii privind originea moldovenilor şi a românilor. Titlul 

următoarei ştiri„Moscova a cerut explicaţii de la Bucureşti în legătură cu refuzul 

de a permite intrarea avionului cu Rogozin” pare a fi mai mult un verdict, 

accentuând ideea precum că acţiunile statului român ar fi fost intenţionateşi 

nefondate. 

 

Astfel, România este pusă într-o lumină negativă. Continuă tratarea 

unilaterală a subiectului. Din nou, se insistă: „a fost pusă în pericol siguranţa a mai 

mult de 160 de pasageri, care zburau cu ruta respectivă”. În context, este citat 

ministrul de Externe adjunct al Federaţiei Ruse, Grigori Karasin, care a calificat 

acțiunile autorităţilor române drept „scandaloase şi pe punctul unei agresiuni 

internaţionale”, accentuând că Moscova a perceput acest gest ca fiind unul „dur” şi 

„anti-rusesc”.  Iar aşa-zisa poezie, la care se face referinţă în cea de a treia ştire, 

este una denigratoare cu titlul: „oameni cu o responsabilitate socială scăzută”. Şi de 

această dată, aluzia este îndreptată către autorităţile române. 

 

La un alt post de televiziunerusesc şi anume Rossia 24, găsim aceeaşi 

manieră de reflectare a subiectului privind zborul lui Rogozin. În data de 29 iulie, a 

doua zi după ce a făcut cale întoarsă la Moscova, Dmitri Rogozin oferă un interviu 

acestui post de televiziune138. 

 

Prezentatorul începe discuţia cu o replică care intensifică ideea unei 

provocări din partea statului român: „refuzul României de a vă permite să 

tranzitaţispaţiul ei aerian, probabil, este totuşi, un detaliu al unui tablou comun 

îngrijorător”. Fapt confirmat şi de replica ce urmează, cea a oficialului rus: 

„desigur, este o provocare evidentă”. 

 

Nici autorul emisiunii şi nici interlocutorul său nu vorbesc despre sancțiunile 

impuse de către Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, Rogozin califică 

acţiunile României drept „sălbatice”, insistând asupra faptului că ruta a fost 

coordonată din timp şi nu ar fi existat temei pentru cele întâmplate. 

 

Ulterior, foarte voalat, Rogozin aminteşte despre sancțiuni, care, după felul 

în care le tratează, nu sunt luate în serios. În continuare oficialul rus califică 

„România drept o marionetă a SUA”. Mai mult decât atât, învinuiește statul român 
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de acţiuni provocatoare împotriva persoanelor (moldovenilor) care zburau cu 

acelaşi avion.  

 

Interviul este urmat de comentarii ale internauţilor, unele foarte răutăcioase: 

„România, această marionetă a sioniștilor americani, trebuie strivită la toate 

nivelele... Răspunsul Federaţiei Ruse trebuie să fie dur și efectiv la maxim în 

privința acestor români găuriți! […] Marionetele sioniștilor SUA (Румынию, эту 

марионетку американских сионистов, раздавить на всех уровнях...Ответ РФ 

должен быть максимально жёстким и эффективным в отношении этих 

дырявых румын! […]  Марионетки  сионистов США)”. 

 

„Românii nu sunt o națiune… este o profesie…Moldovenii sunt neamurile 

lor. (Румыны не нация...это профессия..Молдаваны их родня)”; „Românii sunt 

nemernici. Trebuie devastată ambasada lor; Încă străbunica povestea că în timpul 

războiului românii erau mai răi decât nemți. Bastarzii […] (Ещё прабабушка 

рассказывала,во время войны румыны говорит хуже немцев были.[…])”; 

Țapii de români nu-i pot ierta pe moldoveni că s-au întors în Rusia în pofida 

cetățeniei […] (Румынские козлы не могут простить молдаванам,что они 

вернулись в Россию,несмотря на румынское гражданство. […])”. 

 

Un alt postul de televiziune rusesc, REN TV, nu s-a deosebit prea mult de 

celelalte. Acelaşi subiect şi aceeași abordare. Primul titlu apărut vine să comunice 

despre faptul că „Avionul în care se afla Rogozin nu a fost permis în România”139. 

Urmează o altă ştire: „România a declarat că nu a permis trecerea avionului din 

cauza sancţiunilor”.140 

 

La prima vedere, se creează impresia că în ştire va fi reflectată o poziţie 

oficială a autorităţilor de la București şi, probabil, se va vorbi despre sancţiunile 

impuse de către Uniunea Europeană, dar nu a fost să fie. O altă ştire la acest 

subiect are următorul titlu: „România, care a întors avionul lui Rogozin a fost 

învinuită de demarş”141. În lead-ul ştirii ni se comunică: „încă un scandal 

internaţional începe chiar acum”, urmând relatarea aceleiaşi istorii. 

 

În comparaţie cu celelalte televiziuni nominalizate mai sus, aici se vorbeşte 

(într-o proporţie foarte mică) despre sancţiunile impuse de UE:  „prin persoană 
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non-grata autorităţile române l-au avut în vedere tocmai pe Dmitri Rogozin. Lui îi 

este interzisă intrarea pe teritoriul SUA şi Uniunea Europeană după anexarea 

Crimeii de către Rusia”, această frază foarte repede este trecută în planul secund, 

fiind acoperită de către spusele lui Rogozin care, din nou, califică acţiunile 

Bucureştiului drept „provocatoare” şi „un demarş” la adresa preşedintelui 

Republicii Moldova. 

 

„Personal Igor Dodon a declarat că România încearcă să zădărnicească 

restabilirea relaţiilor între Rusia şi Moldova”. În acest context, observăm o 

schimbare de accente. De la acţiuni împotriva Rusiei şi a lui Rogozin ajungem la 

acţiuni împotriva preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. 

 

Într-un articol cu titlul: „Rogozin – către România care a întors avionul cu 

(cetăţeni) ruşi la bord: aşteptaţi răspuns, nemernicilor”142, publicat de kp.md 

(комсомольскаяправда в Молдове) la 28 iulie 2017, este citat comentatorul 

politic Evghenii Super care continuă şirul calificativelor dure la adresa României: 

„acţiunile României – sunt, totodată şi o încercare de a câştiga merite în faţa 

<<fraţilor>> mai mari europeni şi cei de peste ocean, precum şi o înţepătură la 

adresa preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, la întâlnire cu care zbura 

vicepremierul Rogozin. România întotdeauna a ştiut să-şi aleagă foarte abil 

protectorii, care i se păreau mai puternici şi acum, fiind membru NATO şi UE, 

cum şi era de aşteptat, continuă vectorul antirusesc de politică externă”. 

 

În data de 2 august 2017, şi postul de televiziune NTV Moldova, care 

retransmite NTV-ul rusesc, difuzează un interviu143 cu vicepremierul rus. Evident, 

un subiect aparte al interviului este România, în contextul celor întâmplate la data 

de 28 iulie. „România trăiește cu amintiri despre România Mare, când a participat 

la cel de-al II-lea război mondial. Acum citesc materiale din arhivă, am discutat cu 

bunicuţele care au supraviețuit ocupaţia. Ele spun că până şinemţii îi calmau pe 

români: aceștia nu puteau pleca fără să violeze şi să omoare. Desigur, acum sunt 

acolo şi oameni adecvaţi, dar deciziile sunt luate de aceleaşi persoane negre”, 

afirmă  oficialul rus în cadrul interviului. 

 

Ecoul acestui interviu îl regăsim ulterior în alte ştiri: „Rogozin vine cu noi 

atacuri: România trăiește cu amintiri despre România Mare”144 titrează 

moldova.org, iar ziarulnational.md scrie: „Un nou ATAC al lui Rogozin la adresa 
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României: Regretă că aceasta nu a fost PEDEPSITĂ după cel de-al Doilea Război 

Mondial”145. 

 

 

V. „Ostilitatea” României la adresa Federației Ruse 

 

Așa-numita ostilitate a României în raport cu Federația Rusă reprezintă un 

subiect care în timp a căpătat o oarecare semnificație, în sensul că  fost utilizat 

relativ des de către Moscova pentru a pune statul român într-o lumină mai puțin 

favorabilă. Iar în această categorie a „ostilităților”, puternicul vecin de la est a 

invocat de-a lungul timpului fie statutul României de membru al Alianței nord-

atlantice, care a determinat apropierea de granițele estice ale Rusiei a inamicului 

declarat NATO, fie implicarea statului român în țările din jur, cu precădere în 

Republica Moldova, unde intențiile acestuia ar fi fost de a destabiliza statul din 

stânga Prutului. 

 

Chiar dacă evoluția relațiilor NATO – Federația Rusă recomandă inevitabil 

păstrarea unei poziții intransigente din partea Moscovei față de Alianță, în general, 

și față de statele aflate la granița estică a spațiului euro-atlantic, în special, 

Republica Moldova rămâne un câmp de luptă prolific pentru Kremlin în încercarea 

acestuia de a reface / păstra măcar o parte din sfera sa se influență tradițională. Însă 

statul cu capitala la Chișinău nu este interesant numai prin prisma competiției 

dintre Est și Vest, ceea ce face ca planurile Moscovei cu Republica Moldova să 

vizeze statutul de „avanpost” al Moscovei la granița spațiului euro-atlantic, ci și 

prin prisma folosirii statului moldovean în lupta împotriva Vestului și a extinderii 

periculoase a acestuia în apropierea frontierelor Rusiei. Într-un astfel de context, 

Federația Rusă i-a atribuit Republicii Moldova un „dublu rol” – acela de țară aflată 

în sfera de influență a Moscovei și cel de teren propice pentru ducerea războiului 

împotriva Occidentului, cu România în linia întâi ca urmare a poziționării sale.  

 

Astfel, în ceea ce privește situația Republicii Moldova și interesul Rusiei de 

a nu o scăpa din mână în favoarea Vestului, lucrurile sunt clare și țin de calculele 

geopolitice și strategice ale Kremlinului, care cântărește opțiunile și posibilele 

câștiguri / pierderi după logica pragmatică a jocului de sumă zero. În cel de al 

doilea caz, transformarea Republicii Moldova într-un spațiu pe care Moscova îl 

folosește pentru a combate amenințarea resimțită dinspre Occident, cu România 

stat acuzat de a aduce prejudicii Rusiei prin acțiunile sale, are rolul de a pune statul 
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român și Vestul, în general, într-o lumină nefavorabilă, asigurându-și astfel, cel 

puțin parțial, îndeplinirea dezideratului de a ține Republica Moldova în afara 

spațiului euro-atlantic, ca urmare a propagandei cu dublu sens diseminate în mass-

media din Republica Moldova.  

 

Astfel, catalogarea României ca stat ostil Rusiei are atât scopul de a pune 

statul român într-o lumină mai puțin favorabilă, cât și scopul de a menține 

sentimentul anti-occidental al populației pro-ruse din Republica Moldova. Potrivit 

Sputnik.md, un „rating al ostilității” presei față de Rusia a fost realizat, care 

include un număr de țări considerate ostile față de Moscova, printre care se numără 

și România. Articolul apărut pe site-ul Sputnik.md are un titlu sugestiv: „Ofensiva 

informațională asupra Chișinăului”, iar legarea României de acest subiect 

sugerează, în mod direct, implicarea statului român în astfel de practici, acțiunile 

sale având însă o detentă mult mai mare, una dintre ținte fiind însăși Federația 

Rusă. 

 

Analizarea ostilității venite dinspre state precum România este bazată, 

potrivit articolului din Sputnik.md, pe doi parametrii esențiali: „indicatorul 

agresivității” și cantitatea de materiale în presa națională dedicate subiectului 

Rusiei. Semnatarul articolului, Igor Nikolaiciuk, vorbește despre un număr de 950 

de astfel de articole apărute în presa din Republica Moldova, situație ce o plasează 

pe locul nouă în ierarhia țărilor ostile Rusiei. 

 

Însă ostilitatea regăsită în presa moldovenească nu este analizată fără a lega 

această tendință de România, un factor important a acesteia fiind, potrivit lui 

Nikolaiciuk, activizarea spontană a presei antirusești de limbă română, precum și a 

celei românești, în câmpul informațional al Republicii Moldova. 

 

Statul român este chiar indicat, în mod direct, ca factor pregnant care stă 

la baza creșterii ostilității Republicii Moldova față de Rusia, cel mai important 

lucru fiind, potrivit articolului, acțiunile premeditate ale statului român 

îndreptate spre stabilirea unui control informațional asupra câmpului 

informațional al Moldovei și intensificarea bruscă a propagandei 

antirusești.146 

 

În contextul abordării responsabilității pe care statul român ar avea-o în 

sensul determinării unei atitudini mai ostile a Republici Moldova față de Federația 
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Rusă, în acest sens fiind folosită cu precădere mass-media de limbă română, 

articolul aduce în discuție înființarea, în februarie 2016, la București, a Consiliului 

consultativ cu privire la combaterea propagandei ruse, însă potrivit lui Nikolaiciuk, 

aceasta ar fi de fapt un instrument care vizează cucerirea spațiul informațional al 

Republicii Moldova, precum și marginalizarea publicațiilor care reflectă obiectiv 

subiectele legate de Rusia.147 

 

Articolul are un singur comentariu scris de o persoană care a folosit 

pseudonimul de „Cel Vas”, comentariu care vorbește despre o așa numită 

agresivitate rusă pe care o cataloghează ca fiind imaginară, însă în sens peiorativ, 

deoarece completează ulterior: „Da de ce “imaginară”? Noi ce, pe Lună trăim și nu 

o vedem, nu o simțim această propagandă? Chiar aici, pe “Sputnik”, această 

propaganda nu e de loc “imaginară”.” 

 

LARICS „un laborator care dezinformează, pretinzând că luptă cu dezinformarea” 

 

Tot legat de modul în care România își exercită agresiunea în domeniul 

informațional în raport cu Rusia a fost scris și articolul apărut pe Sputnik.md, 

intitulat „LARICS – un laborator care dezinformează, pretinzând că luptă cu 

dezinformarea”, semnat de Nicu Goncear. Aducând în discuție scopul declarat al 

LARICS, adică de a fi „prima instituție din România dedicată explicit cercetării 

dezinformării ș războiului informațional”, autorul vine cu propria interpretare a 

activității laboratorului și explică că aceasta nu va fi de combatere a dezinformării, 

ci chiar de dezinformare, scopul formal invocat fiind doar de paravan pentru o 

astfel de acțiune. 

 

Însăși Agenția Sputnik s-ar afla pe lista țintelor vizate de LARICS, care 

alături de alte trusturi media, este văzută ca un „pericol real la adresa Uniunii 

Europene și al României, că ar urmări dezintegrarea UE, scopuri politice și de 

expansiune”.  

 

Modul în care autorul articolului își expune punctul de vedere este vizează 

vădit inocularea ideii că LARICS reprezintă un instrument îndreptat clar împotriva 

Rusiei, exprimări de genul „aici chiar au sărit calul autorii acestor afirmații” fiind 

menite a asigura înțelegerea mesajului transmis de autor chiar și de cei care ar 

putea citi în treacăt un astfel de articol, trezindu-le, pe această cale, interesul față 

de subiectul care pune în prim-plan România în calitate de stat ostil față de 

Rusia. 
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Totodată, semnatarul articolului își explică poziția aducând în discuție faptul 

că într-o presă de mainstream care „domină copios” piața informațională din 

România, există un singur site Sputnik adresat cititorilor român, astfel că Nicu 

Goncear lansează provocarea de a identifica răspunsul la întrebarea „de ce se 

tem?”, mai exact de ce ar fi nevoie de un organism precum LARICS pentru a 

combate propaganda rusească când situația ar fi total opusă. 

 

Tot autorul articolului oferă și răspunsul, ascuns oarecum în spatele unei 

întrebări care indică România în calitate de stat incomod: „oare nu pentru faptul că 

situație este exact invers decât o prezintă ei? Ei sunt cei care fac propagandă”.148 

 

O propagandă care, potrivit lui Nicu Goncear, încearcă să ascundă 

problemele cu care UE se confruntă și care sunt înțelese până la acest moment de 

mulți, Sputnik fiind acel instrument care constată realitățile, de aici și statutul său 

de trust incomod pentru România. O concluzie a autorului este cea privind faptul 

că LARICS, un laborator de contracarare a propagandei, va fi unul de fabricare a 

propagandei.149 

 

Articolul nu pare să fi suscitat niciun interes din partea cititorilor de a-și 

exprima opiniile legat de subiectul abordat, niciun comentariu nefiind postat.  

 

„Pe lângă țintă nucleară, România devine o bază de spionaj” 

 

Într-un al articol apărut tot pe Sputnik.md și asumat de agenția de știri ca 

urmare a nesemnării textului de nicio persoană, România este indicată ca „parte 

într-un conflict informațional al superputerilor”. Articolul are la bază un mix 

de informații, pleacă de la prezumția că statul român a devenit cel mai important 

avanpost al Alianței nord-atlantice în estul Europei, aduce în discuție amploarea 

celui mai important exerciți NATO programat pentru iunie a.c., și continuă cu 

faptul că masările de arme și trupe, precum și exercițiile militare / manevrele 

zilnice de pe teren și din spațiul aerian al României sunt realizate fără a exista la 

bază rezultatele unui referendum, a unei aprobări publice ale românilor privitor la 

aceste evenimente și evoluții. 
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Introducerea subiectului referendumului, chiar dacă absurd având în vedere 

că statul român nu se confruntă cu o contestare a deciziilor sale în domeniul militar 

din partea populației, nu este întâmplătoare. Iar aceasta are ca scop aducerea în 

discuție a unor „preocupări” ale NATO privind posibile „rezultate nedorite” în 

urma unui astfel de referendum, situație în care Alianța nord-atlantică, temându-se 

de faptul că „ideea transformării României într-un avanpost militar la dispoziția 

militarismului atlantist nu este o idee suficient de agreată”, este nevoită să 

acționeze. Iar în acest sens a fost decisă înființarea unui centru de contraspionaj al 

NATO pe teritoriul statului român, mai exact a unei NATO Counterintelligence 

Unit. 

 

Cu scopul de a se asigura de transmiterea mesajului că România devine tot 

mai periculoasă, articolul face o trecere în revistă a structurilor NATO în domeniul 

intelligence-ului de pe teritoriul României, fiind vorba despre Unitatea de Integrare 

a Forţelor NATO (NATO Force Integration Unit — NFIU, condusă de colonel C. 

Ticulescu) şi Comandamentul Multinaţional de Divizie (general O. Uifăleanu).  

 

Indicarea inclusiv a șefilor acestor unități are ca scop asigurarea credibilității 

elementelor prezentate în acest text și deci a informației privind statutul României 

de țară avanpost al NATO. Mai mult, potrivit articolului de pe Sputnik.md, cu 

deschiderea Detașamentul pentru Contrainformații al Comandamentului Aliat 

(ACCI Bucharest Detachement – BuDET), este de așteptat ca supravegherea 

electronică să fie amplificată, vizate în acest sens fiind site-urile, blogurile și 

persoanele cu opinii diferite de abordările NATO, scopul fiind „modificarea 

opiniei publice în sensul acceptării cvasi-totale a activității SUA (NATO) în 

România, atitudine care se manifestă deja la nivelul suprastructurii politice”.  

 

Articolul vorbește despre faptul că imediat ce un astfel de deziderat va fi 

asigurat, un referendum care să ofere obținerea rezultatului dorit privitor la 

„aprobarea subordonării totale a deciziei strategice, militare și chiar diplomatice 

române față de NATO” va fi organizat.  

 

Pentru a oferi o și mai mare credibilitate și greutate articolului, Sputnik.md 

invocă opoziția unor cadre militare în rezervă privitor la situația (diminuarea) 

Armatei române, precum și față de prezența soldaților români în teatrele de operații 

aflate la distanțe mari de România. 

 

Articolul de încheie cu ideea principală vizată de Sputnik.md pentru 

diseminare, adică cea privind faptul că „România  se transformă într-un centru 

de spionaj în zonă, ținta fiind <<activitatea de spionaj și sabotaj>>, evident 



din partea rusă”. Articolul forțează chiar mai mult concluzia și vorbește despre 

definirea Federației Ruse ca țintă „pentru eventuale lovituri preventive în cazul 

unui conflict”, în timp ce România „devine parte într-un conflict informațional al 

superputerilor”.150 

 

Un articol care oferă subiectului „România - țară ostilă Federației Ruse” un 

spațiu generos și care lansează ipoteze neveridice însă bazate pe o serie de 

explicații care pot inocula, prin modul în care sunt folosite, ideea că informațiile 

vehiculate în acest articol sunt veridice. Astfel, articolul reprezintă o mostră de 

război informațional îndreptat împotriva României, bazată pe diseminarea de 

fakenews care creează, pentru cei mai puțin avizați, o imagine a statului român 

departe de cea reală, imaginea unui actor internațional cu intenții mai puțin pașnice 

în ceea ce privește Federația Rusă.  

 

VI. Tezaurul României – „subiect” al propagandei anti-ruse 

 

Subiectul tezaurului României, care nu s-a mai întors din Rusia a fost 

frecvent abordat prin prisma nemulțumirii părții române privitor la nereturnarea, de 

către Rusia, a aurului trimis Imperiului Țarist în timpul Primului Război Mondial. 

Pe scurt, în decembrie 1916, 17 vagoane au fost încărcate în gara din Iași cu 93,4 

tone de aur, în valoare de 314.580.456,84 lei. Ulterior, un alt tren de această dată 

cu 24 de vagoane, din care trei urmau să transporte bunuri ale Băncii Naționale 

(valoare declarată 1.594.836.721,09 lei, dintre care aur efectiv în valoare de 

574.523,57 lei), a pornit spre Moscova. În prezent, aurul pe care rușii nu l-au mai 

returnat niciodată, este estimat la o valoare de 2 – 3 miliarde de dolari SUA.151 

 

Trecerea timpului nu a estompat importanța subiectului, astfel că pentru 

România, acesta a rămas unul sensibil, existând demersuri la nivel oficial pentru 

recuperarea aurului rămas în Rusia. Însă această trecere a timpului și lipsa unor 

rezultate vizibile în discuțiile celor două părți (română și rusă) pe această temă, nu 

a reușit să reducă total interesul mass-mediei de limbă română din Republica 

Moldova pentru acest subiect. Aceasta face ca majoritatea articolelor apărute, cel 

puțin în ultima perioadă, să fie unele favorabile României, subiectul tezaurului 

fiind abordat din perspectiva nereturnării acestuia de către Rusia. 
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Aceasta nu înseamnă însă că în presa de limbă română din Republica 

Moldova, subiect tratat din perspectiva celeilalte părți lipsește în totalitate, în 

sensul atribuirii României unei conotații negative, existând așadar o 

contrabalansare, sau cel puțin o încercare de a contrabalansa abordarea subiectului 

tezaurului României în favoarea statului român. 

 

Ce a mai rămas din Tezaurul României, Sputnik.md 

 

Textul articolului îi este atribuit unui anume Marian Rădulescu, 

vicepreședinte al Asociației de Cooperare România – Rusia (ACS-RSS) ș inginer 

în industria auto, iar poza cu lingourile de aur care apare la începutul articolului 

este una sugestivă. Articolul a apărut prima dată la 8 februarie 2017, fiind re-postat 

la 7 septembrie 2017, la o adresă web diferită și o poza schimbată, care înfățișează 

tot o cantitate mare de aur sub formă de lingouri. 

 

În cazul variantei din februarie a.c., acesta se regăsește în categoria 

„Opinie”, are 628 de vizualizări, 15 like-uri și 4 dislike-uri. În cazul textului 

republicat în septembrie a.c., acesta apare în secțiunea Analize, a fost accesat de 

350 de ori, fiind apreciat de 5 persoane și considerat neadecvat de 4.  

 

În ceea ce îl privește pe autor, acesta are o pagină de Facebook realizată cu 

numele său și este principalul semnatar al articolelor apărute pe pagina web a „Glas 

– Ziar manifest pentru înțelegerea lumii ruse”, pagină accesabilă lalink-ul regăsit 

pe pagina de Facebook a Asociației de Cooperare România – Rusia 

(http://www.acs-rss.ro). Atât din articolele publicate pe site-ul Sputnik.md, cât și 

pe cele mai sus menționate, reiese că acesta este un susținător fervent al intereselor 

Federației Ruse, de aici și inițiativele publicistice care au ca scop discreditarea 

statului român.. 

 

Revenind la textul articolului scris de Marian Rădulescu pentru Sputnik.md, 

identificăm fără nicio dificultate lumina negativă pe care acesta o aruncă asupra 

României, articolul în sine fiind elaborat cu scopul de a denigra statul român. Mai 

mult, faptul că autorul este prezentat ca fiind vicepreședintele Asociației de 

Cooperare România – Rusia și inginer în industria auto, are scopul de a asigura o 

oarecare greutate articolului, atribuindu-i importanța dată de statutul autorului.  

 

Astfel, potrivit textului, Marian Rădulescu „pune degetul pe rană abordând 

problema propagandei pe marginea tezauruluiromânesc”, indicând că o astfel de 

abordare este păguboasă, urmărește conflictualizarea cu Rusia, țară cu care 

România ar trebui să aibă relații de colaborare. În acest context, autorul critică 

http://www.acs-rss.ro/


inițiativa exclusivă a părții române (la nivel diplomatic, politic și mass-media) de a 

relua ideea că „rușii ne-au furat tezaurul”. 

 

Pentru o mai mare credibilitate în fața cititorilor, autorul aduce în discuție 

istoria, mai exact faptul că „se știe că tezaurul României a fost transportat la 

Moscova, în toamna anului 1916, pentru a nu cădea în mâinile armatei germane, 

aflată în ofensivă pe teritoriul României”. Apoi autorul face trimitere la specialiștii, 

istoricii și jurnaliștii corecți care ar putea „să ne informeze, să ne spună adevărul”, 

invocându-l ca singură variantă pentru a „demonstra această minciună infectă 

extrem de păguboasă pentru România”. 

 

O astfel de abordare a subiectului are scopul de a influența cititorii mai puțin 

cunoscători ai subiectului, în sensul inoculării ideii că statul român, folosindu-se de 

un subiect sensibil, încearcă să determine o deviere a atenției de la adevăratele 

probleme. În acest scop, autorul lansează o provocare sub forma unei întrebări: 

„cât ne vom mai complace să trăim în minciună şi prostie, să ignorăm adevărul?”, 

oferind tot el răspunsul la aceasta. 

 

Folosindu-se de o altă întrebare: „români, de ce v-ați bătut joc de adevăratul 

tezaur al țării?”, Marian Rădulescu face trecerea la subiectul vizat de articolul 

publicat pe Sputnik.md, un articol denigrator la adresa României și care atacă 

direct un subiect sensibil pentru statul român – tezaurul ajuns în Primul Război 

Mondial la Moscova și nereturnat nici până la acest moment. 

 

Iar pentru a se asigura de un efect maxim, autorul susține că 

„ADEVĂRATUL TEZAUR al României, pe lângă care cele 90 de tone de aur 

despre care se face atâta tam-tam valorează exact cât o para chioară”. Ar fi vorba 

despre activele României, care potrivit autorului, au fost înstrăinate și distruse, 

fiind astfel prejudiciat poporul român. 

 

În continuarea articolului, Marian Rădulescu abordează într-un mod extins 

situația acestor active, împărțindu-le pe categorii, fiind aduse în discuție industria, 

agricultura și fondul forestier. Secțiunea dedicată industriei prezintă o listă lungă 

de întreprinderi „ale căror produse erau bine cunoscute peste hotare”, dar care „au 

fost aduse în stare de faliment printr-o activitate managerială voit dezastruoasă, 

pentru a fi vândute pe preţ de nimic unor companii străine sau pur şi simplu pentru 

a fi distruse”. 

 

Scopul cu care acest articol a fost scris – defăimarea României și deturnarea 

atenției de la subiectul propus – tezaurul, spre un altul favorabil Rusiei, este 



evidențiat de modul mai degrabă persiflant la adresa statului român folosit de autor 

în text. Astfel după enumerarea mai multor întreprinderi care au dispărut în timp ca 

efect al schimbărilor din ’89, autorul întreabă într-un mod ironic: 

 

„V-aţi plictisit urmărind această listă, stimaţi cititori? Ei bine, aflaţi 

că este numai o mică parte dintr-o listă cu mii de nume. Nume de unităţi 

productive scoase din uz sau înstrăinate de trădătorii ce ne conduc, cu 

complicitatea noastră, a tuturor! Vă place, nu vă place, voi continua, pentru 

că numai aşa ne putem da seama de grozăvia situaţiei!”. 

 

Articolul continuă, după același model, cu prezentarea situației agriculturii și 

fondului forestier în aceeași manieră, ulterior autorul aducând în discuție 

„elementul cel mai de preţ al acestui tezaur naţional: OMUL — cel mai preţios 

capital”. Aici Marian Rădulescu recurge la un atac direct la clasa politică, mai 

exact la conducerea statului pe care o acuză de faptul că i-a forțat pe români să 

plece „în lumea mare” pentru a-și asigura un trai mai bun și unde, în țările care i-au 

primit, românii sunt respectați ca oameni. 

 

Spre încheierea articolului, autorul se asigură încă o dată de atingerea 

scopului vizat – denigrarea României și deturnarea atenției de la aurul statului 

român care după ce a ajuns la Moscova nu a mai fost niciodată returnat, aducând în 

discuție așa-numitul „adevărat tezaur al României”, un tezaur care ar fi fost distrus 

și înstrăinat, vinovată de acest fapt fiind conducerea statului, iar principalele 

victime – românii. 

 

O astfel de situație ar fi devenit posibilă din cauza „unor trădători aflaţi în 

fruntea ţării, care acţionează la ordin străin şi cu complicitatea noastră, a tuturor”, 

iar autorul articolului ne sugerează în mod direct că „trebuie să ne crape obrazul de 

ruşine pentru imbecilii care latră pe toată canalele media povestea tâmpită cu 

<<retrocedarea tezaurului furat de ruşi>>, când de fapt Rusia nu ne mai datorează 

absolut nimic”. 

 

O concluzie pe care Marian Rădulescu a lansat-o invocând faptul că românii 

vor să mascheze prostia colectivă care a dus la o astfel de situație deplorabilă a 

sectoarelor importante ale economiei României indicându-i pe alții vinovați, adică 

pe ruși, care nu au returnat tezaurul (aurul) trimis la Moscova în Primul Război 

Mondial, în timp ce „adevăratul tezaur”, adică „averea națională”, obținută „prin 

munca palmelor bătătorite ale generaţiilor anterioare pe plăcerea mâinii întinse”, a 

fost înstrăinată.  

 



Articolul se încheie cu o frază preluată din filmul Filantropica: „nu uitaţi: 

mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană”, o trimitere la adresa 

statului român cu scopul denigrării acestuia.152 

 

Articolul asumat de Marian Rădulescu reprezintă în totalitate un atac direct 

la adresa României, care este prezentată într-o lumină nefavorabilă, în timp ce 

autorul, care se dovedește a fi un pro-rus veritabil, caracteristică reieșită nu doar 

din modul în care s-a exprimat pe Sputnik.ro, ci și din profilul său de Facebook și 

de pe pagina web a „Glas – Ziar manifest pentru înțelegerea lumii ruse”, încearcă 

să devieze atenția de la subiectul tezaurului României care se află în Rusia, la un 

non-subiect, așa-numitul „adevărat tezaur”, fiind vorba de activele statului român 

distruse sau înstrăinate de conducerea României.  

 

În ciuda vizualizărilor care adună o aproape o mie de vizualizări pentru 

ambele apariții ale articolului (cea din februarie și cea din septembrie a.c.), 

numărul comentariilor este unul redus. Astfel, la articolul postat în luna februarie 

a.c. la secțiunea Comentarii apare o singură opinie, a unui anume Marian Oprea 

din Pitești, comentariul postat la 2 mai a.c. fiind unul pro-articol: „Foarte adevărat 

tot ce s-a spus aici.....” 153și apreciat de o singură persoană a cărei ID nu poate fi 

vizionat. 

 

Articolul re-postat în septembrie a.c. a strâns două comentarii, ambele 

negative. Costea Bogdan a postat la 9 februarie a.c.: „Pai ce sa mai rămân din 

tezaur? Vodkanu e ieftina”, iar Lidia Cardan, la 8 februarie a.c. a scris în secțiunea 

Comentarii că „Marian Rădulescu este un parazit social, hoț de șuruburi !”.154 

 

Dat fiind faptul că pentru secțiunea Comentarii Sputnik.md prezintă o listă 

cu motivele pentru care anumite opinii pot fi șterse, este imposibil de menționat 

dacă au existat și alte comentarii la textul asumat de Marian Rădulescu. Este 

necesară mențiunea că în situația în care ar fi existat și alte comentarii care nu mai 

sunt vizibile pe site, acestea ar fi încadrabile în categoria celor critice la adresa 

articolului / subiectului articolului / autorului. 
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Un alt aspect care merită menționat este cel privind titlurile promovate pe 

paginile unde apare postat articolul lui Marian Rădulescu, titluri cu conotații 

negative la adresa României. Printre acestea se numără: „Eminescu: „Graţie 

liberalismului am făcut din România un teren pentru colonii” și „Românii, 

prizonieri financiari în propria țară”, articolele respective putând fi accesate printr-

un simplu click. 

 

„De ce trebuie România să aibă relații bune cu Federația Rusă” 

 

Este titlul unui alt articol publicat tot sub semnătura lui Marian Rădulescu și 

postat pe site-ul Sputnik.md și care atinge problematica tezaurului României. 

Articolul este dedicat unui subiect mai general: relațiile statului român cu Federația 

Rusă și aduce în discuție „aversiunea colectivă față de Federația Rusă și față de 

poporul rus”, care începând cu 1990 ar fi căpătat noi dimensiuni pe fondul 

alimentării acestui sentiment de către mass-media din România.  

 

În încercarea de a explica așa numita rusofobie a poporului român, un 

sentiment neagreat de autor, acesta aduce în discuție exemple care au menirea de a 

influența cititorul în direcția vizată de subiectul textului. Astfel, potrivit lui Marian 

Rădulescu, media din România este considerată vinovată de acuzațiile nefondate 

privind faptul că ne aflăm în fața situației în care „se vinde țara rușilor”. 

 

Un alt exemplu în acest sens este, după cum susține autorul, cel al fostului 

ministru al Afacerilor Externe, Titus Corlățean, care după ce a semnat alături de 

ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, un acord pentru dezvoltarea relațiilor 

culturale româno-ruse, ar fi fost amenințat și șantajat, fără însă a oferi detalii care 

să ofere o perspectivă clară asupra aceste situații. 

 

Nici actualul ministru al Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, nu a fost 

uitat de autorul articolului, care susține că oficialul român a fost citat la DNA 

imediat după o întâlnire cu ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, citare 

care ar avea legătură cu faptul că partea română a făcut „ promisiuni de dezvoltare 

a relațiilor bilaterale”. 

 

Subiectul tezaurului României apare în articol în secțiunea dedicată de autor 

explicării sentimentului de rusofobie, fiind abordat în conexiune cu așa-numita 

propagandă rusofobă care „are la bază două elemente: problema Bucovinei și 

Bucovinei de Nord și problema tezaurului”. Astfel, în încercarea de a denatura 

adevărul, autorul aduce în discuție o întrebare la care oferă și răspunsul.  

 



Întrebarea nr.2, așa cum apare în articolul lui Marian Rădulescu aduce în discuție 

următoarea problematică: „De ce, în 1916, odată cu intrarea României în război de 

partea Antantei, nu s-au luat măsurile necesare pentru punerea la adăpost a 

tezaurului ţării pe teritoriul naţional? Munţii Carpaţi ofereau nenumărate 

posibilităţi în acest sens. De ce s-a luat în ultimul moment măsura transportării 

acestuia în Rusia, în mare grabă?” 

 

Răspuns: „Aceiaşi politicieni români, interesaţi doar de averile proprii, nu s-au 

gândit o clipă la siguranţa avuţiei naţionale. Nu au gândit din vreme un plan de 

salvare al tezaurului. Presaţi de ofensiva germană, au decis în grabă scoaterea 

acestui tezaur şi păstrarea sa în Rusia, uitând că acolo începuseră frământările ce au 

condus la revoluţia din 1917”. 

 

Atât întrebarea cât și răspunsul sunt un atac direct la adresa intereselor 

României, în sensul că, prin abordarea unui eveniment din trecut (anul 1916) într-o 

manieră calomnioasă și insidioasă la adresa clasei conducătoare a acelor timpuri, 

încearcă să inoculeze ideea că decizia luată la acel moment a fost bazată pe 

interesele proprii și nu ale poporului, astfel că responsabilitatea înstrăinării / 

pierderii tezaurului se regăsește exclusiv la partea română, cea rusă nefiind găsită 

vinovată de nimic, având în vedere că la acel moment (1916), nu a fost luată în 

considerare situația din Imperiul Țarist și problemele de acolo.155 

 

Articolul are un singur comentariu, asumat de un anume Attila Vigh, apărut 

la 11 martie a.c. și care critică atât statul român: „perfect de acord cu faptul ca cei 

de la putere, atunci, ca de altfel si azi, sunt niște lepre interesate doar de propriul 

interese”, cât și pe cel rus: „însă când vine vorba de ruși, rusofobia noastră nu are 

nici o legătură cu media din Romania de după revoluție, ci cu atrocitățile, violurile 

și jafurile comise de către ruși împotriva populației civile în timpul celui de-al 

doilea război mondial, după ce România s-a aliat cu ei și de după război. 

Adevărurile acestea le știm de la de bunicii noștri”. 

 

 

VI. Aderarea la Zona euro și viza americană pentru români – subiecte 

fierbinți pentru campania antiromânească 

 

Luna august a.c. pare a fi una prolifică pentru trusturile media din Republica 

Moldova care realizează voit sau involuntar o propagandă antiromânească. Ce-i 

drept, luna august este și o lună plină de semnificații istorice – de la bătălia de la 
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Mărășești, la Ziua Independenței Republicii Moldova – toate oferind celor dornici 

de critică subiecte spumoase. 

 

Dintre toate publicațiile, cea care se evidențiază cel mai mult în acest context 

este Sputnik.md. De la titluri ale știrilor precum Mărășești – cum se transformă 

eroismul în minciună și fobie,156 Apărarea României – cifre schimbate, o afacere 

pe sume enorme,157până la știri care vorbesc de faptul că România a profitat de pe 

urma conflictul din Afganistan158, toate lezează imaginea României fie că subiectul 

are legătură cu istoria românilor, cu limba, cultura sau interesele generale. 

 

Nici vizita președintelui francez la București nu a fost trecută cu vederea, 

catalogând România o țară care nu contează prea mult în ecuația europeană –Vizita 

lui Emmanuel Macron în România a fost, de fapt, un mesaj ferm al intereselor unei 

puteri europene, către o țară care bâjbâie, neavând „o poziție în această 

privință”.159 

 

O știre care atrage atenția în mod expres poate fi regăsită tot pe site-ul celor 

de la Sputnik, redactată de Mihai Antonescu, care vorbește despre ideea că 

România nu va adera niciodată la Zona euro și de ce nu vor ridica niciodată 

americanii vizele pentru români.160 Interesantă este folosirea cuvântuluiniciodată, 

deoarece există o expresie – „niciodată să nu spui niciodată”, iar argumentele 

oferite în analiză sunt susceptibile de a nu fi 100% adevărate. Articolul începe prin 

a prezenta cele două „țeluri generoase” ale României(denumite de ei) – aderarea la 

Zona euro și ridicare vizelor pentru America – ca modalitate de abatere a atenției 

de la „atârnarea statului român” – și că aceste idealuri devin, de fapt, o utopie.  

 

Trecându-se de partea unde știrea prezintă care este procedura de aderarea la 

Zona euro și întrebările retorice – De ce își doresc statele să aderarea la Zona euro? 

– ajungem la un punct „interesant”–De ce am mai dat jos comunismul, dacă 
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revenim la centralizare? – adică ceea ce numește autorul supunerea BNR care 

lucrează tehnic pentru UE.  

 

Interesantă este confuzia creată de autor care aparent nu știe diferența dintre 

Consiliul Europei și instituțiile Uniunii Europene, pentru el fiind unul și același 

lucru –„În pagina Consiliului Europei, după constituirea spaţiului euro (moneda 

europeană a intrat în circulaţie efectivă la 1 ianuarie 2002), am putut descoperi, la 

Criterii economice pentru aderare, la punctul 1, <<Stabilitatea preţurilor>>“.161 

Ori Consiliul Europei nu are nicio treabă cu Zona euro, fiind cea mai mare 

organizație în materie de drepturi ale omului de pe continent. 

 

Confuzia autorului pare să continue, el vorbind de faptul că România nu va 

adera niciodată la Zona euro. Ori dacă ar fi accesat site-ul Uniunii Europene și nu 

pe cel al Consiliului Europei, și-ar fi dat seama că folosirea termenului „niciodată” 

este o mare greșeală din simplu motiv că toate statele Uniunii Europene care nu au 

aderat încă la Zona euro vor trebui să facă și acest pas, indiferent de cât timp va 

dura, singurele excepții fiind Danemarca și Regatul Unit, care au în tratatele UE 

așa-numitele „clauze de neparticipare”, care le scutesc de adoptarea monedei 

euro.162 

 

Celelalte opt state din afara Euro-sistemului, inclusiv România, s-au angajat 

să adopte euro odată ce vor îndeplini criteriile de convergenţă stabilite prin Tratatul 

de la Maastricht. Acţiunile pregătitoare participării la Zona euro constau în 

îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală (criteriile de la Maastricht): 

inflaţieşi dobânzi apropiate de cele ale ţărilor din zona euro, stabilitate a cursului 

de schimb, deficit şi datorie publică scăzute.163 

 

În plus, BNR nu este supusă Uniunii Europene, iar acest lucru poate fi aflat 

printr-o simplă navigare pe site-ul instituției(www.bnr.ro). Ceea ce autorul 

cataloghează drept supunere înseamnă, de fapt, că BNR a devenit parte a 

Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), iar Guvernatorul BNR este 

acum membru al Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE), BNR 

colaborând și conlucrând cu aceste organisme, la fel cum face fiecare Bancă 

Națională a statelor membre UE. 

 

                                                           
161Sputnik, “Visele românilor, între (po)veștile lui Meleșcanu și valutistul de la BNR”.  
162Consiliul European, Aderarea la zona euro, http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/joining-the-euro-area/, 

accesat la 27 august 2017.  
163Consiliul European, Condiții pentru aderarea la zona euro: criterii de convergență, 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/joining-euro-area/convergence-criteria/, accesat la 27 august 2017. 
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După ce argumentele pentru Zona euro au fost epuizate, autorul a trecut la 

un alt subiect de interes – ridicarea vizelor americane pentru români. Criticile cu 

privire la acest subiect încep în analiza elaborată de autor cu comentarii care mai 

de care mai răutăcioase la adresa unei declarații făcută de ministrul Afacerilor 

Externe, Teodor Meleșcanu. 

 

Argumentele prezentate drept motiv pentru care nu ar ridica americanii 

vizele pentru români sunt pur subiective, făcând referire la ideea că în România nu 

există atâtea persoane dornice să meargă în America din motive pur turistice. Ceea 

ce autorul a sărit cu vederea, poate intenționat sau poate nu, este că aceste 

negocieri pentru ridicarea vizelor nu se poartă doar cu România, ci și cu alte patru 

țări – Croația, Bulgaria, Polonia, Cipru, și că în Parlamentul European a fost votată 

o rezoluție (2 martie 2017) prin care parlamentarii europeni pun în vedere Comisiei 

Europene că „este obligată prin lege să ia măsuri pentru reintroducerea temporară 

a vizelor pentru cetățenii americani (care doresc să intre pe teritoriul UE), dat 

fiind faptul că Washingtonul încă nu acordă acces fără vize pentru cetățenii din 

cinci țări din UE — Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România”.164 

 

„România ar putea exporta un maximum de un milion de emigranţi. Câţiva 

infractori de drept comun şimulţi doritori de muncă la negru, la gri, cum o fi, 

numai să facă un ban. Plus familiile parazite”. A ajunge să numești familiile 

parazite doar de dragul captării atenției depășește orice regulă a jurnalismului și nu 

ar trebui să uităm că orice pădure are uscăciunile ei (adică nu sunt românii cei mai 

răi dintre cei mai răi).  

 

Un alt argument pentru care autorulcrede că SUA nu va ridica vizele este că 

România nu ia în serios terorismul așa cum fac americanii și că românii nu au prins 

mulți teroriști. Afirmații mai puțin potrivite având în vedere că România este 

angajată în lupta împotriva terorismului prin calitatea de membru NATO și UE și 

prin participarea la diverse grupuri de lucru. 

 

De asemenea, nu poți compara SUA cu România pentru că prima este o țintă 

pentru teroriști, în timp ce statul român nu reprezintă un interes crescut din acest 

punct de vedere. Dacă ne uităm pe cifre putem spune că România stă bine la acest 

capitol, raportându-ne la interesul grupărilor teroriste față de țara noastră, având în 

                                                           
164European Parliament, Parliamentasks EU Commissiontopress for full US-EU visa reciprocity, 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170227IPR64156/parliament-asks-eu-commission-to-press-
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vedere că numai în anul 2015 au fost prinși 11 teroriști jiadiști în România, 

conform Europol.165 

 

În acest carusel al afirmațiilor, imaginea României are de suferit, iar 

informațiile prezentate pot periclita imaginea țării chiar dacă o mare parte dintre 

ele nu sunt fundamentate, așa cum a fost anterior menționat. În plus, ele au drept 

țintă „lovirea” acelor persoane adepte ale unionismului, sperând că pe această cale 

– a unei campanii antiromânești – ar putea conduce către schimbare percepțiilor 

prin denigrarea României.  

 

Ce ne arată toate aceste greșeli care nu sunt minore pentru un jurnalist? Că 

propaganda antiromânească este la ea acasă și că prin informații distorsionate 

încearcă să pericliteze imaginea României. Într-un astfel de context, devine 

oportună, pentru cei care citesc asemenea articole, verificarea informațiilor și nu 

asimilarea lor în forma regăsită în presă. 
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Orice încercare de a sabota imaginea României peste hotare trebuie să 

includă şi instituţiile statului. Ele sunt cele care reprezintă fizic România şi prin 

prisma lor este evaluată imaginea României ca stat funcţional. Astfel nu este de 

mirare că activitatea acestora a fost ţinta unor atacuri brutale, sub forma unor 

campanii de dezinformare care au urmărit să creeze o imagine falsă, bazată pe o 

interpretare selectivă a realităţii, venite din partea unor actori ce au valori şi 

obiective diferite de cele ale României. 

 

Deşi scopul analizei nu a fost să evidenţieze o anumită sursă, încet,  mare 

parte a drumurilor au dus la sputnik.md, un portal ce ori posta ori prelua şi 

amplifica astfel de materiale ce nu pot fi considerate decât o formă de propagandă. 

Ţintele au inclus diverse instituţii statului Român şi au plecat de la motive aparent 

nesemnificative, ce au variat evenimentele culturale la exerciţii militare.  

 

Instituţia preşedinţiei: 

 

Ca în fiecare an, și în 2017 România s-a aflat pe harta evenimentelor care au 

celebrat cultura rusă, astfel că în perioada 15 – 29 octombrie a.c. s-a desfășurat cea 

de a șaptea ediție a Zilelor Culturii Ruse în România. Cu această ocazie, Centrul 

Rus de Știință și Cultură din București a ales pentru ediția de anul acesta genericul 

„Rusia – dragoste fără frontiere”, care a cuprins sub cupola sa un concert de 

muzică clasică, expoziții, o gală de muzică și poezie și un festival de film rusesc. 

Anul acesta, Centrul Rus de Știință și Cultură de la București a colaborat în 

organizarea evenimentului cultural, pe lângă Ambasada Federației Ruse în 

România, cu Radio România. 

 



Evenimentul denumit Zilele Culturii Ruse în România a fost amplu detaliat 

într-un articol publicat la 28 septembrie a.c. de Sputnik.md166, în care au fost 

prezentate mai multe elemente organizatorice (programul evenimentului, locul în 

care activitățile cuprinse sub genericul „Rusia – dragoste fără frontiere” s-au 

desfășurat, nume ale artiștilor ruși participanți, creațiile puse în scenă etc.). 

 

În articolul intitulat „Zilele culturii ruse la București: <<Rusia – dragoste 

fără frontiere>>“, Sputnik.md abordează în mod pozitiv organizarea acestui 

eveniment în capitala României prin prisma faptului că festivalul anual al filmelor 

rusești, „organizat deja de ani buni” și care este parte integrantă a Zilelor Culturii 

Ruse în România, „se bucură de un mare interes din partea publicului 

bucureștean”.167 

 

Cheia pozitivă în care Sputnik.md a prezentat la sfârșitul lunii septembrie 

a.c. organizarea evenimentului desfășurat sub genericul „Rusia – dragoste fără 

frontiere”, a fost ulterior total schimbată, fiind înlocuită cu o abordare diferită. Mai 

exact, la 14 octombrie a.c., cu o zi înainte de debutul acestuia, menit a sărbători 

cultura rusă, același site din Republica Moldova a transformat un eveniment care în 

mod oficial se vrea a fi unul cultural, într-unul prin intermediul căruia România a 

fost atacată. Astfel, articolul publicat de Sputnik.md la 14 octombrie a.c., are un 

titlu sugestiv: „În România, muzica simfonică e incriminată: e <<propagandă>>!”  

 

Articolul se folosește de organizarea așa-numitului „eveniment cultural 

important” pentru a ataca indirect Președenția României, invocând faptul că, în 

contextul desfășurării Zilelor Culturii Ruse la București, o agenție de știri agreată 

de Palatul Cotroceni, lansează un îndemn la discriminare. 

 

Autorul textului, Dragoș Dumitru, face în prima parte a acestuia o trecere în 

revistă a evenimentului, aducând în discuție scopul acestuia și anume „celebrarea 

artei” sub egida Centrului Rus de Știință și Cultură din București, împreună cu 

Ambasada Rusiei în România și cu Radio România. 

 

Semnatarul articolului vorbește totodată despre faptul că mediile culturale 

românești precum și simpli cetățeni au o opinie favorabilă față de evenimentul care 

pune la loc de cinste cultura rusă, indicând aprecierea lor pentru organizarea anuală 

și ajungerea acestuia la cea de a șaptea ediție în anul 2017. Cu toate acestea, 

                                                           
166 Sputnik.md, Zilelor Culturii Ruse la Bucureşti: „Rusia – dragoste fără frontiere”, 28.09.2017, accesat 

30.09.2017. 
167 Sputnik.md, Zilelor Culturii Ruse la Bucureşti: „Rusia – dragoste fără frontiere”, 28.09.2017, accesat 
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autorul aduce în discuție o serie de reacții în România catalogate ca fiind 

îngrijorătoare, imputate agenției media Hotnews, pe care Dragoș Dumitru o 

numește controversată și despre care menționează că este agreată de Președenția 

României, asociind astfel, chiar dacă indirect, „reacțiile care produc îngrijorare” cu 

Administrația Prezidențială de la București. 

 

Articolul apărut pe Sputnik.md aduce în discuție faptul că Hotnews este 

condus de Dan Tapalagă, un jurnalist cu legături (în calitate de agent acoperit) cu 

generalul Florian Coldea, fostul adjunct al SRI și deconspirat de fostul ofițer 

Daniel Dragomir. Astfel, potrivit lui Dragoș Dumitru, agenția Hotnews condusă de 

Dan Tapalagă a elaborat un articol incalificabil despre parteneriatul dintre Radio 

România și Centrul Rus de Știință și Cultură București. Articolul la care face 

referire Dragoș Dumitru a apărut la 5 septembrie a.c. sub titlul „Radio România – 

parteneriat cu centrul cultural al Kremlinului la București, pentru debutul Zilelor 

Culturii Ruse”168. 

 

Editorialul de pe site-ul de știri Hotnews abordează într-adevăr subiectul 

legăturilor dintre evenimentul cultural de la București și Kremlin, prin prisma 

organizării acestuia de către Centrul Rus de Știință și Cultură, organism care nu 

este străin de promovarea softpower-ului rus și de promovarea mesajelor 

Moscovei. 

 

Astfel, intuind posibilitatea folosirii acestei ocazii în favoarea Rusiei, Dragoș 

Dumitru preia subiectul articolului apărut pe site-ul Hotnews și îl tratează într-o 

manieră tendențioasă la adresa României, invocând „mistificarea, cu o intenție 

clară a transformării mesajului și misiuni instituției ruse – <<Radio România>> –

parteneriat cu central cultural al Kremlinului (?) la București”, mistificare posibilă, 

potrivit autorului, prin inducerea mesajului politic, adică prin invocarea implicării 

indirecte a Kremlinului. 

 

Dragoș Dumitru atrage atenția că evenimentul de la București este unul 

cultural și nu politic, invocând o manipulare și incitare grosolană pe care Hotnews 

o realizează prin numirea Centrului Rus de Știință și Cultură ca fiind „principalul 

promotor în România al culturii ruse agreate de Kremlin” și „organism ce refuză 

calificativul de instrument de <<soft power>> al Rusiei, dar care s-a implicat în 

acțiuni de propagandă”. 
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Autorul articolului de pe Sputnik.md preia totodată mențiunea din articolul 

de pe Hotnews privind întrebarea adresată directorului SRR, Georgică Severin, 

forțând ideea prin susținerea faptului că acesta a fost supus unui „adevărat 

interogatoriu” de către angajații Hotnews privitor la parteneriatul dintre cele două 

instituții. Pentru o mai mare credibilitate, Dragoș Dumitru postează și un pasaj din 

textul articolului apărut pe site-ul de știri românesc, catalogându-l ironic ca fiind 

„edificator pentru acțiunea jurnalistică”: 

 

„Cu toate acestea (vezi „definirile” Centrului de mai sus, n.n.), Georgică 

Severin spune că nu are nicio obiecție în privința acestui parteneriat, fiind vorba 

despre un act de cultură, despre muzică clasică. Radio România are parteneriate 

cu toate centrele culturale ale altor țări în România, a arătat el, precizând că a 

citit contractul cu Centrul rus și nu a găsit nimic care să depășească acest cadru 

cultural și nici vreo altă neregulă”. 

 

Ulterior, Dragoș Dumitru vorbește și despre așa-numita discriminare a 

Federației Ruse pe care o consideră nefirească dat fiind faptul că, „din câte se știe, 

România nu are un conflict diplomatic” cu Moscova. Pentru o și mai mare 

credibilitate, autorul duce în discuție în acest demers de denigrare a Hotnews un alt 

articol, scris de „jurnalistul” Pantazi, articol catalogat ca fiind jenant: „Radio 

Romania se remarcă, de mulți ani, prin modul nefiltrat în care promovează pozițiile 

oficiale și mesajele propagandistice ale Kremlinului”. 

 

Concluzia articolului apărut pe Sputnik.md este una vădit îndreptată în 

direcția denigrării Hotnews și implicit a României, prin mențiunea făcută de 

autorul articolului privind faptul că „Hotnews îndeamnă instituțiile statului român, 

în cazul de față SRR, să trateze Rusia <<altfel>> decât alte state în sens explicit de 

a <<filtra>> — a cenzura deci — știrile corespondenților RRA”. Or, în opinia lui 

Dragoș Dumitru, o astfel de situație este similară cu un îndemn la discriminare și la 

încălcarea libertății presei, cu acțiuni de incitare care ar trebui verificate din punct 

de vedere al legalității. 

 

Articolul nu are niciun comentariu, însă promovează pe pagina pe care este 

postat alte două texte care nu fac referire la România, însă au ca scop evidențierea 

unei imagini bune a Federației Ruse, care este nevoită să gestioneze propaganda 

occidentală: „Diplomația rusă luptă împotriva propagandei antirusești din presa din 

Vest” și „Expert: Rusia trebuie să contracareze propaganda promovată de 

Occident”.  

 



Articolul semnat de Dragoș Dumitru de pe Sputnik.md strânge în același text 

o serie de elemente de menționat. Titlul articolului „În România, muzica simfonică 

e incriminată: e <<propagandă>>“! este unul menit a îndrepta atenția spre statul 

român și poziția acestuiaincorectă față de Federația Rusă. Folosirea muzicii 

simfonice în context are ca scop încercarea de a pune România într-o lumină 

proastă, acuzând-o de folosirea unui eveniment cultural pentru a-și atinge scopurile 

politice – discriminarea Rusiei. 

 

Relevant este și faptul că muzica simfonică regăsită în titlu nu apare 

menționată în articol, fiind astfel evident că autorul a dorit utilizarea acesteia 

alături de conceptul de propagandă pentru a produce reacții negative la adresa 

României. De asemenea, menționarea administrației Prezidențiale de la București 

leagă Președenția statului român de acest subiect, chiar dacă legătura se face 

indirect, adică prin așa-numita agreare a de către Cotroceni a agenției de știri 

Hotnews, agenție care a publicat articolul abordat pe Sputnik.md. 

 

Intenția vădită a autorului de a face o conexiune între subiectul abordat și 

structurile instituționale ale statului român transpare și din concluzia la care a ajuns 

Dragoș Dumitru: „Hotnews îndeamnă instituțiile statului român (…) să trateze 

Rusia <<altfel>>, în sensul de a <<filtra>> – a cenzura deci – știrile 

corespondenților RRA”.169 

 

 

Guvernul - prin atacarea liderului principalului partid aflat la guvernare 

 

În articolul cu titlul „Din <<puțul gândirii>> liderului PSD, Liviu Dragnea” 

apărut pe 10 octombrie a.c., semnatarul Marian Rădulescu aduce un elogiu 

Centrului Rus de Știință și Cultură, prezentat într-o manieră pozitivă în comparație 

cu statul român. Mai exact, acesta pleacă de la declarația lui Liviu Dragnea cu 

ocazia Adunării Parlamentare a NATO de la București (7 – 9 octombrie 2017) 

privind faptul că „oricât ne-am dori dialogul cu Rusia, aceasta nu poate avansa în 

lipsa reciprocității și cu ignorarea încălcării normelor comunității internaționale”. 

 

Preluând această afirmație, Marian Rădulescu amestecă cele două domenii – 

cultura și politica și realizează un articol în care aduce argumente în favoarea 

Federației Ruse și în defavoarea părții române, pe care o consideră responsabilă de 

„lipsa de reciprocitate” în relația cu Moscova. Iar explicația autorului este 
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următoarea: Federația Rusă a făcut numeroase încercări în acest sens pe care 

regimul de la București le-a tratat cu dezinteres, situație în care, singura reușită a 

statului rus este vizibilă doar în plan cultural, prin înființarea în România a 

Centrului Rus de Știință și Cultură. 

 

Aici autorul invocă numărul mare de activități organizate cu scopul 

cunoașterii culturii ruse de către români, fiind adus în discuție inclusiv evenimentul 

anual „Zilele Culturii Ruse” care, potrivit lui Marian Rădulescu, atrage un număr 

mare de interesați în rândul iubitorilor de cultură din România. 

 

Apoi, semnatarul textului deplânge faptul că activitatea directorului 

centrului, Natalia Muzhennikova, nu se bucură de același interes din partea 

României la Moscova. Folosindu-se de întrebarea „atunci, de unde vine lipsa 

responsabilității?”, Marian Rădulescu face trecerea spre domeniul economic și 

vorbește despre dezastrul total determinat de ignorarea de către România a 

cererilor pieței rusești, un exemplu fiind producătorii români de mobilă care nu pot 

exporta în Rusia ca urmare a unor „motive de-a dreptul puerile” pe care autoritățile 

române le-ar invoca. Autorul nu menționează faptul că statul român, membru al 

UE, se conformează deciziilor luate de forul european în cazul Federației Ruse, 

țară care urmare a raptului teritorial din martie 2014, se află sub un regim de 

sancțiuni. 

 

În continuarea articolului, Marian Rădulescu lansează un atac direct la 

adresa lui Liviu Dragnea, în calitatea sa de președinte al partidului de la guvernare, 

acuzat la rândul său de decizii luate în favoarea guvernanților și în defavoarea 

populației. Concluzia articolului este că în România este promovată o politică 

falimentară, iar falimentul iminent care amenință România nu se știe când va fi 

depășit. 

 

Folosindu-se de domeniul în care activează Centrul Rus de Știință și Cultură, 

adică cultura, autorul articolului apărut pe Sputnik.md se asigură astfel de 

denigrarea statului român, mai exact a clasei politice de la București, pe care o 

învinuiește de lipsa interesului dezvoltării unor relații apropiate cu Rusia și de 

decizii în defavoarea poporului român. În cazul relației cu statul rus, Marian 

Rădulescu invocă activitatea prolifică a centrului rus de cultură de la București și 

lipsa interesului regimului de la București de a desfășura activități similare la 

Moscova sau de a răspunde pozitiv celor ruse. 

 

În conexiune cu activitățile culturale promovate de instituția rusă de la 

București, pagina pe care a fost publicat articolul care folosește cultura rusă pentru 



a denigra clasa politică din România, sunt promovate trei articole cu titluri 

sugestive: „Ortodoxia și mentalitatea similară – garanția dezvoltării prieteniei ruso-

române”, „Politolog rus: cultura românească și cea rusă, ca factori unificatori ai 

Moldovei” și „Analist Katehon: publicul rus trebuie să cunoască cultura română”. 

 

Textul semnat de Marian Rădulescu, care abordează în același articol 

subiecte precum relațiile României cu Federația Rusă, cultura rusă promovată în 

țara noastră, clasa politică din România, într-o înșiruire ce are a scop transmiterea 

unor mesaje menite a pune statul român într-o lumină mai puțin nefavorabilă, are o 

poză sugestivă, care îl înfățișează pe Liviu Dragnea și pe fostul premier Sorin 

Grindeanu, nefiind cel mai probabil aleasă întâmplător.170 

 

Atac împotriva tuturor persoanelor politice aflate la putere 

 

Pentru stârnirea interesului audienței se pleacă de la noțiunea de secrete, atât 

ale „Guvernului PSD-ALDE — fost și actual —  ale lui Liviu Dragnea, dar și ale 

unor personaje grele din opoziție, în primul rând Vasile Blaga și Elena Udrea.”171 

 

Totodată, fiind evidențiată presupusa disfuncționalitate a controlului 

parlamentar – un element de bază al democrațiilor consolidate, se arată atât 

diviziuni în sânul partidului aflat la guvernare, cât și lipsa voinței politice de a 

trage la răspundere exponenți ai așa-numitelor structuri de forță din România. 

Relevant în acest sens este următorul extras: „Liviu Pleșoianu își exprimase pe 

Facebook nedumerirea față de abținerea Oanei Florea la votul privind sesizarea 

lui Klaus Iohannis referitor la refuzul lui George Maior de a oferi răspunsuri la 

întrebările Comisiei. 

 

“Păi nu e FIX aceeași situație ca și în cazul doamnei Kovesi!? De ce tratăm 

DIFERIT cele două spețe!?”, a întrebat revoltat Liviu Pleșoianu. Dar, așa cum se 

întâmplă în asemenea situații, mandatul Oanei Florea este unul imperativ — deci 

PSD-ALDE a decis… ceea ce transmitea Florea: “Comisia oricum se va închide în 

8 septembrie”.”172 

 

În plus, pentru evidențierea carențelor din cadrul Guvernului României, sunt 

utilizate critici ale unor formatori de opinie. În ceea ce privește afirmația lui Victor 
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Ciutacu cu privire la Ministrul de Justiție, titlul sugerează faptul că până și un 

susținător al partidului aflat la guvernare critică aceste aspecte: „Surpriză totală: 

Ciutacu îl face praf pe ministrul Justiției!”173Acest element de patos este 

complementat de cel de etos – „cunoscutul jurnalist” și cel de logos – „o extrem 

de critică analiză a principalului eveniment al zilei de ieri, propunerea de 

modificare a legilor Justiției.” În contrapondere, persoana lui Mircea Badea este 

utilizată pentru reliefarea unei perspective critice asupra președintelui României pe 

același subiect.174 

 

Un alt element este utilizarea umilinței, drept una din cele trei emoții 

puternice. În acest context, în centrul atenției unui nou „spectacol de un ridicol 

total” este Ministrul de Afaceri Interne, Carmen Dan. 

 

 

Ministerul Sănătăţii 

 

Vaccinarea a reprezentat la rândul ei un obiect al propagandei pro-Kremlin 

în contextul propunerii privind legea vaccinării și dincolo de aceasta. Folosind 

elemente de etos, patos și logos, narațiunea strategică se conturează în jurul faptul 

că România este incapabilă să ofere protecție adecvată cetățenilor săi, atât din 

perspectiva calității vaccinurilor, cât și din perspectiva actului de guvernare. Se 

disting și în acest sens mai multe linii narative. 

 

Vaccinarea dăunează  

 

O știre cu caracter senzațional este prezentată sub titlul „România șocantă: 

“Băgăm cu bună știință mercur în copiii noștri”.” Materialul include cele trei 

elemente specifice persuasiunii – utilizarea termenului de „analiză”, întreprinsă de 

către o persoană cu grad ridicat de notorietate și, poate elementul central, stipularea 

faptului că „infestarea cu rujeolă s-a făcut ARTIFICIAL de către agenţi.”175 

 

Subliniind elementul de logos, un alt articol titrează „Studiu: copiii vaccinaţi 

cu DTP, de 5-10 ori mai expuşi riscului de deces.”176În cadrul aceluiași material 

autorii încearcă să sublinieze și ineficiența organizațiilor internaționale 
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(Organizația Mondială pentru Sănătate) și a instituțiilor din România (Centrul 

pentru Prevenirea și Controlul Bolilor). 

 

Pentru evidențierea presupuselor efecte adverse, sunt prezentate și mărturii 

ale unor părinți: „o mamă prezentă la protest cu copiii și cu soțul ei, a spus că are 

trei copii şi doar unul a fost vaccinat, părinţii refuzând vaccinarea pentru ceilalţi 

doi după ce fetiţa lor vaccinată a avut reacţii adverse.„A avut tot felul: valori 

modificate la ficat, nu lua în greutate, agitație. În principiu, e ideal să fim liberi. 

Ceilalți copii ai mei au 5 ani și 3 luni”, a declarat Mihaela, potrivit Mediafax. 

 

Un alt părinte, Cristian, povesteşte că vaccinul a avut efecte negative asupra 

fetiței lui.„Fetei mici i-am făcut vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă, n.r.) și la 

3-4 zile mi-a răcit. Te duci înapoi la spital, bagă antibiotice în ea. După câteva 

zile, iar. Are patru ani și jumătate și deja este victima unui vaccin. (…) are stări de 

nervozitate, își revenea după o oră și jumătate. Doar de la el putea să fie”.”177 

 

Prin impunerea obligativității vaccinării, România manifestă trăsături 

totalitare 

 

Mai multe argumente sunt prezentate în acest sens. Unul dintre articole o 

citează pe jurnalista Olivia Steer care argumentează că obligativitatea legii 

vaccinărilor este un abuz, subliniind calitatea acesteia de absolvent de studii 

juridice – element de logos.178 

 

Similar, sunt prezentate criticile fostului deputat Ninel Peia, care arată că 

„Legea vaccinării obligatorii ne aruncă iar în iadul dictaturii”. Statul român 

lucrează împotriva propriilor cetăţeni.”179 

 

Un alt material pe acest subiect este prezentat sub titlul „Vaccinarea 

obligatorie: experiment totalitar împotriva românilor?.”180În cadrul textului 

respectiv sunt prezentate o serie de calificări, nazism, comunism, era ceaușistă, 

control abuziv și altele. Se face o comparație cu interzicerea avorturilor în perioada 

comunistă, dar se aduc și argumente din sfera logos-ului, mai ales studii. De 

asemenea, sunt prezentate citate ale unor doctori și cercetători, dar și ale unor 

mame. 
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Pe o altă temă, presupusele tendințe totalitare din România sunt scoase în 

evidență prin prezentarea postării de pe Facebook a lui Daniel Funeriu privind 

interzicerea „opiniei” anti-vaccinare și criticile conexe.181 

 

Similar, au fost prezentate manifestațiile din Piața Victoriei din luna august, 

fiind subliniat că „Vaccinarea obligatorie este o violare a drepturilor omului.” În 

context, este subliniată intervenția „cunoscutul bioetician Dr Virgiliu Gheorghe, 

care a adus argumente împotriva unei astfel de legi, considerate abuzive şi 

totalitare.”182Pledoaria acestuia se axează pe decizia tribunalului de la Nurenberg 

și comparația cu obligațiile în perioada comunistă. 

 

România – loc de dumping și în contextul vaccinurilor 

 

Un articol titrat „Vaccinul interzis în Europa va ajunge în România” 

urmărește să sublinieze faptul că România este un stat de clasa a doua în Europa. 

Cu toate că materialul în sine abordează tema livrării vaccinului hexavalent, acesta 

se închide printr-o trimitere la un articol:  

 

„După cum a arătat Sputnik, vaccinul a avut reacţii adverse în mai mult de 

40 de ţări şi provoacă autism, anemie, probleme pulmonare şi deces. Cele mai 

multe probe împotriva vaccinului provin din Franţa, Germania şi Italia.”183 

 

Articolul citat este unul din noiembrie 2016 și are un titlu ce evocă aceeași 

temă – „Vaccinul interzis în 19 ţări este distribuit în România de Unifarm.”184 

 

Prezentând în continuare argumentele lui Ninel Peia, autorii propagandei 

încearcă să reliefeze faptul că România este un stat de clasa a 2a din Europa, 

elocvent fiind numărul foarte mare de cazuri de rujeolă.185 

 

Un editorial prezintă legea vaccinării din perspectiva presupuselor teste la 

care sunt supuși românii din 2007, de când România a devenit stat membru UE. 

Observăm astfel că tema este folosită doar drept pretext pentru a lansa un atac la 
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statul de membru UE al României și pentru a critica sistemul european. România 

este prezentată drept un stat subordonat care are doar de pierdut: 

 

„Din 2007, de când România a devenit membră U.E. parcă noi, românii, 

suntem cobaii continentului. Pe poporul român pare că se practică tot felul de 

experimente economice, sociale, politice și, mai nou, de sănătate. Am fost singura 

țară din Europa, care am tăiat salarii, pensii și îndemnizații de mamă. Am făcut 

acord cu FMI deși nu mai trebuia. 

 

Suntem singura țară de pe continent în care lupta anti-corupție dusă până 

“la capăt” este de fapt o răfuială politică. Mai nou am devenit unica țară din 

Europa care își vinde terenurile agricole la străini. România pare că a devenit un 

poligon de încercare pentru tot felul de experimente “progresiste”, iar economia a 

ajuns o extensie a multinaționalelor și politica o prelungire a intereselor 

ambasadelor marilor puteri? 

 

Suntem țara în care majoritatea românească este discriminată din multe 

punctele de vedere în propria țară, iar Diaspora, paradoxal, a devenit cu adevărat 

România Liberă.Ultimul experiment care se încearcă pe români este legea privind 

vaccinarea obligatorie.”186În plus, este evidențiată presupusa aboliție a 

vaccinurilor în UE – element de dezinformare. 

 

Nelipsită în acest context este și sub-tema corupției. Aplicând o teorie a 

conspirației și prin evidențierea unor citate selective, se punctează faptul că 

„“șmecherii transnaţionali şi uneltele lor locale, unele bine înfipte în Ministerul 

Sănătăţii” sunt, de fapt “agenţii care au împrăștiat rujeola”.”187În același context 

sunt subliniate presupuse implicații ale lui Soroș în România și presupuse beneficii 

financiare ale Ministrului Sănătății, Florian Bodog. 

 

 

Ministerul Justiţiei 

 

În contextul actual acesta nu putea lipsi de lista ţintelor vizate de campaniile 

de dezinformare. Pe 28 septembrie 2017 un articol postat pe un portal de ştiri 

înregistrat în Republica Moldova făcea o analiză legată de reforma justiţiei din 

România şi considera că eşecul acestei iniţiative trebuie atribuită ministrului 
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justiţiei ce ar trebui să-şi prezinte demisia ca urmare a acestor evoluţii188. Analiza 

ţintea inclusiv publicul din România şi este vorba de o opinie (ce nu reprezintă 

mereu poziţia redacţiei), dar rămâne întrebarea de ce s-a ajuns la astfel de 

concluzie cu o puternică încărcătură politică având în vedere  că subiectul nu este 

foarte important în Republica Moldova. 

 

Desigur problema reformelor din justiţie cu toate implicaţiile ei, de la 

proteste, la remanieri guvernamentale, au atras foarte multe analize, atât la nivel 

intern cât şi la nivel internaţional, dar de la analize (ce prezintă situaţie) şi 

comentarii până la afirmaţii cu încărcătură politică  este un drum lung.  

 

Pentru a înţelege cum s-a ajuns aici trebuie să plecăm de la începutul anului 

2017 când a început discuţia legată de modificarea Codului Penal şi a Codului de 

Procedură Penală. Ordonanţa de urgenţă dată de guvern a dus la proteste care au 

captat atenţia întregii lumi. S-a vorbit destul destul de mult despre aceste proteste 

în presa internaţională şi în general acestea au fost prezentate pozitiv. 

 

Totuşi anumite agenţii de ştiri au preferat să prezinte o imagine denaturată a 

situaţiei pentru a servi unor interese proprii. Rossia 1, care se retransmite şi în 

Republica Moldova prin intermediul RTR Moldova189, a prezentat într-un reportaj 

protestele ca având cauze socio-economice (sărăcie, nemulţumiri sociale) mai 

degrabă decât a fi probleme legate de justiţie190. Acest timp de mesaj era menit a 

veni în sprijinul propagandei anti-UE a Moscovei, să arate că România este în 

declin din punct de vedre economic de la intrarea în UE. 

 

Apoi a urmat o perioadă de linişte din moment ce nu s-a mai întâmplat nimic 

important legat acest subiect. Discuţiile au fost reluate la finalul lunii august odată 

cu prezentarea unor proiecte iniţiate de Ministerul Justiţiei. Atunci au fost 

prezentate anumite informaţii incorecte, dar în cu totul altă direcţie. În timpul 

protestelor un număr mare de state s-au aliate ale României (SUA, Canada Olanda 

etc.) s-au pronunţat în favoarea continuării luptei anti-corupţie în România. 

 

În lipsa unor proteste masive care să poată fi atribuite unor diverse cauze de 

natură economică şi socială mesajul s-a concentrat pe prezentarea ingerinţei altor 

state, în special SUA, în problemele interne ale României. Acţiunile externe au fost 
                                                           
188 Dragoș Dumitriu, Înfrângere uriașă a Coaliției, se impune demisia ministrului Justiției, sputnik.md, 28.09.2017, 

accesat 30.09.2017. 
189 Tv8.md, Televiziunea Kremlinului, Rossiya 1, încearcă sa între prin intermediul RTR Moldova pe piața 

romanească, 17.08.2017, accesat 30.09.2017. 
190 Dan Nicu, Propaganda rusească despre protestele anti-corupție din România, http://inliniedreapta.net, 

12.02.2017, accesat 30.09.2017. 



prezentate ca un succes politic, adică şi-ai au atins scopul, venit cu preţul unui 

răspuns dur din partea populaţiei care vedea aceste acţiuni drept o încălcare a 

suveranităţii României. Principala ţintă a fost ambasadorul SUA din Bucureşti. 

 

S-a sugerat că este extrem de nepopular şi populaţia româniei doreşte 

plecarea sa191 dar guvernul corupt al României nu are pic de demnitate192 şi din 

diferite motive nu doreşte să aplice voinţa poporului. Mai mult, s-a mers până la a 

se sugera că măcar o parte din proteste sunt controlate de Washington193. 

 

De la un mesaj anti-UE, justificat de un colaps economic fictiv, s-a ajuns la 

unul anti-SUA în care statul Român este prezentat mult prea slab pentru a o se 

opune lobby-ului SUA. De aici ajungem şi la demisia ministrului. Aceasta este o 

urmare a  întrevederii dintre ambasadorul SUA şi ministrul român al justiţiei (5 

septembrie 2017). De altfel, acestă întrevedere este menţionată în articol şi 

ilustraţia articolul îi prezintă ce cei doi. Nu se afirmă direct, dar este sugerat faptul 

că (după întrevedere) ministrul justiţiei este la rândul lui compromis şi acum 

serveşte interesele Washingtonului. 

 

Problema reformelor din justiţie este complexă şi poate fi discutată din 

diferite unghiuri, inclusiv la nivel de revistă de cancan, dar nu se pune problema 

unui colaps al instituţiilor statului sau o aservire ale acestora unor interese străine, 

aşa cum se sugerează în reportajele prezentate mai sus. 

 

Justiția crucificată între partid și structuri 

 

Acesta este titlul unui material din 25 august 2017, care debutează prin 

evidențierea consecințelor – „scăderea calității actului de dreptate și a încrederii 

cetățeanului în magistrați.”194 

 

În povestea frumos ambalată de către postaci nu există personaje pozitive, ci 

doar inamici ai poporului, indiferent dacă acestea sunt partidele politice, sau 

instituțiile statului, unele menite să reprezinte cetățenii, iar celelalte să îi apere. 

Lupta epică dintre rău și rău o lasă pe „zeița cu ochii legați”– element de patos, 

lipsită de apărare. 
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Apelul la emoții se remarcă și prin utilizarea sintagmei „structurile de 

Securitate” în contextul presupusei continuări a luptei din 1990. Acest lucru face 

trimitere la structura de informații din regimul comunist, încercând să se 

evidențieze presupusa lipsă de democrație în România anului 2017. În același mod, 

partidul aflat la guvernare este asemuit partidului de dinainte de 1990: 

 

„Recenta propunere de reformare a Justiției din partea lui Tudorel Toader, 

ministrul Justiției, nu face altceva decât să scoată controlul Președinției și deci a 

structurilor asupra Justiției și să ajungă sub coordonarea politicului, ca pe vremea 

lui Adrian Năstase sau a PCR-ului.” 

 

Pentru consolidarea imaginii, sunt prezentate elemente de etos și logos, prin 

citarea preotului americano-român Chris Terhes și Freedom House și compania 

civică. 

 

Totodată, se prezintă o viziune apocaliptică a menținerii status-quo-ului 

conflictual între personajele antagoniste: „Dacă nu se va identifica o cale de mijloc 

în reforma Justiției acest război continuu între politic și structuri va duce la 

demantelarea statului și distrugerea credibilității actului juridic în România, cu 

consecințe grave pentru românii disperați că nu își găsesc dreptatea în instanțe.” 

 

O altă direcție este aceea a evidențierii unui accent disproporționat pe 

acuzare, în detrimentul actului de justiție, prilej cu care este subliniat un alt tip de 

abuzuri ale instituțiilor: „“În acest moment România nu mai are justiție ci doar 

acuzare”, consideră Terhes, argumentând prin pactul semnat recent între ICCJ, 

CSM și Parchetul General “prin care ei toți, procurori cu judecători în echipă, se 

luptă cu corupția și mai “ferm”. Când judecătorii fac tovărășie și parteneriate cu 

procurorii s-a pus capăt statului de drept”, concluzionează Terhes.”195 

 

Această temă importantă este exploatată de mașinăria propagandistică în 

luna august și nu numai și vizează mai multe fire narative, așa cum se arată 

subsecvent. Acestea au drept scop subminarea încrederii în toate instituțiile din 

România, precum și în capabilitățile statului de a oferi sprijin Republicii Moldova 

în vederea întreprinderii reformelor democratice. În efect, acestea ar urmări pe de-o 

parte slăbirea rezilienței statului român și, pe de altă parte, scăderea soft-powerului 

acestuia. 
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Totodată, putem remarca faptul că o mare parte din narativele exploatate de 

mașinăria propagandistă pro-Kremlin se conturează în jurul temelor sensibile 

pentru români, așa cum sunt ele reflectate în cadrul manifestațiilor. Observăm 

astfel că o mare parte din propagandă se axează pe sugrumarea justiției din toate 

părțile, dar și pe subordonarea statului român, fie față de SUA, Uniunea 

Europeană, instituții sau partide politice – o temă reflectată sub deviza unei 

manifestații „“Justiție independentă, nu stat subordonat”.”196Aceste elemente pot 

fi ușor exploatate și de către alte grupuri de interes. 

 

DNA alternează între postura de erou și cea de personaj machiavelic 
 

În funcție de ținta aleasă, firul narativ diferă, iar Direcția Națională 

Anticorupție este prezentată fie ca demascatorul nedreptăților, fie ca exponentul 

abuzurilor. 

 

În primul caz, ținta este adesea guvernul sau partidul aflat la guvernare. 

Fiind prezentată ca o eroină care parcurge drumul inițiatic – „atacată pe toate 

flancurile și cu toate mijloacele,”197 Laura Codruța Kovesi, în calitatea sa de șefă 

și reprezentantă a DNA, este portretizată drept dând„o nouă lovitură de proporții” 

printr-o „acțiune strategică.” 

 

Într-o altă știre din luna septembrie, Kovesi este prezentată drept un 

instrument fără putere – întâi în subordinea lui Traian Băsescu și, în prezent, în 

subordinea FBI-ului. Astfel, deși aceasta este „cea mai de temut femeie din 

România,” în realitate, deservește interesele personale ale oamenilor politice sau, 

din contră, interesele unui alt stat.198 Similar, un alt articol din aceeași lună 

vorbește despre „impunerea unei mărturii mincinoase de către un procuror 

DNA.”199 

 

Un alt articol din luna august poziționează DNA-ul într-o lumină negativă, 

sugerând faptul că instituția permite fuga unor răufăcători. Titrat „DNA este 

principalul beneficiar al fugii infractorilor celebri,” acesta prezintă parcursul lui 
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Puiu Popoviciu care „de fapt nu a fugit. A plecat, a mers în ritmul lui, cu paşi 

normali, nu s-a pitulat, nu s-a tupilat, n-a uzat de documente de călătorie false, nu 

s-a ascuns printre berbecuţi pe fundul unei cale mizere, nu s-a încolăcit în forma 

unei roţi de rezervă de autotren.”200 

 

România – un stat măcinat de corupție, cu evoluție nulă 

 

Utilizând un titlu sugestiv – „American, despre România: “În 10 ani de UE 

nu s-a construit nimic relevant”“201, autorii încearcă să sublinieze abuzurile 

instituțiilor românești, rezultate, aparent, în lipsa de progres a statului român. Deși 

întreg articolul se rotește în jurul subiectului justiției, titlul este înșelător, făcând 

trimitere la progres in sensu lato. De asemenea, pentru a conferi credibilitate 

relatărilor lui Chris Terhes, este făcută trimitere la un citat al președintelui 

american Donald Trump, scoasă din contextul lui original.  

 

Aceeași narativă este reluată și în prezentarea eșecului de a adera la zona 

euro și a ridica vizele impuse de SUA. În acest context, se remarcă introducerea 

editorialistului Sputnik Mihai Antonescu, caracterizată de un simbolism pregnant:  

 

„Guvernări de mai multe culori flutură, de ceva vreme, pe sub nasul 

electoratului, două idealuri măreţe, unanim populare şi precis aducătoare de 

chivernisire şi împlinire: trecerea la moneda europeană şi circulaţia fără oprelişti 

spre cea mai râvnită destinaţie, patria Visului American.  

 

Iminenţa atingerii acestor ţeluri generoase hrăneşte speranţa (…care e o 

virtute, la creştini… La vechii Greci era o tară, din fericire rămasă captivă în 

Cutia Pandorei…) dar mai abate şi un pic atenţia de la dubla atârnare a Statului 

Român (termenul mi se pare propriu… opusul “neatârnării” la care năzuiau 

înaintaşii…).”202 

 

Țintele sunt Teodor Meleșcanu și Mugur Isărescu, atacate atât din punct de 

vedere profesional, cât mai ales din punct de vedere personal. 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne 
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Războiul informațional își diversifica permanent mijloacele și metodele de 

acțiune, injectându-se în conștiința persoanelor, comunităților, ori popoarelor țintă, 

date prelucrate din cele mai diverse domenii sociale. Astfel, prin intermediul 

publicației ruse în limba româna Sputnik, propaganda rusă alimentează sistematic 

populație Republicii Moldova cu știri menite să genereze sentimente de ură, 

revoltă și neîncredere față de tot ceea ce înseamnă România. 

 

Ca tehnică de lucru se prevalează de o situație reală cu care societatea 

românească s-a confruntat vara aceasta  - și care de altfel se perpetuează în fiecare 

vară a ultimilor ani – aceea a obținerii pașaportului românesc în sezonul estival. 

Înmulțirea drastică a solicitărilor de eliberare a pașapoartelor determinată de 

concediile de odihnă a zecilor de mii de români a generat și vara aceasta, cozi 

interminabile la ghișeele Serviciilor de pașapoarte din întreaga țară. Acest aspect a 

ținut capul de afiș al știrilor transmise de posturile TV din România, ziarul Sputnik 

preluând știrea pe care a prezentat-o în data de 14.07.2017 în mod tendențios, sub 

titlul „Infernul pașapoartelor românești în lunile iulie și august”.203 

 

A doua zi, ziarul publică un nou articol pe aceeași temă, adresându-se de 

această dată populației Republicii Moldova cu titlul „Grav: moldovenii care 

solicită pașaport românesc trebuie să știe asta”.204 Maniera de prezentare a 

subiectului caută să inducă în rândul cetățenilor Republicii Moldova starea de 

îngrijorare și dezamăgire.  

 

O lună mai târziu, pe 14.08.2017, publicația rusă caută să inoculeze 

locuitorilor Republicii Moldova cu dublă cetățenie și starea de spaimă, lansând 

articolul cu titlul „Mai mulți moldoveni s-au pomenit fără cetățenie română. Ce 

spun autoritățile.”205 Această ultimă temă este reluată în realitate, la exact o lună și 

jumătate, după ce la data de 2.06.2017 lansase aceeași falsă problemă pe care o 

intitulase „Problema cetățeniei române pentru minorii non-cetățeni. Vor fi 

proteste?”206 

 

Știrea urmărește așadar și incitarea la mișcări de stradă. Atât articolul din 

iunie cât și cel din august lansează o falsă măsură pe care ar fi luat-o autoritățile 
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române de a nu mai reînnoi pașaportul românesc cetățenilor din stânga Prutului 

cărora le-a expirat documentul vechi și pe deasupra nu dețin și cetățenia română. 

Știrea este nereală, aberantă și utopică, pentru că orice cetățean Al Republicii 

Moldova care a primit pașaport românesc trebuia să fi obținut în prealabil cetățenia 

română. 

 

Nu poți deține așadar pașaport românesc dacă nu ești și cetățean român. Dar 

probabil că în conștiința multor cetățeni ai Republicii Moldova, știrea și-a produs și 

chiar propagat efectul. Nu toată lumea are cultură juridică, jurnalistul rus mizând 

pe faptul că informația va fi preluată ca atare de către populație și automat 

transformată în sentiment de revoltă și frustrare. 

 

Continuând falsificarea subiectului, autorul articolelor speculează și o 

ambiguitate a legii cetățeniei române și o transpune și pe aceasta într-un cadru care 

să determine revolta “etnicilor moldoveni” cu dublă cetățenie. Astfel, articolul 

incriminează autoritățile statului român că refuză să elibereze copiilor cu părinți cu 

dublă cetățenie, pașaportul românesc, pe motiv că certificatul de naștere nu este 

documentul suficient care să ateste cetățenia română. 

 

Este adevărat că legea 21 din 1991 nu este suficient de explicită în această 

privință dând naștere interpretării ei chiar funcționarilor de la ghișeele serviciilor 

de pașapoarte. Realitatea este că în câteva cazuri izolate părinții cu dublă cetățenie 

ai copiilor solicitanți au prezentat la ghișeu certificatele de naștere netraduse și 

nelegalizate la notariat. Problema a fost rezolvată ulterior întrucât analizată la 

nivelul forurilor ierarhic superioare a fost invocată Constituția României conform 

căreia, copilul cetățeanului român este la rândul lui cetățean român. Dar pentru 

publicația rusă scopul urmărit a fost mai presus decât evidența.  

 

Atacuri multiple împotriva SRI  

 

Serviciul Român de Informaţii este atacat pe mai multe coordonate, un rol 

central revenind parlamentarului Liviu Pleșoianu. Declarații ale acestuia sunt citate 

și interpretate de autorii propagandei originare din Kremlin pentru a imputa SRI-

ului o serie de presupuse abuzuri și abateri. În context, au fost atacați George 

Maior și Eduard Hellvig: „Și în cazul lui ambasadorului George Cristian Maior, 

Pleșoianu crede că era “absolut necesară și firească o poziție publică și FERMĂ” 

a ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu. 

 



“I-am solicitat direct, în nume propriu, o astfel de reacție. Ea n-a venit, deși 

e absolut strigătoare la cer atitudinea fostului Director SRI (actual ambasador 

în… SUA)!”, se revoltă deputatul PSD. 

 

Un alt caz rămas fără răspuns după audierile din Comisie este cel al lui 

Florian Coldea, în cazul căruia “era și este absolut necesară o poziție PUBLICĂ a 

Directorului SRI”, Eduard Hellvig, declară Pleșoianu. 

 

“Fostul Prim-adjunct SRI a sfidat la rândul său poporul român refuzând să 

se prezinte la audierile Comisiei de Anchetă — cu toate acestea, domnia sa predă 

sau va preda la Academia SRI”, constată Liviu Pleșoianu care întreabă “E în 

regulă acest lucru, domnule Hellvig?”.”207 

 

Însă, folosindu-se de persoana lui Chris Terhes, președintele Coaliției 

Românilor pentru Combaterea Corupție (este incert dacă persoana lui Terhes este 

utilizată drept reprezentat al românilor – prin descrierea organizației pe care o 

conduce, sau ca reprezentat al americanilor – prin titlul conferit și caracterizarea 

prezentată: „preotul american de origine română”), sunt punctate noi 

„probleme”:208 

- justiție penală administrată după acte secrete ale CSAT; 

- echipe mixte operative SRI — procurori care fac anchete penale, deși SRI-

ului îi era/este interzis expres prin lege să facă acte de urmărire penală; 

- protocoale secrete între Parchetul General și SRI al căror conținut nu-l 

cunosc cei care sunt anchetați cu “sprijinul SRI”; 

- SRI-ul a transformat instanțele în “câmp tactic”. 

 

Trebuie evidențiat că atacurile la adresa SRI nu sunt limitate în luna august. 

Un exemplu elocvent din luna septembrie titrează „Război total! Șef SPP: 

“Directorul SRI a ordonat execuția unui judecător”.” Materialul în cauză, care îl 

aduce în prim plan pe fostul șef al SPP, generalul Dumitru Iliescu, debutează 

afirmând că „SRI că a întreprins acțiuni de supraveghere informativă unor 

magistrați, oameni de afaceri, jurnaliști - “toate s-au făcut cu acceptul 

directorului SRI”.”209 
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Un alt element de dezinformare și de manipulare în vederea diminuării 

rolului NATO în securitate și al augmentării presupusului conflict inter-

instituțional datează din luna mai, în legătură cu contracararea tentativei de atac 

cibernetic. Fiind prezentate drept argumentele „cunoscutului veteran al 

informațiilor externe, Silvian Ionescu”, articolul citează: „“Însă altul e subiectul 

fierbinte. Cum adică “NATO și SIE? NATO nu comunică DIRECT! 

 

Nu înțeleg, dar e o nouă plată de polițe între SRI și SIE. NATO e o structură 

militară, nu are nici o noimă să corespondeze cu structura informativă internă. 

Așa cum cred că mai bine ar înghiți broaște vii cei din SRI decât sa recunoască că 

i-a ajutat SIE!”, a declarat Silvian Ionescu pentru blogul “În prima linie”.”210 

 

Conducerea SRI 

 

Caracterul conspiraționist al celor scrise în articole pe care le voi menționa 

în rândurile următoare este parte dintr-un efort constant regăsit în publicația pro-

rusă, anti-occidentală din Republica Moldova de a construi narativul conform 

căruia acțiunile Rusiei, atât pe plan militar cât și privite prin lupa războiului 

informațional, sunt imaginate de Occident, totul fiind o conspirație globalistă 

guvernată de interese obscure. 

 

Aceste sentimente se regăsesc întru totul în două analize apărute la începutul 

lunii octombrie în Sputnik Moldova, scrise cu ocazia discursului ținut de directorul 

SRI, Eduard Hellvig, la Universitatea de Vest din Timișoara, ținut pe 5 octombrie 

de Ziua Mondială a Educației. În cele spuse, directorul SRI a atras atenția asupra 

revizionismului rusesc și amenințarea reprezentată de acesta, menționând totodată 

rolul important al României în structurile euro-atlantice și ca stat european „aflat 

la granița estică a marii familii occidentale”211. 

 

În cadrul acestui discurs, directorul SRI a menționat și importanța valorilor 

liberale, a societății deschise, iar toate aceste elemente au creat cadrul perfect 

pentru reluarea ideilor menționate anterior. 

 

Ideile au fost atacate înarticolulintitulat „Structurile secrete românești 

dincolo de Karl Popper!”, unde este deplâns discursul directorului SRI, afirmându-

se că „fundamentele, originile intelectuale și tradiția serviciului secret sunt 
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apărarea unității, valorilor și identității naționale, nu promovarea unei filosofii 

globaliste, trans-naționale și străine spiritului românesc”212. Ionuț Țene, autorul 

analizei, atacă noțiunea de euro-atlantic atribuită de Eduard Hellvig Serviciului de 

Informații Român și lipsa caracterului național, afirmând că „ostructură de 

informații națională are rol de apărare, nu de disoluție trans-globală, pentru că un 

ofițer de informații jură pe Constituție pentru țară, popor și biserică. Orice altceva 

nu are legătură cu ‚Patria a priori’, nici cu România sau poporul român”213. 

 

Pierderea caracterului național este o noțiune menționată și într-un al doilea 

articol intitulat „Colegul meu din fruntea SRI își face treaba – denunță 

revizionismul rus’”214. Autorul afirmă în cadrul celor scrise că SRI-ul nu își 

servește scopul de apărare al interesului, ci și în schimb s-a alăturat globalismului 

reprezentat de figuri precum Soros în combaterea unor amenințări în fapt 

inexistente, precum revizionismul rusesc. Acesta menționează că „dragă Edi, tu 

chiar ești, vorbești serios? Revizionism rus, spiritual euroatlantic amenințat?! Eu 

știu că formarea ta ține 100% de Soroş, am și scris și demonstrate asta, dar, hai să 

fim serioși, Soros e un tip cu umor. Tu devii ridicol. Și periculos pentru 

România”215. 

 

Ambele articole atacă România în baza declarației directorului SRI asupra 

apartenenței României la structurile euro-atlantice și la valorile pe care acestea le 

reprezintă. Guvernul de la București este introdus astfel în aceeași mișcare 

conspiraționistă globală, condusă de așa-numite figuri obscure precum “Soroş”, al 

căror singur scop este distrugerea statului naţional. Rusia își găsește aici rolul de 

victimă, regăsindu-se aici între forțele globaliste, ce vor distrugerea suveranității 

statelor, și forțele naționale, ce luptă pentru interesul naţional și pentru menținerea 

valorilor și identității naționale. Aceasta a fost și este o temă recurentă, regăsită în 

diverse forme în alegerile din ultima perioadă din Europa.  

 

 

Armata României (şi cea a Republicii Moldova) 

 

La 20 septembrie 2017, un obuz a explodat în grădina unui locuitor din satul 

Cobuşca Veche, raionul Anenii Noi, în Republica Moldova. Incidentul s-a produs 

în momentul în care aveau loc aplicaţii pe poligonul de la Bulboaca, situat în 
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apropierea localităţii. De menţionat că, la baza militară de la Bulboaca era în plină 

desfăşurare exerciţiul militar „Scutul de Foc 2017”, la care au participat 300 de 

militari ai Armatei Republicii Moldova şi 20 militari români. 

 

Unele instituţii media, folosind acest incident, au promovat titluri false şi 

exagerate, chiar dacă, Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnaliști recomandă: 

crearea de titluri clare, fără ambiguităţi, redarea faptelor fără exagerări şi 

informarea cetăţenilor: scurt, brut, la obiect, neutru şi fără nuanţări. 

 

Dincolo de aceste recomandări, la 21 septembrie 2017, agenţia de ştiri 

„sputnik.md”, care este parte a Agenţiei Internaţionale de Ştiri Rossiya Segodnya,  

publică ştirea cu titlul: „Şi-au ieşit din minţi: La Bulboaca, militarii moldoveni şi 

români trag cu tunul în grădinile oamenilor” modificat ulterior în „La Bulboaca, 

soldaţii au tras cu tunul din greşeală în grădinile oamenilor.”216 

 

 
 

 

Autorii ştirii ne comunică despre faptul că la exerciţiul „Scutul de Foc 2017” 

participă 300 de militari ai Armatei Republicii Moldova şi 20 din România. 

Deocamdată, susţine sursa citată, responsabilii militari nu au precizat de unde este 

soldatul care a tras cu tunul în grădinile oamenilor din satul Cobuşca Veche: din 

Republica Moldova sau România. 

 

În acest fel, sputnik.md a dezinformat consumatorii de informaţie, 

alimentând panica şi îngrijorarea printre cetăţenii care nu ştiau ce s-a întâmplat cu 

adevărat la Cobuşca Veche. Este evidentă intenţia de a dezinforma şi a manipula, 

având în  vedere faptul că alte surse au tratat şi au reflectat corect incidentul 

privind explozia obuzului. 

 

 

Relaţiile dintre instituţiile statului  

 

Pe 14 octombrie 2017 un articol postat pe un portal de ştiri înregistrat în 

Republica Moldova propunea vizitatorilor un sondaj de opinie ce sugera destul de 
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evident că guvernul României s-ar afla sub controlul serviciilor secrete proprii sau 

chiar sub controlul unor instituții străine217. Este vorba de un sondaj (ce nu reflectă 

mereu poziţia redacţiei), dar este structurat într-un fel în care îndeamnă 

participanții la sondaj să se îndrepte către un anumit răspuns. 

 

În primul rând titlul apare sub forma unei concluzii mai degrabă decât a unei 

întrebări. În titlul „Sondaj: Guvernul, sub controlul serviciilor” nu apare nici un fel 

de semn de întrebare și virgula pusă după primul cuvânt accentuează a doua parte a 

titlului care face afirmația legată servicii. Mai departe sondajul conține o descriere 

lungă despre situația de la acea vreme (luna octombrie) din viața politică a 

României în care amintește tensiunile dintre diferite instituții ale executivului și din 

interiorul coaliției de guvernare. 

 

Apoi preia o declarație a unui parlamentar român care sugerează o cooperare 

dintre DNA și instituția președinției numită „noul binom”. Este o trimitere la un 

termen mai vechi „binomul DNA-SRI” folosit de anumite canale media românești 

pentru a descrie un presupus protocol de cooperare între SRI și DNA. 

 

Declarația este oricum una politică din care lipsesc argumentele logice, dar 

chiar și în contextul acestor declarații destul de iresponsabile nu se face nicio 

referite la serviciile secrete. Spre deosebire de vechiul „binom,” noul „binom” nu 

include serviciile secrete în definiția sa. 

 

De altfel nu este clar de unde autorul articolului a ajuns la această concluzie 

din moment ce parlamentarul de obicei vorbește „trinom” (președinția, DNA și 

Ambasada SUA la București) care la rândul lui nu include serviciile secrete218. 

Întrebarea la care se ajunge este “Credeți că guvernul a intrat sub controlul 

serviciilor și al “noului binom”?”. Pe lângă variantele clasice de răspuns „da”, „nu” 

și „nu știu” apare și o a patra opțiune care nu are nici o legătură cu textul: „Nu știu, 

dar țara nu e controlată din interior.” 

 

Din textul prezentat înainte de sondaj nu rezultă niciun fel de trimitere la o 

influență externă. Pe de altă parte din declarațiile parlamentarului în general 

aceasta poate fi dedusă însă, din moment ce acest lucru nu este prezentat în textul 

sondajului, nu se justifică nici prezența acestei variate de răspuns. Pare mai 

degrabă o încercare de a oferi o modalitate prin care poate fi atacată credibilitatea 

executivului român fără a fi invocate declarațiile, foarte dubioase, ale 
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11.10.2017, accesat 15.10.2017. 



parlamentarului român. În acest context nu este nicio surpriză că majoritatea 

persoanelor au preferat acestă ultimă variantă sau opțiunea „da”. 

 

Deși bazat pe o serie de declarații iresponsabile, dar reale, venite din partea 

parlamentarului român sondajul este clar structurat într-un fel în care îi permite să 

profite de aceste dispute politice interne pentru a prezenta o imagine a unui stat 

român ce nu se mai află sub control democratic. În acest caz principiala țintă este 

guvernul, dar se creează în general percepția că în România puterea este 

concentrată în mâinile unor instituții netransparente cum sunt serviciile secrete sau 

chiar agenții străine (nespecificate). 

 

Astfel este atacată direct credibilitatea democrației și a statului de drept în 

România. Nu este nimic subtil legat de modul în care este discreditat executivul și 

statul în sine. Acest tip de mesaj, care vine și pe fondul unor dispute politice 

interne, căută să inflameze tensiunile deja existente între susținătorii diferitelor 

partide și joacă rolul unei terorii a conspirației care scade încrederea în stat. 

 

Publicul țintă este format în primul rând persoanele interesate de declarațiile 

parlamentarului, însă sondajul se poate adresa oricui, mai ales dacă nu este la 

curent cu evenimentele și consideră sondajul și prezentarea sa drept surse 

verosimile de informație. În acest fel este prejudiciată nejustificat imaginea 

României atât pe plan  intern cât și pe plan extern (în rândul persoanelor vorbitoare 

de limba română ce pot citi acest sondaj). 

 

 

Războiul informaţional în formă brută – Atac la Academia Română 

 

În 2017, Sputnik.md s-a evidențiat ca unica platformă de presă din 

Republica Moldova (de limba română) care a avansat un atac direcționat împotriva 

LARICS, demers început imediat după lansarea departamentului la Academia 

Română, și s-a profilat ca instituție media care dorește să combată presupusul 

război informațional al centrelor de cercetare românesc și occidentale care doresc 

să combat exact războiul informațional al Rusiei. 

 

Pe 26 aprilie 2017, Institutul de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion 

I.C. Brătianu” al Academiei Române, condus de prof.univ. Dan Dungaciu, a lansat 

oficial Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional (LARICS) pentru 

România și Republica Moldova. În 2005, a fost înființat Centrul pentru Analiza 

Politicilor Europene / Center for European Policy Analysis (CEPA, sediu 



Washington și Varșovia), ONG recunoscut pentru studiile de caz privind războiul 

informațional al Federației Ruse după anexarea Crimeei în 2014.  

 

Menționăm că preocupările pentru studierea acestui tip de război au 

cunoscut o revelație și ascensiune în Europa, confruntată cu un “efect de trezire” 

după momentul Crimeea și conflictul din estul Ucrainei, încercându-se 

instituționalizarea, combaterea și prevenirea metodelor prin care Rusia a reușit 

modificarea frontierelor în Europa prin mijloace non-militare. Proiecte similare de 

alertare și deconstrucție a războiului informațional regăsim în Ucraina, prin 

proiectele StopFake.org și Telekritika Ukraine, CSIS (SUA), sau Open Estonia 

Foundation (Estonia), FIIA (Finlanda). 

 

Răspunsul publicației ruse Sputnik.md din R.Moldova a fost prompt la 

lansarea LARICS în România, iar o serie de articole începând cu aprilie 2017 sunt 

menite a decredibiliza instituția și pe reprezentanții săi, și odată cu aceștia 

rezultatul cercetărilor privind strategiile Rusiei în România și R.Moldova. În 

subsidiar, sunt atacate aluziv sau explicit Academia Română, președintele român 

Klaus Iohannis, iar România rezultă a fi, din perspectiva autorilor Sputnik, un 

executant al politicii SUA de generare de războaie, un intermediar în conflictul cu 

Rusia, așadar un lansator de ofensivă informațională asupra Chișinăului (asupra 

autorităților) și exemplu negativ în ajunul Centenarului Marii Uniri. 

 

Este posibil ca această ofensivă a Sputnik-ului să fie cumulată deliberat cu 

alte articole ce atacă România, ca parte a unui set de strategii care să inhibe ideile 

și acțiunile unioniste înainte de 2018. 

 

Un element pe care îl notăm ca relevant este conjugarea promptă a acestor 

articole Sputnik.md cu contextul - reluarea în luna Septembrie de către Sputnik a 

atacurilor împotriva LARICS, dar și prejudicierea imaginii CEPA, dobândesc 

profunde conotații geopolitice pe fond, care nu mai sunt direcționate exclusiv 

împotriva României. 

 

Menționăm că directorul CEPA, Wess Mitchel, a fost desemnat tot în luna 

Septembrie succesorul Victoriei Nuland la Departamentul de Stat american, și 

poziția sa va fi de Assistant Secretary of State on European Affairs and Eurasian 

Affairs. Pe  pe 28 septembrie 2017, acesta a fost validat de către Senatul american. 

Hotnews.ro amintește o declarație ce-i aparține lui Mitchel - România ca teren de 



confruntare între Occident si Rusia, unde democrația va fi testată mai dur ca în alte 

state.219 

 

Astfel, ofensiva de articole a Sputnik.md către publicul vorbitor de limba 

română îndeplinește roluri multiple de atac informațional. 

 

În sprijinul argumentului că Sputnik.md utilizează articole și citate selective 

în scop politic și împotriva României, stau alte publicații din R. Moldova, care în 

mod contrastant utilizează ca referință exact analize LARICS din România, și care 

atrag atenția asupra pericolului dezinformării sau al știrilor false din R.Moldova, în 

deplin asentiment cu experții LARICS. Exemplificăm cu Jurnal.md care în August 

preia 2 analize ale LARICS220 , Timpul.md care citează constant analizele sau pe 

experții LARICS începând cu luna Aprilie, Unimedia.md 221 , EstCurier.md 222, 

Vocea Basarabiei.md 223, 10TV.MD 224, Moldova.org 225și altele. 

 

Sputnik își face debutul cu acest gen de articole imediat după lansarea 

LARICS, prin editorialele “Pentru o instituție a statului, România a intrat în 

război!” (28 aprilie) și continuă cu”LARICS- un laborator care dezinformează, 

pretinzând că luptă cu dezinformarea” (26 aprilie)226,  “Dan Dungaciu, de la 

“Mișcarea” la Academie, dar permanent printre Servicii” (30 aprilie),  “Războiul 

informațional al “analistului” care bate recordul funcțiilor cu cântec” (30 aprilie), 

unde este portretizat negativ analistul LARICS Petrișor Peiu 227, “Cozmin Gușă, 

parte a războiului informațional al Academiei Române”228 (6 mai), “Ofensiva 

informațională asupra Chișinăului” (12 mai), continuate cu cele din Septembrie, 

ce vor fi analizate în paragrafele următoare. 

 

“Pentru o instituție a statului, România a intrat în război!” 229 
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Analiza Sputnik din seria intitulată auto-ironic “Mâna Moscovei”, cu autor 

Dragoș Dumitriu, deschide a paletă largă de atacuri multidirecționate spre 

România. Articolul reprezintă lansarea “combaterii” de către Sputnik a războiului 

informațional pe care Academia Română prin LARICS l-ar purta în fapt contra 

Rusiei. Academia ar reclama și întreține o paranoia a “războiului” dinspre Rusia, 

pe costul contribuabililor români. 

 

• Articolul critică asocierea unui subdepartament al Academiei Române cu 

termenul șocant și nejustificat de “război”\ 

 

• lansează atacuri la persoană în privința lui Dan Dungaciu, directorul ISPRI, 

și aluzive la adresa lui Petrișor Peiu ; în subsidiar la Sergiu Celac, Țîbrigan, 

Ion M. Ioniță, George Scarlat. Limbajul uzitat pentru directorul ISPRI 

coboară lexicul aproape de zona licențioasă: “limbajul unui șarlatan care 

vrea să ia banii oamenilor la târg pe diverse leacuri miraculoase” 

 

• LARICS este descrisdrept un instrument de detractare a Rusiei “prin 

crearea unei imagini de stat agresor pe cale mediatică, a serviciilor, a unei 

rețele de internauți plătiți, sau troli, în argoul “de socializare”. 

 

• Autorul critică sursele și conținutul uzitat de autorii articolelor LARICS 

sugerând că centrul de analiză nu poate monopoliza adevărul, precum și 

inutilitatea studierii de către LARICSa unor teme irelevante pentru publicul 

român privind Rusia.  

 

• Analiza face sugestii de ilegalitate la adresa activității centrului, în baza 

concluziilor analizelor LARICS, unde s-ar încălca drepturile omului. În plus, 

își fac loc amenințări voalate ale autorului știrii: “Cred că e pur și simplu un 

artificiu pentru o șarlatanie, dar care poate lua și întorsături periculoase.” 

 

• Sunt sugerate printr-o serie de nominalizări de oameni de afaceri posibile 

finanțări misterioase, ilegale pentru LARICS,altele decât fondul Academiei 

Române și Fondul Recurent al Donatorilor. Autorul citează o sumă de 

oameni de afaceri care prin legături indirecte ar putea avea legătură cu 

sponsorizarea proiectelor LARICS, mergând cu sugestiile până la implicarea 

serviciilor secrete românești în ofensiva împotriva Rusiei, prin intermediul 

acestui centru. 

 



Remarcăm nota personală de tratare a subiectului de către autorul știrii, 

redactată subiectiv și persiflant, și nu prin argumente bazate pe conținutul punctual 

al publicațiilor LARICS, care lipsesc în fapt din corpul articolului Sputnik. O suită 

de teme sunt înglobate în cadrul acestui articol : 

 

• decredibilizarea instituției Academiei Române, începând cu “stupiditatea 

denumirii LARICS” și punerea la îndoială a surselor la care fac apel 

contribuitorii LARICS. De asemenea, este pusă la îndoială calitatea 

mangementului Academiei care alegesă-l susțină pe Dan Dungaciu și un 

proiect de tratare a războiului informațional de o manieră presupus 

imorală și ilegală. 

 

• transformarea victimei în agresor – România de fapt concepe un război 

informațional la adresa Rusiei, deși autoritățile s-ar putea concetra pe 

cauzemai pragmatice – de aici și aluzia la contribuabilii români care 

cotizează la proiectele “ilegale” ale Academiei. 

 

• Prin atacurile la persoana membrilor LARICS, prin ironiile autorului se 

urmărește bagatelizarea sau minimalizarea produselor de cercetare pe 

care LARICS le creează. De la ironizarea terminologiei “geopolitica 

neîncrederii”, pânăla utilizarea unor termeni colocviali pentru descrierea 

experților români, Sputnik urmărește și punerea la îndoială a calităților 

profesionale ale experților români. 

 

• Presupusa problemă a finanțării a ISPRI și a LARICS este asimilată unei 

oculte a seriviciilor secrete și a unor conexiuni indirecte cu oameni de 

afaceri români – aceasta are drept scop sedimentarea unei neîncrederi 

publice în instituție și inocularea unu caracter insidios și lipsit de 

credibilitate al LARIC pentru spațiul public al României și al Republicii 

Moldova. 

 

• Constatăm o pretinsă tentativă de echilibrare a pozițiilor autorului 

Sputnik, care citează pe Valentin Stan printr-o declarație în care acesta nu 

recomandă scrierile directorului ISPRI, și apoi o zonă neutră unde 

Dragoș Dumitriu precizează că “i-au plăcut” articolele Mihaelei Nicola și 

ale lui Bogdan Ficeac. Scopul este de a oferi o notă de credibilitate 

propriului său articol, care în fapt n-ar fi îndreptat discreționar împotriva 

LARICS. 

 



• Pe fond, articolul maculează imaginea României, prin recurentele referiri 

la “autoritățile române”, “instituțiile române” sau la Academia Română, 

care în mod deliberat generează o paranoia a unui “război informațional” 

al Rusiei împotriva României, și care prin incompetență, manipulare și 

agresivitate față de Rusia, se subînțelege, nu reprezintă un model pentru 

R.Moldova.  

 

Miza este cu atât mai importantă cu cât studiile LARICS sunt preluate de 

majoritatea agențiilor de știri online din R.Moldova care nu sunt rusofile. 

 

“Ilegal în România: instituții care instigă la încălcarea drepturilor 

fundamentale”230 

 

Articolul continuă seria intitulată “Mâna Moscovei” și seria de atacuri la 

adresa CEPA dar și la departamentul Academiei Române, LARICS. Autorul 

Dragoș Dumitru susține că: 

 

- Multiple ilegalități se se petrec în spatele unor instituții și ONG-uri 

occidentale, care nu ar dori să-și desconspire finanțatorii. Acestea ar fi create 

și sponsorizate de către CIA (Central Intelligence Agency, SUA). 

 

- CEPA este criticată pentru că ar fi finanțată din fonduri private și pentru că 

ar fi destinată doar atacurilor la persoană, la publicații sau ONG-uri cotate 

drep rusofile, prin modificarea și interpretarea istoriei. 

 

- Este reiterat carcacerul ilegal pe care atât CEPA, cât și LARICS l-ar avea -  

“Sub umbrela artificială a “apărării contra războiului hibrid” se petrec 

fapte ilegale, atât atacurile de care vorbeam, dar și tentative clare de 

izolare și excludere a celor care, repet, își exercită dreptul legal la opțiune, 

atitudine și exprimare”, “cazul “LARICS”, o instituție finanțată de statul 

român prin intermediul Academiei Române — și care atrage astfel cea mai 

importantă instituție a științei și culturii într-o manevră politică nu doar 

imundă, dar și ilegală.” 

 

- Autorul compară practica programatică a acestor laboratoarede studiu al 

războiului informațional cu nazismul: “teoriile și strategiile imaginate de 

Hitler, Goebells, Rosenberg și compania de “război hibrid” a Reich-ului; și 
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6.09.207, accesat 28.09.2017. 



cei de atunci găsiseră o etnie vinovată de toate relele și pericolele, ca și cei 

de acum”. 

-  

- este utilizat atacul la persoană împotrova jurnalistuluiRobert Turcescu și a 

Corinei Rebegea, director al US-Romania Initiative (CEPA), cu ironii în 

limbaj colocvial “sintagma” sunete rebegite” face aluzie la autoarea 

articolului, o anume Corina Rebegea”. 

 

- autorul critică prezența trolilor anti-ruși, personaje care publică tot felul de 

“informații bombă” sau “dezvăluiri” fără acoperire — și în același timp 

insultă fără rușine”, și sugerează că ar putea fi chiar membri CEPA. 

 

- Este citată constant Beatrice Mcartney, prezentată drept comentatoare de 

politică externă, care ar fi devenit ținta unor atacuri ale CEPA, în urma 

cărora și-a dat seama că este urmărită de CIA. Concluziile acesteia ar fi că 

politica SUA este de creare deliberată de conflicte, iar numai datorită 

președintelui rus Vladimir Putin nu a izbucnit al treilea război mondial: 

 

“Beatrice denunță stilul de lucru al acestei “instituții” dedicate “Națiunilor 

captive din Europa Centrală și de Est” (!!): “Activități de mahalageală obsesivă 

pe tema „ce răi sunt rușii” și „ce bune și minunate sunt instituțiile politice și de 

inteligență americane” , “Iar daca cel de-Al Treilea Război Mondial încă nu a 

izbucnit ar trebui să-i mulțumim lui Putin, că a avut răbdarea, inteligența, 

diplomația și știința de a evita toate provocările SUA pentru declanșarea unui 

război nuclear”. 

 

Intoxicare : persoana Beatrice Mcartney nu a putut fi identificată pe surse 

publice online la finalul monitorizării (30 septembrie),ci doar în baza unui cont de 

Facebook, de unde publică în limba română, numele fiind probabil unul fictiv. 

Corina Rebegea o reperează ca fiind un fervent troll pro-rus.231 

 

Articolul perseverează în linia atacurilor multidirecționate, vizând 

concomitent decredibilizarea uneia dintre primele entități (CEPA) care se dedică 

studiului și combaterii războiului informațional al Rusiei, ca parte a războiului 

hibrid, de după anexarea Crimeei. Autorul menține limbajul colocvial, aprecierile 

personale și lipsa argumentației în atacul său, prin absența exemplelor concrete 

care ar justificarăzboiul informațional al CEPA și LARICS împotriva Rusiei, 

precum și natura ilegală a finanțărilor acestor instituții. 
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În substrat, nu se sugerează doar corelarea instituțiilor “manipulatoare” cu 

finanțe oculte ale României și pretențiile acesteia la R.Moldova în ajun de 

Centenar, ci oferă un culoar geopolitic, menit a ponegri Occidentul, a promova 

teoria conspirației și războiul pe care SUA l-aravansa împotriva Rusia prin 

manipulări, finanțări ilegale, via intermediari precum CEPA sau state ca România. 

 

Iohannis, pus la zid – acum este obligat să reacționeze232 

 

Articolul scris de Dragoș Dumitru preia o știre din publicația românească 

Cotidianul privind un apel semnat de 84 de academicieni, reapărut pe website-ul 

Academiei Române după ce publicația anunțase că Președinția României ceruse 

instituției să-l elimine.Se face referire la apelul Academiei din februarie 2017 

“către poporul român și către instituțiile fundamentale ale statului, pentru apărarea 

integrității și a unității statului român”, și care ar fi fost scos de pe site-ul 

Academiei Române, la cererea expresă a Președinției. Știrea Sputnik.md neglijează 

să precizeze contextul în care acel apel a fost lansat, in mijlocul protestelor anti-

corupție din România. 

 

Autorul preia cu repetiție felii din fluxul mediatic românesc, din varii 

publicații sau persoane cu mai puțină relevanță publică dar care atacă instituțiile 

sau pe oficialii români și prezintă o imagine sumbră, neatrăgătoare a României, și 

le metamorfozează în subiecte fertile de atac secvențial la adresa României. 

 

Editorialul revine la tema “Academia Română”, de această dată prezentând 

instituția nu ca sursă de atac la Rusia, ci ca o victimă a președinției, în fața 

“ordinelor” primite de la Klaus Iohannis, care s-ar fi imixionat nepermis și care 

poate compromite statul român. Sunt țintite și posturile de televiziune românești 

Digi 24, Realitatea TV, precum și Serviciul Român de Informații și Direcția 

Națională Anti-corupție. 

 

În succesiune, autorul face referire la LARICS și conexiunea preuspusă a 

acestuia “chiar și cu servicii secrete”. Această legătură este invocată pentru a ataca 

membrii LARICS care sunt prezenți la posturile de televiziune menționate, “la 

dezbateri cu caracter profund politizat, dar și cu atitudini extreme, vehemente, în 

chestiuni de importanță internațională. Cu alte cuvinte, sub umbrela și pe banii 

Academiei funcționează asemenea personaje!” 

                                                           
232Dragoș Dumitriu, Iohannis, pus la zid - acum este obligat să reacționeze,sputnik.md, 12.09.2017, accesat 

28.09.2017. 



 

Remarcăm din nou apelul la banii contribuabililor români pentru o instituție 

care ar promova un “îndoielnic calitativ” LARICS, într-o perioada de majorare a 

prețurilor în România (luna Septembrie). 

 

Atacurile articolului marșează pe aceeași direcție a maculării imaginii 

instituțiilor prime ale României, lovește în așa-numita politizare impusă de 

președinția română și atacă, cu redundanță, LARICS. Semnalăm aceeași abordare a 

autorului - pentru a-și echilibra critica vehementă și pentru a adăuga credibilitate în 

aprecierile sale, lasă un spațiu liber privitor la Klaus Iohannis, care poate nu a știut 

de acțiunea consilierul său, Dumitru Constantin, de a da indicații Academiei.  

 

Lipsa de consecvență a Sputnik.md în caracterizarea Academiei Române 

(acum portretizată ca for reprezentativ) și utilizarea discreționară a datelor factuale 

(pentru a servi scopului autorului de a ataca oficiali/instituții române) se remarcă 

prin schimbarea adjectivelor atribuite Academiei, în contrast cu articolele sale 

anterioare din Septembrie: 

 

“Azi, Cotroceniul este egal cu: nesocotirea statutului celui mai reprezentativ 

for al ştiinţei şi culturii româneşti — Academia Română”, alt motiv pentru care 

președintele trebuie să dea explicații.” 

 

 

Concluzie 

 

De multe ori aceste atacuri vizează indirect SUA şi UE cu scopul de a le 

reduce credibilitatea, mai ales în faţa publicului din Rusia şi a celui din Republica 

Moldova (pentru a opri posibila extindere a UE sau NATO). Mai mult, se limitează 

la stat şi reprezentanţi ai acestuia şi se feresc să atace poporul român. 

 

Chiar şi în aceste condiţii atacurile se folosesc de România şi, implicit, 

imaginea statului român şi a instituţiilor sale pentru a-şi demonstra punctul de 

vedere. Aduc astfel un prejudiciu complet nejustificat imaginii României prin 

prezentarea de informaţii parţial sau complet false. 

 

Criticile justificate sunt benefice însă cultivarea neîncrederi în instituţiile 

statului pe baza unor terorii conspiraţioniste pot avea afecte negative asupra 

societăţii în ansamblu pe plan intern, sau pot afecta negativ relaţia dintre două state 

sau dintre populaţiile acestora. În acest fel pot fi create prejudecăţi, frici iraţionale 



şi/sau rupturi în interiorul unei societăţi sau între mai multe societăţi. Din acest 

motiv trebuie identificate şi evidenţiate pentru ceea ce sunt de fapt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Atac la Români și la identitatea românească 
 

Limba moldovenească la convergența dintre pseudo-

identitate și tezismul propagandistic anti-românesc 

 
Narciz Bălășoiu* 

 
* La monitorizare și redactarea diferitelor componente au contribuit:Narciz Bălășoiu, Olga 

Guțuțui, Diana Bărbuceanu 

 

 

Limba reprezintă un element esențial de fundamentare a oricărei teorii 

identitare, iar strategii din spatele acțiunilor de propagandă rusă înțeleg pe deplin 

acest aspect. În atare context, se încearcă relativizarea unor linii filiale în cheie 

naționalistă, concomitent cu trivilizarea modelului integraționist dizolvant pe care 

Occidentul (cu precădere Uniunea Europeană) l-a propus României. 

 

Silogismele, clișeele și interpretările abuzive  exced argumentația întemeiată 

factual, astfel că se ajunge la concluzii paradoxale prin care orice vorbitor de limbă 

rusă devine automat membru al etniei – pe cale de consecință cade în sarcina 

Rusiei implicarea în gestionarea destinului acestor comunități. La antipod este 

enunțată lipsa de responsabilitate a Bucureștiului care și-a abandonat diaspora în 

brațele Occidentului cinic și rapace, astfel că nu se poate vorbi despre conservarea 

unei identității atâta timp cât principala îndeletnicire a acestei comunități este 

cerșetoria. 

 

Mai mult decât atât, cutiile de rezonanță ale propagandei răsăritene introduc 

argumente pseudojuridice în dispută, calificându-i drept trădători pe cei care 

atentează la patrimoniul identiar de sorginte „moldovenistă”. Așa se face că 

inițiativa Chișinăului de a remedia constituțional o aberație notorie, precum teoria 

schizoidă a limbii moldovenești, este întâmpinată de avatarii propagandei cu 

formulări dintre cele mai contondente. 

 

Structura și profilul diferitelor minorități de pe teritoriul Republicii Moldova 

sunt prezentate într-o manieră tendențioasă, supralicitând numărul etnicilor ruși 

prin inducerea și adâncirea unor confuzii legate de ponderea comunității ruse în 



această anvelopă. Se vorbeste adesea despre rusofoni, desi această titulatură este 

untilizată într-un mod vădit arbitrar, întrucât cunoașterea limbii ruse nu tranformă 

persoana în cauză, de o manieră intrinsecă, în membru al comunității minoritare 

ruse. 

 

Formulele sugerate de propaganda rusă în diversele publicații, forumuri de 

dezbateri, ori pe platformele de socializare comportă implicații mai profunde și 

sunt adesea utilizate pentru a întreține un discurs belicos la adresa eventualelor 

tendințe de asimilare prezumtiv manifestate de către România. Este cunoscut faptul 

că în doctrina militară a Federației Ruse se face vorbire despre apărarea rușilor, 

rusofonilor și compatrioților de pretutindeni ca misiune sacrosantă a statului 

aparținător în relația cu resortisanții. 

 

Astfel, deși maxim 18-20 de procente sunt etnici ruși, prin procesul de 

rusificare la care au fost supuși inclusiv românii și ucrainienii se propagă astăzi 

ideea unei robuste minorități ruse care conform documenteleor programatice ale 

Federației Ruse pot face obiectul unei operațiuni militare salvatoare din partea 

statului aparținător233. 

 

Eficiența propagandei rusești și a strategiilor informaționale agresive sunt 

recunoscute chiar și de membri ai autorităților pro-occidentale, care admit faptul că 

procesul de rusificare a fost unul real, fiind oferit exemplul comunității ucrainene, 

care în urma recensământului din 1989  s-a declarat ca fiind în proporție de 13% 

din totalul cetățenilor Republicii Moldova. 

 

La fel de important, cercetările sociologice au relevat faptul că doar 10 

procente din etnicii acestei minorități au declarat ucraineana ca limbă maternă, 

restul fiind vorbitori de limbă rusă. Trecerea la grafia latină, frecventarea presei 

scrise de limbă rusă cu influențele doctrinare asociate, și subsecvent vizionarea 

posturilor de televiziune cu politică editorială disctată de Moscova a condus la o 

rusificare ce nu poate fi ignorată. 

 

Pe această realitate, a fost grefat un narativ deosebit de periculos, 

reprezentând pe fond o încercare de „rebrenduire” și aglutinare identitară a unor 

comunități care pe fond au ca numitor comun doar faptul că vorbesc limba rusă – 

realitate construită inclusiv de Rusia prin alimentarea unor discriminări234. 

                                                           
233Publica.md, "Subiectul minorităţilor naţionale este unul politizat", https://www.publika.md/subiectul-

minoritatilor-nationale-este-unul-politizat_1899021.html, accesat iunie 2017. 
234 httpt://cersipamantromanesc.wordpress.com, „Propaganda rusă si rusificarea continuă în Republica Moldova 

până în zilele noastre. ”Moldovenismul”ca armă de deznaţionalizare a românilor basarabeni şi de propagandă 

https://www.publika.md/subiectul-minoritatilor-nationale-este-unul-politizat_1899021.html
https://www.publika.md/subiectul-minoritatilor-nationale-este-unul-politizat_1899021.html


 

În acest context, articole de presă, ori comentarii ale unor „cititori” 

acreditează ideea drepturilor chiar de sorginte juridică pe care Moscova și le 

rezervă în raport cu evoluțiile interne din Republica Moldova, insinuând pe tonuri 

mai mult sau mai puțin agresive că declanșarea unor procese de schimbare 

profundă a traiectoriei Republicii Moldova, și Transnistriei prin excelență, poate 

constitui factorul declanșator al unei intervenții în forță la care, în mod evident, 

Republica Moldova și partenerii săi nu ar putea face față. 

 

 

În susținerea acestei teze sunt menționate, adesea ironic, scenariile Georgian 

și ucrainean, când viteza halucinantă cu care a avansat armata rusă în teritoriile cu 

pricina arată slăbiciunea militară a flancului european de răsărit.   

 

Concomitent cu supralicitarea în cheie propagandistică a forței militare a 

Federației Ruse, sunt aduse în discuție disensiunile din interiorul blocului 

comunitar care se vor vădi în contextual unei confruntări militare între cele două 

blocuri. În altă ordine de idei, occidentalii, România și, subsecvent, Republica 

Moldova nu se pot baza unii pe alții, iar în cazul invocării clauzei de solidaritate 

(Articolul 5) Chișinăul va rămâne descoperit în fața avalnșei rusești, cum de altfel 

s-a întâmplat în cazul președintelui georgian care s-a bazat pe promisiunile 

Secretarului de stat al SUA de la acea vreme. 

 

Se invocă de asemenea, obsesiv teza conform căreia timpul scurs până la o 

dislocare propriu zisă a trupelor aliate ar permite Federației Ruse să întreprindă cu 

dezinvoltură acțiuni militare în spațiile vizate.   

 

 

Anunțul privind trimitereaProiectului de lege cu privire la modificarea 

articolului 13 din Constituție spre avizare Curții Constituționale - motiv de 

manipulare şi dezinformare a opiniei publice 

 

 La data de 12 octombrie 2017, liderul Fracțiunii Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, Tudor Deliu, anunța că proiectul de lege privind 

modificarea articolului 13 din Constituție prin înlocuirea sintagmei„limba 

moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” cu sintagma „limba română” va 

                                                                                                                                                                                           
antiromânească”, https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/07/25/propaganda-rusa-si-rusificarea-continua-

in-republica-moldova-pana-in-zilele-noastre-moldovenismulca-arma-de-deznationalizare-a-romanilor-basarabeni-si-

de-propaganda-antiromaneasca, accesat iulie 2017. 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/07/25/propaganda-rusa-si-rusificarea-continua-in-republica-moldova-pana-in-zilele-noastre-moldovenismulca-arma-de-deznationalizare-a-romanilor-basarabeni-si-de-propaganda-antiromaneasca
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/07/25/propaganda-rusa-si-rusificarea-continua-in-republica-moldova-pana-in-zilele-noastre-moldovenismulca-arma-de-deznationalizare-a-romanilor-basarabeni-si-de-propaganda-antiromaneasca
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/07/25/propaganda-rusa-si-rusificarea-continua-in-republica-moldova-pana-in-zilele-noastre-moldovenismulca-arma-de-deznationalizare-a-romanilor-basarabeni-si-de-propaganda-antiromaneasca


fi expediat Curții Constituționale spre avizare235. Au fost înregistrate cele 34 de 

semnături necesare, a mai anunțat sursa citată, enunţând numele tuturor deputaţilor 

care au semnat proiectul nominalizat. 

 

 Totodată, este de menţionat că la data de 5 decembrie 2013 Curtea 

Constituțională a decis că în Republica Moldova se vorbește limba română. 

„Curtea Constituțională hotărăște: 

 

1. În sensul preambulului Constituției, Declarația de Independență a Republicii 

Moldova face corp comun cu Constituția, fiind textul constituţional primar şi 

imuabil al blocului de constituţionalitate. 

 

2. În cazul existenței unor divergențe între textul Declarației de Independență și 

textul Constituției, textul constituţional primar al Declarației de 

Independență prevalează. 

 

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi suspusă nici unei căi de atac, 

intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”, se spune în textul hotărârii236. 

 

 Prin urmare, limba română este indubitabil limba de stat a Republicii 

Moldova. 

 

 De îndată ce a fost făcut anunțul, în mijloacele de informare s-a dat 

startul discuțiilor controversate. În special, s-au evidențiat știrile/articolele care vin 

cu poziții contra acestui proiect de lege: s-au adus critici proiectului propriu zis, au 

fost criticaţi/atacați cei 34 de semnatari ai proiectului, însă sub nici o formă nu s-a 

amintit despre Hotărârea Curţii Constituţionale din 5 decembrie 2013. Titlurile şi 

comentariile exagerate au prevalat. 

 

 În acest context, portalul noi.md a publicat o știre cu titlul: Опубликован 

список депутатов, подписавшихся за ликвидацию молдавского языка в 

Конституции237(A fost publicată lista deputaților care au semnat pentru 

                                                           
235www.pldm.md, “PROIECTUL DE MODIFICARE A ART.13 DIN CONSTITUȚIE VA FI TRIMIS SPRE 

AVIZARE CC, http://pldm.md/stiri/9385-proiectul-de-modificare-a-art-13-din-constitutie-va-fi-trimis-spre-avizare-

cc //, accesat septembrie 2017. 
236www.lex.justice.md, “HOTĂRÎRE Nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din 

Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (Sesizările 

nr. 8b/2013 şi 41b/2013)”, http://lex.justice.md/md/350850/ , accesat august 2017. 
237www.noi.md, “A fost publicată lista deputaților care au semnat pentru lichidarea limbii moldovenești în 

Constituție”, 

http://www.pldm.md/
http://www.lex.justice.md/
http://lex.justice.md/md/350850/
http://www.noi.md/


lichidarea limbii moldovenești în Constituție). Chiar în lead-ul ştirii se dă 

calificativul de „scandalos” acestui proiect de lege: „Liderul fracțiunii 

parlamentare a PLDM, Tudor Deliu, a prezentat lista cu 34 de deputați care au 

semnat proiectului de lege scandalos.” 

 

 Urmeazănumele celor 34 de deputați semnatari ai proiectului de lege 

într-o adevărată listă neagră a rușinii, promovată de instrumentul mass media 

menționat. Subsecvent, autorii știrii susțin:Согласно всем опросам 

общественного мнения, абсолютное большинство граждан Молдовы 

считают государственным языком - молдавский.(Potrivit tuturor sondajelor, 

majoritatea absolută a cetățenilor Moldovei consideră că limba de stat este 

moldovenească.) Lipsește însă o sursă care ar confirma rezultatele sondajelor la 

care face referinţă noi.md. 

 

 Același titlu238 îl regăsim pe un alt portal de ştiri: bloknot-moldova.md, 

care la unison cu noi.md vorbește despre ,,lichidarea limbii moldovenești,, și 

despre sondajele, potrivit cărora, majoritatea absolută a cetățenilor consideră că „în 

țara noastră se vorbește limba moldovenească”. 

 

 Ambele știri sunt însoțite de comentarii, atât pro cât și contra modificării 

propuse. Unul dintre comentatori susține că deputații semnatari ai proiectului ,,nu 

sunt doar o listă de oameni care se pronunță pentru recunoașterea limbii române 

drept limbă de stat, sunt o listă de trădători și agenți pro-români care în mod 

obraznic ajunși în Parlamentul moldovenesc votează legi pentru lichidarea statului 

nostru – Moldova,, (Уважаемые граждане Молдовы, это не просто список 

людей которые выступают за признание румынского языка государственным, 

это список предателей и про-румынских агентов нагло засевших вв 

молдавском парламенте и принимающих законы за ликвидацию нашего 

государства- МОЛДОВА!!! […]) 

 

 Pe același forum se afirmă susține că pentru astfel de propuneri 

politicienii trebuie plasați în penitenciar, asemeni trădătorilor de patrie. (За такие 

предложения нужно сажать в тюрьму, как предателей родины! […]). Un alt 

comentator afirmă: „de ce să pierdem timpul – pur şi simplu distrugeţi tot ce se 

asociază cu cuvântul moldovenesc, […] aţi ieşit la tribune şi rescrieţi istoria, 

                                                                                                                                                                                           
http://noi.md/ru/news_id/249526%20//accesat%20la%20data%20de%2012.10.2017http://noi.md/ru/news_id/24952

6%20//,  accesat septembrie 2017. 
238www.bloknot-moldova.md, “A fost publicată lista deputaților care au semnat pentru lichidarea limbii 

moldovenești în Constituție”, http://bloknot-moldova.md/news/opublikovan-spisok-deputatov-podpisavshikhsya-za-

l-892515%20/accesat%20la%20data%20de%, accesat septembrie 2017. 

http://noi.md/ru/news_id/249526%20/accesat%20la%20data%20de%2012.10.2017http:/noi.md/ru/news_id/249526%20/
http://noi.md/ru/news_id/249526%20/accesat%20la%20data%20de%2012.10.2017http:/noi.md/ru/news_id/249526%20/
http://www.bloknot-moldova.md/
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distrugând moştenirea strămoşilor, împărţiţi poporul în caste, vi s-a încredinţat să 

guvernaţi cu ţara pentru a o dezvolta, dar nu pentru a o distruge” (… чего 

мелочится - просто уничтожте все, что связано со словом молдавский, […] 

вылезли на трибуны и переписываете, историю, ууничтожая наследие 

предков, делите народ на касты, вам доверили страной управлять, 

направлять, руководить, поднимать, развивать, а не уничтожать.) Printre 

comentarii identificăm şi sintagmele: „lichidarea statului”, „în Republica Moldova 

înfloreşte marasmul”, „]n această ţară conduc oameni de profesie români”.  

 

 Observăm că în reflectarea acestui subiect, autorii materialelor 

jurnalistice au folosit titluri exagerate şi calificative denigratoare, în acelaşi timp, 

evitând să facă referinţă la Hotărârea Curţii Constituţionale din decembrie 2013. 

 

 

Diaspora românească este ostracizată și servește drept contraexemplu 

„modelului de responsabilitate” promovat de Federația Rusă 

 

Problema românilor plecați la muncă în afara granițelor este o temă extrem 

de actuală ce a stârnit ample dezbateri de-a lungul timpului. Desigur, migrația este 

o realitatea ce va continua să se manifeste atâta timp cât bunăstarea va rămâne    - 

pentru o mare categorie dintre cetățeni - un deziderat iar dezvoltarea economică o 

caracteristică atribuită doar către anumite regiuni ale țării.  

 

Deși soarta românilor din diaspora a făcut de nenumărate ori obiectul unor 

adevărate scandaluri mediatice în presa națională și chiar internațională, cazurile 

nu trebuie generalizate.  

 

Unele trusturi mediatice de la Chișinău de filiație rusă au speculativ din plin 

aceste situații. Ziarul Sputnik a ales în ultima perioadă cele mai bombastice titluri 

dedicate temei cu pricina. Subiecte precum inapetența autorităților de la București 

de a acorda mai mult atenție problemelor cetățenilor români din diaspora sau 

acuzațiile presei internaționale cum că „România există din contul cerșitului în 

Europa”, reprezintă doar câteva dintre subiectele predilecte ale agenției de presă 

Sputnik. 

 

Se impune în acest sens enunțarea câtorva dintre articolele cu pricina pentru 

a observa inadecvarea autorilor în raport cu realitatea ori utilizarea unor titluri 

supralicitate al căror conținut de multe ori nu se regăsește în cadrul textului.  

 



Spre exemplu, în articolul „Repatrierea diasporei: 70% dintre români 

vor să revină, dar nu sunt încurajaţi”239,autorul textul argumentează în favoare 

faptului că 70% dintre românii care muncesc în străinătate îşi doresc să se întoarcă 

în ţară, însă ei nu sunt încurajaţi de autoritățile române să facă acest lucru. În acest 

sens, potrivit articolului, deşi Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni 

urmărește să promoveze identitatea românească, totuşi, ea îi face pe românii din 

străinătate să se obișnuiască cu ideea că trăiesc departe de țară. 

 

Comentariile cititorilor la articolul cu pricina sunt scrise în aceeași tonalitate, 

ele constituind în acest sens un răspuns la problematica abordată de autor. De 

asemenea, diverși utilizatori încurajează în mesajele lor ca românii să rămână în 

străinătate de vreme ce autoritățile de la București nu sunt capabile să le asigure un 

trai decent.  

 

În articolul intitulat „Presa daneză: România există din contul cerșitului 

în Europa”240 se prezintă câteva exemple ale unor sate sărace din România, 

menționându-se că cea mai mare parte a locuitorilor de aici supraviețuiește din 

contul muncii și sărăciei din Europa de Vest și țările scandinave. Totuși, titlu 

articolului este cu mult deplasat în raport cu textul. 

 

Mai mult decât atât, nu se aduce nici un comentariu viabil care să ateste că 

această problematică constituie un subiect dezbătut de presa daneză. În consecință, 

conținutul articolului nu are nicio legătură cu titlul utilizat care încearcă să inducă 

într-un mod insidios că întreaga populație daneză ar acuza România că trăiește din 

cerșit. 

 

„Sondaj: Mai mult de jumătate din cehi îi urăsc pe români”241 este titlul 

unui articolul care aduce în discuție datele unui sondaj de opinie realizat de Centrul 

de Cercetare a Opiniei Publice din Cehia (CVVM). Astfel, potrivit sondajului peste 

54% din respondenți au arătat o antipatie față de români. 

 

Totuși, acestea sunt cercetări sociologice care nu utilizează o metodologie 

riguroasă, fiind cunoscute curentele eurosceptice care se încearcă a fi legitimate 

prin astfel de pârghii atractive mediatic. Astfel, se încearcă acreditarea ideii că între 

                                                           
239 www.sputnik.md, „Repatrierea diasporei: 70% dintre români vor să revină, dar nu sunt încurajaţi 

https://ro.sputnik.md/diaspora/20170714/13571271/repatrierea-diasporei-dintre-romani-vor-sa-revina-

incurajati.html, accesat iulie 2017. 
240www.sputnik.md, „Presa daneză: România există din contul cerșitului în Europa 

https://ro.sputnik.md/diaspora/20170707/13473950/presa-daneza-romania-cersit-europa.html”, accesat august 2017. 
241www.sputnik.md, „Sondaj: Mai mult de jumătate din cehi îi urăsc pe români”, 

https://ro.sputnik.md/society/20170428/12402274/sondaj-romani-cehia.html, accesat august 2017. 

https://ro.sputnik.md/diaspora/20170714/13571271/repatrierea-diasporei-dintre-romani-vor-sa-revina-incurajati.html
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popoarele Uniunii Europene tronează o atmosferă de respingere și desconsiderare, 

astfel că Uniunea nu este întemeiată pe un set de valori autentice.  

 

Exemple de articole cu caracter tendențios ale agenției de presă Sputnik la 

adresa țării noastre sunt multiple și pot continua, astfel că războiul informațional 

declanșat de Moscova este în plină desfășurare, România constituind pe mai 

departe o țintă predilectă. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Atacarea elementului identitar al limbii române în mediul 

on-line din Republica Moldova 

 
Irina Iacovoiu* 

 
* La monitorizare și redactarea diferitelor componente au contribuit:Irina Iacovoiu, Lavinia-

Maria Savu și Olga Guțuțui. 

 

O pluralitate de teme privind România și interesele sale strategice au fost 

redate în mod tendențios de o sumă de mijloace media din Republica Moldova 

(RM), deopotrivă de posturi de radioteleviziune, trusturi de presă scrisă și site-uri 

web de știri sau bloguri, de la declararea independenței celui din urmă stat, la 27 

august 1991, și chiar cu mult înainte de acest eveniment. Cu toate că propaganda, 

dezinformarea, nu reprezintă o problematică aparținând exclusiv secolului XXI, 

odată cu dezvoltarea tehnologiilor informatice, cu multiplicarea mass-media și 

transpunerea acestora în mediul virtual, odată cu dezvoltarea mediului on-line în 

tot ansamblul său, violența informațională a atins cote de neconceput, inclusiv cea 

la adresa aspectelor legate de România ca stat, națiune sau societate, spre exemplu 

din teritoriul Republicii Moldova. 

 

O scurtă trecere în revistă a atacurilor informaționale la adresa României 

efectuate pe teritoriul Republicii Moldova în anul curent devoalează o pleiadă de 

subiecte. În urma efectuării unei concise categorisiri rezultă ca dimensiuni și teme 

fundamentale: planul istoric (prezentarea domnitorului Ștefan cel Mare drept 

„moldovean și nu român”, prezentarea unirii din 1918 ca „ocupație” românească), 

planul identitar (promovarea pretinsei „teorii moldovenești”, a faptului că în 

programa școlară din Republica Moldova disciplina „Istoria României” ar trebui să 

fie înlocuită de așa-numita „Istoria Moldovei”, totodată a faptului că limba rusă ar 

trebui să devină limbă de stat), planul politic (se remarcă tema unionismului, data 

de 27 martie 2018 fiind înfățișată ca zi probabilă de pierdere a statalității și a 

suveranității Republicii Moldova, și disiparea ideii că România și-ar pierde 

actualmente statalitatea prin prisma faptului că ar fi o țară distrusă de corupție și 

corporații), planul strategic (denigrarea structurilor euro-atlantice, NATO și UE, 

portretizându-le drept „inamici strategici”, „neprieteni” ai RM care încearcă să 

insereze discordie între Chișinău și Moscova, să transforme țara în „carne de tun” 

în „bătălia geopolitică” a Alianței Militare cu Federația Rusă) și nu în ultimul rând 

planul economic (colaborarea cetățenilor Republicii Moldova cu companii 



românești - un aspect prezentat ca dăunător situației economice a țării, întrucât s-ar 

distruge relațiile cu statele din Comunitatea Statelor Independente/CSI). 

 

Vom trata în continuare subiectul discreditării limbii române în mediul on-

line din Republica Moldova, un obiectiv în sine, totodată un proces care a căpătat 

amploare la începutul noului secol devenind un alt instrument menit să debiliteze 

națiunea română, să slăbească statul român, societatea română.  

 

Limba este un element principial al identității unui popor, ce stă drept 

mărturie a patrimoniului imaterial constituit prin descendența națiunii, fiind 

deopotrivă un element de coeziune, un liant al neamului. Limba reflectă deopotrivă 

caracterul unitar al istoriei, culturii și civilizației unui popor. În plus, limba 

reprezintă o condiție sine-qua-non a vitalității culturale și spirituale a acestuia, ceea 

ce face ca atacul la adresa limbii unui popor, a identității sale per ansamblu, să fie 

unul strategic, de însemnătate în actualitate și cu eventuale puternice reverberații 

viitoare. 

 

Procesul actualei denigrării a identității române în spațiul Republicii 

Moldova, prin intermediul vectorului limbii române, se fundamentează pe o 

multitudine de pseudo-subiecte, unele datând încă din secolul trecut. În continuare 

vom analiza două elemente importante, pretinsa teorie a „limbii moldovenești” și 

problematica toponimelor din Republica Moldova.  

 

Se discerne un scop primordial al desfășurării războiului informațional la 

adresa României pe teritoriul Republicii Moldova, în speță privind atacurile la 

adresa limbii române. Deopotrivă prin stârpirea originii comune a cetățenilor celor 

două state, a identității poporului român dispersat în acest areal și prin intermediul 

instrumentelor menționate anterior se are în vedere o finalitate geostrategică - 

îndepărtarea Chișinăului de București și de comunitatea euro-atlantică și 

poziționarea sa exhaustivă către Est, mai exact către Federația Rusă și lumea 

eurasiatică. 

 

Teoria „limbii moldovenești” 

 

Denumirea limbii vorbite de cetățenii Republicii Moldova este un subiect 

prezentat drept controversat la Chișinău, în anumite medii on-line, încă de la 

începutul noului secol, dar cu o amploare de neimaginat în anul curent. Pretinsa 

„limbă moldovenească” este consemnată drept răspuns ferm la întrebarea privind 

titulatura pe care ar trebui să o poarte limba de stat a Republicii Moldova, în cadrul 

site-urilor în cauză. 



 

Drept dovadă ar sta, de exemplu, rezultatul unui sondaj de opinie (discutabil) 

publicat de agenția de știri UNIMEDIA, la 13 iunie 2017. Cercetarea despre care se 

spune că a fost efectuată de Fondul Opiniei Publice la cererea Poliexpert, pretinde 

că „76 la sută dintre cetățenii Republicii Moldova susțin că oficial, limba de stat 

ar trebui să se numească «moldovenească» și doar 23% dintre cei chestionați 

susțin că limba trebuie să fie numită română”242. 

 

Articolul publicat de portalul unimedia.info promovează ideea unei 

accentuări a așa-numitului sentiment al „moldovenismului”, procentul celor care 

afirmau că vorbesc „limba moldovenească” fiind mult mai redus în 2014, conform 

respectivelor statistici. În acest sens se specifică: „UNIMEDIA amintește că 

potrivit Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2014, 52,7% dintre 

cetățenii Republicii Moldova declară că vorbesc limba moldovenească, iar 23,2% 

dintre cei care locuiesc pe teritoriul țării noastre au declarat că limba maternă 

vorbită este limba română”243. 

 

Declarații emise de înalți oficiali din Republica Moldova și Federația Rusă 

 

Alături de sondajele de opinie prezentate, care sprijină propagarea teoriei 

„limbii moldovenești” și anumiți înalți oficiali din Republica Moldova susțin și 

diseminează existența așa-numitei „limbi moldovenești”. Un prim exemplu ar fi 

cazul lui Ion Ceban, purtătorul de cuvânt al președintelui Igor Dodon. Mai exact, în 

urma unui interviu acordat corespondentului la Chișinău al ziarului România 

Liberă, în fața reședinței oficiale a președintelui RM, întrebat de către un grup de 

cetățeni care demonstrau împotriva actualului șef al statului moldovean despre 

limba în care a vorbit cu jurnalistul de la București, „purtătorul de cuvânt a dat o 

replică șocantă: «Am răspuns în limba moldovenească. Care-i problema?»”244. 

 

Cel mai elocvent și actual exemplu rămâne însă cel al președintelui în 

exercițiu al Republicii Moldova. Șeful statului de la est de Prut, Igor Dodon, 

                                                           
242 UNIMEDIA, „(sondaj) Română sau moldovenească. Cum ar trebui să se numească limba de stat, în viziunea 

moldovenilor”, articol publicat la 13 iunie 2017, disponibil la: http://unimedia.info/stiri/sondaj-romana-sau-

moldoveneasca--cum-ar-trebui-sa-se-numeasca-limba-de-stat--in-viziunea-moldovenilor-134674.html, accesat 29 

august 2017. 
243 Ibidem. 
244 Mihai Diac, „Purtătorul de cuvânt al președintelui Republicii Moldova - interviu pentru România Liberă: «Am 

răspuns în limba moldovenească. Care-i problema?»”, articol publicat de România Liberă la 30 martie 2017, 

disponibil la: http://romanialibera.ro/actualitate/international/purtatorul-de-cuvant-al-presedintelui-republicii-

moldova---interviu-pentru-romania-libera---am-raspuns-in-limba-moldoveasca--care-i-problema---444970, accesat 

29 august 2017. 
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pretinde la rândul lui că vorbește „limba moldovenească”245, „așa cum a vorbit-o 

și marele domnitor Stefan cel Mare și Sfânt”246. Demn de notat este și faptul că, 

încă de la preluarea mandatului său prezidențial, pe site-ul Președinției, limba 

română a fost înlocuită de pretinsa „moldovenească”247.  

 

Procesul de defăimare a limbii române a luat amploare în special în ziua în 

care este celebrată, la data de 31 august 2017, Igor Dodon declarând că el 

sărbătorește „limba moldovenească”, în fapt un concept născocit pe fundamentele 

limbii române. Site-ul de știri protv.md a redatîntocmai un mesaj postat de 

președintele statului moldovean pe pagina sa personală de Facebook. „Am depus 

flori la monumentul lui Ștefan cel Mare cu prilejul sărbătorii «Limba noastră». 

Este o sărbătoare a limbii noastre istorice, așa cum a vorbit-o și marele domnitor 

Stefan cel Mare si Sfânt - limba moldovenească. Așa cum este specificat și în 

Constituția Republicii Moldova. Să respectăm Constituția, să ne cunoaștem limba 

și să ne-o iubim, pentru că ea e parte a istoriei noastre de veacuri”248. 

 

Prin acordarea sprijinului său promovării și difuzării teoriei 

„moldovenismului” și a „limbii moldovenești”, președintele Federației Ruse 

internaționalizează acest subiect. Tot de ziua limbii române, la data de 31 august 

2017, Putin a afirmat: „românii sunt moldoveni și vorbesc limba moldovenească, 

așa cum au moștenit-o de la Ștefan cel Mare, care era pro-rus!”249. 

 

Putin a continuat: „Până la urmă Dodon are dreptate! Moldovenii vorbesc 

limba moldovenească, exact cum rușii vorbesc limba rusă și germanii limba 

germană. Logic! Mai mult, limba română nu există. Romania a apărut ca stat în 

1859, dar până atunci toți vorbeau limba moldovenească așa cum au moștenit-o de 

                                                           
245 George Damian, „Dodon: România românizează moldovenii ca un stat imperialist”, articol publicat de 

Moldnova.eu la 25 martie 2017, disponibil la: http://moldnova.eu/ro/dodon-romania-romanizeaza-moldovenii-ca-

un-stat-imperialist-14231.html/, accesat 29 august 2017. 
246ProTV, Fiecare cu limba lui. Igor Dodon sarbatoreste limba moldoveneasca, "asa cum a vorbit-o si marele 

domnitor Stefan cel Mare si Sfant" - GALERIE FOTO, articol publicat de Protv.md la  31 august 2017, disponibil 

la: http://inprofunzime.protv.md/stiri/politic/fiecare-cu-limba-lui-igor-dodon-sarbatoreste-limba-moldoveneasca---

1996101.html, accesat 31 august 2017. 
247 Site-ul Președinției Republicii Moldova: http://www.presedinte.md/rom, accesat 29 august 2017. 
248 ProTV, Fiecare cu limba lui. Igor Dodon sarbatoreste limba moldoveneasca, "asa cum a vorbit-o si marele 

domnitor Stefan cel Mare si Sfant" - GALERIE FOTO, articol publicat de Protv.md la  31 august 2017, disponibil 

la: http://inprofunzime.protv.md/stiri/politic/fiecare-cu-limba-lui-igor-dodon-sarbatoreste-limba-moldoveneasca---

1996101.html, accesat 31 august 2017. 
249MoldoveanDREAM, PUTIN LA MOSCOVA: ROMÂNII SUNT MOLDOVENI ȘI VORBESC LIMBA 

MOLDOVENEASCĂ, AȘA CUM AU MOȘTENIT-O DE LA ȘTEFAN CEL MARE, CARE ERA PRO-RUS!, articol 

publicat de moldovandream.com la 31 august 2017, disponibil la: https://moldovandream.com/2017/08/31/putin-la-

moscova-romanii-sunt-moldoveni-si-vorbesc-limba-moldoveneasca-asa-cum-au-mostenit-o-de-la-stefan-cel-mare-

care-era-pro-rus/, accesat la 31 august 2017. 

http://moldnova.eu/ro/dodon-romania-romanizeaza-moldovenii-ca-un-stat-imperialist-14231.html/
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la Ștefan cel Mare care a condus Moldova în secolul XV. Regretabil când un popor 

își falsifică propria istorie! Asta e cea mai mare amăgire națională”250.  

 

Ideile disipate de președintele statului rus, precum și de alți demnitari 

moscoviți, ori prin intermediul altor instrumente ale dezinformării, au un impact 

sporit asupra RM, fiind consolidate de proprii înalți oficiali ai Chișinăului sau de 

mijloacele media locale. Cu toate că aceștia redau imagini fragmentate ale 

realității, răstălmăcite, uneori chiar false în totalitatea lor, cetățenii Republicii 

Moldova primesc informații tot mai nesigure. Un obiectiv subsidiar ar putea consta 

în dezrădăcinarea acestora, în timp ce scopul primordial este în mod evident 

„rusificarea” Republicii Moldova, crearea unei dependențe strânse a statului de la 

este de Prut de Federația Rusă.  

 

Dodon acuză în mod continuu instituția prezidențială de la Chișinău de 

faptul că ar fi abandonat în ultimii 10 ani subiectul identitar, totodată afirmă cu 

tărie că „în Moldova există limba moldovenească și istoria Moldovei”, în timp ce 

„pentru apărarea limbii moldovenești este nevoie de «mobilizare socială și 

intelectuală»”251. Responsabilul disipării născocitei „identități moldovenești” ar fi 

statul român, potrivit lui Dodon, întrucât, susține acesta, „România duce o politică 

de românizare a cetățenilor Republicii Moldova în baza unei ideologii 

imperialiste”252.  

 

Într-un discurs rostit în limba rusă la conferința „Statalitatea Moldovei. 

Continuitate istorică și perspectiva dezvoltării”, desfășurată la Chișinău în martie 

2017, Dodon a pus din nou pe tapet tematica acestei pretinse „identități 

moldovenești”. Acesta a susținut că cetățenii moldoveni sunt supuși unor presiuni 

care ar putea duce la dispariția identității lor, subliniind totodată necesitatea creării 

unei națiuni civice moldovenești. Totodată, Dodon a acuzat Academia de Științe a 

Moldovei de faptul că ar susține o ideologie străină253. 

 

Cuvintele exacte ale președintelui moldovean au fost: „Misiunea noastră 

comună e foarte importantă, mai ales astăzi când, cu tristețe o spun, are loc 

distrugerea statului moldovenesc, are loc și procesul destructuralizării matricei 

identitare moldovenești. Dacă noi nu vom stopa procesul românizării, țara se va 

pierde și Moldova nu va avea viitor. Piatra de temelie a procesului de păstrare a 
                                                           
250Ibidem. 
251 George Damian, „Dodon: România românizează moldovenii ca un stat imperialist”, articol publicat de 

Moldnova.eu la 25 martie 2017, disponibil la: http://moldnova.eu/ro/dodon-romania-romanizeaza-moldovenii-ca-

un-stat-imperialist-14231.html/, accesat 29 august 2017. 
252Ibidem. 
253Ibidem. 
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statului este predarea Istoriei Moldovei în școli în loc de Istoria românilor. 

Oaspeților noștri le poate părea de neimaginat faptul că copii noștri învață Istoria 

românilor, asimilând miturile și ideologia imperialistă a țării vecine”254. 

 

Sprijinirea și complementarea aserțiunilor lui Dodon în cadrul respectivei 

conferințe a fost realizată de prezentarea unui cercetător de la Moscova, Vladislav 

Grosul, care a adus în discuție diverse așa-numite „mențiuni medievale ale 

poporului moldovenesc”255. Cercetătorul rus a realizat o amplă expunere cu 

caracter pretins istoric pe tema „moldovenismului”, implicit a „limbii 

moldovenești”. Acesta a afirmat totodată că a citit întreaga colecție a ziarului 

„Albina românească”, care a apărut între 1829 și 1850 la Iași, afirmând că 

publicația ar fi fost scrisă în „limba moldovenească”256. Referința de „românească” 

din titlu s-ar referi de fapt, a opinat Vladislav Grosul, la boierii care vizau 

„românizarea țăranilor moldoveni”257. 

 

Un alt oficial care promovează ideea existenței „limbii moldovenești” este 

Irina Vlah. În cadrul unui interviu pentru agenția rusă de știri Sputnik, redat în 

cadrul articolului „Irina Vlah, despre limbile vorbite și de ce regiunile nu trebuie 

radicalizate”, oficialul „a explicat că în autonomia găgăuză funcționează legal 

trei limbi — găgăuza, moldoveneasca și rusa, iar pentru locuitorii din autonomie 

limba rusă este la egalitate cu găgăuza”258. 

 

De asemenea, aceasta a reamintit că la momentul actual are loc crearea unor 

programe prin intermediul cărora să se promoveze „limba moldovenească”. 

„Dorim ca locuitorii din autonomia noastră să-și poată folosi capacitările pe 

teritoriul întregii țări, în special tineretul, care ar putea să dorească să învețe și să 

lucreze nu doar în Găgăuzia, ci și la Chișinău. Iar prima întrebare, care apare la 

momentul angajării, este dacă cunoașteți limba moldovenească. Astfel, noi 

susținem tineretul și ne străduim ca tinerii locuitori ai autonomiei noastre să 

învețe și limba moldovenească”, a declarat în mod exact Vlah259.  

 

Un alt atac la adresa limbii române în Republica Moldova este reprezentat 

de introducerea limbii ruse ca limbă oficială. Președintele Igor Dodon apreciază că 

                                                           
254Ibidem. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
257Ibidem. 
258Sputnik, Irina Vlah, despre limbile vorbite și de ce regiunile nu trebuie radicalizate, articol publicat de 

sputnik.md la 19 ianuarie 2017, disponibil la: https://sputnik.md/politics/20170119/10862505/irina-vlah-limbi-

vorbite-regiuni-radicalizare.html, accesat 31 august 2017. 
259Ibidem. 

https://sputnik.md/politics/20170119/10862505/irina-vlah-limbi-vorbite-regiuni-radicalizare.html
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predarea limbii ruse ar trebui să devină obligatorie în școlile din Republica 

Moldova, deopotrivă că documentele autorităților de stat ar trebui să fie elaborate 

în două limbi, „moldoveneasca” și rusa. 

 

”Eu consider că trebuie să reintroducem studierea [limbii ruse]. Peste 90% 

din cetățeni vorbesc limba rusă, de la cei mici, la cei maturi. Și eu consider ca este 

un lucru pozitiv că cunosc limba rusă, fața de vecinii noștri este un lucru 

important, din punct de vedere cultural, politic și economic”, a opinat Igor 

Dodon260. 

 

Perspectiva așa-zis istorică a pretinsei „limbii moldovenești” 

 

Dimensiunea istorică a teoriei „limbii moldovenești” a fost abordată în mod 

extensiv în anul 2017 în mediul on-line, principalele site-uri din Republica 

Moldova ce au tratat acest subiect fiind noi.md, moldova-suverană.md și 

vox.publica.md. În primă instanță, vom diseca un articol scris de Vasile Stati, 

notoriu promotor al „moldovenismului”, intitulat „ADEVARUL ISTORIC DESPRE 

LIMBA MOLDOVENEASCĂ”, publicat de moldova-suverană.md la data de 31 

ianuarie 2017. 

 

Articolul debutează cu afirmațiile unui așa-redat analist român, Valentin 

Stan, care susține că președintele Igor Dodon, considerând că drepturile 

purtătorilor „limbii moldovenești” ar fi încălcate de decenii, „a purces la 

instaurarea normalității: la respectarea Constituției – la reafirmarea limbii 

moldovenești, a statutului ei istoric de însemn fundamental al națiunii 

moldovenești”261. Valentin Stan susține în mod vădit decizia lui Igor Dodon, 

afirmând  că opțiunea cetățenilor Republicii Moldova care se declară „etnici 

moldoveni și purtători ai limbii moldovenești” trebuie respectată în conformitate 

cu normele dreptului internațional262.  

 

În continuarea articolului se construiește firul narativ menit să inoculeze în 

mentalul colectiv al populației din Republica Moldova ideea că  „moldoveneasca” 

ar exista și că ar preceda limba română. Mai mult de atât, această pretinsă realitate 

                                                           
260 ProTV, „Presedintele Igor Dodon vrea ca limba rusa sa devina obligatorie in Republica Moldova. Ce a declarat 

despre Rusia”, articol publicat de ProTV la 27 martie 2017, disponibil la: 

http://stirileprotv.ro/stiri/international/igor-dodon-vrea-ca-limba-rusa-sa-devina-obligatorie-in-republica-moldova-

ce-a-declarat-despre-rusia.html, accesat 29 august 2017. 
261 Moldova Suverană, ADEVARUL ISTORIC DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCA, articol publicat de moldova-

suverana.md la 31 ianuarie 2017, disponibil la:http://moldova-suverana.md/article/adevarul-istoric-despre-limba-

moldoveneasca_16646, accesat 31 august 2017. 
262Ibidem. 
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ar fi provocat dezvoltarea unui „complex de inferioritate” în rândul românilor față 

de moldoveni, ar fi determinat apariția „invidiei”, falsarămânere în urmă a 

românilor alimentând „veacuri de-a rândul pizma și chiar disprețul 

ungrovlahilor/munteni (azi «români») față de realizările moldovenilor”, se susține 

în continuare în articol263. 

 

Potrivit autorului Vasile Stati, folosind serviciul Google „ngram 

viewer”264am putea constata acest așa-numit „adevăr istoric”, anume aparenta 

precedare a limbii române de către inventata „limbă moldovenească”265.Drept prim 

argument este oferit faptul că în literatura americană „«limba moldovenească» este 

pentru prima dată menționată în 1812, iar «limba română» – în 1838, deci cu 26 

de ani mai târziu”266. Autorul continuă afirmând că „prima mențiune a limbii 

moldovenești în literatura britanică apare în 1755, iar a limbii române - în 1810. 

Deja 55 de ani diferență, cu mențiuni multiple în această perioadă și CU O 

DOMINAŢIE APROAPE CONSTANTĂ A SINTAGMEI «LIMBA 

MOLDOVENEASCĂ» până în 1856, când dispare pentru 100 de ani”267. 

 

Mai mult de atât, autorul prezintă „identitatea moldovenească” ca pe un fapt 

consacrat la nivel global: „toată lumea cultivată știe despre existența multiseculară 

a moldovenilor și a limbii moldovenești”268. Totodată, acesta acuză elitele române 

de neștiință: „Numai elitele românești (politice, științifice, publicistice-hămăitoare) 

nu știu de aceste «adeverinţi cunoscute»”269și enumeră câteva opere care, potrivit 

lui Vasile Stati, ar proba existența „moldovenismului”.  Câteva exemple oferite în 

acest sens: „1591: Moldauische Sprasche, documentele lui P.Şchiopu, Tirol”; 

„1628: Lingua moldavorum, în Catalogus recenset linguas..., I. Alschtedt. 

Germania”; „Despre limba noastră moldovenească de Gr.Ureche, 1635”; „De 

lingua moldavorum de D.Cantemir, 1716”; „L’idiome moldave în Livre 

historique..., 1741, Franţa”; „1771: moldauischen Sprache în D.Cantemir 

Descriptio Moldaviae. Berlin” și „1832: Moldauische Sprasche la 

F.Schneidawind. Nurnberg”270.  

 

                                                           
263Moldova Suverană, ADEVARUL ISTORIC DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCA, articol publicat de moldova-

suverana.md la 31 ianuarie 2017, disponibil la:http://moldova-suverana.md/article/adevarul-istoric-despre-limba-

moldoveneasca_16646, accesat 31 august 2017. 
264Ibidem. 
265Ibidem. 
266Ibidem. 
267Ibidem. 
268Ibidem. 
269Ibidem. 
270Ibidem. 
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Perspectiva istorică a „teoriei moldovenismului” este completată de un alt 

articol publicat de vox.publika.md. În cadrul acestuia semenționează că în timpul 

primei domnii a lui Petru Șchiopu „limba moldovenească este introdusă oficial și 

se folosește în Cancelaria Domnească a Moldovei”271. Se specifică totodată că în 

biblioteca domnitorului s-ar fi aflat cărți „traduse în limba moldovenească”, 

precum: „O carte in folio, cu coperta din marochin roșu, Psaltirea lui David, 

tradusă din slavonește în moldovenește” (Psalter Davits aus den schlavonischen in 

die moldavische Sprach gezogen)”272. Aceastăcarte este prezentată drept  „una 

dintre cele mai vechi mărturii ale folosirii lingvonimului «limba moldovenească» 

în alte țări, în alte limbi”273. 

 

Este ușor de observat maniera de pervertire a adevărului, informațiile 

obiective, cu precădere cele istorice, fiind trunchiate, răstălmăcite, raționamentele 

alterate, iar întregul rezultat fiind împănat cu o pleiadă de născociri. În final, se 

vizează crearea unei narațiuni alternative ca modalitate de schimbare a 

convingerilor grupului țintă, a cetățenilor Republicii Moldova cum că așa-numita 

„limba moldovenească” ar exista. În speță, se folosesc predominant informații 

istorice pervertite, punându-se concomitent accentul pe frustrările actuale ale 

cetățenilor moldoveni, pe starea lor afectivă. 

 

Elemente de manipulare privind denumirile în rusă a localităților 

din Republica Moldova 
 

Luna august a anului 2017 s-a evidențiat și prin discuții controversate 

privind scrierea și pronunția corectă în limba rusă a denumirilor oficiale de 

localități în programele audiovizuale ale radiodifuzorilor autohtoni. Și de această 

dată, sursa polemicii au fost informațiile false și manipulatorii. 

 

Discuțiile au fost alimentate de știri precum cea difuzată de către postul de 

televiziune Accent TV în data de 20 august 2017, autorii căreia pretind că, în 

Republica Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului ar fi interzis 

                                                           
271Nicolae Pascaru, Petru Șchiopul – domnul care a oficializat limba moldovenească, articol publicat de VoxPublica 

la 21 august 2017, disponibil la: http://vox.publika.md/social/petru-schiopul-domnul-care-oficializat-limba-

moldoveneasca-529179.html, accesat 31 august 2017. 
272Ibidem. 
273Ibidem. 
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pronunțarea și scrierea în limba rusă a toponimelor274. Știri similare găsim și pe 

portalurile actualitati.md275 și bloknot-moldova.md276.  

 

Materialele enunțate sunt construite tendențios, nu respectă rigorile 

jurnalistice și în același timp, omit unele informații importante. Cititorului sau 

telespectatorului i se spune doar despre obligația de a spune denumirile în limba 

română: „Consiliul Coordonator al Audiovizualului a interzis pronunțarea și 

scrierea în limba rusă a denumirilor localităților din Republica Moldova”277. 

 

Aceleași știri fac referință la un tratament discriminatoriu față de vorbitorii 

de limbă rusă și la nemulțumirile internauților față de această decizie, lipsind însă 

reacția autorității vizate. Abordarea respectivă favorizează informarea incorectă. O 

persoană neavizată, ar putea crede foarte ușor faptul că în Republica Moldova are 

locîntr-adevăr un atac asupra limbii ruse și obligarea pronunțării în limba română, 

așa cum insinuează și portalul novosti pridnestrovia, care scrie: „Moldova a decis 

să dicteze regulile limbii ruse”278. 

 

De fapt, este vorba despre o decizie a Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului din 2014 care recomandă instituțiilor media audiovizuale 

autohtone utilizarea corectă în limba rusă a denumirilor oficiale de localități în 

programele sale (de exemplu: Chișinău și nu Kişinev, Cahul și nu Kagul). La 

articolul (1), decizia stipulează expres: „radiodifuzorii aflați sub jurisdicția 

Republicii Moldova vor utiliza în cadrul serviciilor de programe difuzate 

denumirile oficiale și corecte ale satelor, comunelor, orașelor și raioanelor, 

potrivit Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, 

astfel încât să nu admită derogări de la prevederile legislației în vigoare care 

reglementează scrierea în limba română și transcrierea în limba rusă a acestor 

denumiri”. 

 

                                                           
274 Accent TV, В Молдове запретили русские названия улиц и населенных пунктов, articol publicat de Accent 

TV la 21 august 2017, disponibil la: http://a-tv.md/index.php?newsid=34351, accesat 21 august 2017. 
275Site-ul agenției de știri Actualități.md, disponibil la: http://actualitati.md/ru/obshchestvo/kstr-zapretil-proiznosit-i-

pisat-russkie-nazvaniya-naselennyh-punktov, accesat 21 august 2017. 
276Bloknot Moldova, Власти Молдовы решили запретить произносить и писать названия населенных 

пунктов по-русски. 

Подробнее, articol publicat de Bloknot Moldova la 21 august 2017, disponibil la:http://bloknot-

moldova.md/news/vlasti-moldovy-reshili-zapretit-proiznosit-i-pisat-875502?sphrase_id=357510, accesat 21 august 

2017. 
277Ibidem. 
278NOVOSTI PRIDNESTROVYA, СМИ: МОЛДОВА РЕШИЛА ДИКТОВАТЬ ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА, 

articol publicat de novostipmr.com la 21 august 2017, disponibil la:https://novostipmr.com/ru/news/17-08-21/smi-

moldova-reshila-diktovat-pravila-russkogo-yazyka?qt-qucitabs_3_feeds_on_main=1&qt-social_networks_tabs=0, 

accesat 22 august 2017. 
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Astfel, Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS 

Moldovenești279, la capitolul VI (Limba în denumiri și în informații), articolul 24 

stipulează că localitățile și alte obiective geografice „au o singură denumire 

oficială sub forma ei moldovenească sau, respectiv, găgăuză originară (fără 

traducere sau adaptare), ținându-se cont de tradițiile istorice din localitatea 

respectivă. Scrierea corectă a denumirilor de localități și de alte obiective 

geografice se stabilește în îndrumare speciale”280. 

 

Totodată, în anexele Legii privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova281 sunt stipulate denumirile oficiale ale localităților. Pe de altă 

parte, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, 

Consiliul este obligat să asigure nu doar respectarea normelor ortografice, 

ortoepice și sintactice ale limbii române în serviciile de programe ale posturilor 

autohtone de radio și televiziune, dar și să supravegheze respectarea de către 

acestea a legislației lingvistice privind ortografierea și transcrierea (transliterarea) 

în alte limbi a numelor topice în programele audiovizuale în conformitate cu 

prevederile legilor menționate anterior. Periodic, autoritatea de reglementare 

monitorizează posturile TV și radio la acest capitol, sancționând ulterior instituțiile 

media care nu respectă prevederile normei legale.282 

 

Într-un comentariu pentru media-azi, doctorul în istorie Marius Tărîţă, 

consideră că s-a alunecat prea mult în sfera manipulării cu acest subiect283. Legat 

de denumirile localităților din Republica Moldova, rămân mai multe forme care 

ridică semne de întrebare. Unele sunt rezultatul coruperilor de pronunție în timp – 

de exemplu, Ulma-Ulmu, Izbișce - Izbești, Pererâta - Pârâta (după cum semnala 

lingvistul A. Dîrul în 1989), iar altele prezintă diferențe considerabile de scriere și 

pronunție între forma românească și cea impusă în perioada sovietică: 

 

✓ Glodeni - Glodeanî, 

✓ Otaci - Ataki, 

✓ Bălți - Belițî, 

                                                           
279 Parlamentul Republicii Moldova, LEGE Nr. 3465, din 01.09.1989, cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 

teritoriul RSS Moldoveneşti, disponibil la: 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312813&lang=1, accesat 23 august 2017. 
280Ibidem. 
281Parlamentul Republicii Moldova, LEGE Nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova, disponibil la: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=334884&lang=1, accesat 23 august 2017. 
282Ibidem. 
283 Marius Tărîță, Elemente de manipulare în polemica privind scrierea corectă a toponimelor moldovenești în limba 

rusă, articol publicat la 30 august 2017 de Media Azi, disponibil la: http://www.media-azi.md/ro/stiri/elemente-de-

manipulare-%C3%AEn-polemica-privind-scrierea-corect%C4%83-toponimelor-moldovene%C8%99ti-%C3%AEn-

limba, accesat 31 august 2017. 
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✓ Orhei – Orgheev 

✓ Basarabeasca - Bessarabka, 

✓ Edineț - Edințî 

✓ Soroca – Sorochi 

✓ Briceni – Bricianî 

✓ Dondușeni - Dondiușanî284. 

 

Pe lângă aceasta, există și cazuri în care forma inițială s-a pierdut definitiv – 

de exemplu, localitatea Râbnița, cu un procent considerabil de populație 

românofonă în prima parte a secolului al XX-lea, era ortografiată în anii 1924 - 

1940 Râmnița, iar în vorbirea curentă a localnicilor a fost utilizată până în anii 

1960, deși forma impusă oficial deja era Râbnița285. 

 

Existența în spațiul public a două forme pentru denumirea localităților, pe 

lângă faptul că încălcă hotărârea Sovietului Suprem al RSSM din 31 august 1989, 

care rămâne în vigoare până astăzi, „creează situații ce pot duce la erori, confuzie 

și, pur și simplu, la coruperea limbii” subliniază doctorul în istorie, Marius 

Tărîţă286. 

 

La 23 august anul curent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a emis 

un comunicat prin care solicită instituțiilor media „să dezmintă falsurile publicate, 

pentru a se evita manipularea opiniei publice în cazul unor subiecte sensibile din 

societate, și să renunțe pe viitor la diseminarea unor informații non veridice, care 

ating indubitabil interesele telespectatorilor din țara noastră”. Așadar, se 

menționează în comunicat, „actualele norme lingvistice statuează că în limbile ce 

utilizează alte grafii, toponimele, hidronimele românești se transliterează, nu se 

traduc și nu se adaptează (fonetic, morfologic) (de ex. pentru limba rusă: corect –

 Кишинэу, Кахул, Орхей, Сорока etc.; greșit – Кишинев, Кагул, Оргеев, 

Сороки etc.). […]”287. 

 

Totodată, CCA îndeamnă radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii 

Moldova să respecte cu conștiinciozitate normele lingvistice prin utilizarea 

toponimelor și hidronimelor autentice și corecte în serviciile de programe 

audiovizuale.” Cum era de așteptat, instituțiile media, care au diseminat falsul, au 

                                                           
284Ibidem. 
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286Ibidem. 
287Consiliul Coordonator al Audiovizualului, CCA SE PRONUNȚĂ ÎMPOTRIVA DEZINFORMĂRII, comunicat de 

presă emis la 23 august 2017, disponibil la: http://cca.md/news/cca-se-pronun-mpotriva-dezinform-rii%20, accesat 

23 august 2017. 

http://cca.md/news/cca-se-pronun-mpotriva-dezinform-rii


ignorat comunicatul autorității de reglementare, ceea ce denotă lipsă de interes în 

reflectarea corectă și echilibrată a acestui subiect. 

 

Limba română ca punct nevralgic al politicului de la Chișinău și al 

relațiilor dintre România și RM. Considerații finale 
 

În ultimele luni, știrile din spațiul Republicii Moldova au vizat din nou 

România și interesele sale strategice, făcând referire printre altele atât la relațiile cu 

SUA, la posibilitatea de intrare în spațiul Schengen, dar și la elemente identitare – 

precum limba și cultura. Astfel, titlurile care s-au axat pe aceste subiecte sunt: 

Corupția și crima organizată, impediment pentru intrarea imediată a României în 

spațiul Schengen288, Românii și-au bătut joc și au atacat Ambasada SUA chiar pe 

pagina oficială289, Catedrala patriarhală este singurul proiect serios al României 

de Centenar.290 

 

Istoria limbii române într-un teritoriu al unor evenimente zbuciumate și a 

unor curenți care luptă împotriva vântului, poate fi sursă a unor atacuri care au 

drept scop instigarea, sub diverse forme.  

 

Acest subiect este des întâlnit în presa din Republica Moldova, el dominând 

nucleul mass-mediei în jurul Zilei Limbii Române (31 august). De-a lungul 

timpului au existat diverse păreri în Republica Moldova, dacă să se adopte 

titulatura de „limba moldovenească” (în realitate o născocire întrucât în Republica 

Moldova se vorbește limba română), dacă o variantă mai bună ar fi cea a 

specificării limbii române, cu toate că o decizie în acest sens există – decizia Curții 

Constituționale din 2013 care a stabilit că Declarația de Independență este mai 

puternică decât Constituția în chestiunea limbii de stat (în Declarația limba 

specificată este cea română).291 

 

                                                           
288Realitatea,Corupția şi crima organizată, impediment pentru intrarea imediată a României în spațiul Schengen, 

articol publicat la 18 septembrie 2017, disponibil la:  http://www.realitatea.md/corup-ia-si-crima-organizata-

impediment-pentru-intrarea-imediata-a-romaniei-in-spa-iul-schengen_64194.html, accesat 22 septembrie 2017. 
289Sputnik, Românii și-au bătut joc și au atacat Ambasada SUA chiar pe pagina oficială, 

https://ro.sputnik.md/politics/20170905/14373906/romanii-batut-joc-atacat-ambasada-sua-pagina-oficiala.html, 

accesat la 22.09.2017. 
290Sputnik, Catedrala patriarhală este singurul proiect serios al României de Centenar, publicat la 5 septembrie 

2017, disponibil la: https://ro.sputnik.md/columnists/20170913/14520446/bogdan-duca-catedrala-centenat.html, 

accesat la 22 septembrie 2017. 
291Publika, Când toată lumea sărbătoreşte Limba Română, Dodon celebrează "limba moldovenească", publicat la: 

31 august 2017, disponibil la: https://www.publika.md/cand-toata-lumea-sarbatoreste-limba-romana-dodon-

celebreaza-limba moldoveneasca_2979250.html#ixzz4tOQ8r3C2, accesat 22 septembrie 2017. 
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În acest moment putem identifica două tabere în privința acestei chestiuni; în 

Parlamentul din Republica Moldova, deputații democrați susțin că modificarea 

sintagmei „limba moldovenească” în limba română din Constituția Republicii 

Moldova „nu prea are sens din punct de vedere juridic.“292  Reacțiile au apărut în 

urma inițiativei fracțiunii PLDM, dar ideea nu este una agreată de socialiști și 

comuniști care și-au expus ferm părerea că ei nu vor semna un asemenea act; în 

același timp actul a fost semnat de unii dintre deputații liberali. Proiectul de lege 

propus de cei de la PLDM prevede modificarea articolului 13 din Constituție unde 

se propune ca la alineatul (1) sintagma „limba moldovenească, funcționând pe 

baza grafiei latine” să fie substituită cu sintagma „limba română”.293 

 

Cei care resping această propunere afirmă că ea este inutilă, după cum a 

declarat și Sergiu Sîrbu, deputat democrat: „Acest lucru s-a stabilit după decizia 

Curții Constituționale care a considerat că Declarația de Independență este 

supremă Constituției. Această modificare nu este relevantă, deoarece juridic 

problema este deja rezolvată de către CC. Noi vom insista pe o modificare mult 

mai relevantă la moment, în special pe introducerea în Constituție a orientării 

europene ca vector de dezvoltare a țării și sperăm foarte mult ca și colegii din alte 

fracțiuni ne vor susține.”294 

 

În plus, socialistul Bogdan Țîrdea a catalogat inițiativa drept aberantă în 

contextul în care majoritatea moldovenilor ar susține potrivit acestuia că vorbesc 

„limba moldovenească” și nu cea română: „Toate sondajele făcute în ultimii 20 de 

ani, în special Barometrul Opiniei Publice sau sondajele realizate de anumite 

centre românești, au demonstrat cu lux de probe și factologii că aproximativ 65% 

din populație vor istoria Moldovei, până la 70% declară că limba în Republica 

Moldova este moldovenească, alte 65% vor relații strategice cu Rusia și alte 80% 

își doresc suveranitatea și independența statului Republica Moldova.“295În aceiași 

notă este și poziția comuniștilor care consideră că inițiativa PLDM ar putea 

conduce la divergențe în societatea moldovenească. 

 

Nu doar diversele partide politice din Republica Moldova și-au conturat o 

opinie asupra acestei problematici, ci și președintele Igor Dodon, care de ziua 

limbii române acesta a scris pe o rețea de socializare că el sărbătorește „limba 

moldovenească”, așa cum este scris în Constituție. Șeful de stat continuă să nu 
                                                           
292 MoldNova.eu, Majoritatea deputaților nu vor Limba Română în Constituție, articol publicat la 19 septembrie 

2017, disponibil la: http://moldnova.eu/ro/majoritatea-deputatilor-nu-vor-limba-romana-constitutie-21740.html/, 

accesat 22 septembrie 2017. 
293Ibidem. 
294Ibidem . 
295Ibidem. 
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recunoască decizia Curții, într-un interviu oferit declarând că el „respectă 

Constituția Rep. Moldova care spune clar că limba de stat este limba 

moldovenească.“296 

 

Campania de denigrare a limbii române nu s-a oprit aici, imediat după ce a 

fost ales președinte al Republicii Moldova, pe site-ul președinției limba română a 

fost înlocuită cu sintagma “limba moldovenească”.297 Dacă actualul președinte 

neagă sintagma limba română, fostul președinte al Rep. Moldova – Nicolae 

Timofti – declara că „limba română este limba oficială a Republicii Moldova, iar 

cei care susțin că vorbesc limba moldovenească nu fac decât să scindeze și mai 

mult societatea.“298Surprinzător sau nu, declarațiile celor doi lideri au fost făcute în 

aceiași zi – 31 august – la diferență de un an, din poziții similare.  

 

Cum se poate ca scindarea să fie definită diferit? Pentru unii scindarea apare 

odată cu utilizarea limbii române, în timp ce imaginea este întoarsă ca în 

anticamera unui aparat fotografic de cei care consideră că ruptura este declanșată 

de sintagma „limba moldovenească”. Cum este definit acest termen nu ține de 

funcția celui care realizează catalogarea, ci de interesele pe care el le are, 

completate de orientarea per ansamblu. 

 

În ultimul timp, denigrarea limbii române a devenit o țintă strategică, acțiune 

care a început, de fapt, cu mult timp înainte și care cu pași mici se concretizează; 

unii dintre vectorii acestei campanii au fost Imperiul Țarist și ulterior URSS-ul. 

Astăzi, astfel de elemente nu ar trebui să reprezinte o problemă, ci un liant între 

două popoare care au o istorie și o limbă comună. Interferențele altor actori lasă 

din păcate semne adânci asupra acestei relații, făcând din orice un măr al 

discordiei, iar subiectul limbii române este un fel de cutie a Pandorei în care toate 

relele sunt adunate. 

 

Spațiul public din Republica Moldova este sufocat de televiziuni care 

difuzează în limba rusă, iar deficitul de vorbire în limba română este observat la 

majoritatea populației. Există o promovare agresivă în spațiul media al RM, venită 

                                                           
296DC News, Igor Dodon, declarație periculoasă despre România, publicat la 28 noiembrie 2016, 

https://www.dcnews.ro/igor-dodon-declara-ie-periculoasa-despre-romania_523960.html, accesat 22 septembrie 

2017. 
297Adevărul, Sărbătoarea Limbii: Retrospectiva evenimentelor, articol publicat la 31 august 2017, disponibil la: 

http://adevarul.ro/moldova/actualitate/sarbatoarea-limbii-retrospectiva-evenimentelor-

1_59a7b4f35ab6550cb880d286/index.html, accesat 22 septembrie 2017. 
298MoldNova.eu, Președintele Republicii Moldova: „Sunt român și vorbesc limba română“,  articol publicat la 31 

august 2016, disponibil la: http://moldnova.eu/ro/declaratiile-presedintelui-timofti-de-ziua-nationala-a-limbii-

romane-sunt-roman-si-vorbesc-limba-romana-5616.html/, accesat la 22.09.2017. 

https://www.dcnews.ro/igor-dodon-declara-ie-periculoasa-despre-romania_523960.html
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/sarbatoarea-limbii-retrospectiva-evenimentelor-1_59a7b4f35ab6550cb880d286/index.html
http://adevarul.ro/moldova/actualitate/sarbatoarea-limbii-retrospectiva-evenimentelor-1_59a7b4f35ab6550cb880d286/index.html
http://moldnova.eu/ro/declaratiile-presedintelui-timofti-de-ziua-nationala-a-limbii-romane-sunt-roman-si-vorbesc-limba-romana-5616.html/
http://moldnova.eu/ro/declaratiile-presedintelui-timofti-de-ziua-nationala-a-limbii-romane-sunt-roman-si-vorbesc-limba-romana-5616.html/


dinspre est, care nu se oprește doar la promovarea agresivă a intereselor Moscovei, 

ci trece dincolo de această barieră ducând către o propagandă antiromânească, 

instrumentul principal fiind limba. De asemenea, așa-numita „teorie a 

moldovenismului” a reprezentat și reprezintă în continuare un instrument cu 

ajutorul căruia se conteste orice legătură ce ar trebui să existe între România și 

Republica Moldova.299 

 

Cei care conduc această campanie sunt conștienți de efectele pe care le 

generează, limba fiind un element identitar, care oferă sentimentul de unitate și 

coeziune. Identitatea este un efect direct și al limbii vorbite de individ, ea 

reprezentând starea prin care un individ se simte parte a unui grup, considerându-se 

a fi o ființă colectivă. Printre elementele identitare alături de limbă întâlnim și 

cultura comună, spațiul de unde provine, originea, istoria.  

 

Din punctul de vedere al perspectivelor privitoare la identitate acestea se pot 

clasifica în două categorii:  esențialistă și constructivistă. Cea esențialistă este acea 

identitare inerentă oamenilor, te naști cu ea și îți este dată, iar cea constructivistă 

are un caracter dinamic, fiind dimensiunea subiectivă care este legată de percepția 

individului dar și de factorii din jurul lui.300 

 

Limba este un element primordial în construirea identității individului 

deoarece te ajută să realizezi socializarea primară, să-ți exprimi opiniile, să 

construiești relații cu ceilalți și să te identifici cu ei. În plus, limba creează la o 

națiune o mentalitate comună care reușește să ducă la creșterea patrimoniului 

național, rezultând astfel structura internă a limbii care mărește coeziunea între 

membrii aceleiași națiuni.301 

 

Eugen Coșeriu a vorbit despre legătura dintre unitatea lingvistică și raportul 

ei cu istoria națională ce poate fi diferențiată astfel: o unitate pur lingvistică, o 

unitate ce implică tradiții culturale, obiceiuri, datini, istorie comună și o unitate 

politică.302 

 

                                                           
299 Andreea Lupşor, Sunt moldovenii români sau nu? Despre teoria moldovenismului, 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/sunt-moldovenii-romani-sau-nu-despre-teoria-moldovenismului, 

accesat la 22 septembrie 2017. 
300Victor Ciboanu, Identitatea. Elemente şi aspecte identitare, articol publicat la 15 septembrie 2012, disponibil la: 

http://vciobanu.blogspot.ro/2012/09/identitatea-elemente-si-aspecte.html, accesat la 27 septembrie 2017. 
301Aliona Zgardan – Crudu, Unitatea în diversitate a limbii române la nivel de varietate diatopică, material 

disponibil la: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V2708/pdf, accesat la 27 septembrie 2017. 
302Eugen Coșeriu, „Unitatea lingvistică – unitatea națională“, în Prelegeri și conferințe, seria A, (Iași: Lingvistică, 

1994), p. 182.  
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Pentru că nu pot interveni în cadrul identității esențialiste, cei care doresc să 

denigreze imaginea României acționează pe palierul componentei constructiviste 

aducând argumente susceptibile – ceea ce ei numesc „limba moldovenească” are 

de fapt tot fundament românesc, singura diferend fiind că mai cuprinde cuvinte 

rusești.  

 

De asemenea, în acest caz singura unitate ce nu poate fi identificată în 

relațiile dintre Republica Moldova și România, după catalogarea lui Coșeriu, este 

cea politică. Pentru a echilibra balanța și pentru că ar fi mai greu să se intervină 

asupra celor culturale și istorice, propagandiștii încearcă să se axeze pe unitatea 

lingvistică folosindu-se de orice mică diferență pentru a-i face pe cetățenii RM să 

nu se identifice drept români.  

 

Dacă strategia lor va avea succes nu știm încă, dar ceea ce este concret e că o 

întreagă campanie în care sunt implicați așa numiții „troli“ a început și ar putea 

afecta România, interesele ei strategice și elementele ei identitare. Arsenalul 

instrumentelor războiului informațional purtat în Republica Moldova și în 

România este așadar amplu, reprezentând în mod evident o amenințare la adresa 

securității ambelor state. În plus, un stat „agresat” și supus unei asemenea 

propagande la granița României poate exporta instabilitate și către vecinii săi 

geografici. 

 

În plus, urmările acțiunilor de dezinformare pot fi extrem de nefavorabile, pe 

termen lung, pentru statul de la est de Prut, implicit pentru România. Eventuala 

instabilitate politică și economică rezultată, totodată crizele identitare, prin 

pierderea sentimentului de apartenență și de „dezrădăcinare” de la adevărata 

origine, istorie, pot împinge cetățenii Republicii Moldova și politicul de la 

Chișinău să cadă în capcanele eurasianismului și a afinității pentru Moscova. În 

egală măsură, un asemenea scenariu se traduce prin îndepărtarea de valorile 

democratice promovate de România și de partenerii săi din NATO și Uniunea 

Europeană, utile unui mult dorit parcurs euro-atlantic al Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Lipirea evenimentelor negative de România și 

pasarea vinei 
 

Atacuri informaționale tangențiale la adresa României. Incidentul cu 

jurnalista rusă Daria Aslamova 

 

Irina Iacovoiu* 

 
* La monitorizare și redactarea diferitelor componente au contribuit:Irina Iacovoiu și Adriana 

Sauliuc 

 

În lumea relațiilor internaționale, orice gest sau eveniment aparent lipsit de 

semnificație poate să atragă după sine consecințe substanțiale cel puțin la nivel 

diplomatic, dacă nu chiar în sensul extins al nivelurilor politic, economic, militar 

ori societal. Și nu este o condiție indispensabilă ca evenimentul să implice în mod 

direct un actor pentru ca acesta să fie lezat. Este suficient ca împrejurarea să atingă 

în mod tangențial actorul pentru ca,  pe baza acestei realități, conform principiului 

vaselor comunicante, consecințele să se țină în lanț până la afectarea directă a 

acestuia. Totodată, în speța domeniului propagandei, al dezinformării, această 

realitate poate crea spațiu conturării unor nenumărate narațiuni alternative, false. 

 

Războiul informațional întrebuințat de Moscova pentru a-și îndeplini agenda 

proprie face uz de orice astfel de incidente, spre exemplu de cele mediatice, care 

pot lua amploare pentru a denigra imaginea României și a aliaților săi din 

comunitatea euro-atlantică. În acest sens, edificator este recentul caz al jurnalistei 

ruse Daria Aslamova, protagonista unor fapte cu caracter bizar, la baza cărora 

suntem îndreptățiți a crede că au existat directive venite dinspre Est. 

 

Incidentul care a implicat-o pe jurnalista rusă, Daria Aslamova, care la 26 

septembrie a.c. a provocat un scandal pe aeroportul din Chișinău, preluat fără 

întârziere de presa din regiune, nu are nicio legătură directă cu România. Pe scurt, 

Daria Aslamova, corespondent al ziarului rusesc Komsomolskaya Pravda, a 

încercat să ajungă la Chișinău pentru a-i lua un interviu președintelui Igor Dodon, 

însă i-a fost refuzat accesul în Republica Moldova, fiind întoarsă în România. 

Motivul invocat de Poliția de Frontieră din statul vecin este cel privind neindicarea 

scopului vizitei. 

 



Dat fiind personajul care l-a cauzat, scandalul de pe aeroportul din Chișinău 

a fost imediat preluat de media din Republica Moldova, oferind astfel ocazia 

apariției în spațiul mediatic a unor mențiuni mai mult sau mai puțin asumate direct 

de protagonista scandalului. Preluarea declarațiilor de către presa de limbă română 

din țara vecină neostilă României, a asigurat diseminarea în mass-media din 

Republica Moldova a unor mesaje mai puțin favorabile României. 

 

Astfel, în mai multe articole care au tratat subiectul, a fost titrat faptul că 

jurnalista, acuzată în repetate rânduri de a fi exponentul propagandei Moscovei, i-a 

numit anterior pe români ca fiind „națiunea lui Soros”, susținând totodată că 

aceștia „vor să înghită Moldova și teritorii din Ucraina”.303,304,305,306 

 

Totodată, faptul că Daria Aslamova a fost urcată în avion și trimisă la 

București, precum și prezența acesteia anterioară incidentului în capitala României, 

unde s-ar fi aflat la momentul în care a primit un apel de la serviciul de presă al 

liderului de la Chișinău, Igor Dodon, prin intermediul căruia i-ar fi fost comunicat: 

„dacă treceți frontiera, președintele vă va da un interviu”, leagă tangențial statul 

român de acest incident. Se relevă astfel o situație care a oferit oportunitatea 

transmiterii de mesaje denigratoare la adresa României, atât de către jurnalistă, cât 

și de către președintele Republicii Moldova.307 

 

În contextul incidentului desfășurat la aeroportul din Chișinău, nemulțumit 

de producerea acestuia însă profitând din plin de el, Igor Dodon a atacat în mod 

direct statul român. Comentând cazul, președintele Republicii Moldova a acuzat 

autoritățile statului că „interdicția în cauză reprezintă un nou pas ostil al 

Guvernului Moldovei faţă de partenerul nostru strategic – Federaţia Rusă”, în 

timp ce reprezentanți ai mediei din România au fost menționați prin prisma 
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306 HotNews, (VIDEO) Momentul reținerii jurnalistei Daria Aslamova pe aeroportul din Chișinău, articol publicat 

la 27 septembrie 2017, disponibil la: http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=43983, accesat 28 septembrie 

2017. 
307 Cristina Straton, O jurnalistă rusă nu a fost lăsată să intre în Moldova. Voia să realizeze un interviu cu Dodon, , 

articol publicat la 27 septembrie 2017, disponibil la: http://tv8.md/2017/09/27/o-jurnalista-rusa-nu-a-fost-lasata-sa-

intre-in-moldova-voia-sa-realizeze-un-interviu-cu-dodon/, accesat 28 septembrie 2017. 

https://www.publika.md/exclusiv-cum-a-fost-retinuta-pe-aeroport-rusoaica-daria-aslamova-poze-xxx-din-trecutul-jurnalistei-video_2981829.html#ixzz4ttnlEuMD
https://www.publika.md/exclusiv-cum-a-fost-retinuta-pe-aeroport-rusoaica-daria-aslamova-poze-xxx-din-trecutul-jurnalistei-video_2981829.html#ixzz4ttnlEuMD
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https://zugo.md/article/video---momentul-in-care-jurnalista-daria-aslamova-a-fost-retinuta-pe-aeroport--s-a-prefacut-ca-nu-cunoaste-limba-rusa_21030.htm
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faptului că „jurnaliştii români, care desfăşoară activităţi anti-moldoveneşti şi 

antistatale lucrează nestingherit în Moldova”.308 

 

Mențiunea făcută de liderul de la Chișinău în contextul incidentului produs 

de Daria Aslamova pe aeroportul din capitala Republicii Moldova se încadrează 

perfect în categoria mesajelor anti-România pe care oficiali precum Igor Dodon le 

abordează cu fiecare ocazie în care întrevede o posibilitate de a lega statul român 

de evenimente cu substrat negativ. Vorbim aici și despre situațiile în care România 

este legată tangențial de un anumit subiect, un exemplu concludent fiind incidentul 

generat de Daria Aslamova pe aeroportul din Chișinău și în care statul român a fost 

menționat prin prisma faptului că aceasta s-ar fi aflat în capitala României când a 

plecat spre Republica Moldova și că s-a întors la București, nefiindu-i permisă 

intrarea pe teritoriul țării vecine.  

 

A fost suficient însă pentru a transforma statul român, fără nicio implicare în 

acest eveniment, în subiect chiar și secundar, mesaje fiind clar îndreptate împotriva 

sa. Așa cum a fost menționat anterior, presa de limbă română din Republica 

Moldova care a tratat cazul Dariei Aslamova, în demersul de a prezenta modul în 

care aceasta își exercită activitățile profesionale, a oferit și o serie de exemple de 

poziții ale jurnalistei ruse, printre care și cea privind faptul că românii ar fi 

„națiunea lui Soros” și că ar viza să înghită părți din Republica Moldova. O poziție 

care chiar dacă neasumată de trusturile care au promovat-o, prin reluarea acesteia 

și prezentarea sa în context, au diseminat un subiect ce nu pune România într-o 

lumină favorabilă, chiar dacă este evident că este unul forțat, lipsit de adevăr.  

 

Totodată, declarațiile făcute de Daria Aslamova în presa de limbă rusă și 

preluate de cea în limba română din Republica Moldova în legătură cu incidentul 

de pe aeroportul din Chișinău care, din nou, implică România, de această dată în 

mod direct, însă într-o manieră care pentru cei neavizați ar putea fi interpretată ca 

fiind pozitivă, pune statul român în prim-plan. Mai exact, preluarea unei părți din 

interviul acordat de Daria Aslamova publicației Komsomolskaia Pravda prezintă 

faptele așa cum le-a relatat cea care a declanșat incidentul: „Când am început să 

strig <<Libertatea cuvântului! Manifestați agresiune față de jurnaliștii ruși>>, ei 

m-au tras cu o viteză și m-au aruncat cu forța în avionul românesc. Când am ajuns 

la picioarele stewardesei, aceasta a făcut ochii mari, toți pasagerii mă priveau. 

Deja în România, un polițist m-a liniștit și mi-a zis în șoaptă că Republica 

                                                           
308 Unimedia,O jurnalistă din Rusia, oprită să intre în Republica Moldova. Dodon: „Şovinii rusofobi din birourile 

guvernamentale depășesc orice limite”, articol publicat la 28 septembrie 2017, diponibil la: 

http://unimedia.info/stiri/o-jurnalista-din-rusia--oprita-sa-intre-in-republica-moldova--dodon-%C5%9Eovinii-

rusofobi-din-birourile-guvernamentale-depasesc-orice-limite-140088.html, accesat 28 septembrie 2017. 
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Moldova este o țară sălbatică: acolo lipsesc legile și ordinea! Încă mai vor și ei în 

Europa !”309 

 

Făcând o analiză a fragmentului apărut în articolul cu titlul „Minte ca o 

gazetă rusească. Jurnalista rusă a făcut show de prost gust pe Aeroportul din 

Chișinău”, apărut pe site-ul deschide.md, este evident că în ciuda neatacării în 

niciun fel a României de către Daria Aslamova, modul în care aceasta a împachetat 

povestea are evident conotații negative la adresa statului român. Astfel, jurnalista 

rusă a ținut neapărat să lege România de incident, de aici și exprimarea precum 

„m-au aruncat cu forța în avionulromânesc”. O acțiune ce poate fi greu de 

imaginat de cei care folosesc un astfel de mijloc de transport, fiind cunoscut faptul 

că accesul la bordul unei aeronave se face pe o scară îngustă, care cu greu ar 

permite mai multor polițiști de frontieră, în mâinile cărora s-ar fi aflat Daria 

Aslamova, să o „arunce” în interiorul avionului. Bineînțeles că nu este exclusă 

escortarea acesteia până la bordul aeronavei, însă exagerarea situației este evidentă.  

 

Apoi, faptul că un anume polițistromân ar fi liniștit-o pe jurnalistă, 

șoptindu-i că „Republica Moldova este o țară sălbatică: acolo lipsesc legile și 

ordinea! Încă mai vor și ei în Europa !” evidențiază absurdul situației. Totodată, 

cu o astfel de exprimare care nu incriminează în mod direct România, intenția 

Dariei Aslamova a fost de a pune autoritățile statului român într-o conotație 

peiorativă, posibilitatea ca un polițist să se confeseze, în șoaptă, acesteia, afirmând 

că Republica Moldova, statul vecin pe care Româna îl susține atât pe dimensiunea 

bilaterală, cât și la nivelul UE, ar fi unul sălbatic, urmare a lipsei legilor și a 

ordinii, evidențiază intenția vădită a acesteia de a lega acest incident (și) de 

România.  

 

Date fiind relațiile statului român cu Republica Moldova, o opinie precum 

cea menționată de jurnalista rusă în raport cu polițistul român ar indica o diferență 

majoră de poziție față de cea oficială a regimului de la București privitor la statul 

de la est de Prut. Or o astfel de situație, în cazul în care ar fi fost speculată în 

scopuri mai puțin corecte, ar fi putut fi folosită pentru a pune România într-o 

postură delicată, în situația în care un reprezentant al Poliției române ar avea o 

poziție total opusă față de cea oficială raportat la Republica Moldova, fiind astfel 

atacate interesele statului român, care se străduiește să păstreze țara vecină pe 

traiectoria pro-europeană chiar și cu un președinte pro-rus la Chișinău. 

                                                           
309 Vasile Cojocari, Minte ca o gazetă rusească. Jurnalista rusă a făcut show de prost gust pe Aeroportul din 

Chișinău, articol publicat la 27 septembrie 2017, disponibil la: https://www.deschide.md/ro/stiri/social/18714/Minte-

ca-o-gazet%C4%83-ruseasc%C4%83-Jurnalista-rus%C4%83-a-f%C4%83cut-show-de-prost-gust-pe-Aeroportul-

din-Chi%C8%99in%C4%83u.htm, accesat 28 septembrie 2017. 
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Acest episod relevă încă o dată amploarea propagandei, a dezinformării 

menite să discrediteze actorii inconvenabili protagoniștilor acestui tip de război 

(informațional). La o primă vedere, deși nu pare a fi important din punct de vedere 

geopolitic, evenimentul descris are ca scop manipularea laturii emoționale a 

publicului din Republica Moldova, pentru a stârni antipatii la adresa României. 

Rezultatele scontate ale incidentului nu sunt observabile pe termen scurt, însă 

laolaltă cu altele de aceeași natură, pot determina electoratul de dincolo de Prut de 

a vota pe viitor în direcții cât mai îndepărtate de Occident și implicit, de România.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 . Relațiile externe ale României sub presiune 
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 Republica Moldova este unul dintre statele din Europa de Est ce se regăsește 

în mijlocul unui conflict între UE/SUA și Rusia pentru influență, pe modelul unor 

divizări desprinse din perioada Războiului Rece. Instabilitatea politică din 

Republica Moldova a dus de asemenea la adâncirea acestei divizări, devenind un 

tărâm fertil pentru atacurile războiului informațional purtat de Federația Rusă, 

caracteristică principală a tacticilor de război hibrid dezvoltate de aceasta din urmă 

pentru a-și menține influența în Estul Europei și pentru a ține la depărtare eforturile 

susținute ale structurilor militare, politice și economice ale NATO și UE pentru 

engagement cu statele regionale. 

 

Pentru Federația Rusă, relația istorică dintre Republica Moldova și România 

reprezintă o oportunitate pentru a-și fundamenta firele narative promovate în 

legătură cu tot ce este în neregulă cu sistemul occidental. „Suferințele” României 

după integrarea în structurille euro-atlantice „ilustrate” de mașinăria de propagandă 

a Kremlinului au rolul de a influența populația din statul vecin României și a de 

impinge opinia publică departe de forțele politice pro-occidentale, jucând rolul 

unui model de proaste practici pentru dezvoltare.  

 

În cadrul acestui proces complex, relațiile externe dezvoltate de România în 

ultimele două decenii reprezintă un punct important de analiză pentru birourile de 

presă pro-ruse din Republica Moldova. Scandalul din luna septembrie referitor la 

schimbările din Legea Educației din Ucraina a dus la pornirea unei veritabile 

campanii anti-românești în presa pro-rusă din Republica Moldova, reprezentată în 

special de Sputnik Moldova. 

 

Seria de articole lansate de Sputnik.md instrumentalizează Legea educației 

în Ucraina pentru o misiune multiplă, și anume un atac direct la Ucraina și în 

subsidiar la SUA, un atac parțial/indirect la adresa României, dar cu un constant, 

discret și repetitiv substrat geopolitic. Este reiterată tema întâlnită în alte categorii 

de articole, și anume insinuarea unor potențiale tensiuni inter allia ce pot avea loc 

între SUA și România, sau despre cum România este înșelată de SUA. Articolele 

monitorizate fac referire la Legea Educației din Ucraina.  



 

Pe 5 septembrie 2017, Rada Supremă de la Kiev, cu largul concurs al 

formațiunilor naționaliste, a adoptat un act normativ ce vizează reformarea 

fundamentală a învățământului. Parte din prevederile acestei legi aduc atingere 

intereselor minorităților ce viețuiesc pe teritoriul Ucrainei, astfel că subiectul a fost 

preluat cu nervozitate și în statele limitrofe ale căror resortisanți sunt afectați de 

Articolul 7 al acestui act normativ prin prisma constrângerilor ce le impune în 

privința studierii în limba maternă. 

 

Ceea ce inflamează pe fond pozițiile minorităților în raport cu această lege 

este prevederea introducerii claselor a 11-a și a 12-a (sistemul din Ucraina 

funcționează pe modelul sovietic de 10 clase) cu predare exclusivă în limba 

ucraineană. De asemenea, începând cu clasa a 5-a debutează trecerea graduală la 

limba de studiu ucraineană, astfel că limba maternă devine progresiv o simplă 

disciplină distinctă. Ceea ce este cu adevărat revoltător în acest pachet legislativ 

ține de autonomia conferită autorităților locale de a decide în raport cu resursele 

(umane) existente ce și cât se va mai putea studia în limba maternă.  

 

Deși speța a fost supralicitată în Ungaria și România, adresabilitatea sa reală 

o reprezintă robusta minoritate rusă. Bucureștiul are însă motive legitime să își 

declare îngrijorarea în raport cu abordarea autorităților de la Kiev având în vedere 

că textul final al documentului votat în parlament nu este cel discutat și negociat cu 

România, existând temeri că în formula actuală aplicarea arbitrară a legii va 

conduce la închiderea multor instituții de învățământ românesc. 

 

Este adevărat că România și Ungaria sunt mai curând victime colaterale în 

această dispută ruso-ucraineană, însă pasivul pe relația bilaterală București-Kiev 

încurajează la o reflecție circumspectă întrucât incidentul nu este cu totul izolat, iar 

refuzul autorităților ucrainene de a aproba înființarea unei filiale a Institutului 

Cultural Român la Cernăuți legitimează o atitudine rezervată. 

 

La momentul monitorizării, Ucraina se confruntă cu un conflict civil în curs 

de permanentizare/înghețare de aproape 4 ani, în regiunile Donețk și Luhansk, 

unde separatiștii pro-ruși militează pentru independență, și unde unul dintre 

argumentele invocate a fost populația rusofonă și dreptul la auto-determinare, 

inclusiv pe criterii lingvistice. 

 

După 5 septembrie, au avut loc reacții oficiale din partea României, 

Poloniei, Ungariei, Republica Moldova și a UE, care critică faptul că parlamentul 

ucrainean a comasat implicit în Lege și grupurile etnice de limbă polonă, română și 



maghiară de pe teritoriul Ucrainei, dar Polonia și România nu s-au alăturat 

demersurilor unilaterale ofensive ale Budapestei.310 

 

Pe 25 septembrie, președintele Petro Poroșenko a promulgat legea.  Ca 

urmare a reacțiilor internaționale, a anunțat în octombrie 2017 că este dispus să ia 

în considerare recomandările Comisiei de la Veneția din Decembrie 2017 pentru a 

le prezenta la vot parlamentului ucrainean. 

 

Utilizând declarațiile unor doctori în istorie, respectiv geografie ca elemente 

de autoritate, autorii propagandei de la Kremlin încearcă să demonstreze că situația 

minorității române/moldovene din Ucraina este „deplorabilă” în ceea ce privește 

dreptul la educație în limba maternă. Totodată, autorii încearcă să capteze atenția 

autorilor prin folosirea unui titlu care demonizează chiar mai mult guvernul 

ucrainean: „Situația românilor/moldovenilor din Ucraina, mai proastă decât pe 

timpul URSS”311. 

 

Seria de articole de pe website-ul Sputnik.md care tratează acest caz prezintă 

doar anumite categorii de declarații și informări, vădit părtinitoare, unde informația 

exhaustivă lipsește. La finalizarea monitorizării, 15 octombrie 2017, se constată 

absența oricăror știri despre repunerea în discuție a Legii educației din Ucraina 

potrivit recomandărilor UE, așa cum este relatată în presa europeană în luna 

octombrie. 

 

Metodologia utilizată de Sputnik Moldova folosește ca instrument limba 

română pentru publicul vorbitor de limba română din Republica Moldova și 

România. Metoda utilizată de contribuitorii Sputnik Moldova nu se fundamentează 

pe intoxicare informațională sau dezinformare ca în alte cazuri, ci pe o manieră mai 

subtilă de repetiție de mesaj sau articole vădit înclinate geopolitic, o parte 

favorabile Rusiei, elogiatoare la adresa Ungariei, parțial negative la adresa 

României și partial pozitive, dar defăimătoare la adresa Ucrainei și în plan second 

la adresa SUA.  

 

Metodologia se bazează pe interpretarea forțat-eronată privind tensiunile 

bilaterale dintre statele implicate, a acțiunilor sau declarațiilor unor oficiali, cu 

sugestiii redundante de natură geopolitică despre alianțele care ar trebui să se 

                                                           
310 Radio Free Europe, „PACE Criticizes Ukraine Over New Law On Education”, 13 octombrie 2017, disponibil la 

https://www.rferl.org/a/ukraine-pace-criticizes-language-law/28790456.html , accesat 26 octombrie 2017. 
311 Sputnik Moldova, „Situația românilor/moldovenilor din Ucraina, mai proastă decât pe timpul URSS”, 28 

septembrie 2017, disponibil la https://ro.sputnik.md/radio/20170928/14775838/situatia-romanilor-moldovenilor-

ucraina.html , accesat 26 octombrie 2017. 
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creioneze între Ungaria, România și Rusia. Monitorizarea a concluzionat o 

utilizare distorsionată și tendențioasă a informației, decontextualizarea declarațiilor 

în funcție de scopul redacției Sputnik și citarea punctuală a unor analiști din masa 

diversă de opinii din România, convenabili pentru ideile promovate de Sputnik, sau 

a unor fragmente din analizele acestora, pentru a întări argumentele Sputnik.  

 

Lipsește însă multiperspectiva, sunt prezentate exclusiv fragmente din 

reacțiile unor jurnaliști precum Ion Cristoiu, dar se neglijează orice altă expunere 

de opinii jurnalistice, civile sau oficiale din România, în afară de cea a lui Klaus 

Iohannis și Teodor Meleșcanu. 

 

Se constată repetiția unor contradicții și multă versatilitate, în detrimentul 

eticii jurnalistice, în rândul articolelor aparținând Sputnik Moldova. Oficiali 

români sau declarații ale acestora sunt tratați/e negativ în editoriale despre un 

anumit subiect, dar aceleași persoane publice sunt preluate ca referință pozitivă în 

alte articole, pe altă temă, în funcție de scopul articolului. 

 

Spre exemplu, președintele român Klaus Iohannis este criticat, descris ca 

lider inert la situații critice din România sau necredibil ca șef de stat român, dar 

este tratat ca model în poziția recentă privitoare la Legea din Ucraina, iar 

declarațiile sale sunt redate extensiv și critic la adresa Kievului. 

 

Din subtilitatea metodologiei preferate de Sputnik, remarcăm construirea 

unei imagini de forță a unor oficiali români sau a unor poziții ale României 

(recurent criticați de/în Sputnik) în această speță cu Ucraina, prin referiri pozitive 

sau laudative. Scopul este de a întări forța mesajului acestora, pentru a putea astfel 

amplifica atacul la adresa Ucrainei, de a hiberboliza caracterul nociv al oficialilor 

ucraineni și a sprijinului subînțeles al acestora, SUA. 

 

Cazul președintelui Klaus Iohannis este relevant în acest sens. autorii 

războiului informațional încearcă să arate că această perspectivă este una reală și 

simțită pregnant în interiorul României. Această strategie variază de la sublinierea 

criticilor aduse de „cunoscutul sociolog Mirel Palada”312 președintelui Iohannis, 

până la protestele din fața Ambasadei Ucrainei în București.313 

 
                                                           
312Sputnik Moldova, „După bătaie, Mirel Palada a revenit la atac: ‚Ce-o să v-o mai tot luați...’”, 28 septembrie 2017, 

disponibil la https://sputnik.md/world/20170911/14481499/sua-scoli-romanesti-ucraina.html , accesat 26 octombrie 

2017. 
313Sputnik Moldova, „ Manifestație pentru români:‚Ați furat pâmântul, acum furați și limba?!’”, 16 septembrie 2017, 
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accesat 26 octombrie 2017. 
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Similar, discursul președintelui român în cadrul ONU a fost criticat pentru 

lipsa menționării problematicii minorității naționale din Ucraina, în acest sens fiind 

folosit drept sursă de autoritate deputatul PNL Daniel Gheorghe.314 

 

Persistă, în schimb, referințe punctuale, mai rar expuse, despre slăbiciunea 

sau lipsa de anvergură internațională a României, prezentate cu aparența unui dat, a 

unui fapt de la sine înțeles. Atacul la adresa lui Traian Băsescu și invocarea unei 

presupuse tensiuni Băsescu-Iohannis (temă inexistentă în prezent în România) 

servește scopului Sputnik, de a preveni orice inițiative politice unioniste sau anti-

ruse pe teritoriul Republicii Moldova ale fostului președinte român. Traian Băsescu 

constituie un purtător de mesaj al unionismului în ajunul sărbătoririi Centenarului 

Marii Uniri, având cetățenia Republicii Moldova (suspendată, în judecată), este 

implicat în viața politică de la Chișinău și este un critic virulent al președintelui 

Republicii Moldova, Igor Dodon. 

 

Editorialul „SUA susțin închiderea școlilor românești” din Sputnik 

Moldova, publicat la 13 septembrie, deschide seria de articole privitoare la Legea 

învățământului din Ucraina, cu misiunea de discreditare a măsurilor anti-ruse din 

Ucraina și de insinuare de argumente pentru care ar putea exista  tensiuni între 

aliați, SUA și România. Acesta prezintă cum „ambasada SUA de la Kiev a felicitat 

Ucraina pentru reforma învățământului, care presupune și lichidarea tuturor 

școlilor românești”315într-un mesaj publicat pe Twitter. 

 

Sunt prezentate argumente pentru existența unei nemulțumiri a României 

față de SUA prin faptul că în 2016 ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, 

aflat într-o vizită în Covasna şi Harghita, s-a fotografiat cu primarul municipiului 

Sfântul Gheorghe alături de steagul secuiesc. 

 

Tot în 2016, ambasadorul SUA de la Chișinău, James Pettit, a provocat 

critici în România după ce a declarat că „Moldova trebuie să rămână un stat 

suveran și independent în cadrul unor granițe sigure. Alăturarea României de 

exemplu, ca o cale de a intra în UE sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere 

practică și nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici în Moldova”316.  
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316Ibidem. 
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Lipsa oricăror nuanțări, decontextualizările sau prezentarea unor gafe ale 

oficialilor americani constituie ferestre de oportunitate ce sunt exploatate, reiterate 

și augmentate artificial în sprijinul teoriei că SUA nu respectă suveranitatea 

României și că SUA trădează cauza românilor: „Nu este pentru prima dată când 

misiuni diplomatice SUA adoptă poziții contrare intereselor naționale ale 

României”317. 

 

România, subliniem, este prezentată în acest articol nu ca stat imperialist 

care nu respectă suveranitatea Republicii Molova, asemeni altor articole Sputnik, 

ci ca un stat-victimă al jocurilor americanilor, care inițiază acțiuni contrare 

României chiar și pe teritoriul Ucrainei. Articolul nu menționează, pentru echilibru 

jurnalistic, nimic din avertismentele oficiale ale Rusiei la adresa României, 

jignirile la persoană între oficiali români și ruși sau tensiunile ruso-române, și nici 

contribuțiile militare și pentru securitate ale SUA față de partenerul român. 

 

Acest editorial fundamentează un articol din 8 septembrie, „SUA vor 

eliminarea limbii ruse, de aceea susțin închiderea școlilor românești”, care începe 

cu fraza „susținerea acordată de SUA noii legi a învățământului, care presupune 

lichidarea educației în limbile minorităților etnice, reprezintă un semnal dat 

Kievul că trebuie să-și ignore vecinii proamericani, consideră un lider politic 

ucrainean”318 citându-l pe liderul mișcării „Alegerea Ucraineană — dreptul 

poporului”, Viktor Medvedciuk. 

 

În acest caz, conținutul articolului este tratat în logică exclusiv geopolitică, 

apreciind că situația minorităților românești și ungare din Ucraina a fost cauzată de 

maniera de atac nelegitimă a SUA împotriva Rusiei, prin încălcarea drepturilor 

minorităților la limbă maternă, prin intermediarul proamerican Ucraina. 

 

Pe aceeași temă, articolul „Cristoiu: Tăcerea României în privința Ucrainei 

– ‚slugărnicie față de Occident’” reprezintă o preluare a unui comentariu 

aparținând jurnalistului român Ion Cristoiu, de pe blogul său personal, cu inserții 

minime ale autorului știrii Sputnik. Critica lui Cristoiu despre puterea de la 

București care “n-are curaj să se ridice în apărarea românilor din Ucraina, 

deoarece Kievul e alintatul Occidentului”319este instrumentalizată ca mod de a 
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evidenția vulnerabilitățile conducerii guvernului de la București, lipsa de 

poziționare internațională activă a României și o critică la adresa regimului 

Poroșenko din Ucraina. 

 

Instrumentalizarea se deduce din faptul că Sputnik nu preia din presă sau 

comentariile din spațiul public românesc decât exclusiv acele știri/analize 

convenabile opiniei Sputnik, câteodată decontextualizate sau doar sub formă 

fragmentă, deși acestea sunt cvasi-invizibile public sau minimale ca 

relevanță/impact în masa de opnii vehiculate în România, dar care servesc 

obiectivului Sputnik. Rezonanța numelui lui Ion Cristoiu, cu opinii câtodată 

controversate sau contestate în spațiul public românesc, constituie vehiculul care ar 

trebui să dea credibilitate argumentelor că România este „sluga” Occidentului.  

 

Miza este decredibilizarea României în fața publicului din Republica 

Moldova. Opiniile din România au fost critice la adresa Legii din Ucraina, însă 

acestea nu au implicat discursuri mutual agresive la nivel oficial sau alterarea 

iremediabilă a relațiilor, lăsând spațiu pentru negociere și compromis, în condițiile 

în care România sprijină Ucraina în fața agresiunii ruse din regiunea Donbass și 

aderarea la UE. 

 

De asemenea, editorialul din Sputnik din 24 septembrie semnat de Dragoș 

Dumitriu, „Iohannis, atitudine tranșantă în problema școlilor românești din 

Ucraina”, speculează un moment de nesincronizare a poziției președinției cu 

parlamentul român, într-o perioadă cu agendă concentrată pe alte teme publice în 

România, pentru a expune faptul că parlamentul a luat o poziție moderată, în timp 

ce președintele Klaus Iohannis a reușit să aibă o atitudine „fermă”320. 

 

„În linii generale, rezoluția românească este „mai ușoară decât cea 

maghiară”, scrie portalul Bucpress din Cernăuți, citând și surse 

ucrainiene”321scrie Dragoș Dumitriu, insistând că România „a avut o atitudine 

modestă, ministrul de Externe Meleșcanu făcând chiar o gafă majoră la întâlnirea 

cu omologul său ucrainian pe această temă. Meleșcanu a acceptat discuția despre 

‚aplicarea’ legii, atât timp cât legea nu a fost încă promulgată — și când exact 

acesta era punctul pe care românii din Ucraina ne cer să-l susținem, anume să 

insistăm pe lângă președintele Poroșenko să NU promulge legea!”322. 
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Astfel, metoda decredibilizării indirecte a instituțiilor românești, de a indica 

lipsa de unitate dintre liderii statului de pe urma căreia România are o performață 

„modestă”323, este realizată prin fortificareaimaginii lui Klaus Iohannis, care în alte 

articole este criticat, prezentat ca lider inactiv. În acest editorial, sugestia unei 

imagini de forță a președintelui se presupune că oferă credibilitate declarațiilor 

sale, deci implicit pozițiilor autorului Sputnik, prin care este amplificată dihotomia 

dintre Iohannis și ceilalți oficiali români, care în contrast sunt prezentați ca slabi, 

cu gafe majore. În contrast cu România, poziția Ungariei este descrisă ca una de 

anvergură, dinamică în apărărarea drepturilor ungare. 

 

Acest lucru este amplificat de poziiții ale unor figuri politice pentru a 

evidenția îngrijorarea cu care acestea urmăresc evoluțiile din Ucraina, reliefându-se 

un element prin care se urmărește răcirea relațiilor cu Kievul: „Deputatul PNL, 

Daniel Gheorghe, a îndemnat la denunțarea în mod unilateral a tratatului de bază 

semnat în 1997 între România și Ucraina, în cazul în care Kievul va lichida școlile 

cu predare în limba română”324. 

 

Declarația deputatului român este reluată și într-un alt material publicat pe 

pagina de internet a Sputnik, însă titlul utilizat induce în eroare, fiind exclusă 

remarca asupra condiționalității și anume „în cazul în care, Ucraina, ar trece la 

închiderea ultimelor școli românești rămase deschise”. În schimb, Sputnik 

Moldova titrează acest articol: „Deputat PNL: România să denunțe tratatul de 

bază cu Ucraina”325. 

 

Concluzia sugerată pentru publicul din Republica Moldova poate fi, așadar, 

lipsa de activism a României în situația în care nu-și poate apăra (precum Ungaria) 

drepturile propriei minorități de peste hotare, iar liderii români nu sunt uniți, nu au 

un discurs comun. Prin extensie, cum ar putea România să protejeze drepturile 

etnicilor români/cetățenilor români în cazul unei reunificări cu Republica 

Moldova? 

 

În aceeași manieră a articolului precedent, lipsa unei opinii politice unitare 

în România în privința protecției drepturilor minorităților românești este urmărită 
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în știrea „Băsescu îl atacă pe Iohannis în problema școlilor românești”, prin 

asocierea declarațiilor lui Klaus Iohannis și așa-numitul atac al lui Traian Băsescu. 

Ultimul a declarat că este „o mare eroare politică în condițiile în care noua lege a 

educației încă nu a fost promulgată”326, în sensul în care Iohannis ar fi trebuit să 

aștepte negocieri cu Ucraina înainte de a-și anula vizita în Ucraina drept mijloc de 

protest și presiune. 

 

Pe 26 septembrie, știrea „În final, Ucraina și-a bătut joc de România și 

Ungaria” tratează presupusa intransingență a președintelui ucrainean Poroșenko în 

a reacționa la apelurile Bucureștiului și Budapestei de a nu promulga Legea 

Educației, precizând că acesta „sfidează criticile și cererile Bucureștiului și 

Budapestei, urmează reacții ale țărilor europene”327, iar “Petro Poroșenko 

demonstrează că ignoră observațiile țărilor UE — dar chiar și sfidează orice 

critică adusă intențiilor nedemocratice ale Kievului”328. 

 

Însă Sputnik nici în acest articol, nici în cele are au urmat calendaristic, nu 

prezintă nicio știre detaliată, nuanțată despre anunțul președintelui Poroșenko în 

care confirmă că așteaptă recomandările UE, ale Comisiei de la Veneția pentru a 

permite inserția în actuala Lege și posibila sintagmă „limbă ucraineană și limbile 

statelor europene”, astfel încât să nu fie afectată educația în limba minorităților 

europene, dar prin care să fie totuși evitată limba rusă. 

 

Pe același ton, Dragoș Dumitriu își consacră un editorial din Sputnik 

publicat pe 30 septembrie, utilizând preluări consistente dintr-un editorial al 

agenției de presă române de la Cernăuți Bucpress - „Toleranța bucovineană în 

derivă?”, autor Mirela Amarie.329 Pasajele citate fac apeluri emoționale, descriu 

neputința de a vorbi limba română și aduc o critică la mitingul ce urma să fie 

organizat la Cernăuți de către Corpul Național, „forță politică naționalistă de 

dreapta”330, în fața Consulatul General al României, cu cernăuțeni „indignați de 

reacția minorităților române referitor la noua lege a educației din Ucraina, care 

printre multe altele, stabilește că limba de predare în școli va fi limba de stat”331. 
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Metodologia autorilor Sputnik păstrează modelul tradiționalde inversare a 

țintelor – de această dată limba și identitatea române nu mai sunt elemente pe care 

România căuta să le impună în stil imperialist Republicii Moldova, ci un set de 

valori pentru care trebuia militat în fața autorităților ucrainene care „sugrumă” 

identitatea românească. 

 

„Da, sunt o voce română care se simte din ce în ce mai sugrumată de către 

statul ucrainean și consider că am și avem dreptul ca să luptăm pentru drepturile 

noastre în această țară, care își dorește să facă parte din Uniunea Europeană”332, 

este citată presupusa autoare. 

 

Pentru a menține sugestia despre implicarea inadecvată sau insuficientă a 

autorităților române, autorul Dumitriu lansează la rându-i un apel către Klaus 

Iohannis, MAE român și partide politice pentru „a citi și a lua în serios acest 

editorial – apel al Bucpress”333. Trebuie menționat că la data finalizării 

monitorizării, autoarea citată de către Sputnik, Mirela Amarie, nu poate fi 

identificată în baza verificărilor extinse pe internet. 

 

Un alt editorial Sputnik Moldova din 5 octombrie, „Ungaria vrea o alianță 

cu România și Rusia în problema școlilor din Ucraina” prezintă eforturile 

Ungariei de a reuni statele afectate de Legea educației din Ucraina cu scopul de a 

exercita presiuni asupra guvernului de la Kiev.334 O declarație a vicepreședintelui 

Comisiei pentru Relațiile Internaționale a Parlamentului de la Budapesta, 

Gyongyosi Marton, către RIA Novosti, este preluată: „acum sarcina noastră 

constă în convingerea țărilor vecine, inclusiv a Rusiei, să acționăm împreună, să 

adoptăm o declarație comună, să exercităm presiuni asupra Ucrainei”, a declarat 

Gyongyosi. 

 

Articolul are intenția de a-i prezenta într-o lumină favorabilă pe oficialii 

maghiari și activismul Ungariei, stat cooperant cu Rusia, privind cauza 

minorităților etnice din Ucraina. Autorul știrii ignoră faptul că legea care 

obstrucționează educația în limba maternă a fost introdusă explicit ca instrument 

preventiv și de blocare a dominației limbii ruse în școlile ucrainene, stat agresat 

militar de Rusia. 
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Sugestia unei alianțe româno-ungare-ruse constituie dezinformare, atât în 

baza configurației geopolitice profund antagonice a României cu Rusia, dar și a 

lipsei de realism a unei astfel de abordări. România a reacționat inițial la 

promulgarea acestei Legi din rațiuni lipsite de conținutul ofensiv geopolitic pentru 

care Rusia, în schimb, a reacționat împotriva Ucrainei. 

 

O suprapunere a poziției Rusiei, Ungariei și Românei, concomitent într-o 

circumstanță privind legea promulgată de Rada ucraineană nu echivalează nici 

măcar cu aluzia unei alianțe, nici cu o conjugare a eforturilor cu Rusia. În alt sens, 

articolul poate induce o invitație către o asemenea cooperare, sau poate sugera 

posibilitatea unei asemenea reuniri de interese împotriva Ucrainei doar pentru a o 

sedimenta în percepția publică în mod eronat. 

 

Însă dezinformarea promovată de presa pro-rusă în acest caz nu s-a oprit 

doar aici. Articolele mass-media de limbă rusă din Republica Moldova, analizate 

pe parcursul lunii septembrie, au permis conturarea anumite concluzii referitoare la 

dezinformarea în mass-media rusă din Republicii Moldova. 

 

Printre cele mai populare portaluri de ştiri în limba rusă din Republica 

Moldova sunt Komsomolskaya Pravda v Moldove şi Sputnik Moldova (varianta în 

rusă), care favorizează deschis politica pro-Federaţia Rusă, prin prezentarea 

distorsionată a faptelor, promovarea stereotipurilor şi falsurilor despre România, 

iar documentarea ştirilor are loc doar dintr-o singură sursă și faptele sunt înlocuite 

de opinii şi comentarii subiective ale autorilor. 

 

În contextului scandalului Legii Educației din Ucraina, a putut fi observată 

apariția unor articole privind posibilitatea redobândirii de către România a 

teritoriilor pierdute din Ucraina. Au fost supuse analizei unele texte care prezintă 

probabilitatea ca Bucureștiul să facă revendicări teritoriale împotriva Ucrainei și să 

ridice în mod serios chestiunea proprietății asupra nordului Bucovinei și sudului 

Basarabiei. În acestea se menționează: 

 

- „Tulburător, recent s-au intensificat discuțiile în presa românească pe faptul că, 

după semnarea de asociere cu UE, Ucraina va trebui să meargă la compromis cu 

vecinii săi europeni, și să renunțe la unele teritorii care fac parte din statul 

Ucrainean de la sfârșitul celui de al 2-lea război mondial”335; 
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- „E cunoscut în această problemă faptul că România și Ungaria nu sunt aliați: 

trei milioane de maghiari care trăiesc în partea română a Carpaților intenționează 

să-și creeze propriul stat. Budapesta încă nu poate ierta Bucureștiul pentru 

pierderea Transilvaniei și este gata să prezinte pretenții teritoriale României”336; 

 

- „În ciuda acțiunilor și declarațiilor sale de război, România nu este pregătită 

pentru intrarea reală a trupelor pe teritoriul Ucrainei. Politicienii români și 

maghiari, pentru a nu agrava situația, vor urma recomandările Statelor Unite, 

care acum susțin partea Ucrainei”337. 

 

Materialele jurnalistice crează percepția eronată privind existența unor 

acțiuni reale ale statului român de a face revendicări teritoriale împotriva Ucrainei. 

Nu există nici o declarație de război din partea României și nici o poziție oficială 

privind revendicările teritoriale. 

  

Pe marginea subiectului teritoriilor ocupate, un exemplu clasic de 

manipulare îl prezintă articolul publicat de portalul topwar, acesta prezintă URSS 

în calitate de actor ce a oferit statalitatea și independența mai multor state, printre 

care și România. Articolul menționează că România a apărut în urma rezultatului 

războiului ruso-turc și a devenit stat suveran în 1878 datorită generozităţii 

Imperiului Rus.338 

 

În articol se menționează următoarele: „Din punct de vedere istoric, 

rezultatele ‚agresiunilor’ Rusiei / URSS reprezintă faptul că: jumătate din Europa 

și o parte din Asia au primit statalitate și, în plus, este un bun impuls pentru 

dezvoltare. Întreaga istorie a Rusiei sugerează că a contribuit în orice mod posibil 

la crearea unei lumi multipolare în orice epocă. Și, foarte adesea, din păcate, în 

același timp, și-a sacrificat interesele atât a statului, cât și a populației sale. 

Acesta este, de asemenea, un fapt, de la care nu veți ezita. Și ar fi foarte posibil ca 

Rusia să creeze un imperiu pe care britanicii l-ar invidia. Dar, din păcate, 

abordarea rusească este oarecum diferită. Deci, nu este chiar ‚în linie’, ci mai 

degrabă ‚așteptați’”339. 

 

Articolul se încheie pe acest ton amenințător, prezentând posibiltatea 

efectuării de către Rusia a unei noi agresiuni sau ocupații. 
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O altă narațiune utilizată în articole este privind orientarea greșită a 

Republicii Moldova de a colabora cu România340, riscul acesteia fiind 

transformarea Republicii Moldova în marionetă. Este prezentată în calitate de miză 

a elitelor pro-românești alinierea RM la NATO și, prin urmare, la crearea unei 

tensiuni tot mai mare în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Iar aceste acțiuni 

denotă lipsa suveranității țării, nefiind aptă să decidă în propriile sale interese. 

 

Întregul ansamblul procedeelor puse în joc cu scopul dezinformării, în mod 

intenţionat, reuşesc „manipularea” perfidă a persoanelor, grupurilor sau a unei 

întregi societăţi, pentru a le devia conduitele politice, a le domina gândirea sau 

chiar de a le subjuga. La nivelul societăţii, manipularea este reprezentată de 

numeroasele exemple, printre care se regăsesc și redobândirea teritoriilor; aspectele 

agresiunii și ocupației; retrasarea frontierelor statelor. 

  

Însă pilonul de bază prin prisma căruia este atacată România la nivel 

informațional este relația sa cu NATO și mai ales cu cel mai important partener de 

Securitate, SUA. Analiza articolelor apărute în presa de limbă rusă în luna august 

care abordează subiectele legate de activitățile NATO în Republica Moldova, dar 

și în regiune, prezintă o întreagă istorie abundentă în interpretări și prognoze 

amenințătoare. 

 

Aceste teorii constituie piatra de temelie pentru construirea narațiunilor 

menite să discrediteze aspirațiile europene ale Republicii Moldova, cooperarea cu 

România și să accentueze stereotipurile și prejudecățile față de structurile euro-

atlantice. 

  

În această privință, se distinge un lobby politic țintit și o campanie media 

activă complementară acestuia, ale cărei mesaje pot fi rezumate în următoarele 

sintagme: 

 

- prezentarea NATO ca o structură militară agresivă dirijată de SUA, care duce o 

politică războinică și expansionistă;  

 

- eforturile NATO sunt îndreptate spre menținerea artificială a confruntării cu 

Rusia și adâncirea divizării între fostele state sovietice;  
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- operațiunile militare și de menținere a păcii ale NATO sunt destabilizatoare și 

ineficiente;  

 

- Republica Moldova este forțată să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de 

Nord;  

 

- cooperarea cu NATO contravine statutului de neutralitate a Republicii Moldova;  

 

- colaborarea moldo-română este subscrisă cooperării Republicii Moldova cu 

NATO, ce oferă posibilitatea folosirii Unionismului și românofobiei în calitate de 

sperietori; 

 

- integrarea europeană implică și aderarea la Organizația Tratatului Atlanticului de 

Nord. 

 

 Mass-media rusă în Republica Moldova a utilizat o serie de strategii care 

sunt folosite pentru campanii mediatice de ofensivă, dar și de defensivă. Un caz 

clasic de campanie informațională ofensivă este cel mai mare exercițiu desfășurat 

în regiunea României, „Saber Guardian 17”, în care s-au utilizat strategii de 

denaturare și de descurajare. 

 

Printre cele mai des întâlnite stereotipuri care se vehiculează în presa din 

Republica Moldova, inclusiv în cea retransmisă din Federația Rusă, sunt că 

„NATO este un bloc agresiv”341, „exercițiile realizate de NATO sunt îndreptate 

împotriva Federației Ruse”, iar mitul referitor la colaborarea moldo-română ca 

fiind subscrisă celei dintre R. Moldova și NATO oferă posibilitatea folosirii 

stereotipurilor românofobiei și unionismului. 

 

În cadrul strategiei de descurajare au fost utilizate următoarele tactici: 

 

- interpretarea și generalizarea: paradigma explicativă în propaganda rusă este 

bazată pe teoriile conspiraționiste. Acestea au fost pe larg utilizate pentru 

interpretarea anumitor acțiuni NATO. Uneori s-a invocat că este un „plan secret” al 

SUA și ai aliaților occidentali pentru a destabiliza și manipula Republica 
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Moldova342. Folosirea acestor teorii întărește mesajul agresivității occidentale, în 

special, NATO, în conștiința populației; 

 

- utilizarea etichetelor și demonizarea adversarului: în mediatizare s-a recurs la un 

șir de etichete („tancurile NATO”, „cavaleria americană”, „forțele de ocupație”). 

Scopul acestor acțiuni este de a specula cu emoțiile și percepțiile oamenilor pentru 

a întări stereotipurile existente; 

 

- inversarea faptelor și schimbarea motivului: în mediatizarea construcției 

obiectelor militare din Bulboaca(poligon militar din Republica Moldova) au fost 

duși în eroare cititorii privind faptul că este o acțiune comună între Moldova și 

NATO, de fapt fiind între Moldova și Statele Unite. Această inversare intenționată 

a generat numeroase interpretări, majoritatea greșite, despre scopul și obiectivele 

activității în cauză; 

 

- comunicarea eronată a faptelor și amestecul între adevăr și minciună: este una 

dintre tehnicile cele mai frecvent utilizate în dezinformare. Drept exemplu poate 

servi prezentarea Planului de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) RM-NATO343 în 

calitate de platformă de control a Republicii Moldova de către Alianță. Obiectivul 

urmărit este de a semăna confuzie și neîncredere în rândul populației. 

 

 Roadele acestor narațiuni și a tehnicilor de manipulare utilizate nu întârzie să 

se manifeste în rândul populației. Din analiza modului în care au fost mediatizate 

subiectele legate de NATO, constatăm că un segment semnificativ al presei din 

Republica Moldova promovează un set de mesaje, ale căror scopuri sunt întărirea 

stereotipurilor și a confuziei între cetățeni. La o scară mai mare, roadele 

propagandei și media care se angajează pe făgașul propagandistic contribuie la 

polarizarea continuă a societății. 

 

Formula de comunicare utilizată de toate formațiunile politice mai sus 

menționate – a fost compusă din trei elemente. În primul rând, vorbim despre 

folosirea formulei de indignare justificată ca reacție la existența sau potențiala 

intrare a trupelor „străine NATO” pe teritoriul Republicii Moldova, fiind astfel 

                                                           
342Noi.md, „Moldova parte a lumii americane”, 18 august 2017, disponibil la  

https://www.noi.md/ru/news_id/239949, accesat 30 octombrie 2017. 
343Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Planul Individual de Acțiuni al 

Parteneriatului RM-NATO, disponibil la  http://www.mfa.gov.md/nato-en/individual-partnership-action/ , accesat 30 

octombrie 2017. 

https://www.noi.md/ru/news_id/239949
http://www.mfa.gov.md/nato-en/individual-partnership-action/


încălcată suveranitatea și neutralitatea țării.Drept exemplu servește reacția 

Președintelui RM, Igor Dodon care a condamnat dur aceste ațiuni344. 

 

În al doilea rând utilizarea apelurilor anti-establishment pentru mustrarea 

guvernării care a conspirat după spatele poporului. Utilizarea acestor mesaje are 

valoare adăugată în ceea ce privește creșterea credibilității partidelor din opoziție și 

scăderea celor de la guvernare.În al treilea rând, s-a făcut apel la „unitate și 

solidaritate” bazate pe patrimoniul sovietic comun de după al Doilea Război 

Mondial. Toate mesajele au fost încărcate cu populism, stereotipuri, teorii 

conspiraționiste și termeni desprețuitori anti-NATO, anti-americani și anti-

occidentali. 

 

În urma evenimentelor din evenimentelor, Sputnik Moldova a reușit 

dezvoltarea unor serii de campanii de propagandă anti-românești cu privire la 

NATO și parteneriatul SUA-România. Scutul antirachetă de la Deveselu, România, 

reprezintă o tematică utilizată în mod constant de mașina de propagandă rusă încă 

de la primele discuții la nivel înalt pe acest subiect și anume înainte de perioada 

2013 – 2016 când a fost dezbătut și implementat proiectul. 

 

Vizând stoparea acestui proces strategic deopotrivă pentru statul român și 

pentru comunitatea euro-atlantică, dezinformarea derulată de Moscova și-a 

continuat activitatea în mod fervent până la amplasarea scutului antirachetă, 

implicând un adevărat convoi de instrumente cu ajutorul cărora Federația Rusă a 

realizat în teritoriile vizate „injecția” narațiunii alternative, plăsmuite.   

 

Instrumentarul a inclus declarații efectuate de demnitari ruși care au blamat, 

au portretizat drept reprobabilă amplasarea scutului antirachetă în România, 

precum și preluarea și exacerbarea comunicărilor oficiale de către mijloacele media 

ruse, ulterior disiparea acestora în mass-media internaționale, implicit în cele din 

România și Republica Moldova. În cele din urmă, acestea au fost complementate 

de activitatea „armatei de troli” a Federației Ruse, mesajele transmise pe această 

filieră având menirea să fixeze narațiunea falsă în mentalul colectiv din fiecare stat 

vizat în parte.  

 

Propaganda rusă pare să își desfășoare în continuare activitatea privind 

subiectul scutului antirachetă amplasat în statul român, chiar și după ce a devenit 

operațional, folosindu-se de unul din firele narative născocite de la bun început de 
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Moscova, potrivit căruia scutul ar reprezenta „o amenințare la adresa Rusiei”345. 

Noțiunea este adusă din nou în prim plan prin intermediul unei declarații 

aparținând unui membru al ministerului rus de Externe, ce a fost preluată în 

Republica Moldova de portalurile de știri Sputnik.md și Radiochisinau.md, 

comunicare potrivit căreia „sistemele de lansare a rachetelor de pe teritoriul 

României reprezintă o amenințare la siguranța națională a Rusiei”346. 

 

Într-un interviu acordat agenției ruse de știri RIA Novosti, redat ulterior în 

cadrul unui articol publicat de Sputnik Moldova, Gheorghi Borisenko, directorul 

departamentului Americii de Sud al MAE rus, a opinat că „desfășurarea de către 

SUA a sistemelor de lansare a rachetelor în România încalcă Acordul privind 

Forțele Nucleare Intermediare (INF)”347, subliniind totodată că „astfel de sisteme 

pot fi instalate doar pe nave maritime”348. 

 

Borisenko reiterează pe parcursul întregului interviu faptul că scutul ar 

reprezenta o amenințare la adresa securității Federației Ruse, ideea devenind ca 

atare laitmotivul comunicării. Înaltul oficial rus condamnă acuzele lansate de SUA 

la adresa Rusiei cu privire la încălcarea acordului INF de către cea din urmă, 

afirmând că Washingtonul nu ar fi adus dovezi concludente în acest sens. „Au 

prezentat doar niște imagini din Google Earth în care pretind că se observă niște 

sisteme de lansare. Însă imaginile sunt neclare și nu înțelegem de ce s-ar 

presupune că acestea ar fi de o rază care ar contraveni tratatului”349, a opinat 

diplomatul rus. 

 

În speță, afirmațiile lui Borisenko vin să consolideze idei emise anterior de 

ministerul rus al Afacerilor Externe. Mai exact, MAE rus a oferit o replică 

declarației secretarului de stat al SUA, Rex Tillerson, care declarase că „Rusia a 

încălcat tratatul cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă, 

acordul privind Forțele Nucleare Intermediare și a încercat să diminueze 

independența Agenției Internaționale pentru Energie Atomică”350. 

 

Potrivit agenției ruse de știri Sputnik, MAE rus „a calificat aceste afirmații 

drept lipsite de substanță, menționând că americanii nici nu depun vreun efort 
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pentru identificarea unor dovezi care ar demonstra existența unor astfel de 

încălcări”351. 

 

Spre deosebire de învinuirea adusă de SUA Federației Ruse, expusă ca fiind 

o închipuire, Borisenko prezintă în sprijinul său realitatea că desfășurarea 

sistemelor de lansare de către americani în baza lor de apărare antirachetă din 

România a fost un fapt evident, care s-a realizat în mod nestingherit, „în văzul 

tuturor”352. În continuare, în sprijinul conturării corpusului argumentativ care 

încadrează SUA și statele sale partenere în rolul negativ, iar Federația Rusă în 

postura de victimă, oficialul rus prezintă și faptul că sisteme asemănătoare vor fi 

amplasate în curând și în Polonia. 

 

„[…] Anul viitor urmează să desfășoare în Polonia, sisteme de lansare, care 

prin caracteristicile lor tehnice pot fi folosite nu doar pentru lansarea rachetelor 

de interceptare, dar și a rachetelor de croazieră tip Tomohawk”353, a susținut în 

mod exact Gheorghi Borisenko. 

 

Toate aceste pseudo-argumente emise de diplomatul rus și redate de Sputnik 

converg către ideea finală că teritoriul rus va fi în scurt timp încercuit de sisteme 

antirachetă americane, în Europa, Coreea de Sud și Japonia, care ar fi direcționate 

împotriva Rusiei. Directorul departamentului Americii de Sud al MAE rus a 

afirmat: 

 

„Acestea sunt instalate în Europa, urmează să fie livrate complexele 

THADD în Coreea de Sud, în Japonia sunt instalate radare adiționale. Specialiștii 

noștri militare înțeleg foarte bine că toate acestea sunt îndreptate împotriva 

noastră. Chiar și americanii nu mai ascund acest lucru și au încetat să mai afirme 

că sistemele de apărare antirachetă ar fi îndreptate exclusiv împotriva 

amenințărilor Iranului”354. 

 

O parte a interviului diplomatului rus este redată și de portalul de știri 

radiochisinau.md în cadrul articolului intitulat „Ministerul rus de Externe: Sistemul 

american de apărare antirachetă din România amenință Rusia”, postat la 11 

octombrie și prezentat ca fiind preluat de la agenția media Mediafax355. Acest site 
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de știri prezintă declarația referitoare la presupusa încălcare a Acordului Forțelor 

Nucleare Intermediare de către SUA, prin amplasarea scuturilor antirachetă în 

România și Polonia, menționând totodată și faptul că dovezile prezentate de 

Washington în ultimii patru ani, cu privire la nesocotirea INF de către Moscova, nu 

ar fi concludente.356 

 

În plus față de articolul din Sputnik, radiochisinau.md prezintă și informații 

referitoare la Acordul Forțelor Nucleare Intermediare și la sistemul american de 

apărare antirachetă din România.  

 

„Acordul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) a fost semnat în 1987 de 

către președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, și președintele american 

Ronald Reagan. Înțelegerea interzice dezvoltarea, desfășurarea și testarea 

rachetelor balistice sau de croazieră lansate de la sol, pe o distanță cuprinsă între 

300 și 3.400 de mile”357. 

 

Referitor la baza de la Deveselu, se subliniază faptul că „proiectul a fost 

început în 2013 şi a devenit operaţional în 2016 […] este extrem de importantă 

pentru întreaga Alianţă”358, potrivit spuselor secretarului general al NATO, Jens 

Stoltenberg. 

 

Ideea că scutul antirachetă american amplasat în România și curând în 

Polonia ar fi o amenințare la adresa Federației Ruse a fost vehiculată pe tot 

parcursul anului 2017 în presa internațională, în urma unor declarații efectuate 

întocmai de înalți oficiali ruși. Un exemplu pertinent în acest sens este interviul 

acordat de președintele rus Vladimir Putin publicației franceze Le Figaro, redat de 

deschide.md, potrivit căruia scutul antirachetă „«creează în mod inevitabil o 

amenințare» pentru armata rusă și «rupe echilibrul geostrategic»”359. 

 

Totodată, Putin a imputat statelor membre NATO că ar născoci „amenințări 

imaginare provenite din Rusia”360. Șeful statului rus susține că occidentalii s-ar fi 

speriat singuri de „date imaginare”361 inventate de ei singuri.  
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Asemenea discursului lui Gheorghi Borisenko din octombrie 2017, 

președintele Rusiei a blamat „extinderea NATO până la granițele Rusiei în pofida 

faptului că — asigură Putin — atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică 

politicienii occidentali au garantat că Alianța Nord-Atlantică nu se va extinde 

către țările est-europene”362. Subiectul a fost încheiat în cheie hazardată pentru 

stabilitatea sistemului internațional, Vladimir Putin susținând că astfel se 

„«creează în mod inevitabil o amenințare» pentru armata rusă și [se] «rupe 

echilibrul geostrategic, ceea ce este extrem de periculos pentru securitatea 

internațională»”363. 

 

Alături de baza de la Deveselu, achiziționarea de către România a a 

rachetelor Patriot a stat la loc de frunte în atenția materialelor de propagandă 

furnizate de Sputnik Moldova. În general, subiectul achiziției rachetelor Patriot de 

către România nu a fost foarte atent abordat în presa din Republica Moldova. Este 

evident că subiectul nu este de interes direct pentru audiența locală. 

 

Abordările mai detaliate de obicei conțineau procedurile de achiziție și 

câteva informații generale.364 Totuși, anumite agenții de știri s-au folosit de ocazie 

pentru a ataca România și NATO. 

 

Nu este un secret că Moscova consideră expansiunea NATO cel mai mare 

pericol în domeniul securității, iar discreditarea alianței în fața potențialilor sau 

actualilor membri. Acest tip de retorică legat de NATO nu este nou365, dar este 

interesant de observat cum este folosit acest subiect pentru a critica alianța, cu 

toate că achiziția rachetelor Patriot nu poate fi considerată nici o decizie agresivă, 

nici nejustificată (sisteme de apărare anti-aeriene ale României sunt destul de uzate 

moral). 

 

Când achiziția era încă negociată au fost preluate opinii ce puneau sub 

semnul întrebării capacitarea statului român de plăti echipamentul militar.366 

Redacția întărea validitatea acestor opinii prin credibilizarea sursei. În articolul dat 

                                                           
362Ibidem. 
363Ibidem. 
364Moldpres.md, „Departamentul de Stat a aprobat o posibilă vînzare a unor sisteme de rachete Patriot către 

România”, 12 iulie 2017, accesat 31 iulie 2017. 
365Flux.md, „NATO, România şi Europa nouă (III)”, 19 mai 2017, disponibil la http://flux.md/opinii/nato-romania-

si-europa-noua-iii.html/ , accesat 26 octombrie 2017. 
366Sputnik Moldova, „Un celebru pilot e sceptic: ‚Legat de cele 7 baterii Patriot - e prematur’”, 13 iulie 2017, 

disponibil la https://ro.sputnik.md/analytics/20170713/13550110/celebru-pilot-baterii-patriot.html, accesat 26 

octombrie 2017. 

http://flux.md/opinii/nato-romania-si-europa-noua-iii.html/
http://flux.md/opinii/nato-romania-si-europa-noua-iii.html/
https://ro.sputnik.md/analytics/20170713/13550110/celebru-pilot-baterii-patriot.html


ca exemplu, sursa sa este catalogată drept „unul dintre cei mai buni analiști 

militari”367. 

 

Acest tip de retorică nu a rezistat mult, deoarece, pe fondul avansării 

procedurilor de achiziție, ridicarea unor semne de întrebare în legătură cu 

finalizarea acesteia nu mai avea sens. Când a devenit clar că achiziția va avea loc, 

s-a încercat sublinierea repetată a costului și crearea unor îndoieli legate de 

necesitatea acordului. 

 

Titlurile conțin formulări cheie cum ar fi „ce profit ar putea obține”368, 

„lobby militar”369 sau „România bună de plată”370. Este subliniată astfel doar 

latura financiară a acordului pentru a arăta că Bucureștiul cheltuiește mulți bani ca 

urmare a faptului că este membru NATO. Nicăieri în aceste articole nu este făcută 

o analiză costuri/ beneficii sau o comparație cu un acord similar dintre alte două 

țări. Doar se repetă cât de „păgubos” este contractul pentru România. 

 

Drept urmare, ca un fel de consecință naturală, este adăugat cât de avantajos 

este pentru SUA și cum Washingtonul profită pe spatele unui aliat pe care ar fi 

trebuit să îl protejeze gratuit ca urmare a Articolului 5 din Carta NATO. Nu este 

afirmat direct, dar este sugerată prezența corupției la nivelul autorităților române 

care fac achiziții militare și păgubesc statul Român în detrimentul unor aliați 

NATO. Aici apare și o altă temă comună în propaganda Moscovei, anume că 

România și alte state NATO au devenit un fel de sclavi ai SUA ca urmare a 

angajamentelor faţă NATO și a guvernelor corupte. 

 

Tot în contextul acestui acord este readus în discuție din senin subiectul 

rachetelor nucleare mutate din Turcia în România.371 Menționarea sa este 

justificată prin faptul că „rachetele nucleare americane nu sunt în siguranță în 

Turcia”372 fără a se explica exact de ce este menționată problema tocmai în iulie 

                                                           
367Ibidem. 
368Unimedia.info, „Rachete Patriot: Ce profit ar putea obține compania americană Raytheon din contractul cu 

România”, 16 iulie 2017, disponibil la http://unimedia.info/stiri/rachete-patriot-ce-profit-ar-putea-obtine-compania-

americana-raytheon-din-contractul-cu-romania-136404.html , accesat 26 octombrie 2017. 
369Sputnik Moldova, „Klemm felicită România pentru achiziția de rachete. Secretele lobby-ului militar”, 12 iulie 

2017, disponibil la https://ro.sputnik.md/politics/20170712/13548196/klem-felicita-romania-achizitie-rachete-

secretele-lobby-militar.html , accesat 26 octombrie 2017. 
370Sputnik Moldova, „SUA a confirmat: România e bună de plată a 4 miliarde de dolari”, 12 iulie 2017, disponibil la 

https://ro.sputnik.md/politics/20170712/13530939/sua-confirmat-romania-buna-de-plata-miliarde-dolari.html , 

accesat 26 octombrie 2017. 
371Sputnik Moldova, „Rachetele nucleare și nesiguranța Turciei: Probabilitatea relocării în România”, 27 iulie 2017, 

disponibil la https://sputnik.md/world/20170727/13784517/rachete-nucleare-romania-turcia-b-61-siguranta.html, 

accesat 26 octombrie 2017. 
372Ibidem. 
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2017. De asemenea, nu se justifică în niciun fel implicarea României în această 

discuție cu excepția faptului că „anul trecut s-a pus problema relocării arsenalului 

nuclear american din Turcia în România”373, adică exact știrea falsă readusă în 

discuție. 

 

Din nou, nu se fac acuzații directe, dar este sugerat că „știrea falsă” ar putea 

fi de fapt adevărată. Important aici este momentul ales. Readucerea în discuție a 

subiectului rachetelor nucleare la scurt timp după știrea achiziției de către România 

a rachetelor Patriot, pe de o parte, poate crea confuzie între cele două tipuri de 

rachete, Patriot și nucleare, și pe de alta, mai important, sugerează că interesele 

SUA în România nu ar fi legate de apărare și NATO, ci ar exista o agendă 

alternativă, de agresiune față de Rusia. 

 

Altfel spus, sunt mutate capabilități importante tot mai aproape de Rusia, iar 

România este un pion în acest joc ca urmare a poziției sale geografice. De altfel, 

pentru a întări acest punct de vedere, în unul din articolele menționate anterior se 

afirma că „...NATO, de la înființarea sa, nu a apărat niciodată nimic, ci doar a 

atacat”374. 

 

Așadar aceste articole vizează atât publicul din România cât și cel din 

Republica Moldova și creează impresia că România este un stat servil care slujește 

interese ofensive ale altei țări (SUA) în detrimentul intereselor sale. Se sugerează 

că sunt acordate contracte dezavantajoase din punct de vedere financiar care 

servesc în primul rând intereselor SUA. 

 

Apartenența la NATO devine astfel unul din mijloacele prin care autoritățile 

de la București sunt controlate de cele de la Washington, ceea ce ridică semne de 

întrebare legate de adevărata misiune a alianței. Implicația principală este că 

imaginea României ca stat independent, capabil să-și urmărească propriile 

obiective de securitate, și imaginea NATO ca alianță defensivă sunt subminate de 

aceste articole. 

 

În ultima parte a acestui segment referior la relațiilor externe ale Românii, 

atenția se va muta către Brexit, un produs al populismului, unde pe măsură ce 

negocierile avansează, cu dificultățile cunoscute, crește vizibil interesul pentru a 

sabota, cel puțin la nivel de încredere, dinamica și fondul discuțiilor dedicate 

încheierii unui acord mutual convenabil. 

                                                           
373Ibidem. 
374 Sputnik Moldova, „SUA a confirmat: România e bună de plată a 4 miliarde de dolari”….. 



 

Se poate observa că fiecare oportunitate de alterare a atmosferei în cadrul 

instituțiilor fanion ale Occidentului, respectiv Uniunea Europeană și NATO, este 

speculată agresiv. Grupul țintă nu este reprezentat în mod necesar de persoanele 

implicate în proces, al căror nivel de înțelegere a fenomenului și detaliilor din 

culise este unul dificil de depășit, retorica vizând mai ales publicul larg care, în 

context electoral, poate retrage sprijinul clasei politice în perspectiva unor proiecte 

cu impact relevant pentru comanditar. 

 

Asemeni majorității tezelor ventilate de propagandă cu scopul de a scinda, 

de a adânci neîncrederea între partenerii europeni, tema Brexit se încadrează 

perfect în acest versatil mozaic. Publicația virtuală Sputnik Moldova a acționat 

recurent, aducând în dezbatere într-o cheie profund arbitrară ipoteze de lucru 

încărcate de dramatism, dar care în profunzime vădesc o manipulare simplistă 

(uneori) a  declarațiilor/speculațiilor lansate de personaje etichetate ca având 

relevanță în contextul supus atenției.Într-un articol din 29 septembrie, anul curent, 

intitulat „Marea Britanie va fi liberă să introducă vize de călătorie cetățenilor 

români”375,  publicația realizează un peisaj sumbru al evoluției negocierilor pentru 

ieșirea din UE a Marii Britanii, proces care se anunță deosebit de nefast pentru 

România. 

 

În fapt reprezentantul pentru Brexit al guvernului de la Londra răspunde la o 

întrebare a unui ziarist care încearcă să obțină o informație de tip breaking news în 

legătură cu revizuirea politicilor de migrație pe care Marea Britanie le poate avea 

în vedere în intervalul post Brexit.376 

 

Deși întrebarea este destul de directă, răspunsul vine să nuanțeze în sensul că 

Londra nu a luat nicio decizie în acestă privință, și nu vizează o astfel de măsură, 

însă în mod teoretic ieșirea țării din Uniunea Europeană pune la dispoziția Londrei 

o sumă de opțiuni.377 

 

Așadar, politicienii englezi nu cochetează cu un asemenea scenariu nici în 

contextul jocului de comunicare din anticamera Brexitului ci spun efectiv că pasul 

făcut în afara UE aduce în mod intrinsec tot instrumentarul decizional la dispoziția 

Albionului. În mod vădit, cheia în care este construit titlul și, subsecvent, articolul 

                                                           
375Sputnik Moldova, „UK will be free to introduce visas for Romania after Brexit”, 29 septembrie 2017, disponibil 

la https://ro.sputnik.md/brexit/20170929/14814654/uk-free-brexit-visas-romanian-after.html , accesat 26 octombrie 

2017. 
376Ibidem. 
377Ibidem. 

https://ro.sputnik.md/brexit/20170929/14814654/uk-free-brexit-visas-romanian-after.html


respectă rețeta alarmistă menită să inducă anxietate și neîncredere între state ale 

căror relații solide pot fi zdruncinate prin alterarea percepției publice pe plan 

intern. 

 

Într-un articol cvasi-similar din data de 12 octombrie 2017 intitulat „Brexit – 

Începe prigoana contra românilor și bulgarilor” publicația vine să răstălmăcească 

declarațiile premierului britanic, Theresa May, care în fața parlamentului afirma: 

„Suntem foarte aproape de un acord asupra statutului cetățenilor comunitari în 

Marea Britanie după Brexit. Nu avem însă garanții în a această privință”378. 

 

Practic, premierul britanic informează legislativul despre faza avansată a 

negocierilor în privința statutului alogenilor aflați pe teritoriul Marii Britanii, însă 

absolut firesc din punct de vedere al comunicării politice introduce o nuanță de 

final prin care spune că nu operează cu certitudini, întrucât există o fluiditate 

imanentă a procesului de negociere. De asemenea, articolul publică o serie de date 

statistice prin care se observă gradul ridicat de ocupare a forței de muncă, astfel că 

vorbim despre o minoritate română bine integrată, astfel că numai 4 procente din 

cei prezenți pe teritoriul Marii Britanii sunt în afara pieței muncii.379 

 

Așadar, între realitatea necosmetizată din teren și titlul inducător de panică 

utilizat în articol nu există o corelație directă, fiind o reală fractură logică 

încercarea de a institui o paralelă între o declarație a înaltului oficial britanic în 

care enunță eficiența negocierilor pe migrație și presupusa prigoană care-i așteaptă 

într-un orizont incert pe români și bulgari. 

 

Demersul propagandistic merge mai departe de atât fiind ventilate știri de-a 

dreptul false privind implicarea României într-o eventuală strategie 

conspiraționistă inițiată de Germania și Franța prin care se încearcă blocarea ieșirii 

Marii Britanii din UE. În acest context, la rubrica internațional platforma virtuală 

de știri Sputnik a publica pe 12 octombrie articolul cu titlul „România a blocat 

negocierile pe Brexit” în care preia o ipoteză dintr-o publicație de peste ocean, care 

la rândul ei este o speculație.380 

 

                                                           
378Sputnik Moldova, „Brexit – Începe prigoana contra românilor și bulgarilor”, 12 octombrie 2017, disponibil la 

https://ro.sputnik.md/International/20171012/15017163/brexit-incepe-prigoana-contra-romanilor-bulgarilor.html, 

accesat 26 octombrie 2017. 
379Ibidem. 
380Sputnik Moldova, „‚România a blocat negocierile pe Brexit’. Reacția lui Klaus Iohannis”, 12 octombrie 2017, 

disponibil la https://ro.sputnik.md/International/20171012/15023060/romania-blocat-brexit-reactie-iohannis.html , 

accesat 26 octombrie 2017. 
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În fapt, corpul articolului preia dezmințirile și clarificările remise de șeful 

statului român, în care se arată limpede modalitatea prin care în marja Consiliului 

European, președintele român oferă mandat pentru negocierea Brexitului. În ciuda 

evidenței relevată de faptele concrete atribuite exponentului politicii externe a 

României, respectiv de continuare într-o manieră coezivă a procesului privind 

ieșirea Marii Britanii din UE, articolul promovează un enunț ostentativ, decuplat de 

informațiile din corpul textului. 

 

Toate aceste elemente vin pe fondul consolidării tezei conform căreia 

Federația Rusă utilizează propaganda mediatică pentru realizarea unui deziderat 

mai vechi: Divide et Impera. Coeziunea europeană și euroatlantică au devenit ținta 

predilectă a Federației Ruse, iar episodul Brexit reprezintă o vulnerabilitate în 

această cheie pe care Moscova o înțelege în adevărata sa complexitate. 

 

Bruxelles-ul nu are niciun interes să intre pe o logică marcată de controverse 

cu Marea Britanie, fiind de notorietate parteneriatul pe zona de apărare și securitate 

pe care ambele tabere s-au angajat că îl vor continua. O escaladare a discursurilor, 

a tensiunilor inerente, nu poate conduce decât la o ieșire intepestivă a Marii 

Britanii din UE, scenariu în care o serie de acorduri ar putea fi invalidate spre 

satisfacția actorilor care sabotează sistematic coeziunea europeană și euroatlantică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Unionismul ca opțiune prezentat drept 

subminare a statului Republica Moldova 
 

Andreea Ibănescu* 

 
*La monitorizare și redactarea diferitelor componente au contribuit: Andreea Ibănescu, Sorin 

Bucătaru, Marcela Țușcă, Lavinia-Maria Savu, Narciz Bălășoiu 

 

Instrument redundant uzitat pentru obiective variate în spațiul public din 

Republica Moldova și România, de limbă română, tema Unionismul este 

matemorfozată în armă îndreptată împotriva României sau a unor oficiali români, 

dar și ca modus operandi preferat al grupărilor filoruse din R.Moldova pentru a 

macula rivalii politici de la Chișinău, pro-occidentali, și de a modela opțiunile 

politice ale publicului gradual, prin infuzii zilnice de știri trunchiate, tendențioase, 

sau inventate. 

 

Capitolul de față prezintă un rezultat sintetic al unei monitorizări dedicate 

presei bilingve, lb.română și lb.rusă, organizate în 4 subcapitole, și de unde 

extragem câteva concluzii  esențalizate despre jocul de cuvinte vândut ciclic 

publicului din Republica Moldova, în special.  

 

Temele principale sunt: România este suspectată ca manifestând directe sau 

ascunse, față de R. Moldova, care s-ar exprima prin acțiuni de influențare și dictare 

a vieții politice de la Chișinău, până la punerea în practică a unor planuri 

anexioniste; România este proiectată ca un pericol pentru statalitatea și 

independența Republicii Moldova, pe care ar încerca să le lichideze pe mai multe 

căi: de la cetățenia română, până la finanțarea de organizații non-guvernamentale, 

încurajarea sentimentelor unioniste; a îmbrățișa dezideratul unionist este cea mai 

scurtă cale către destabilizarea statului Republica Moldova și intrarea pe o spirală 

conflictuală; Traian Băsescu este un promotor al unionismului care aemință 

suveranitatea R.Moldova; fostul președinte român a fost nociv pentru România, a 

optat eronat pentru un blocul politico-militar NATO și poate fi un factor de risc 

pentru R.Moldova. 

 

Capitolul prezintă o serie de concluzii privind argumentația autorilor acestor 

editoriale, care suferă constant de imprecizie, lipsa citării sursei sau citarea unor 

“surse”/persoanecvasi-imposibil de reperat în spațiul virtual sau inventate, și care 



beneficiază de un lexic colorat spre licențios, în general tendențios, al cărui vădit 

obiectiv este acela de a instiga la ură cetățenii celor două state.  

 

 

România ca „exportator” al unionismului, „pericol” pentru statalitatea 

Republica Moldova 

 

În retorica organelor de presă bilingve – română și rusă - monitorizate, 

România este suspectată ca manifestând a priori interese, directe sau ascunse, față 

de R. Moldova, care s-ar exprima prin acțiuni de influențare și dictare a vieții 

politice de la Chișinău, până la punerea în practică a unor planuri anexioniste. 

România este descrisă, așadar, ca un pericol pentru statalitatea și independența 

Republicii Moldova, pe care ar încerca să le lichideze pe mai multe căi: de la 

cetățenia română, până la finanțarea de organizații non-guvernamentale, 

încurajarea sentimentelor unioniste. 

 

România și prezența sa în R. Moldova sunt astfel atacate în mai multe sensuri: 

 

1) În primul rând este atacată instituția cetățeniei române, privită ca un 

instrument pentru România de a influența sau controla viața politică internă 

în R. Moldova: cetățenia română deținută de către funcționari de rând sau de 

rang înalt, din instituții guvernamentale, judecătorești sau de informații ale 

R. Moldova este prezentată ca o modalitate de intervenție, difuzare și dictare 

a intereselor românești în R. Moldova. 

 

Cetățenia română e un instrument de atac politic și manifestare a 

nemulțumirii față de deciziile Curții Constituționale de la Chișinău pentru presa 

rusă și afiliată intereselor Partidului Socialiștilor din R. Moldova, în contextul 

respingerii legalității referendumului propus de președintele Dodon: „Cetățenii 

români din CC sunt panicați de eventualele efecte sociale ale referendumului. 

Jurământul dat altei țări transpare în fiecare decizie a CC”. 
http://www.vedomosti.md/news/grazhdane-rumynii-zapretili-grazhdanam-moldovy-vyrazhat-svoe 
 

„Apoi, 5 cetățeni români de la Curtea Constituțională au anulat 

referendumul de consultare a opiniei cetățenilor moldoveni: „veți vorbi când vă 

vom permite noi” https://www.kp.md/daily/26711.7/3736148/. „Asistăm la un „Anschluss 

tăcut și pașnic” al Moldovei din partea României: „oricum toate instituțiile sunt 

populate de români: Curtea Constituțională, Parlament, Guvern, armată, corpul 

funcționăresc...” 
https://www.kp.md/daily/26711/3737024/ 

http://www.vedomosti.md/news/grazhdane-rumynii-zapretili-grazhdanam-moldovy-vyrazhat-svoe
https://www.kp.md/daily/26711.7/3736148/
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„Ex-președintele Curții Constituționale, așa ziși foști prim-miniștri, care au 

fugit din țară, diverși poeți, istorici, scriitori, jurnaliști, care o duc foarte bine (...) 

se consideră deștepți, bogați, au furat de la cetățeni, au parazitat. Iar acum 

sarcina lor e să distrugă R. Moldova. Ei sunt dușmanii Moldovei, paraziții care de 

26 de ani parazitează pe seama cetățenilor.(...) Este vorba despre o campanie 

finanțată din exterior care vrea să convingă populația că R. Moldova a eșuat ca 

stat și că unindu-ne nu va fi mai rău”. 
http://aif.md/dodon-ob-unionistah-iz-politicheskoj-jelity-vragi-moldovy-26-let-parazitirovavshie-na-

grazhdanah-video/ 
 

„Șase cetățeni ai României din Curtea Constituțională pot interzice 

desfășurarea referendumului președintelui pe hârtie, dar nu vor închide gura 

poporului demn, nu-i pot interzice să protesteze, să lupte și să se bată pentru 

pământul său, pentru țară și dreptate”. 
http://aif.md/deputat-slugi-oligarhov-hotjat-ukrast-u-moldovy-polnomochija-prezidenta-nezavisimost-i-

mir/ 
 

În general, întregul corp funcționăresc al R. Moldova pare controlat din 

afară: 

 

„Ei sunt o minoritate, care ne spune că R. Moldova este un „stat eșuat”, dar 

au cetățenia altor state, și primesc salarii din alte țări”. 
https://www.kp.md/daily/26723.7/3748903/ 
 

„oricum toate instituțiile sunt populate de români: Curtea Constituțională, 

Parlament, Guvern, armată, corpul funcționăresc...” 
https://www.kp.md/daily/26711/3737024/ 
 

„Priviți la ce absurditate s-a ajuns în Moldova. Când un funcționar de rang 

înalt aleargă prin centrul Chișinăului cu drapelele României totul e în ordine 

(...)”. 
http://noi.md/md/news_id/239411 
 

„Moldova e condusă de facto – deschis sau în secret de unioniști, cetățeni ai 

României. Faptul că funcționari din rang înalt din Moldova pot avea dublă-

cetățenie e o „legiferare de facto a spionajului pentru alte țări, mai ales pentru 

cele care se pronunță împotriva statalității moldovenești” 

https://www.kp.md/daily/26725/3752006/, inclusiv la nivel înalt. 
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Referindu-se la participarea soldaților Armatei Republicii Moldova la o serie 

de exerciții militare desfășurate în Ucraina, un analist se întreabă: „împotriva cui 

sunt organizate aceste exerciții? Împotriva României? Jumătate din guv. Filip sunt 

cetățeni români”. 
http://aif.md/5-voprosov-bogdana-cyrdi-ob-ocherednom-bezumii-moldavskogo-pravitelstva/ 
 

Problema funcționarilor cu dublă cetățenie, cu „fidelitățile împărțite”, pune 

în pericol statalitatea însăși a R. Moldova: „Mai avem o șansă  să evităm 

sinuciderea statului” - „în plan intern, deputații și funcționarii trebuie testați în 

privința fidelității față de Patrie și a apărării suveranității ei. „În acest scop, 

trebuie să se desfășoare o lustrație de cadre în toate ministerele și instituțiile, cu 

eliminarea celor care promovează antimoldovenismul, dizolvarea statului și 

trădarea Patriei. Fără aceste măsuri, riscăm să devenim o dictatură anti-

moldovenească”. http://www.vedomosti.md/news/evgenij-sobor-eshe-est-shans-predotvratit-

gosudarstvennoe-sa 
 

Este cu atât mai „intolerabil” dacă legislația R. Moldova ar permite dubla-

cetățenie și pentru angajații Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, 

ceea ce ar însemna o „trădare de Patrie”: în articolul „România pregătește 

Anschluss-ul Moldovei” este criticat proiectul de lege al Ministerului Justiției, ce ar 

permite inclusiv angajaților SIS (Serviciului de Informație și Securitate) al R. 

Moldova posibilitatea dublei-cetățenii https://www.kp.md/daily/26711/3737024/ sau „Cum 

să-ți trădezi Patria”: în legătură cu același proiect de lege, Valeriu Ostalep, fostul 

vice-ministru al Afacerilor Externe, se întreabă dacă e posibil să „slujești în același 

timp” două state.  
http://aif.md/kak-prodat-rodinu/ 
 

Chestiunea cetățeniei este speculată și în sens invers: cetățeni români pot 

influența viața politică internă a R. Moldova prin a deveni cetățeni ai Republicii 

Moldova, cazul fostului președinte român Traian Băsescu fiind exploatat în acest 

sens – „Operațiunea „agent secret”: fostul președinte Băsescu se infiltrează în 

parlamentul moldovenesc, ca să săvârșească unirea?” Traian Băsescu se luptă în 

instanță pentru a-și recăpăta cetățenia R. Moldova, retrasă de președintele Igor 

Dodon, cu scopul de a candida pe listele PUN în Parlament, pentru a „lucra 

pentru unire”. 
https://www.kp.md/daily/26713/3739214/ 
 

Elita Republicii Moldova, compusă la fel din cetățeni români, nu face decât 

„să paraziteze” statul Republica Moldova: 
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„Ex-președintele Curții Constituționale, așa ziși foști prim-miniștri, care au 

fugit din țară, diverși poeți, istorici, scriitori, jurnaliști, care o duc foarte bine (...) 

se consideră deștepți, bogați, au furat de la cetățeni, au parazitat. Iar acum 

sarcina lor e să distrugă R. Moldova. Ei sunt dușmanii Moldovei, paraziții care de 

26 de ani parazitează pe seama cetățenilor.(...) 

 

Este vorba despre o campanie finanțată din exterior care vrea să convingă 

populația că R. Moldova a eșuat ca stat și că unindu-ne nu va fi mai rău. Va fi mai 

rău, pentru că am pierde ceea ce e mai important – statalitatea noastră”. 
http://aif.md/dodon-ob-unionistah-iz-politicheskoj-jelity-vragi-moldovy-26-let-parazitirovavshie-na-

grazhdanah-video/ 
 

Aceștia reprezintă cel mai mare pericol la adresa Republici Moldova, 

comportându-se ca agenți de influență ai României: „Cel mai mare pericol pentru 

statalitatea și națiunea moldovenească îl reprezintă o anumită parte a 

intelectualității, care promovează ideologia statului vecin, posibil în schimbul unor 

beneficii...” 

(min.12) http://www.moldovenii.md/md/news/view/section/1/id/28488 

 

Cetățenia română este atacată și ca instrument pentru România și clasa 

politică românească de a se implica în R. Moldova prin organizarea de campanii 

electorale și alegeri: „Jocul a început: Cum se gândesc Băsescu și Iohannis să 

câștige alegerile în România ... pe seama Moldovei”: articolul speculează că 

politicienii români mizează „pe bunăvoința autorităților de la Chișinău” în privința 

organizării campaniilor electorale pe teritoriul R. Moldova în vederea alegerilor 

din 2019. Se presupune că tocmai în acest sens Iohannis nu ar fi „pus niciun fel de 

condiții noului transfer de 150 de milioane de euro către Guvernul Filip”. 
https://www.kp.md/daily/26738/3766897/ 
 

Nu doar cetățenia română reprezintă un stigmat, ci și manifestările sau 

simpatiile unioniste în sine: 

 

2) Unionismul este descris în materialul monitorizat ca „trădare de 

Patrie”, în folosul României: 

 

„Codreanu Constantin nu e primul și nici ultimul trădător de patrie, care 

vrea să transforme Moldova în județul unui stat străin. Visul lui unionist se va 

spulbera când se va maturiza și se va trezi la realitate, dacă asta se va produce 

vreodată cu el. Sau când nu va mai fi finanțat din bugetul român pentru a vinde 

Moldova. Noi ne vom păstra independența și suveranitatea ca stat 
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moldovenesc.(...)”, îi răspunde socialistul Ion Ceban deputatului Constantin 

Codreanu în articolul „Ceban răspunde intenției unioniștilor de a uni Moldova cu 

România în 2018”. http://aif.md/cheban-otvetil-na-namerenie-unionistov-obedinit-moldovu-i-

rumyniyu-v-2018-godu/ și http://www.vedomosti.md/news/cheban-kodryanu-ne-pervyj-i-ne-poslednij-

predatel-moldovy-ko 
 

„Socialistul Ion Ceban le-a răspuns destoinic unioniștilor adunați în fața 

președinției” „Ion Ceban le-a răspuns dur „trădătorilor țării noastre”, criticând 

proiectul României de a „înghiți” R. Moldova. Printre planurile țării vecine se 

numără integrarea R. Moldova în UE și NATO, iar în anul 2018 ar trebui să fie 

gata ultimele pregătiri în vederea unirii „celor două state românești”. 
http://bloknot-moldova.md/news/sotsialist-ion-cheban-dal-dostoynyy-otpor-unionist 
 

3) Unionismul se insinuează și în școlile și programele școlare din R. 

Moldova, fiind promovat de organizații non-guvernamentale și asociații, 

finanțate de România: articolul „Unionismul dirijat” deplânge „lipsa de 

reacție” a Ministerului Educației față de activitățile în școli ale unor 

organizații precum Acțiunea2012 sau ODIP prin „Caravanele Unirii” sau 

distribuirea hărții României Mari în sălile de clasă. 

 

 „Astfel, în martie anul trecut, în plină criză, circulau zvonuri că cea mai 

mare acțiune unionistă din ultimii ani de la Chișinău din 27 martie a fost finanțată 

generos de către persoane influente din R. Moldova”. http://noi.md/md/news_id/232865 

 

 „Se desfășoară o adevărată isterie în legătură cu apropierea centenarului 

unirii din 1918, dar statul și poporul moldovenesc vor rămâne neclintite. (...) S-au 

activizat o mulțime de organizații, finanțate din afară, și care au un caracter 

anticonstituțional, care găsesc sprijin în diverse instituții ale statului, inclusiv 

Parlament sau Curtea Constituțională” este citat președintele într-un articol 

intitulat „Dodon: promit că unioniștii vor rămâne fără nimic”. http://aif.md/dodon-

obeshhaju-chto-unionisty-ostanutsja-ni-s-chem/ 
 

 Articolul „României nu i-ar strica să se pocăiască în fața moldovenilor” 

preia un comentariu al „politologului” Bogdan Țîrdea: „Unioniștii „și-au ieșit din 

minți” cu ocazia „sărbătoririi eliberării”. Mulți dintre ei „sunt finanțați de către 

Departamentul Românii de Pretutindeni.” „E păcat că România finanțează organe 

de presă și ONG-uri care promovează ura față de eliberare, ura față de Rusia, față 

de limba rusă, socialism, biserica pravoslavnică”. 
https://www.kp.md/daily/26722.4/3747860/ 
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4) Unionismul se prezintă astfel ca „cel mai periculos factor destabilizator 

din R. Moldova”, așa cum îl numește Igor Dodon. Acesta reprezintă „o 

ideologie antistatală periculoasă, care poate provoca conflicte sociale și 

etnice, dar și instiga la separatism” http://a-tv.md/index.php?newsid=34393, care duce 

la lichidarea în ultimă instanță a R. Moldova, dar și a României:  

 

 „Igor Dodon: România nu va putea niciodată anexa Moldova pentru că 

aceasta va conduce la lichidarea statului român”  

http://www.vedomosti.md/news/igor-dodon-rumyniya-nikogda-ne-smozhet-proglotit-respubliku.  

 

 Perspectiva unirii R. Moldova cu România împiedică și „reîntregirea” 

celor două maluri ale Nistrului, ceea ce va duce la prelungirea situației actuale în 

care conflictul transnistrean rămâne nerezolvat: în articolul „De ce în 2018, 

Moldova și Transnistria nu vor forma o singură țară: aceasta va fi văzută ca o 

înfrângere a președintelui rus Putin”, reîntregirea celor două maluri ale Nistrului 

este condiționată de „curățirea” malului drept de „româno-unionism”: 

 

 „Putin nu poate ceda Transnistria în afara garanțiilor de „curățare” a 

malului drept al Nistrului de „româno-unionism”, și fără garanția că malul stâng 

nu va fi înghițit de România, împreună cu malul drept”. 
https://www.kp.md/daily/26713/3739500/ 
 

 Promovarea ideii de unire a R. Moldova cu România îndepărtează și 

populația transnistreană de perspectiva „reintegrării”: „Salvați-ne sufletele: cum au 

transformat un liceul moldovenesc din Transnistria într-o mașină primitivă de 

propagandă unionistă”. 

 

 Directorul Liceului „Lucian Blaga”, Ion Iovcev, „militează deschis pentru 

unire (...) Se plâng că sunt persecutați de autoritățile „separatiste”, că luptă 

pentru principii și idealuri, dar de ani de zile se predă în școli așa numita istorie a 

românilor, iar în unele licee se desfășoară chiar și „săptămâni ale unirii”. Cum își 

imaginează cei de la „Lucian Blaga” că contribuie la apropierea celor două 

maluri de Nistru? Cred oare transnistrenii în această apropiere când văd sub 

nasul lor o școală în care este promovată deschis unirea cu România, fără nicio 

reacție din partea Chișinăului? Ar fi de acord cu un astfel de scenariu?”. 
https://www.kp.md/daily/26723.5/3749233/ 
 

 „De ce a achiziționat România rachete și avioane de luptă: Ca să-și 

manifeste autoritatea asupra Moldovei și Transnistriei?” Komsomolskaia Pravda  

preia un articol de pe http://eurasia.expert/bukharest-zakupaet-rakety-ot-kogo-zashchishchaetsya-
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rumyniya/, în care sunt descrise ultimele achiziții militare ale României, care 

„continuă să-și consolideze poziția de principal jucător pe flancul de sud-est al 

NATO și cel mai important promotor al politicii americane în regiune.” Acest 

lucru poate duce la „tensionarea situației în jurul Transnistriei.” De altfel, 

„consolidarea NATO pe flancul de Nord prin Polonia și Țările baltice, și cel de 

sud prin România, reprezintă un proces inevitabil”. 

 

 În același timp, „situația pe flancul de sud e mai puțin tensionată, în lipsa 

graniței terestre între NATO și Rusia, dar Marea Neagră va rămâne un spațiu de 

confruntare”. Dincolo de asta, „România poate influența lucrurile în Moldova în 

plan politic, ceea ce poate duce la tensionare în Transnistria”. „Dar Rusia va 

răspunde cel mai probabil acestei consolidări NATO prin întărirea flotei Mării 

Negre și a forțelor sale în Crimeea”. 
https://www.kp.md/daily/26726.7/3752102/ 
 

 Se impune așadar ideea că rezolvarea, într-o formă sau alta, a conflictului 

transnistrean reprezintă  garanția că R. Moldova își păstrează independența: 

„Reintegrarea țării – garanție a păstrării statalității Moldovei, Igor Dodon” - „R. 

Moldova are șanse să supraviețuiască ca stat independent doar prin reintegrarea 

cu Transnistria. De asemenea, declararea stării de neutralitate permanentă va 

împiedica antrenarea țării într-un conflict cu orice vecini care aparțin unui bloc 

politico-militar”. 
http://bloknot-moldova.md/news/dodon-vossoedinenie-strany-garantiya-sokhraneniya--877786 
 

5) România „pregătește” unirea, o „cumpără”, sau pur și simplu 

„dictează” politica internă a R. Moldova 

 

 În articolul „Verigile aceluiași lanț: destituirea președintelui, apoi 

războiul cu Transnistria, apoi unirea cu România? celebrul analist B. Țîrdea 

comentează: „România a primit ultimele sisteme de rachetă, iar generalii NATO 

mișună deja la Chișinău. Se întâmplă lucruri îngrijorătoare: pe de o parte, se cere 

destituirea președintelui; pe de altă parte, România a primit sistemele de rachetă, 

a fost înghețată rotația pacificatorilor ruși în Transnistria, Ucrainei i se pun la 

dispoziție arme letale. În același timp, românii lansează proiectul 

„Basarabia2018”, cu un marș din Chișinău la Alba-Iulia”. 
https://www.kp.md/daily/26720.5/3746007/ 
 

 „România își va întoarce Moldova pentru 20 de miliarde de euro. 

Bucureștiul a anunțat data unificării”: liderii unioniști au calculat deja că „unirea 

va costa România 20 de miliarde de euro. Deși „foaia de parcurs” – „pentru că 

există și o astfel de foaie” indică alte cifre: în fiecare an, românii vor plăti 8,5 
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miliarde, timp de 20 de ani. Bucureștiul ar trebui de asemenea să cedeze 

teritoriului unificat 1/6 din tot ajutorul extern”. 
http://www.vedomosti.md/news/rumyniya-vernet-sebe-moldaviyu-za-20-milliardov-evro-buhares 
 

 „Bucureștiul a promis Chișinăului 1 milion de euro cu ocazia împlinirii a 

100 de ani de la Marea Unire”. 
https://point.md/ru/novosti/politika/bukharest-poobeshchal-kishinevu-1-mln-evro-v-chest-100-letiia-velikogo-

obedineniia 
 

 România cumpără, „oligarhii” locali vând: „Vasserman: Oligarhatul 

moldovenesc visează să-și vândă țara României” „În Moldova are loc la această 

oră un conflict între poporul care a ales reintegrarea în spațiul post-sovietic – prin 

alegerea președintelui, și oligarhatul care dorește să vândă Moldova României”. 

http://www.vedomosti.md/news/vasserman-moldavskij-oligarhat-mechtaet-prodat-

svoyu-stranu 

 

 România dictează politica internă a R. Moldova: „România îi tratează pe 

moldoveni drept neoameni – nu e greu de imaginat ce va fi după „Anschluss”, 

articol de Bogdan Țîrdea, în care premierul român Tudose este acuzat că și-ar fi 

declarat sprijinul deschis „pentru un om pe care îl urăște o țară întreagă 

(Plahotniuc –n.m.)”. Mai mult, „România deja ne dictează cu cine să ne vedem, și 

cu cine nu, împiedicând venirea lui Rogozin la Chișinău. De asemenea, protestul 

de la aeroport împotriva lui Rogozin a fost organizat de un deputat român”. 
https://www.kp.md/daily/26711.7/3736148/ 
 

 „MAE român: „Rogozin nu va mai avea tribună la Chișinău”. Comentând 

declarațiile vice-premierului rus Rogozin, Teodor Meleșcanu, ministrul român de 

externe, a spus că acesta „își va exprima punctul de vedere nu în Moldova, ci în 

Moscova sau în altă parte.” „Nu va mai avea tribună și posibilitate de a mai 

spune aceste lucruri, conferindu-le greutate și semnificație, pe teritoriul 

Moldovei”.  
https://www.kp.md/daily/26713/3739467/ 
 

 Comentând incidentul diplomatic legat de refuzul autorităților române de 

a-i permite vice-premierului rus Dmitri Rogozin să tranziteze spațiul aerian 

românesc, Renato Usatîi ar fi declarat într-o postare pe Facebook că „Dodon însuși 

i-a cerut lui Plahotniuc să intervină pe lângă români, ca să-l oprească pe 

Rogozin”. 

 

 Articolul preia declarația lui Usatîi, menționând că președintele ar fi avut 

interesul ca Rogozin să fie oprit, pentru a da vina pe eurounioniștii români de la 

http://www.vedomosti.md/news/rumyniya-vernet-sebe-moldaviyu-za-20-milliardov-evro-buhares
https://point.md/ru/novosti/politika/bukharest-poobeshchal-kishinevu-1-mln-evro-v-chest-100-letiia-velikogo-obedineniia
https://point.md/ru/novosti/politika/bukharest-poobeshchal-kishinevu-1-mln-evro-v-chest-100-letiia-velikogo-obedineniia
https://www.kp.md/daily/26711.7/3736148/
https://www.kp.md/daily/26713/3739467/


București. I-ar fi cerut lui Plahotniuc să intervină pe lângă „partenerii români” ai 

acestuia din urmă – PSD, „care au fost bucuroși să acționeze pentru a arăta că 

Moldova este parte din sfera de influență a României, că Moldova mai nu este 

teritoriu românesc”. 
http://omg.md/index.php?newsid=13746 
 

 În general, România urzește planuri de anexare a Republicii Moldova, 

care trebuie contracarate: 

 

 „Socialistul Ion Ceban le-a răspuns destoinic unioniștilor adunați în fața 

președinției” „Ion Ceban le-a răspuns dur „trădătorilor țării noastre”, criticând 

proiectul României de a „înghiți” R. Moldova. Printre planurile țării vecine se 

numără integrarea R. Moldova în UE și NATO, iar în anul 2018 ar trebui să fie 

gata ultimele pregătiri în vederea unirii „celor două state românești”. http://bloknot-

moldova.md/news/sotsialist-ion-cheban-dal-dostoynyy-otpor-unionist 
 

 Articolul „Mai avem o șansă să evităm sinuciderea statului” îndeamnă la 

trezirea  „forțelor patriotice ale societății care nu doresc să cadă în îmbrățișarea 

„fratelui mai mare” și „transformarea țării lor într-o provincie”. Una din 

sarcinile „patrioților” este împiedicarea forțelor antistatale: „în cazul în care 

implicarea din afară continuă, conform Cartei ONU, problema trebuie să facă 

obiectul atenției Consiliului de Securitate”. 
http://www.vedomosti.md/news/evgenij-sobor-eshe-est-shans-predotvratit-gosudarstvennoe-sa 
 

6) Exprimarea poziției sau convingerilor unioniste ar trebui așadar 

interzise prin lege: 

 

 „Președintele R.M.: Cel mai important instrument de luptă contra 

unionismului este ridicarea nivelului de trai în țară” „Cetățenii noștri nu se vor 

mai gândi la lichidarea statalității și unirea cu cine știe cine, dacă în țară vor fi 

condiții bune de trai. Interzicerea prin lege a unor astfel de curente (unionismul – 

n.m.) va putea rezolva doar parțial problema, dar e un instrument care poate fi 

utilizat”.  http://actualitati.md/ru/vnutrennyaya-politika/prezident-rm-glavnyy-instrument-borby-s-unionizmom-

eto-povyshenie-urovnya 
 

 Mai ales că „opinia publică o cere”: „Demers către Dodon și Filip: 

„Opriți îndemnul la lichidarea statului” Un grup de ONG-uri cer șefului statului și 

premierului să intervină „prin toate mijloacele legale” pentru a stopa promovarea 

unionismului în Republica Moldova. 
http://noi.md/md/news_id/241958 
 

http://omg.md/index.php?newsid=13746
http://bloknot-moldova.md/news/sotsialist-ion-cheban-dal-dostoynyy-otpor-unionist
http://bloknot-moldova.md/news/sotsialist-ion-cheban-dal-dostoynyy-otpor-unionist
http://www.vedomosti.md/news/evgenij-sobor-eshe-est-shans-predotvratit-gosudarstvennoe-sa
http://actualitati.md/ru/vnutrennyaya-politika/prezident-rm-glavnyy-instrument-borby-s-unionizmom-eto-povyshenie-urovnya
http://actualitati.md/ru/vnutrennyaya-politika/prezident-rm-glavnyy-instrument-borby-s-unionizmom-eto-povyshenie-urovnya
http://noi.md/md/news_id/241958


 Ar trebui să fie urmăriți penal și toți cei care cheamă la „distrugerea 

statalității”. Este o „aberație juridică” să fie pedepsite doar faptele, trebuie luate 

în vizor și „chemările”, intențiile. Trebuie introdusă în Constituție crima de 

„trădare de patrie”. Cetățenii trebuie să conștientizeze că Patria e în pericol.  
http://www.vedomosti.md/news/evgenij-sobor-eshe-est-shans-predotvratit-gosudarstvennoe-sa 
 

 Interzicerea unionismului poate face obiectul unui proiect de lege: „Igor 

Dodon: cetățenii, care se pronunță împotriva statalității Moldovei, trebuie 

declarați în afara legii” (…) pentru eradicarea unionismului în Moldova, 

Președintele țării are nevoie de susținerea majorității parlamentare. Declarații în 

acest sens au fost făcute de Igor Dodon în cadrul emisiunii „Glavnîi Vopros” de la 

NTV Moldova. 

 

 „Atunci când câteva mii de cetățeni români vor încerca să treacă în marș 

de la frontieră până în Chișinău, iar zecilor, miilor și milioanelor de cetățeni acest 

lucru nu le place, ei ar putea răspunde cu unele acțiuni. În legătură cu acest lucru, 

nu avem nevoie de destabilizarea situației. Noi ne-am pronunțat cu un proiect de 

lege, propunem același lucru care există în România – cei care se pronunță 

deschis pentru lichidarea statului românesc sunt considerați în afara legii. Sunt 

interziși, sunt arestați etc. Noi trebuie să facem același lucru”, a declarat șeful 

statului”. 
http://a-tv.md/index.php?newsid=34830 
 

 Și propaganda românească ar trebui luată în vizorul autorităților: 

 

 Articolul „Propaganda românească în Moldova: deși este recunoscută 

existența ei, nimeni nu luptă cu ea”, comentează pe marginea unei emisiuni pe 

tema combaterii propagandei ruse, autorul întrebându-se de ce ar fi ignorată tema 

„propagandei românești”: 

 

 „Există și propagandă românească în Moldova? l-ar fi întrebat 

prezentatoarea Iulia Fedorova pe Andrievschii. „Există, dar televiziunile 

românești prezintă informația din diverse surse, spre deosebire de presa rusă”. 

„Și atunci când pentru România R. Moldova nu există ca stat – nu e tot 

propagandă?”, aîntrebat prezentatoarea. 
https://www.kp.md/daily/26725/3751551/ 
 

Laitmotivul lezării suveranității Republicii Moldova 

 

Pe 19 iulie a.c. a apărut în presa din Republica Moldova o știre prin care se 

transmitea ideea lezării suveranității statului ante-menționat de către România. 

http://www.vedomosti.md/news/evgenij-sobor-eshe-est-shans-predotvratit-gosudarstvennoe-sa
http://a-tv.md/index.php?newsid=34830
https://www.kp.md/daily/26725/3751551/


Știrea poate fi găsită atât pe site-ul www.moldovenii.md, cât și pe www.ziarelive.ro, având 

următoarele titluri - Ambasadorul României a făcut din nou o declarație care 

lezează suveranitatea Moldovei, respectiv Ionița a făcut din nou o declarație care 

lezează suveranitatea RM– în timp ce relatarea în sine este una succintă. 

 

În conținutul știrilor se vorbește de faptul că ambasadorul României în 

Republica Moldova, Daniel Ioniță, a oferit un interviu pentru postul de radio 

Vocea Basarabiei în care a răspuns la diverse întrebări referitoare la unirea 

Republicii Moldova cu România.381 Acesta ar fi realizat o comparație între cele 

două țări cu privire la acest subiect, comparația care se pare că a nemulțumit o 

parte din publicul din Republica Moldova. 

 

Ambasadorul a declarat: „Cred că în cazul în care problema ar fi fost pusă 

în discuție în Parlamentul de la București, voturile ar fi, în mare parte, pro”.382 

Continuând șirul declarațiilor ambasadorul a spus că nu se așteaptă la rezultate 

asemănătoare în cazul în care un asemenea act normativ s-ar vota în Parlamentul 

Republicii Moldova - „Dacă am fi întrebat politicienii de la Chișinău, rezultatul ar 

fi putut fi foarte diferit”383. 

 

Conform site-ului moldovenii.md numeroase sondaje de opinie ar arăta că 

majoritatea cetățenilor din Republica Moldova sunt împotriva unirii cu României. 

În plus, la această dorință se mai adaugă și vehemența actualului președinte al 

Republicii Moldova – Igor Dodon – cu privire la un asemenea scenariu. Astfel, 

această ultimă parte a știrii vine în contradicție cu titlul care are mai degrabă 

menirea de a crea o imagine negativă României și a pune acest subiect într-o 

lumină proastă. În condițiile în care la sfârșit sunt plasate informații referitoare la 

dorința populației autohtone din Republica Moldova, titlul nu are niciun sens în 

acest context.  

 

Acest subiect al lezării suveranității poate fi văzut drept un laitmotiv al 

presei din Republica Moldova, subiectul nefiind unul nou din acest punct de 

vedere. Astfel de acuzații vin de la nivel înalt, Igor Dodon fiind unul dintre vectorii 

de propagare a acestui mesaj. Încă de la instaurarea lui la președinția acestei țări 

majoritatea declarațiilor au vizat România, țară pe care o acuză de lezarea 

suveranității Republicii Moldova. 

                                                           
381 Ziare Live, Ionița a făcut din nou o declarație care lezează suveranitatea RM, http://www.ziarelive.ro/stiri/ionita-

a-facut-din-nou-o-declaratie-care-lezeaza-suveranitatea-rm.html, accesat la data de 25.07.2017. 
382Moldovenii, Ambasadorul României a făcut din nou o declarație care lezează suveranitatea Moldovei, 

http://moldovenii.md/md/news/view/section/542/id/29502, accesat la data de 25.07.2017. 
383Moldovenii, Ambasadorul României..., http://moldovenii.md/md/news/view/section/542/id/29502.  
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De asemenea, el subminează și sentimentul de apartenență al cetățenilor din 

Republica Moldova la România, vorbind de faptul că cei care au dobândit cetățenia 

română au făcut-o nu pentru că își doresc să fie români, ci pentru a călători în 

Uniunea Europeană fără viză.384 

 

Dodon a mai declarat: „Majoritatea cetățenilor noștri susțin păstrarea 

statalității Republicii Moldova. În ceea ce privește poziția României, sunt prietenii 

și vecinii noștri, bineînțeles, dar ne îngrijorează. Am spus de foarte multe ori că 

îmi doresc să fim prieteni cu România, sunt vecinii noștri și nu avem probleme cu 

ei, cu o singură excepție — încercarea lor de a submina suveranitatea Republicii 

Moldova. Vom adopta o poziție dură și critică în această privință. Cred că orice 

partid din Moldova care cere unirea cu România ar trebui scos în afara legii. 

Constituția noastră stipulează că aceste acțiuni ar trebui considerate 

anticonstituționale”. 

 

O astfel de abordare venită de la nivel înalt reușește să pună pe seama 

României o serie de elemente negative care influențează atât subconștientul 

cetățenilor moldoveni, dar și a celor români. În sine, plasarea Republicii Moldova 

la granița dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, face din această țară un 

vector de propagare care încearcă să fie utilizat mai ales de statul aflat în 

vecinătatea estică.  

 

Afirmațiile și încercarea de denigrare a României au rădăcini istorice care 

sunt și astăzi pregnante în media. Tentativa de „pedepsire” a României capătă 

forme din ce în ce mai variate prezente în presa de la Chișinău, care, de fapt, nu fac 

altceva decât să afecteze imaginea țării, a cetățenilor și să realizeze o propagandă 

negativă.  

 

Relațiile oficiale dintre aceste două țări au fost reluate în anul 1991, după o 

perioadă zbuciumată pentru ambele aflate sub dominația sovietică. Pentru România 

un moment de plină împlinire a fost cel de la sfârșitul Primul Război Mondial când 

dezideratul unirii cu Basarabia, Bucovina și Transilvania s-a concretizat, devenind 

o realitate; problema ulterioară era recunoașterea acestei unificări prin tratate 

internaționale, iar în cele din urmă rezultatul a fost unul pozitiv pentru România. 

Elementul care ulterior a generat efecte negative a avut în vedere lipsa Rusiei de la 

                                                           
384 DC News, Dodon: România încearcă să submineze suveranitatea Republicii Moldova, 

https://www.dcnews.ro/dodon-romania-incearca-sa-submineze-suveranitatea-republicii-moldova_530251.html, 

accesat la data de 25.07.2017. 
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masa negocierilor, evenimentele completate de revoluția bolșevică începută în anul 

1917.385 

 

Guvernul bolșevic a decis în 1918 întreruperea relațiilor cu România pe care 

o considera ostilă. Drept consecință a încercărilor ulterioare din partea sovieticilor 

de a colabora cu România, Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia recunosc unirea 

Basarabiei cu România. După această hotărâre, bolșevicii vorbeau de o anexare 

nedreaptă a Basarabiei.  

 

Perioada de stabilitate de la sfârșitul Primul Război Mondial nu a dăinuit 

mult, în anul 1939 ideea unui al Doilea Război Mondial era din ce în ce mai 

pregnantă. Inițial România și-a anunțat neutralitatea, dar izolarea ei și agresivitatea 

vecinilor au împins-o pe o altă cale.  La 29 martie problema Basarabiei apare ca 

subiect al sovieticilor, Molotov afirmând că există o problemă teritorială și că 

anexarea Basarabiei nu a fost recunoscută de guvernul de la Moscova, cerându-se 

ulterior prin Directivele pentru Partidul Comunist din România rezolvarea pe cale 

paşnicǎ a chestiunii Basarabiei.386 

 

După primirea ultimatumului sovietic, Carol al II-lea și miniștrii germani s-

au întâlnit la Consiliul de Coroană unde Ștefan Ciobanu a afirmat: „Sire, pǎrǎsirea 

Basarabiei de armatele române ar fi cea mai mare crimǎ naţionalǎ, cǎci ea ar 

însemna sǎ aruncǎm populaţia din Basarabia în braţele unui neam strǎin şi a unui 

regim pe care nimeni din Basarabia nu-l doreşte.” 

 

Întâlnirea a fost urmată de decizia de a negocia cu sovieticii, dar aceștea 

nemulțumiți de răspuns a cerut evacuarea Basarabiei și Bucovinei de Nord. Astfel, 

cele două teritorii sunt cedate Uniunii Sovietice, autoritățile de la București 

vorbind de o salvare a statului român; cedarea s-a realizat prin Convenţia de 

armistiţiu din 12 septembrie 1944 între România pe de o parte şi Uniunea 

Sovieticǎ, Marea Britanie şi SUA de cealaltǎ parte,  prevedea la articolul 4: „Se 

restabileşte frontiera de stat între Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice şi 

România, stabilitǎ prin acordul sovieto-român din 28 iunie 1940”.387 

 

Pe fondul acestor evenimente, dar și prin influența exercitată de statul din 

estul Republicii Moldova, presa din această țară realizează o campanie de 

                                                           
385Prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu, Basarabia în relaţiile româno-sovietice (1918-1947), 

http://www.ioanscurtu.ro/basarabia-in-relatiile-romano-sovietice-1918-1947/, accesat la data de 25.07.2017. 
386Costin Ionescu, Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II. 1935-1941, (Bucureşti: Editura Fundaţiei 

Culturale Române, 2003), p. 527. 
387Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX, (Bucureşti: Editura Paideia, 1999),  p.585. 
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denigrare a României. După cum Ștefan Ciobanu afirma în anii ’40, basarabenii au 

simțit că au fost părăsiți, propaganda antiromânească prinzând contur cu ajutorul 

acestor „argumente” istorice.  

 

În cazul știrii de față vorbim de o exagerare a titlului care reiese doar din 

simpla lecturare a știrii, ajungându-se în cele din urmă la ideea că afirmațiile în 

sine nu lezează în niciun fel suveranitatea Republicii Moldova, ci fac referire la o 

realitate existentă în ambele statele bazate pe declarațiile oamenilor politici din 

cele două state. 

 

Conform Dicționarului științelor sociale propaganda este definită prin 

„tehnicile şi metodele de influenţare sau controlare a atitudinilor şi 

comportamentului... prin utilizarea cuvintelor şi a altor simboluri în vederea 

transmiterii, promovării sau răspândirii unor doctrine, teze sau idei ca şi prin 

declaraţiile şi impresiile care rezultă din folosirea unor astfel de tehnici şi 

metode”.388 Propaganda este în sine un proces de comunicare prin care se dorește 

atingerea unui scop, ceea ce conduce la ideea că acest proces nu este unul obiectiv.  

 

De cele mai multe ori finalitatea dorită este aceea de a controla și manipula 

comportamentul social al indivizilor. Mass-media se poate afla în una dintre 

următoarele două ipostaze: fie este un mijloc de apărare împotriva propagandei, fie 

este un instrument de propagandă. O parte a trusturilor media din Republica 

Moldova se află în cea de-a doua categorie, fiind uneori vectorii propagandei 

rusești, care se concretizează sub forma unor știri cu caracter antiromânesc, acesta 

fiind și cazul de față.  

 

În această situație, pe lângă propaganda mascată prezentă, titlul reprezintă 

un alt element important. Titlurile știrilor sunt cele care rămân impregnate în 

subconștientul cititorilor și care îi determină să citească știrea; de asemenea, de 

cele mai multe ori oamenii se limitează la a citi doar titlul știrii și rămân cu ideea 

formulată la început. 

 

În afară de faptul că titlurile trebuie să fie în concordanță cu știrea și să nu 

fie exagerate, ele pot fi clasificate în două categorii: informative sau incitative.389 

Știrea relatată în partea de început are un titlul care se încadrează în tipologia 

                                                           
388Radu Herjeu, Tehnici de propagandă, manipulare şi persuasiune în televiziune, p. 105, 

https://dorinpopa.files.wordpress.com/2008/04/herjeu-radu-tehnici-de-propaganda-manipulare-si-pers-in-tv.pdf, 
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incitativă, a acelor titluri șoc; în plus, ea nu se bazează pe informații obiective, ci 

pe speculații pentru că știrea în sine nu ne oferă o asemenea perspectivă.  

 

Avându-se în vederea toate argumentele prezentate mai sus – de la cele de 

natură istorică, până la cele care se rezumă stric la structura unei știri și la tehnicile 

de propagandă folosite – se observă că știrile care vorbesc de lezarea suveranității 

Republicii Moldova de către România nu au o bază solidă, singurul scop fiind 

acela de realizare a unei propagande antiromânești. 

 

 

„Unionismul agresiv promovat de statul român”ca temă a propagandei 

Federației Ruse 

 

Una dintre temele abordate cu predilecție de propaganda rusă, atât în media 

de limbă română cât și în cea de limbă rusă, vizează aspirațiile unioniste ale 

poporului de pe cele două maluri ale Prutului. 

 

Publicațiile de orientare rusă fac o radiografie tendențioasă a problematicii 

scoțând în evidență așa-zise impedimente ale acestui prezumtiv proiect profund 

detrimental intereselor Republicii Moldova. Argumentația se întemeiază pe o serie 

de sofisme, de teze parțial sau integral false al căror vădit obiectiv este acela de a 

instiga la ură cetățenii celor două state.  

 

Portalul media Sputnik.md, precum și alte platforme online de stiri preiau 

frecvent declarații publice ale unor oficiali ruși, ori ai Republicii Moldova, precum 

și ale diverselor inițiative civice menite a contribui la teza generală 

antiromânească. Așa-numitele analize vorbesc despre faptul Bucureștiul încearcă 

să seducă comunitățile dintre Prut și Nistru spre a le acomoda cu ideea unionistă în 

spatele căreia se ascund deziderate dintre cele mai ilegitime și toxice.  

 

În abordarea presei de limbă română din Republica Moldova se acreditează 

ideea unei strategii oculte de preluare a principalelor resurse ale Republicii 

Moldova de către corprorațiile venale occidentale, care la rându-le folosesc 

România ca pe un vehicul. Neoimperialismul american și occidental revine obsesiv 

în argumentație fiind realizat un portret realmente patetic al modului în care 

vecinul vestic a fost subjugat de multinaționalele occidentale, iar acum caută să se 

extindă către est în detrimentul intereselor, valorilor și principiilor fundamantale 

ale unui popor refractar în raport cu vestul decadent. 

 



De asemenea, autorii diverselor articole fac un portret cataclismic 

administrației și instituțiilor românești pe care le descriu ca fiind sufocate de 

corupție. Această narațiune este cu atât mai paradoxal cu cât România a exportat 

modelul Direcției Naționale Anticorupție în Republica Moldova, Bucureștiul fiind 

în momentul de față unul dintre actorii evidențiati la nivel regional și internațional 

pentru progresele colosale pe care le-a înregistrat în combaterea flagelului 

corupției. 

 

Într-un articol din Sputnik.md autorul, Ilie Catrinoiu (legitimat drept critic 

social din România – o titulatură care de altfel nu vădește nici un fel de autoritate 

profesională, critic social fiind o etichetă aplicabilă absolut oricărei persoane care 

dorește să exprime o părerere, inslusiv în necunoștință de cauză) nu doar că 

sfidează realitatea curentă, respectiv postura de stat captiv a Republicii Moldova și 

evolțiile de pe frontul anticorupție românesc, dar compătimește Bucureștiul pentru 

„ambițiile sale suprarealiste”. 

 

Mai exact, autorul se arată nedumerit cum o țară în pragul dezintegrării 

îndrăznește să privescă spre Republica Moldova și să formuleze ambițios proiecte 

de politică externă, având în vedere că este pe punctul de a sucomba sub propriile 

probleme. În legitimarea ideii de corupție la nivel înalt autorul face o trecere în 

revistă a dosarelor de corupție, indicându-l pe fostul președinte român drept 

protagonist al fenomenului, indicând un dosar (Dosarul Flota) în care fostul șef de 

stat a fost absolvit de justiția din România. 

 

Paroxismul acestei retorici este atins prin verdictul ferm : “România nu mai 

are stat” – “România nu mai are stat. Ca să faci o unire îţi trebuie stat. Statul 

uneşte; corporaţiile dezbină, fie prin război, fie prin globalizarea sărăciei, ca să 

facă profit. România este o colonie a oligarhiei globale; România, neavând stat, 

nu poate hotărî nimic de la ea însăşi. Ea acţioneză numai la poruncile industriei 

financiare globale”. 

 

În același context, diferitele articole arborează pericolul reprezentat de 

România direct, și ca putere proxy a capitalismului deșănțat, prin asocierea cu 

Ucraina și tezele pe care Bucureștiul le susține în raport cu statul aflat actualmente 

în conflict cu Rusia. Mai exact, România îndeamnă la nerespectarea ordinii 

constituționale, a manifestărilor de sorginte fascistă, așa cum a făcut în cazul 

Ucrainei prin încurajarea Maidanului. 

 

Se lansează în același context o serie de acuzații cu privire la deznodământul 

pe care asumarea traiectoriei dorite de România o va aduce pentru Republica 



Moldova: revoluție urmată de conflict armat. Avatarii propagandei rusești încearcă 

astfel să sugereze nu doar României, dar și eventualilor cetățeni de peste Prut că a 

îmbrățișa dezideratul unionist este cea mai scurtă cale către destabilizarea statului 

și intrarea pe o sprială conflictuală. 

 

De asemenea într-un articol publicat pe portalul de știri www.noi.md se 

vehiculează ca informație pe surse cum că România și-a asumat drept proiect de 

țară unirea cu Republica Moldova până în anul 2019. Astfel, toate proiectele de 

emancipare socială, administrativă și economică demarate în parteneriat de 

Republica Moldova și România nu sunt altceva decât parte a unui program ocult de 

alipire. 

 

Declarațiile și proiectele recomandate inclusiv de Bruxelles clasei politice de 

la Chișinău sunt transpuse într-o cheie conspiraționistă al cărui obiectiv ocult 

rămâne neschimbat; spre exemplu: un spațiu comun de telefonie mobilă, un singur 

tip de ecartament pentru calea ferată. Propaganda deosebit de insidioasă a presei de 

orientare prorusă denigrează nu doar proiectele ce ar putea atrage simpatia 

cetățenilor Republicii Moldova față de România, ci chiar acele programe de 

asistență demarate de Uniunea Europeană. 

 

Prin tranzitivitate, apropierea Chișinăului de București echivalează cu pași 

importanți făcuți către Bruxelles, cum de altfel atragerea Republicii Moldova pe 

traiectoria proeuropeană este catalogată drept un drum disimulat către Unirea cu 

România. 

 

Surse: http://www.noi.md/md/news_id/78049 
https://sputnik.md/moldova_romania_columnists/20160314/5199398.html 
 

 

 

Traian Băsescu - promotor la imperialismului românesc prin apel la 

identitate, limba română, unulnociv în Republica Moldova și contestat în 

România 

 

 

În luna Iulie 2017, analiza de față a identificat 9 știri din presa online din 

Republica Moldova, de pe platforme variate, ce vizează subiecte referitoare la 

fostul președinte al României, Traian Băsescu, dintre care 4 tratează asumat 

negativ sau tendențios temele corelate Traian Băsescu-România-românism-

unionism. 

http://www.noi.md/
http://www.noi.md/md/news_id/78049
https://sputnik.md/moldova_romania_columnists/20160314/5199398.html


 

Deși publicațiile online analizate permit plasarea de comentarii, cu excepția 

website-ului Presa Independentă unde acestea nu sunt permise, activitatea 

comentatorilor este cvasi-inexistentă, un posibil motiv fiind rulajul intensiv de știri 

și update-uri. Pentru articolele citate, s-au identificat la finalul monitorizării doar 4 

comentarii, 3 aparținând articolelor Sputnik, permise pe baza contului de Facebook 

al utilizatorilor și în asentiment cu poziția politică a publicației, și un unic 

comentariu critic la adresa președintelui Dodon pe Tribuna.md. 

 

 

 

Analiza articolelor media 

 

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, reprezintă un subiect 

redundant în aparițiile media din Republica Moldova. Relevanța știrilor despre 

acesta pornește de la asocierea dintre Traian Băsescu și tema proiectului său curent 

– românism, unionism, limba română de ambele părți ale Prutului, istoria comună a 

României cu Republica Moldova și președinția de onoare a sa la Partidul Unității 

Naționale din R.Moldova, actor politic antagonic socialiștilor și lui Igor Dodon, 

președintele de la Chișinău. Traian Băsescu a fost metamorfozat de presa și 

oficialii anti-occidentali / pro-ruși într-un vehicul de extindere a criticilor la adresa 

României cu scopul maculării imaginii sale, și a crticilor la adresa blocului 

politico-militar din care România face parte, NATO. 

 

Prin calitatea de cetățean al Republicii Moldova a lui Traian Băsescu 

(contestată la tribunal la momentul Iulie 2017), prin președinția de onoare deținută 

în cadrul PUN-ului, prin atacurile la adresa politicilor anti-românești ale Rusiei sau 

ale președintelui Igor Dodon, pozițiile oficiale împotriva sasau titlurile de presă 

negative devin o indirectă cale de subversiuneși la adresa tezelor susținute de 

Băsescu, fie prin contestarea acțiunilor sale politice din Republica Moldova, fie 

prin construcția unei imagini controversatedeșef de stat în România. 

 

Adesea, prin atacurile explicite ale lui Igor Dodon sau prin titlurile / 

conținutul sugestiv al știrilor, conotațiile vizează nu atât compromiterea persoanei 

Traian Băsescu, ci asocierea sacu România / teza unirii cu România, într-un cerc 

vicios al conotațiilor geopolitice, vădit anti-occidentale, prin care se inoculează 

ideea că România a fost manipulată de către Occidentinclusivprin intermediul lui 

Băsescu – așadar, un exemplu indezirabil pentru R.Moldova. 

 



Prin monitorizarea efectuată în luna Iulie 2017, se constată prevalența știrilor 

neutre în presa de lb.română din R.Moldova, fără aportul de analiză al autorilor, 

unde sunt preluate majoritar doar atacurile discursive ale președintelui Dodon, sau 

sunt prezentate declarațiile lui Traian Băsescu. În proporție redusă se identifică 

știri care tratează negativ impactul lui Băsescu în România (se remarcă 

Sputnik.md, și în subsidiar Presa independentă.wordpress.md). 

 

Predomină în schimb o sumă de știri neutre, fără analizeale autorilor, și care 

doar colportează declarații critice ori poziții de susținere pentru Traian Băsescu din 

R. Moldova. Notăm și știri cu caracter asumat pozitiv, unde sunt inserate declarații 

sau reacții ale sau despre Traian Băsescu, și unde titlul sau aportul analitic 

aljurnaliștilor susțin prestația publică a lui Băsescu.Dintre aceste publicații 

identificate în Iulie 2017, enumerăm Unimedia, Tribuna, Jurnal. 

 

Esențializat despre maniera și lexicul prin care sunt concepute și colportate 

atacuri la adresa României prin exploatarea imaginii lui Traian Băsescu, devenită 

una politică și în Republica Moldova, este firul discursiv al președintelui Igor 

Dodon. Atacurile acestuia la adresa fostului oficial român pot fi încadrate în 

episoade cu obiectiv specific - minimalizarea relevanței politice a lui Băsescu, 

proiectarea caracterului malign al activității sale politice din România și din 

Republica Moldova, demitizarea/nocivitatea proiectului unionist România-

R.Moldova promovat de Băsescu. 

 

Seria portretizării fostului președinte român tratează, pe falii și 

decontextualizat,defectele sale ca factor decizional, abordarea sa geopolitică nocivă 

pentru România în raport cu SUA/NATO și conexiunile sale cu “nocivii” politici 

(pro-occidentali) din Republica Moldova. 

 

Într-un articol din 25 iunie 2017 din Sputnik, cu titlul “După ce a adus la 

sapă de lemn România, Băsescu vrea să se apuce de Moldova”, este asociată activ 

imaginea lui Traian Băsescu cu activitatea sa politică în scopul “a realiza unirea 

Republicii Moldova cu România”, unul subînțeles prejudiciabil pentru 

R.Moldova.390 În privința politicienilor de la Chișinău, Igor Dodon se remarcă și pe 

parcursul verii 2017 cu cel mai consistent profil anti-românesc și anti-Băsescu, 

surprins deopotrivă de presa din Republica Moldova, cât și de cea din România.   

 

În știrea “Reacția președintelui Republicii Moldova, dupa ce Băsescu l-a numit 

“pudelul lui Putin”. “Este un mare pericol pentru țară”“ de pe 28 iunie 2017 (ProTV, 

                                                           
390https://sputnik.md/politics/20170625/13284681/basescu-presedinte-pun.html 

https://sputnik.md/politics/20170625/13284681/basescu-presedinte-pun.html


România), este relatată reacția președintelui Dodon care atentează concomitent la 

Băsescu, precum și la proiectul unionist. Caracteristica cea mai periculoasă a fostului 

președinte român în R.Moldova ar fi că urmărește ”să creeze o mare aripă unionistă, 

ceea ce reprezintă vreo 10-20% din populatie. Vreau să amintesc că unioniștii din 

R. Moldova nu obțin mai mult de 12-15 mandate in Parlament. Ei mereu sunt 

necoordonați, iar el (Băsescu) vrea să-i adune.”391 

 

Dodon și-a reiterat atacul pe 26 iulie, când a dorit să ofere o contrareplică la 

petiţia online pentru declararea lui Dmitri Rogozin persona non-grata în Republica 

Moldova, precizând că Traian Băsescu este cel care ar trebui interzis în 

R.Moldova. Articolul din Adevărul (România) redă prin titlul “Dodon: Traian 

Băsescu trebuie declarat persona non-grata în Republica Moldova” ideea că 

Dodon a asociat imaginea lui Băsescu cu unioniștii și cu lichidarea Republicii 

Moldova, obținerea cetățeniei statului Republica Moldova fiind în fapt un tertip 

uzat de Băsescu pentru avansarea pe scena politică de la Chișinău. 

 

Președintele Igor Dodon atacă deopotrivă pe Băsescu, în ideea în care ar 

putea dobândi funcții sau influență politică în Republica Moldova, dar țintește 

unionismul pe fond, prezentându-l ca decesul statului Republica Moldova 

(pricinuit de România), în timp ce caută să-și consolideze propria poziție ierarhică 

în stat, prin care i-a putut retrage cetățenia Republicii Moldova lui Băsescu la 

începutul anului.392 

 

Articole media identificate 

 

Redăm articolele care prin titlu sau conținut dezinformează / reflectă explicit 

sau implicit efectele negative ale președinției lui Traian Băsescu în România, care 

caută să substanțieze o imagine negativă a sa în Republica Moldova, invocându-se 

ilegalitatea obținerii cetățeniei de către acesta, sau prin care se insistă pe mesajelor 

pro-românești sau unioniste ale lui Băsescu pentru a le compromite. Titlul și 

conținutul sunt menite a descalifica calitatea de fost președinte a lui Băsescu, 

aducând în discuție incapacitatea sau reavoința sa politică, și eroarea 

parteneriatului României cu SUA, la care a contribuit inclusivfostul președinte 

român.  

 

 

                                                           
391http://stirileprotv.ro/stiri/international/reactia-presedintelui-republicii-moldova-dupa-ce-basescu-l-a-numit-pudelul-

lui-putin-este-un-mare-pericol-pentru-tara.html. 
392http://adevarul.ro/moldova/politica/dodon-traian-basescu-trebuie-declarat-persona-non-grata-republica-moldova-

1_59782f4e5ab6550cb87f5ef2/index.html. 

http://stirileprotv.ro/stiri/international/reactia-presedintelui-republicii-moldova-dupa-ce-basescu-l-a-numit-pudelul-lui-putin-este-un-mare-pericol-pentru-tara.html
http://stirileprotv.ro/stiri/international/reactia-presedintelui-republicii-moldova-dupa-ce-basescu-l-a-numit-pudelul-lui-putin-este-un-mare-pericol-pentru-tara.html


• “Dezvăluire: Băsescu putea scuti România de cele 4 miliarde pentru 

rachete”, Sputnik.md, 13 iulie 2017393 

 
Știrea din Sputnik contestă calitățile politice ale lui Traian Băsescu, și substanțiază ideea 

uneiafaceri păguboase pe care scutul anti-rachetă de la Deveselu l-ar reprezenta pentru România. 

Articolul îl citează ca analist militar român pe Valentin Vasilescu, reperat în România pentru 

contribuțiile constante la publicațiile pro-ruse Vocea Rusiei și Sputnik. 

 

Preluată de pe contul său de socializare, teza lui Vasilescu susține, potrivit Sputnik: 

“Când SUA i-au propus lui Traian Băsescu amplasarea scutului anti-rachetă la 

Deveselu, acesta n-a știut că instalația de lansare a rachetelor este un VLS 41 luat 

de pe un distrugător al marinei americane (…)Dacă Băsescu condiționa 

amplasarea scutului de înarmarea lui cu rachete AA, acestea acopereau și o parte 

din teritoriul României — scutind cele 3,9 miliarde USD pentru Patriot”.  

 

Articolul inoculează subtil, sugerat doar, ideea unei negocieri neprofitabile a 

președintelui Băsescu, păguboasă financiar pentru România, dar și modul cum 

partenerii americani au exploatatignoranța/reavoința președintelui român. Articolul 

construiește,pe fond, proiecția că Traian Băsescu ar putea fi la fel de neinspirat și 

pentru R. Moldova prin activitatea sa politică. 

 

• “Răzbunarea lui Dan Voiculescu: “Începe apocalipsa pentru javre!”“, 

Sputnik.md, 18 iulie 2017394 
 

Articolul prezintă o știre ce empatizează cu Dan Voiculescu, deținătorul trustului Intact din 

România, și consacrat rival politic al lui Traian Băsescu. Știrea prezintă declarațiile lui Dan Voiculescu la 

ieșirea din spital, unde acesta denunță abuzurile justiției din România, în urma procesului ICA, în urma 

căruia 12 familii ar fi avut de suferit. Alături de Voiculescu sunt citați susținătorii acestuia, oamenii de 

televiziune Mihai Gâdea și Mircea Badea. 

 

Autorul articolul utilizează, de asemenea, o comparație între “profesorul Voiculescu” și contele 

de Monte Cristo, un personaj literar ce a întruchipat victima unei persecuții. Știrea transmite :”Chiar 

dacă intră Băsescu la închisoare, chiar dacă va plăti toată lumea pentru abuzurile 

făcute, mie acești trei ani nu mi-i dă nimeni înapoi”, a spus “Mogulul”, anunțând 

implicit clipe grele pentru Băsescu și ceilalți din “sistem”“. 

 

Editorialul preia teme din rivalitatea politică românească, citând o persoană 

condamnată penal și rivală politic al lui Băsescu, pentru a sedimenta publicului din 

Republica Moldova ideea de persecuție politică sau justiție nefuncțională în 

România, la comandă politică, la capătul căruia se afla persoana lui Traian 

                                                           
393https://ro.sputnik.md/politics/20170713/13550047/dezvaluire-basescu-scuti-romania-miliarde-rachete.html. 
394https://ro.sputnik.md/analytics/20170718/13636608/razbunare-dan-voiculescu-apocalipsa-javre.html. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170713/13550047/dezvaluire-basescu-scuti-romania-miliarde-rachete.html
https://ro.sputnik.md/analytics/20170718/13636608/razbunare-dan-voiculescu-apocalipsa-javre.html


Băsescu. România, se deduce în această lumină, nu ar putea reprezenta un model 

de dezvoltare pentru R.Moldova. 

 

 

 

 

• “Washington: SUA aveau obligația protecției României, nu să ne ia 

banii”, Sputnik.md, 18 iulie 2017395 

 
Articolul îndeplinește un triplu atac la adresa lui Traian Băsescu, a României, dar și a 

SUA/NATO - presupus iresponsabile față de partenerul român prin derularea contractului pentrurachete 

Patriot și pentru scutul anti-rachetă de la Deveselu. “România putea evita cheltuirea sumei 

uriașe de 4 miliarde dolari și SUA putea asigura protecția aeriană a României. 

Mai mult, din documente reiese că SUA are chiar obligația de a asigura 

protecția — iar toată afacerea “Patriot” este un fel de escrocherie”, relatează 

știrea, care critică faptul că Washingtonul ar fi fost obligat să prezinte rapoarte 

privind “utilizarea radarelor de mare putere, deci a unor surse de unde 

electromagnetice foarte puternice, dar și prezența unor sisteme de arme 

sofisticate, al căror impact poate fi periculos”. 

 

Pentru a-și susține acuzațiile, autorul știrii reia comentariul aceluiași 

Valentin Vasilescu și prezintă paguba financiară pe care România ar avea-o în 

urma acordului militar cu americanii, implicit cu deciziile eronate pe care 

președintele Băsescu le-a luat. 

 

Conținutul articolul dobândește o înclinație strident geopolitică, 

decontextualizând deciziile politice române, datele financiare și tehnice ale 

scutului de la Deveselu și ale rachetelor Patriot. Articolul evită să precizeze 

motivul găzduirii scutului/ achiziționării rachetelor de către România în conexiune 

cu amenințările directe pe care Bucureștiul le-a primit de la Moscova,și care 

privesc siguranța națională a României.  

 

• “Băsescu : Regret s-o spun, dar Maia Sandu a coborât la nivelul lui 

Năstase !”, Presa Independentă, 25 iulie 2017396 

 

Un caz fățiș de intoxicare informațională îl prezintă website-ul “Presa 

independentă”, unde lui Traian Băsescu i se atribuie următoarea declarație de la 

                                                           
395https://ro.sputnik.md/politics/20170718/13619812/washington-sua-obligatia-protectie-romania-bani.html. 
396https://presaindependenta.wordpress.com/2017/07/25/basescu-regret-s-o-spun-dar-maia-sandu-a-coborat-la-

nivelul-lui-nastase/. 

https://ro.sputnik.md/politics/20170718/13619812/washington-sua-obligatia-protectie-romania-bani.html
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https://presaindependenta.wordpress.com/2017/07/25/basescu-regret-s-o-spun-dar-maia-sandu-a-coborat-la-nivelul-lui-nastase/


Moldova 1 : „Regret s-o spun, dar Maia Sandu a coborât la nivelul lui Năstase! 

Voi nu vedeți unde a ajuns? La alegerile de anul trecut, Maia Sandu a fost votată 

de jumăte de milion de basarabeni, iar la protestul din 20 iulie 2017, din fața 

Parlamentului, câtă lume s-a adunat? Nici două mii de suflete. Asta se cheamă 

„pozor”, în limbajul moldovenist”. 

 

 

Prin presupusa declarație prin care Băsescu se dezice de pro-europeana Maia 

Sandu este lansat un atac multiplu – la adresa lui Traian Băsescu, care ar fi versatil 

și s-ar dezangaja subit de cei pe care i-a girat, la Maia Sandu prin desconsiderarea 

sa politică de către un susținător politic (Băsescu), dar și un atac la adresa 

partidului PAS, pe care Sandu îl conduce, incapabil de a oferi ”o propunere 

politică concretă nici cu un proiect de lege pentru cetățeni sau cu vreun program 

economic pentru Moldova”. Aparent, știrea neutralizează atacul explicit la adresa 

lui Băsescu, tocmai pentru a augmenta credibilitatea afirmațiilor sale denigratoare 

despre Maia Sandu. 

 

Salutară este poziția agenției de știri Unimedia, care a sesizat și criticat 

dezinformarea publicației online Presa Independentă. În articolul “Fals: Traian 

Băsescu a declaratcă Maia Sandu „a coborât la nivelul” lui Andrei Năstase. 

Reacția ex-președintelui” din 28 iulie397, agenția susține campania “STOP FALS” 

și aduce lumină în subiectul Băsescu-Sandu. Interpelarea lui Băsescu de către 

Asociația Presei Independente (API) stabilește că acesta nu a oferit vreodată o 

asemenea afirmație : “Eu nu am spus niciodată așa ceva. Sunt niște minciuni 

ruso-dodoniste, care vor să lovească în mine, dar și în Maia Sandu și Andrei 

Năstase”. 

 

Declarația reală a lui Băsescu este prezentată de Unimedia ca argument pentru 

procedurile stridente de intoxicare informațională din mass-media din Republica 

Moldova, unde invenția de știri false este creativă, dar lipsită de etică jurnalistică, 

și prin care s-a dorit un atac triplu politic. 

 

• “O Asociație Obștească a cerut PG să inițieze o cauză penală pe numele 

lui Băsescu”, Tribuna.md, 3 iulie 2017398 
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O știre neutră, fără contribuții analitice ale autorilor, dar care relatează 

declarații critice la activitățile lui Traian Băsescu, este articolul care face trimitere 

la Fiodor Ghelici, președintele Asociația Obștești „Moldova Mea”. În luna Iulie, 

acesta a decretatcă misiunea organizației sale este să monitorizeze “strict 

politicienii și cetățenii care îl vor jigni în discursurile lor pe Președintele țării, 

Igor Dodon”. 

 

Poziționându-se explicit în apărarea președintelui Republicii Moldova în 

exercițiu, Ghelici nu uită să-l menționeze pe Traian Băsescu, în privința căruia 

Ghelici transmite că Asociația a luat deja legătura cu Procuratura Generală: “Din 

liderii noștri politici, nimeni nu l-a jignit vreodată pe Băsescu. Noi am decis să 

luăm sub protecție Președintele și informăm că am solicitat și Procuraturii 

Generale să inițieze o cauză penală pe numele lui Băsescu. Avem 3 articole în 

baza căruia poate fi învinuit”. 

 

În fluxul știrilor identificate ca având caracter neutru sau apreciativ la adresa 

prezenței civice sau politice ale lui Traian Băsescu și conexiunea automată cu 

România, redăm următoarele titluri: 

 

Anatol Șalaru despre cazul cu cetățenia lui Traian Băsescu: Justiția trebuie 

să-și facă datoria și totul va fi în regulă”, 17 iulie 2017 
http://tribuna.md/2017/07/17/anatol-salaru-despre-cazul-cu-cetatenia-lui-traian-basescu-justitia-trebuie-

sa-si-faca-datoria-si-totul-va-fi-in-regula/ 
 

Partidul lui Băsescu se alătură protestului din 30 iulie organizat de PPDA și 

PAS, 25 iulie 2017 
http://unimedia.info/stiri/partidul-lui-basescu-se-alatura-protestului-din-30-iulie-organizat-de-ppda-si-pas-

136915.html 
 

Fals: TraianBăsescu a declaratcă Maia Sandu „a coborât la nivelul” lui 

Andrei Năstase. Reacția ex-președintelui, 28 iulie 2017 
http://unimedia.info/stiri/fals-traian-basescu-a-declarat-ca-maia-sandu-a-coborat-la-nivelul-lui-andrei-

nastase--reactia-ex-presedintelui-137096.html 
 

Băsescu vrea să devină premier sau președinte al Republicii Moldova, 2 

august 2017 

Read more: https://sputnik.md/politics/20170802/13855523/basescu-presedinte-premier-republica-

moldova.html 
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Războiul informaţional ia amploare; Traian Băsescu, după ce un site din RM 

i-a atribuit declaraţii denigratoare despre Maia Sandu şi Andrei Năstase: „Nu 

am spus NICIODATĂ aşa ceva, 28 iulie 2017   
http://jurnal.md/ro/social/2017/7/28/razboiul-informational-ia-amploare-traian-basescu-dupa-ce-un-site-

din-rm-i-a-atribuit-declaratii-denigratoare-despre-maia-sandu-si-andrei-nastase-nu-am-spus-niciodata-

asa-ceva/ 
 

„Graba cu care Dodon a semnat decretul de eliberare din funcţie a Domnicăi 

Manole confirmă încă o dată fenomenul justiţiei selective” , 1 august 2017 

http://www.jurnal.md/ro/justitie/2017/8/1/ong-urile-un-nou-semnal-de-alarma-

graba-cu-care-dodon-a-semnat-decretul-de-eliberare-din-functie-a-domnicai-

manole-confirma-inca-o-data-fenomenul-justitiei-selective-doc/. 
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http://noi.md/md/news_id/242049. 

➢ „Секретные протоколы, которых не было”, disponibil la 

http://www.vedomosti.md/news/sekretnye-protokoly-kotoryh-ne-bylo.  

➢ „77 лет МССР: советская Молдавия – мерило нашей действительности”, disponibil 

la https://m.ru.sputnik.md/society/20170806/13898191/77-let-MSSR-sovetskaja-

Moldavija-merilo-nashej-dejstvitelnosti.html?mobile_return=no.  

➢ „Историки - о присоединении Бессарабии к России в 1812 году: Этого хотели и 

элиты. и народ, а вот Западной Молдавии не повезло”, disponibil la 

https://www.kp.md/daily/26738.5/3766053/, preluat din 

http://www.vedomosti.md/news/vladimir-bruter-v-1812-godu-prisoedinenie-bessarabii-ne-

imel.  

➢ „(Фото,видео) Ясско-Кишиневская операция: как это было” în Actualitati.md, 

disponibil la http://actualitati.md/ru/analitika/fotovideo-yassko-kishinevskaya-operaciya-

kak-eto-bylo. 

➢ „Додон: Сделаю всё, чтобы память об освободителях нашей земли никогда не была 

предана забвению (ФОТО)”, disponibil la http://aif.md/dodon-sdelaju-vsjo-chtoby-

pamjat-ob-osvoboditeljah-nashej-zemli-nikogda-ne-byla-predana-zabveniju-foto/.  

➢ „Граждане Молдовы просят президента поручить историкам подробно изучить ряд 

забытых исторических моментов”, disponibil la 

https://www.kp.md/daily/26723.7/3748740/.  

➢ „Самой Румынии не мешало бы покаяться, в том числе перед молдаванами!", 

disponibil la ”https://www.kp.md/daily/26722.4/3747860/.  

➢ „Граждане Молдовы просят президента поручить историкам подробно изучить ряд 
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https://www.kp.md/daily/26723.7/3748740/.  
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➢ "Самой Румынии не мешало бы покаяться, в том числе перед молдаванами!", 

disponibil la https://www.kp.md/daily/26722.4/3747860/.  

➢ „В Молдове отмечают 73-ю годовщину освобождения от румыно - германской 

фашистской оккупации”, disponibil la  

➢ http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-otmechayut-73-yu-godovshchinu-

osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy.  

➢ „Додон: Подавляющее большинство граждан сегодня отмечают День 

освобождения от фашизма (ВИДЕО)”,disponibil la http://aif.md/dodon-

podavljajushhee-bolshinstvo-grazhdan-segodnja-otmechajut-den-osvobozhdenija-ot-

fashizma/.  

➢ „В Молдове отмечают 73-ю годовщину освобождения от румыно - германской 

фашистской оккупации”, disponibil la http://actualitati.md/ru/analitika/v-moldove-

otmechayut-73-yu-godovshchinu-osvobozhdeniya-ot-rumyno-germanskoy-fashistskoy.  

➢ Nicu Gușan, „La 73 de ani de la Operațiunea Iași-Chișinău...”, Radio Europa Liberă 

(radioeuropalibera.org), 23.08.2017. 

➢ Dragoș Dumitriu, „23 August - sau cum ne anulăm - singuri și stupizi – istoria”, 

Sputnik.md, 23.08.2017. 

➢ „Partidul Comuniștilor îndeamnă oamenii „de bună credință” să participe la evenimentele 

organizate de „Ziua Eliberării Moldovei de sub ocupanții fasciști,” înUnimedia.info, 

23.08.2017. 

➢  „Usatîi, revoltat că monunentul lui Lenin din Fălești a fost demontat: „Acest monument 

semnifică fericita mea copilărie sovietică,” în Unimedia.info, 23.08.2017. 

➢ Timpul.md, Centenar cu Harta României interbelice interzisă. Cum răspund unioniştii?, 

23.08.2017. 

➢ Novostipmr.com,Россию вынуждают усилить присутствие в Приднестровье, 

21.08.2017. 

➢ „Președindele ţării a semnat Decretul privind declararea anului 2018 drept Anul Ștefan cel 

Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei”, în Actualitati.md, disponibil la 

http://actualitati.md/md/politica-interna/presedindele-tarii-semnat-decretul-privind-

declararea-anului-2018-drept-anul-stefan. 

➢ „Președindele ţării a semnat Decretul privind declararea anului 2018 drept Anul Ștefan cel 

Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei”, disponibil la 

http://www.presedinte.md/presa/presedindele-tarii-a-semnat-decretul-privind-declararea-

anului-2018-drept-anul-stefan-cel-mare-si-sfint-domnitor-al-moldovei.  

➢  „Noi ne vom păstra independența și suveranitatea ca stat moldovenesc. Iar anul 2018, prin 

decret semnat de președintele Igor Dodon, este declarat anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, 

domnitor al Moldovei, care mereu a protejat statalitatea moldovenească.”(trad.m.) 

disponibil la http://aif.md/cheban-otvetil-na-namerenie-unionistov-obedinit-moldovu-i-

rumyniyu-v-2018-godu/.  

➢ „Steagul lui Ștefan cel Mare ar putea deveni, la inițiativa lui Dodon, steagul istoric al 

Moldovei” „Steagul de luptă a lui Ștefan cel Mare ar putea deveni în curînd prin lege 

„steagul istoric al republicii.” (trad. m.), disponibil la http://www.vedomosti.md/news/flag-

shtefana-chel-mare-po-iniciative-dodona-vskore-mozhet-s. 

➢  „Are oare nevoie Moldova de imn, drapel și stemă noi?”, disponibil la 

http://noi.md/md/news_id/240891.  
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➢ „A-l recupera pe Ștefan cel Mare în sfera politică este profund anacronic”, interviu cu Petre 

Guran, disponibil la https://www.europalibera.org/a/24306315.html.  

➢  „Mai devreme, în semn de înaltă recunoștință a rolului lui Ștefan cel Mare în istoria 

Moldovei, dar și a considerației față de activitatea sa ca domn și apărător al poporului 

moldovenesc, șeful statului a venit cu inițiativa declarării anului 2018 ca an al marelui 

voievod” (trad. m.), disponibil la http://bloknot-moldova.md/news/samym-bolshim-

rumynom-vsekh-vremen-nazvali-liberal-859492. 

➢ „Nu voi permite unirea nici cu România, nici cu Rusia, nici cu Ucraina, cu nimeni. Există 

statul R. Moldova și eu îmi doresc ca el să existe pentru copiii noștri, pentru urmașii lui 

Ștefan cel Mare. Avem pentru ce lupta” (trad. m.), disponibil la http://aif.md/dodon-ob-

unionistah-iz-politicheskoj-jelity-vragi-moldovy-26-let-parazitirovavshie-na-grazhdanah-

video/. 

➢  „Mănăstirea Zografu - renumita Mănăstire, un loc Sfint pentru toți moldovenii de 

pretutindeni”„În anul 1502 Ștefan cel Mare donează ctitoriei sale de la Athos o icoană cu 

Sfântul Gheorghe și steagul de luptă al Moldovei, cusut cu aur și argint, care are pe o parte 

icoana Sfântului Gheorghe, iar pe partea cealaltă stema țării. Icoana Sfintului Gheorghe și 

steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare sunt simboluri pentru noi și dovada despre un trecut 

glorios al Moldovenilor care merita un destin mai bun”, disponibil la 

http://dodon.md/manastirea-zografu-renumita-manastire-un-loc-sfint-pentru-toti-

moldovenii-de-pretutindeni/. 

➢ „Pe Sfintele Munte Athos”, disponibil la http://dodon.md/pe-sfintele-munte-athos/. 

➢ „Eu reprezint majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, care sunt creștini”, 

http://unimedia.info/stiri/video-igor-dodon-nu-mai-este-presedintele-tuturor-eu-sunt-

presedintele-majoritatii--nu-pot-sa-reprezint-100-139485.html.  

➢ „Cu atât mai mult cu cât anul viitor în Moldova a fost declarat Anul lui Ștefan cel Mare.  – 

Eu nu știu care sunt posibilitățile financiare ale teatrului, dar asta într-adevăr este unica 

operă despre Ștefan cel Mare. Va fi o coincidență fericită, dacă opera va fi montată în Anul 

lui Ștefan cel Mare”, disponibil la http://noi.md/md/news_id/233672; „Dodon a mai 

anunțat că „peste cîteva luni va fi realizat un film despre Ștefan cel Mare”, disponibil la 

http://www.vedomosti.md/news/flag-shtefana-chel-mare-po-iniciative-dodona-vskore-

mozhet-s.  

➢ http://unimedia.info/comunicate/declaratie-partidul-socialistilor-lanseaza-campania-de-

pregatire-pentru-referendumul-republican-propus-de-presedintele-igor-dodon-8993.html.  

➢ „Daniel Ioniță: Moldova este parte integrantă a României” disponibil la 

http://agora.md/stiri/34747/video--daniel-ionita--mesaj-catre-politicieni-lasati-istoria-sa-

fie-scrisa-de-istorici--moldova-este-parte-integranta-a-romaniei.  

➢ Tudose: Am solicitat ajutor tehnic de la Banca Mondială pentru autostrada București-

Brașov, Agerpres, septembrie 2017, https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/07/tudose-

am-solicitat-ajutor-tehnic-de-la-banca-mondiala-pentru-autostrada-bucuresti-brasov-00-12-

27. 

➢  „România vrea să cedeze un rol cheie Băncii Mondiale și să-I dea și bani!”, Sputnik 

Moldova, septembrie 2017, https://ro.sputnik.md/politics/20170907/14413345/romania-

vrea-rol-cheie-banca-mondiala-bani.html. 

➢ Discursul lui Jean-Claude Juncker – o schimbare față de abordarea Europei cu mai multe 

viteze și referiri la România, Agerpres, septembrie 2017, 
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https://www.agerpres.ro/externe/2017/09/13/discursul-lui-jean-claude-juncker-o-

schimbare-fata-de-abordarea-europei-cu-mai-multe-viteze-si-referiri-la-romania-16-34-26. 

➢ Trei țări se opun aderării României și Bulgariei la Schengen, Digi 24, septembrie 2017, 

http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/dupa-austria-si-germania-spune-nein-aderarii-

romaniei-si-bulgariei-la-schengen-793674. 

➢ ’Nicio posibilitate’ ca România să intre în Schengen. Statul UE care nu ne vrea, Sputnik 

Moldova, septembrie 2017, https://ro.sputnik.md/International/20170914/14551508/nicio-

posibilitate-romania-intre-shengen-statul-ue-nu-ne-vrea.html. 

➢ L-a făcut praf pe Isărescu, acum primește o funcție de prim rang în Germania, Sputnik 

Moldova, septembrie 2017, https://ro.sputnik.md/analytics/20170928/14773960/facut-

isarescu-praf-primesti-functie-prim-rang-germania.html. 

➢ Germania îl face praf pe Mugur Isărescu, Sputnik Moldova, septembrie 2017, 

https://ro.sputnik.md/analytics/20170915/14553129/germania-face-praf-mugur-

isarescu.html. 

➢ Mugur Isărescu făcut de rușine: ‚A turnat la Washington un plan secret’, Sputnik 

Moldova, septembrie 2017, https://ro.sputnik.md/analytics/20170811/14002078/isarescu-

rusine-washington-plan-secret.html. 

➢ Integration of post-Soviet space an alternative to uncontrolled migration, Russia Today, 

ianuarie 2012, http://rt.com/politics/official-word/migration-national-question-putin-439/. 

➢ Institutul Republican Internațional, Public Opinion Survey – Residents of Moldova 

(September 29 – October 21, 2015), http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015-

11-09_survey_of_moldovan_public_opinion_september_29-october_21_2015.pdf , p. 31. 

➢ Gafă majoră: Tudose și-a pus cenușe-n cap și a promis Europei că nu mai greșim!, 

Sputnik Moldova, iulie 2017, https://ro.sputnik.md/politics/20170712/13531053/gafa-

majora-tudose-cenusa-pe-cap-europa-nu-mai-gresim.html. 

➢ DeputatPNL: România este tratată de Comisia Europeană ca o țară de mâna a II-a, 

Sputnik Moldova, iulie 2017, https://ro.sputnik.md/politics/20170712/13546110/deputat-

pnl-romania-tratata-comisia-europeana-tara-mana.html. 

➢ România nu mai este stat, ci o corporaţie, condusă din afară, Sputnik Moldova, iulie 2017, 

https://ro.sputnik.md/economics/20170710/13498244/calin-georgescu-romania-stat-

corporatie-afara.html. 

➢ Susțineți o impozitare reală a multinaționalelor ‚mai deștepte decât statul’?, Sputnik 

Moldova, iulie 2017, https://ro.sputnik.md/vote/20170718/13620430-results.html. 

➢ SONDAJ: Românii se tem de multinaționale, Sputnik Moldova, iulie 2017, 

https://ro.sputnik.md/vote/20170720/13620135/sondaj-on-line-romani-se-tem-

multinationale.html. 

➢ America se pregăteşte să preia controlul asupra economiei româneşti, Sputnik Moldova, 

iulie 2017, https://ro.sputnik.md/analytics/20170731/13827752/america-pregateste-preia-

controlul-asupra-economiei-romanesti.html. 
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