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Conferința „Republica Moldova și România: proiecte, interacțiuni, 
reprezentări (1991-2016)”, Chișinău, 9 septembrie 2016

Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Crean-
gă” din Chișinău a organizat pe data de 9 septembrie 2016 Conferința „Repu-
blica Moldova și România: proiecte, interacțiuni, reprezentări (1991-2016)”. 
Evenimentul a fost inițiat cu prilejul împlinirii a 25 ani de la Declarația de inde-
pendență a Republicii Moldova și stabilirea relațiilor diplomatice cu România.

La eveniment au participat experți din România și Republica Moldova, care 
au abordat diverse subiecte privind relațiile moldo-române în cei 25 de ani. Do-
rin CIMPOEȘU (București), în comunicarea O istorie critică a raporturilor bilate-
rale dintre România și Republica Moldova în perioada 1991-2016, a discutat despre 
dezvoltarea sinusoidală a relațiilor între cele două state și momentele de criză 
care au blocat sau împiedicat transformarea lor într-un parteneriat strategic. Au-
relian LAVRIC (Chișinău), în comunicarea Relația Republica Moldova–România 
din perspectiva asigurării securității la frontiera estică a UE, a abordat din perspec-
tivă critică problema securității hotarelor, în special după aderarea României la 
NATO și UE. Vasile MAXIM (Chișinău), în comunicarea Similitudini și discre-
panțe economice și politice între cele două state romănești, a dezbătut problema re-
lațiilor economice, care, după 25 de ani, rămân a fi sporadice. Deși importurile 
produselor moldovenești în România au crescut în ultimii ani, pentru dezvolta-
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rea unor relații economice durabile între cele două state sunt necesare o viziune 
strategică și un cadru normativ care ar facilita atragerea capitalului românesc în 
Republica Moldova. Iulia CHESCA (București), în cadrul comunicării Impactul 
ideologiei moldovenismului asupra relațiilor bilaterale dintre România și Republica 
Moldova, a arătat rolul discursului ideologic depășit, care afectează relațiile de co-
laborare și prietenie între două state vecine. Nicolae Răzvan MITU (Craiova), 
prin comunicarea România și Moldova – de la unire la independența și integrarea 
europeană a statului de peste Prut. 1918-2016, a făcut o trecere în revistă a celor 
mai importante aspecte din istoria ultimului secol. Ludmila COADĂ (Chișinău) 
a dezbătut un subiect pe cât de actual, pe atât de specific – Ideea Unirii în opinia 
publică din Republica Moldova și din România. În urma discuțiilor s-au constatat 
mai multe situații și stări ale colaborării dintre România și Republica Moldova. 
Situația se datorează atât trecutului istoric comun, cât și preluării pe larg de că-
tre Republica Moldova a unor experiențe și conținuturi normative din România. 
Dar există experiențe reușite și în Republica Moldova, care ar putea fi preluate și 
dezvoltate în România. Este evidentă necesitatea armonizării continue a legisla-
ției și a bunelor practici de administrare în diverse domenii din România și din 
Republica Moldova. Dar pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de voință 
politică și la București, și la Chișinău. De aceea, credem că politicienii din ambele 
state trebuie să manifeste o mai mare deschidere și o trecere de la declarații la 
programe durabile.

Conferința a finalizat cu lecția publică The Chișinău Pogrom and the Tilt of 
History, susținută de Steven J. Zipperstein, profesor la Universitatea Stanford, 
SUA. Profesorul american a prezen-
tat cele mai importante idei din mo-
nografia sa, care urmează să apară în 
anul următor, despre pogromul de la 
Chișinău.

În concluzie, considerăm că 
acest eveniment a fost unul reușit, 
cu discuții pe teme actuale și cu 
schimb de păreri privind perspec-
tivele colaborării moldo-române. 
Pentru a mări impactul dezbaterilor de la conferința anuală a Facultății de Istorie 
și Geografie a UPS „Ion Creangă”, textele comunicărilor vor fi publicate în nume-
rele următoare ale revistei PLURAL.
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