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Prezenta teză de doctorat este rodul unor cercetări ce vizează studierea tranziției Republicii
Moldova de după obținerea independenței față de Uniunea Sovietică. Prin intermediul acestui demers
îmi propun să investighez dinamica principalelor evoluții din Republica Moldova în toți cei 28 de ani
trecuți de la momentul obținerii Independenței Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică. Încercând
să fac acest lucru, voi ține cont de tranziția Republicii Moldova în domenii precum politica externă,
viața politică internă, politici educaționale ș.a.
Lucrarea de față pornește de la o abordare care are la bază premisa că Republica Moldova este
un stat divizat atât din punct de vedere etnic și cultural, cât și din punct de vedere politic. Divizarea
politică a cetățenilor Republicii Moldova este una de ordin geopolitic și vizează scindarea membrilor
societății moldovenești între opțiunea de integrare europeană și ideea de integrare eurasiatică a
Republicii Moldova. O altă ipoteză este legată de faptul că actuala divizare între cetățenii Republicii
Moldova are și o componentă etnică, iar aceasta a fost favorizată de politicile Imperiului Rus și a
Uniunii Sovietice de colonizare a regiunii și de modificare artificială a structurii etnice în regiune.
Divizarea etnică, politică și culturală a cetățenilor Republicii Moldova reprezintă un element de bază în
această lucrare. Atenția sporită acordată acestei problematici este dată de faptul că analiza scindării
societății moldovenești poate oferi anumite explicații referitoare la dificultatea cu care se desfășoară
procesul de integrare europeană al Republicii Moldova sau alte procese politice importante pentru
întreaga țară. De asemenea, trebuie remarcat faptul potrivit căruia analiza de față are rolul de a aduce un
plus de cunoaștere în ceea ce privește dinamica tendințelor regionale. Aici ne referim la faptul că situația
din Republica Moldova este asemănătoare în multe aspecte mersului lucrurilor în Ucraina și chiar și în
Georgia - state care, la fel că Republica Moldova, au aspirații de integrare europeană manifestate în
ultimele două decenii. Aceste aspecte, dar și multe altele, au rolul de a conferi o importanță academică
notabilă demersului de față și care oferă acestei lucrări șansa de a deveni o contribuție semnificativă în
cadrul istoriografiei naționale pe marginea acestui subiect. Pentru cercetarea istorică din România,
lucrarea de față are o notă de noutate și o anumită importanță dat fiind faptul că lucrarea reunește
contribuții istoriografice și surse primare atât în limba română, cât și numeroase contribuții în limba rusă
la care mulți dintre cercetătorii români nu au acces.

Pornind de la cele discutate în enunțul de mai sus, am considerat că este foarte important ca
primul capitol al lucrării să fie dedicat analizei istoriografiei subiectului. În cadrul acestui prim capitol
analiza se concentrează pe studierea celor mai reprezentative lucrări din cadrul istoriografiei românești,
moldovenești, occidentale și rusești pe marginea subiectului acestei lucrări. În marea lor majoritate,
indiferent de zona de proveniență, lucrările discută despre slăbiciunile statului moldovean și despre lipsa
unei viziuni unitare referitor la opțiunile identitare și geopolitice ale țării1. De asemenea, analiza
istoriografiei conține multe lucrări care abordează situația din Republica Moldova în context regional și
chiar global, dar și aici se discută despre caracterul slab al statului moldovean. La secțiunea de analiză
istoriografică am analizat și o serie de lucrări care discută despre dilema identitară observată în cazul
Republicii Moldova. Aici reiese o opinie unanimă care se poate situația prin formularea că în cazul
Republicii Moldova nu se poate discuta despre o percepție identitară clară 2. O altă idee în acest sens este
faptul că autorii concluzionează că în Republica Moldova putem discuta despre o identitate națională
aflată în construcție. Multe dintre lucrările analizate în cadrul eseului istoriografic introductiv au în
centrul abordării problemele politice de ordin intern și extern cu care se confruntă Republica Moldova.
Aici se revine la scindarea clasei politice de la Chișinău între ideea integrării europene și ideea integrării
eurasiatice a Republicii Moldova. De asemenea, unii autori discută despre dependența excesivă a
Republicii Moldova față de vecinii săi, fie că discutăm despre Federația Rusă, România, Ucraina,
Uniunea Europeană sau chiar de unii actori internaționali mai îndepărtați din punct de vedere geografic
precum Statele Unite ale Americii sau chiar China 3. În această ordine de idei, trebuie menționat faptul
potrivit căruia mai mulți dintre autori analizează dependența energetică a Republicii Moldova față de
resurse precum gazele naturale sau produsele petroliere care, de regulă, provin din Federația Rusă 4.
Toate lucrările insistă asupra faptului potrivit căruia securitatea energetică a Republicii Moldova este
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afectată de dependența excesivă față de nevoia de a importa atât gazul și petrolul, cât și curentul electric
sau alte resurse energetice necesare pentru consumul intern din Republica Moldova.
O altă preocupare pentru mulți dintre cercetătorii ce analizează situația referitoare la Republica
Moldova este legată de încercarea de a analiza scindarea societății moldovenești între ideea de integrare
europeană și cea de integrare eurasiatică ce se manifestă activ în Republica Moldova. Autorii care
analizează această problematică subliniază pericolul pe care îl comportă imposibilitatea găsirii unui
consens în această privință de către autoritățile de la Chișinău. Tot în această privință, autorii analizează
și pericolul pe care această stare de fapt o are la adresa securității la nivel regional, iar concluzia este că
marea majoritate a autorilor consideră că situația instabilă din Republica Moldova este un factor serios
de risc la adresa securității regionale.
Făcând o sumarizare a celor discutate în lucrările analizate în cadrul primului capitol al lucrării
de față, nu putem trece cu privirea faptul că toate lucrările, într-o formă sau alta, discută despre
numeroasele probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Toate lucrările insistă pe ideea de stat
slab in cazul Republicii Moldova. Lucrările analizate de către mine in cadrul capitolului referitor la
istoriografie aduc diverse informații, cu un grad diferit de utilitate pentru acest demers, dar toate insistă
asupra problemelor cu care se confruntă Republica Moldova.
Cel de-al doilea capitol al acestei lucrări este o analiză care vizează statutul Republicii Moldova
de țară situată între două lumi. Mai exact, obiectul analizei în al doilea capitol îl constituie o abordare de
tip istoric în care sunt tratate și analizate principalele momente din istoria spațiului pruto-nistrean.
Analiza în cauză pornește de la momentul anexării Basarabiei de către Imperiul Rus în 1812 și continuă
până în prezent. Accentul, în cadrul acestui capitol, este pus pe prezentarea principalelor momente din
istoria regiunii noastre de interes în secolul XX și, mai ales, în ceea ce privește istoria recentă a
Republicii Moldova. Această abordare are rolul de a prezenta, într-o manieră rezumativă, principalele
momente care au avut efectul, pe termen lung, de scindare a societății moldovenești între opțiunea de
integrare europeană și ideea de integrare eurasiatică. Printre cele mai importante care au fost analizate în
cadrul acestui capitol se numără: anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus și politicile de colonizare și
rusificare, ultimii ani ai comunismului sovietic și accentuarea rupturii culturale și politice din sânul
societății moldovenești, precum și principale evoluții politice din Republica Moldova de după 1991.
Analiza din capitolul doi este desfășurată sub semnul scindării societății moldovenești și a modulului în
care acest aspect influențează procesul de luare a deciziilor de către elita politică de la Chișinău.
Rezultatul acestui capitol este acela că am arătat că atât societatea moldovenească, precum și întreaga

clasă politică de la Chișinău sunt divizate între cele două curente de gândire geopolitică, iar acest fapt
face că multiple procese politice din Republica Moldova să se desfășoare foarte greu și cu numeroase
impedimente.
Următorul capitol al lucrării de față este, de fapt, o continuare a celor discutate în cadrul
capitolului anterior. Spre deosebire de cel de-al doilea capitol al lucrării, unde dezbaterea s-a axat pe
elemente politice, în cea de-a treia parte a lucrării de față analiza se referă la aspectele de ordin cultural.
La fel că în cazul celui de-al doilea capitol, societatea moldovenească este divizată din punct de vedere
cultural între Est și Vest5. Estul, așa cum se poate lesne deduce, este reprezentat de valorile culturale
propuse de lumea rusă, iar Vestul este reprezentat, în primul rând, de cultura română la care se raliază o
bună parte dintre cetățenii Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, divizarea de ordin cultural se suprapune
peste cea politică. Într-o altă expunere, privită de la Chișinău, această problemă poate fi tradusă astfel.
Între cultura română și opțiunea de integrare europeană a Republicii Moldova se poate pune semnul
egalității. Același lucru se poate face și în cazul binomului integrare eurasiatică și cultura rusă. Astfel se
explică faptul că la nivel popular, unii dintre moldoveni se întreabă dacă sunt cu rușii sau cu europenii.
Acest capitol are că subiect scindarea societății moldovenești între cele două curente culturale
menționate mai sus și a dependenței culturale a Republicii Moldova față de cultura română și față de
cultura rusă. În aceiași ordine de idei, trebuie menționat faptul că în cadrul acestui capitol voi discuta în
parte despre modul în care atât cultura română, cât și cea rusă influențează opțiunile identitare și
geopolitice ale cetățenilor Republicii Moldova. În ceea ce privește proximitatea culturii române în
Republica Moldova voi insista asupra legăturilor lingvistice și asupra importului de cultură română în
Republica Moldova. Referitor la proximitatea culturii ruse în Republica Moldova voi insista mai mult
deoarece aceste aspecte sunt vag cunoscute atât publicului larg, cât și comunității academice din
România. Totodată însă, am făcut acest lucru pornind de la observația mea potrivit căreia cetățenii
moldoveni sunt mai conectați la cultura rusă decât la cultura română în momentul de față. Cultura rusă
își exercită influența asupra cetățenilor Republicii Moldova prin mai multe elemente. Printre aceste
elemente se numără limba rusă (majoritatea cetățenilor Republicii Moldova cunosc această limbă la un
nivel mediu spre ridicat, fapt ce facilitează accesul la diverse resurse de limbă rusă pentru moldoveni.
De asemenea, trebuie amintit faptul că limba rusă este studiată în școlile din Republica Moldova. Nu în
ultimul rând, ar trebui să menționăm faptul că minoritatea rusofonă este una consistentă în Republica
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Moldova). Pornind de la cunoașterea la un nivel bun a limbii ruse în Republica Moldova, precum și de la
prezența masivă a etnicilor nativi ruși și ucraineni sau a celor rusofoni, fapt ce elimină barierele culturale
pentru marea masă a cetățenilor Republicii Moldova, posibilitățile că Federația Rusă să influențeze
comportamentul moldovenilor cresc exponențial. Un alt element prin care Federația Rusă influențează
din punct de vedere cultural societatea din Republica Moldova este televiziunea rusă care poate fi
urmărită prin televiziunea prin cablu sau satelit din Republica Moldova. Nenumărate posturi rusești sunt
urmărite de către cetățenii Republicii Moldova, fapt ce facilitează promovarea mesajelor din Federația
Rusă către cetățenii Republicii Moldova. Un alt element prin intermediul căruia Federația Rusă
influențează opțiunile identitare și geopolitice ale cetățenilor Republicii Moldova este reprezentat de
numeroase site-uri de știri, rețele de socializare și varii site-uri informative în limba rusă. Prin această
cale nenumărate materiale din Federația Rusă ajung la utilizatorii din Republica Moldova. Aici ar mai fi
de adăugat presa scrisă și cărțile și alte materiale publicitare și publicistice in limba rusă ce pot fi
accesate de către utilizatorii din Republica Moldova. Aceste din urmă resurse facilitează accesul
informațiilor din Federația Rusă către utilizatorii moldoveni. Nu în ultimul rând, ar trebui să menționăm
faptul că pirateria joacă un rol important în facilitarea accesului utilizatorilor moldoveni la diverse
informații de limbă rusă. Aici, pe lângă resursele menționate mai sus, mai putem adăuga filme, jocuri
video și multe alte materiale în limba rusă ce pot fi accesate de către utilizatorii de toate vârstele din
Republica Moldova 6. Toate acestea demonstrează foarte clar faptul potrivit căruia utilizatorii din
Republica Moldova sunt foarte bine conectați la cultura rusă și, implicit, la propaganda din Federația
Rusă. Așa cum se poate observa, în cadrul acestui capitol am arătat faptul că moldovenii sunt ușor
influențați de cultura română și, mai ales, de cultura rusă, fapt ce face că securitatea națională a
Moldovei să aibă mult de suferit.
Cel de-al patrulea capitol al lucrării se axează pe analiza principalelor direcții de politică externă
a Republicii Moldova. Acest capitol, la fel că precedentele trei capitole, este dominat de problema
divizării societății moldovenești și a elitei politice de la Chișinău între ideea de integrare europeană și
ideea de integrare eurasiatică a Republicii Moldova. Acest lucru poate fi observat pe parcursul întregii
perioade în care Republica Moldova există în calitate de stat independent pe harta politică a lumii. Așa
cum am arătat în cadrul acestui capitol, elitele politice de la Chișinău au oscilat între aceste două curente
de gândire geopolitică. În această ordine de idei, putem aminti faptul că în primii ani ai existenței
statului independent Republica Moldova am fost martorii unei încercări de apropiere între Chișinău și
6
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București. După 1994 însă, pe fundalul resurecției treptate a (neo) comunismului în Republica Moldova,
asistăm la o treptată orientare (prioritară) spre Federația Rusă a politicii externe a Republicii Moldova 7.
După 2001, avem de a face cu o politică externă (cu precădere) pro rusă, dar care își îndreaptă, treptat,
atenția asupra relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles. În această etapă are loc semnarea Planului de
Acțiuni dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (februarie 2005), fapt ce ducea la un nou nivel
relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. După înlăturarea regimului comunist din Republica
Moldova în anul 2009, asistăm la o înclinare evidentă a balanței în favoarea consolidării relațiilor dintre
Chișinău și Bruxelles. În momentul de față Republica Moldova se află în această etapă de consolidare a
relațiilor cu Uniunea Europeană, însă nu se știe cât va mai dura această etapă și dacă, în următorul
deceniu, balanța va rămâne la fel. Așa cum se poate observa din cele de mai sus, politica externă a
Republicii Moldova a fost influențată de o permanentă oscilare între Vest și Est sau, mai bine spus, între
Est și Vest8. O secțiune acelui de-al patrulea captol al lucrării de față este un soi de studiu de caz aplicat
care însumează tot ceea ce a fost dezbătut în capitolele anterioare. Alegerile parlamentare și
prezidențiale (adică acele alegeri cu caracter național) întrunesc clivajul între Est și Vest (sau, cum mulți
obișnuiesc să spună, factorul geopolitic), conflictul dintre cultura română și cea rusă (factorul cultural
sau identitar) și multe altele. Analizând toate scrutinele parlamentare și prezidențiale din Republica
Moldova de după 1991 am depistat faptul potrivit căruia factorul geopolitic este omniprezent. Aici ne
referim la faptul potrivit căruia confruntarea dintre Occident și Rusia a fost prezentă de fiecare dată când
moldovenii au fost chemați în fața urnelor de vot. De asemenea, pe baza principiului potrivit căruia
cultura română este complementară integrării europene, iar cultura rusă se suprapune integrării
eurasiatice, se poate concluziona faptul potrivit căruia factorul cultural (identitar) este, de asemenea,
omniprezent în cazul fiecărui scrutin din Republica Moldova. Analiza alegerilor din Republica Moldova
propuse spre analiză, arată faptul potrivit căruia votul acordat de cetățenii moldoveni este unul atât etnic,
cat și cultural (adică identitar, adică influențat de propaganda rusă sau de persuasiunea culturii române).
Altfel spus, votul moldovenilor este unul etnic și geopolitic. Pornind de la această observație, trebuie
amintit faptul potrivit căruia etnicii ruși și ucraineni din Republica Moldova votează politicienii și
partidele pro ruse, iar mulți dintre moldovenii care se identifică cu cultura română acordă votul de
încredere liderilor politici și partidelor unioniste sau celor pro integrare europeană. În ceea ce privește
Marian Enache, Dorin Cimpoieșu, Misiune diplomatică în Republica Moldova (1993-1997), Iași, Polirom, 2000.
Sorin Bocancea, Radu Carp, Calea Europeană a Republicii Moldova, Iași, Adenium, 2016; Alexandru Baltag, Aria mo l do ucraineană. Jocuri geopolitice între Occident și Rusia, Teză de Doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și
Filosofie, Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, 2012.
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votul etnic in cazul cetățenilor Republicii Moldova, trebuie reamintit faptul că în regiunile in care
elementul rusesc (rusofon) și ucrainean este mai mare, procentajul votanților pentru partidele și liderii
politici pro ruși este mai mare. Acest lucru este observabil în regiunile de sud și de nord ale Republicii
Moldova (regiuni unde elementul moldovean se află în proporție mai mică decât 50%. În contrast însă,
în regiunile din centrul Republicii Moldova, regiuni unde elementul moldovean este peste 85% -90%,
procentajul votanților pentru partidele și liderii politici pro europeni este de peste 50%. Modelul din
enunțul de mai sus reprezintă votul acordat pe baza criteriului etnic. Cel de-al doilea criteriu, cel
geopolitic, este întâlnit în rândul celor ce se consideră moldoveni și sunt înclinați (deci o și fac, de
regulă) să voteze formațiuni și lideri politici pro ruși. Aici observăm faptul că o bună parte dintre etnicii
moldoveni votează partide și lideri pro ruși, fapt ce înseamnă că opinia acestora (asta fără a pomeni
politica de a cumpăra voturi practicată de cele mai multe formațiuni politice din Republica Moldova)
este influențată de resursele de limbă rusă. Cu alte cuvinte, opțiunile electoratului moldovean sunt
diverse și sunt dictate atât de apartenența etnică, precum și de adeziunea cetățenilor Republicii Moldova
la preceptele culturale românești și rusești. Totodată însă, cele discutate în cadrul acestui c apitol ne arată
faptul potrivit căruia identitatea națională moldovenească are un caracter nefinisat și încă nu este prea
bine conturată. Pe de altă parte, această stare de fapt identificată în cadrul scrutinelor din Republica
Moldova arată faptul că scindarea identitară și geopolitică din Republica Moldova va rămâne la fel încă
multă vreme. Singura soluție pentru atenuarea situației ar fi îmbunătățirea stării economiei naționale a
Republicii Moldova.
În cadrul ultimului capitol am discutat despre importanța geostrategică a Republicii Moldova. În
această ordine de idei, se cuvine a menționa faptul că Republica Moldova este importantă din punct de
vedere geoenergetic pentru Gazprom datorită poziționării Republicii Moldova pe traseele conductelor de
gaze ale Gazprom-ului, precum și faptul că reprezintă una dintre numeroasele piețe de desfacere pentru
gigantul energetic rus. De asemenea, așa cum ne putem da seama din situația curentă în care se află
Republica Moldova, Chișinăul se confruntă cu o dependență excesivă față de nevoia de a importa
necesarul de consum intern de resurse energetice care, de regulă, sunt importate din Federația Rusă.
Această stare de fapt, așa cum am detaliat în textul lucrării, face că Republica Moldova să depindă de
unica sursă de produse energetice vitale pentru Republica Moldova. Acest lucru înseamnă că Moldova

este dependentă de politicile referitoare la prețuri practicate de către Gazprom9. O astfel de stare de fapt
face că Republica Moldova să fie dependentă de posibilele sistări ale livrării de gaze naturale (așa cum a
fost în iernile din 2006 și 2009). Cu alte cuvinte, situațiile descrise în cadrul ultimului capitol al lucrării
de față atestă prezența unor amenințări la adresa securității energetice a Republicii Moldova.
În calitate de concluzii pentru lucrarea de față trebuie făcute câteva observații. În primul rând,
Republica Moldova este o țară divizată din punct de vedere etnic și geopolitic (situație ce se observă și
în Ucraina), fapt care îngreunează parcursul european al țării. Această stare de fapt face ca Republica
Moldova să rămână dependentă în toate privințele față de vecinii săi.
De asemenea, în partea de final a lucrării de față am atașat o serie de anexe care reflectă cele
discutate în cadrul întregii lucrări. Anexele reprezintă diverse statistici referitoare la limba maternă în
regiunile din Republica Moldova, structura etnică a Republicii Moldova. Pe lângă statisticile oficiale,
am prezentat mai multe materiale referitoare la opțiunile politice ale cetățenilor Republicii Moldova:
atitudinea față de unirea cu România, atitudinea față de aderarea Republicii Moldova la Uniunea
Europeană sau la Uniunea Economică Eurasiatică și altele. Cu alte cuvinte, lucrarea de față arată că
Republica Moldova este un stat (încă) slab și că tranziția de la comunism spre democrație și economia
de piață nu este nici pe departe încheiată.

Svetlana Cebotari, Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitectu ri g eop oli ti ce ( 19 91 2016), Teză de doctor habilitat în ştiinţe politice, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relaţ ii In t ern aţ ion ale,
Ştiinţe Politice și Administrative, Departamentul Relații Internaționale, Chișinău, 2017.
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electoral al
2019,

PPȘ

(1)

|

Alegeri

parlamentare

https://www.youtube.com/watch?v=U5oh-2rexMo&list=PLxat_ntzOqQYP-

K6uAEeZglXHezzBYbWZ&index=11, accesat în data de 25 mai 2019.
•

Spot

electoral al
2019,

PPȘ

(2)

|

Alegeri

parlamentare

https://www.youtube.com/watch?v=955eX5_EP90&list=PLxat_ntzOqQYP-

K6uAEeZglXHezzBYbWZ&index=9, accesat în data de 25 mai 2019.
•

Spot

electoral al
2019,

PPȘ

(3)

|

Alegeri

parlamentare

https://www.youtube.com/watch?v=N8lQy_QPemk&list=PLxat_ntzOqQYP -

K6uAEeZglXHezzBYbWZ&index=7, accesat în data de 25 mai 2019.
•

Spot

electoral al
2019,

PPȘ

(4)

|

Alegeri

parlamentare

https://www.youtube.com/watch?v=G8qDhX5aet0&list=PLxat_ntzOqQYP-

K6uAEeZglXHezzBYbWZ&index=5, accesat în data de 25 mai 2019.
•

Spot

electoral al
2019,

PPȘ

(5)

|

Alegeri

https://www.youtube.com/watch?v=QI85sMeyZK4&list=PLxat_ntzOqQYP-

K6uAEeZglXHezzBYbWZ&index=3, accesat în data de 25 mai 2019.

Discursuri

parlamentare

•

Leonida Lari la PRIMA Mare Adunare Națională, 27 august 1989 (…și poezia „Căderea
imperiului”),

http://flacaratv.md/ca-astazi-am-spus-adio-omului-leonida-lari-dar-poeta-

e- vie-mereu-prima-mare-adunare-nationala-27-august-1989.html, accesat în data de 4
aprilie 2019.
•

Leonida Lari, discurs în cadrul Marii Adunări Naționale din 27 august 1991,
https://www.youtube.com/watch?v=qwBsnzObCHs , accesat în data de 7 ianuarie 2017.

•

Marea

Adunare

Națională

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-

din

27

august

DQpOXs&t=482s,

(min

1989,
00.00-02.00)

accesat în data de 3 aprilie 2019.
•

Marea

Adunare

Națională

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-

din

27

august

DQpOXs&t=482s,

(min

1989,
02.00-09.30)

accesat în data de 3 aprilie 2019.
•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit de Ion Hadîrcă,
președintele Marii Adunări Naționale, președinte al Frontului Popular din Moldova
https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s, (min 11.30-22.55) accesat
în data de 3 aprilie 2019.

•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit de Mircea (Ion) Snegur,
președintele republicii Sovietice Socialiste Moldova,, Deputat al Poporului ai Uniunii
Sovietice,

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s,

(min

23.45-

35.15) accesat în data de 3 aprilie 2019.
•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit de Grigore Vieru, Deputat
al Poporului, poet, https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s, (min
35.55-47.16) accesat în data de 3 aprilie 2019.

•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit de Ion Ungureanu, apelul
Marii

Adunări

Naționale

către

sesiunea

Sovietului

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s,

Suprem
(min

al

R.S.S.M.,

1.19.1.29.55),

accesat în data de 3 aprilie 2019.
•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit de Ion Constantin Ciobanu,
https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s, (min 1.31.30 - 1.33.00)
accesat în data de 3 aprilie 2019.

•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Imnul „Limba Noastră” cântat de

participanți pe Piața Victoriei (azi Piața Marii Adunări Naționale),

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s, (min 1.33.00 - 1.37.50), accesat în
data de 3 aprilie 2019.
•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit Leonida Lari, poetesă, la acea vreme
Deputat

al

Poporului

al

Uniunii

Sovietice,

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s, (min 1.49.50-2.00.20), accesat în
data de 3 aprilie 2019.
•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit reprezentant al R.S.S. Lituaniene,
https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s, (min 2.43.20- 2.45.57), accesat în
data de 3 aprilie 2019.

•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Discurs rostit reprezentant Mișcării Naționale
de

Independență a

Letoniei

Eglons Bruns,

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s, (min 2.46.00-2.52.26), accesat în
data de 3 aprilie 2019.
•

Marea Adunare Națională din 27 august 1989, Haiducii Moldovei cu piesa „bate-i, Doamne, pe
ciocoi”,

https://www.youtube.com/watch?v=BS5T-DQpOXs&t=482s,

accesat în data de 3 aprilie 2019.

(min

3.06.20-3.07.10),

