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Noutăţi editoriale

O INTERPRETARE 
INEDITĂ A RELAŢIILOR 

INTERNAŢIONALE

Dr. Svetlana CIUMAC

Evoluţiile sociale, economice şi politice, din 1991 
până în prezent, poartă un caracter contradictoriu şi 
deseori imprevizibil. Republica Moldova după pro-
clamarea independenţei sale nu a făcut obiectul unui 
studiu distinct, general şi pentru o perioadă de lungă 
durată a relaţiilor internaţionale. Elaborările în acest 
domeniu au fost promovate, de regulă, în funcţie de 
conjunctura politică, care deseori nu a fost adecvată 
şi benefi că. În acelaşi timp, procesele reformatoare 
lansate la începutul anilor 1990 în ţările est-europe-
ne, care aveau să fi e o succesiune de dislocări şi jo-
curi, au impus reconstrucţia relaţiilor internaţionale 
normale şi regăsirea profi lului specifi c fi ecărui dintre 
state, prin îmbinarea unică a factorilor geo-politici, 
sociali, economico-tehnici, culturali şi spirituali.

Pornind de la evaluarea corectă, potrivit căreia 
până în anul 1991 Republica Moldova, ca şi fos-
tele republici sovietice, au fost rupte de evoluţiile 
mondiale atât din motive politice, cât şi din cele 
economice, este fi resc că cercetarea riguroasă şi 
elaborarea unei concepţii strategice a domeniului 
relaţiilor internaţionale poartă un caracter primor-
dial în dezvoltarea socială, politică şi economică 
a ţării.

În acest sens, monografi a Edifi carea relaţiilor 
internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoreti-
co-metodologice şi replieri geostrategice vine să 
completeze în plan teoretic şi cel practic imaginea  
relaţiilor internaţionale contemporane, elucidând 
componente ale domeniului analizat precum: sta-
tutul disciplinar al ştiinţei Relaţiilor Internaţionale; 
fundamentarea ei teoretică; elaborarea conceptelor 
de ordine internaţională, ordine mondială şi sistem 
internaţional; redimensionarea structurii sistemului 
internaţional după încheierea războiului rece; im-
pactul eroziunii suveranităţii asupra repoziţionării 
statului naţional în relaţiile internaţionale contem-
porane; interesul naţional ca factor determinant al 
priorităţilor strategice de politică externă a Republi-
cii Moldova.  

Lucrarea prezintă o amplă şi profundă analiză şti-
inţifi că a procesului de reevaluare şi reconsiderare a 
relaţiilor internaţionale postrăzboi rece. Incontestabili-
tatea importanţei, actualităţii şi utilităţii acestei lucrări 
reiese din circumstanţele şi incertitudinile politico-di-
plomatice, noile confi guraţii ale ordinii mondiale şi ale 
structurii sistemului internaţional, evoluţiilor sinuoase 
şi mutaţiilor caracteristice perioadei postrăzboi rece.

Prin elucidarea exhaustivă a problematicii, cen-
trată pe cercetarea abordărilor clasice şi contempo-
rane; prezentarea defi niţiei proprii a Relaţiilor In-
ternaţionale; evidenţierea proceselor actuale de re-
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confi gurare a poziţiilor şi redimensionare a ponderii 
statului naţional sub impactul globalizării; analiză 
multiaspectuală şi sistemică a acestor sfere de acti-
vitate, studiul constituie o contribuţie de pionierat în 
arealul lucrărilor din domeniile relaţiilor internaţio-
nale şi ştiinţelor politice.

Un loc substanţial şi original îl ocupă în lucrare 
analiza conceptului de interes naţional şi defi nirea 
intereselor naţionale ale Republicii Moldova vizavi 
de două componente majore – reintegrarea ţării şi 
integrarea în Uniunea Europeană, componente care 
actualmente sunt punctele vulnerabile în afi rmarea 
statului şi reprezintă instrumente ale speculaţiilor şi 
presiunilor politice în domeniul relaţiilor internaţi-
onale.

În urma abordării problemelor elucidate în lu-
crare, deosebit de semnifi cative sunt concluziile ge-
nerale şi recomandările privitor la perspectivele de 
dezvoltare a Republicii Moldova în contextul relaţi-
ilor internaţionale, mecanismele şi soluţiile propuse 
întru ajustarea şi racordarea domeniului teoretico-
practic al relaţiilor internaţionale la necesităţile şi 
realităţile contemporane.

Fiind rodul unei cercetări ştiinţifi ce profunde şi 
deosebit de actuale pentru societate, meritul princi-
pal al lucrării constă în autenticitatea soluţiilor de 
realizare a problematicii abordate care, fi ind inter-
calate cu ştiinţele neoclasice şi contemporane, in-
clusiv cu caracterul multidimensional al globaliză-
rii, propune recomandări şi concluzii generale întru 
revigorarea şi canalizarea relaţiilor internaţionale 
ale Republicii Moldova.

Dincolo de caracterul inedit al acestei lucrări, 
menţionăm faptul că, adresându-se unui public larg 
şi variat, lucrarea se impune printr-o relatare inteli-
gibilă a celor mai complicate subiecte ştiinţifi ce.


