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Rezumat: Sistemul socialist mondial de acum 30 de ani poate fi comparat cu o 
corabie veche, putredă, fără perspectivă, care se scufundă în apele adânci ale oceanului. 
Începuse dezmembrarea U.R.S.S. în 15 state independente. Începând cu anii 1988-1990 în 
fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească se constituie Mișcarea de Eliberare 
Națională, care luptă pentru libertate, dezrobire și Unire cu Țara Mamă România. În 
scopul păstrării sistemului sovietic rusesc, în Republica Moldova și alte regiuni ale 
U.R.S.S., rușii au organizat confruntări politice și conflicte militare. 

În acea perioadă serviciile de securitate ruseşti, K.G.B.-ul, au organizat un șir de 
evenimente destabilizatoare, au schițat un program de luptă contra Republicii Moldova. 
Moscova folosea forțele sale: nomenclatura de partid, K.G.B.-ul, armata din districtul 
militar Odessa, subunitățile de spionaj și contraspionaj ale Armatei a 14-a, acționau 
clandestin, pregăteau cadre, executanți. Rusia a început să creeze acele structuri ilegale, 
care în 1990 au declanșat conflicte militare și războiul. 

Cuvinte-cheie: războiul hibrid, Republica Moldova, metode, confruntări politice, 
Transnistria. 

 
Abstract: The social system in the world thirty years ago could be compared to a 

rotten, old boat, with no perspective for salvation, ready to sink in the deep waters of the 
ocean.  That moment marked the beginning of USSR dismantling in fifteen independent 
states. Starting with 1988-1990 the former Soviet Socialist Republic of Moldova witnessed 
the emergence of the National Freedom Movement, fighting for freedom, independence, 
and unification with Romania, the Homeland. In order to preserve the Russian Soviet 
system, in the Republic of Moldova and other regions of former USSR, the Russians 
initiated political confrontations and military conflicts. 

During that period, the Russian security services, the KGB, organized a series of 
destabilizing events and they began a program of fighting against Republic of Moldova. 
Moscow made use of its forces: party officials, the KGB, the army in Odessa military 
district, the intelligence and counterintelligence units of 14th Army, who acted undercover 
preparing other agents. Russia thus started to build those illegal structures that in 1990 
triggered military conflicts and finally the war. 
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