
 

 

  
  

 

Viziune sintetizată  asupra problemei Transnistrene 

Anul  2011- sfârşitul epocii lui Igor Smirnov 

 

Pentru anul 2011 a fost caracteristică turbulenţa politică atât în Republica Moldova, 

precum şi în raioanele de est ale Republicii Moldova (Transnistria) aflate în afara  

controlului puterii centrale de la Chişinău. În Republica Moldova această turbulenţă se 

datora faptului că Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE), constituită în urma 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, dispunea numai de 59 de 

voturi. Aceasta a fost suficient pentru formarea coaliţiei de guvernare şi a Guvernului. 

Or, în situaţia când pentru alegerea Preşedintelui ţării sunt necesare cel puţin 61 de 

voturi (3/5 din numărul total de deputaţi), iar PCRM refuza să participe la alegerea 

şefului statului, perspectiva provocării a noilor alegeri parlamentare anticipate arăta 

destul de reală. Această stare de incertitudine avea un impact negativ asupra coeziunii 

în AIE, precum şi asupra calităţii actului de guvernare în ansamblu. 

 

Populaţia din Transnistria, pentru prima dată de la momentul constituirii acestui regim 

anticonstituţional în 1990, a fost antrenată în concurenţa deschisă între actorii locali 

pentru funcţia de „preşedinte1”.  De la momentul constituirii acestui regim 

anticonstituţional   (2 septembrie 1990) în fruntea lui permanent s-a aflat Igori Smirnov. 

Toate alegerile precedente în „rmn” (01.12.1991; 22.12.1996; 09.12.2001; 10.12.2006)  

au fost mimate, în lipsa oricărei concurenţe reale.  Prin urmare, nici Igori Smirnov nu a 

trecut printr-o concurenţă reală timp de douăzeci de ani, şi nici populaţia din regiune nu 

s-a simţit solicitată în calitate de actor principal în concurenţa politică. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Regimul anticonstituţional din raioanele de est ale Republicii Moldova mimează existenţa unui stat de drept democratic.  Utilizarea 

termenilor proprii unui stat pentru descrierea situaţiei în această parte a Republicii Moldova nu înseamnă recunoaşterea legitimităţii 
acestui regim şi nici nu înseamnă că  este vorba de un stat real şi democratic. 



 

2011 – regiunea Transnistreană  

 

Regimul anticonstituţional din raioanele de est ale Republicii Moldova pretinde de a fi 

un stat real. Atâta timp cât în interiorul regimului se reuşea menţinerea atmosferei de  

unanimitate falsă în jurul unui singur lider, Igori Smirnov,  majoritatea structurilor 

„Republicii Moldoveneşti Nistrene” („RMN”) jucau un rol pur decorativ. Inclusiv, aceasta 

se referea la separarea competenţelor între ramurile puterii. Situaţia a început să se 

schimbe în momentul, când în interiorul regimului a apărut conflictul de interese şi 

concurenţa reală pentru fotoliul de „preşedinte”. Aşa, de exemplu, Igori Smirnov s-a 

confruntat cu faptul, că fie adoptarea deciziei cu privire la desfăşurarea 

„referendumului”, fie modificarea „constituţiei” locale ţine de competenţa exclusivă a 

„Sovietului Suprem” („SS”). În condiţiile concurenţei apărute, diferiţi actori au început să 

apeleze la „constituţie”, „legislaţie”. Inclusiv, în „Comisia Electorală Centrală” („CEC”) au 

fost delegaţi reprezentanţii diferitor tabere, care au început să se controleze reciproc. 

 

Un rol aparte în „rmn” îl avea „ministerul securităţii statului” („mss”), care îndeplinea 

rolul poliţiei politice (după modelul „KGB” în fosta URSS). De la momentul creării acestui 

organ represiv (16 mai 1992), în fruntea lui permanent s-a aflat Vadim Antiufeev,  

devenit între timp ofiţer de rang înalt al serviciilor secrete al Federaţiei Ruse. Inclusiv, 

„mss” a devenit o filială a serviciilor secrete ale Rusiei, fiind cofinanţat de la Moscova 

(fiecare angajat al „mss” primea lunar un supliment la salariu în Dolari SUA).  

 

Acest „mss” a instaurat în Transnistria o atmosferă de frică şi supunere docilă regimului. 

Inclusiv, „mss” asigura anihilarea oricărei opoziţii faţă de regimul în frunte cu Igori 

Smirnov.  Totodată, în situaţia când regimul din „rmn” s-a constituit în calitate de  o 

unealtă docilă a Rusiei, au apărut semne de întrebare vis a vis de poziţia, formele şi 

gradul de implicare a lui Antiufeev şi „mss”  în concurenţa politică locală, apărută în 

perspectiva alegerilor din decembrie 2011. Deoarece, se presupunea că „mss” se va 

implica pentru a asigura „victoria” candidatului dorit de Federaţia Rusă.  

 

„Sovietul Suprem” („SS”) din Transnistria după alegerile din decembrie 2010 a trecut 

sub controlul deschis al reprezentanţilor partidului „Obnovlenie”, care la rândul său a 

fost creat în 2000 în calitate de „mişcare” de către compania „Sheriff”. Profitând de 

resursele financiare ale companiei „Sheriff”, partidul „Obnovlenie” a devenit monopolist 

în comparaţie cu celelalte partide politice din Transnistria. În condiţiile sistemului 

electoral majoritar (43 de circumscripţii uninominale) concurenţa electorală  s-a redus la 

plasarea candidaţilor  din partea partidului „Obnovlenie”  pe diferite circumscripţii 



 

electorale, îmbinată cu neadmiterea înaintării concurenţilor reali pentru aceşti candidaţi 

pe circumscripţii şi coruperea primitivă a alegătorilor.  

 

Înainte de alegerile din decembrie 2010, partidul „Obnovlenie” a anunţat lista de 26 de 

candidaţi susţinuţi de acest partid. După alegeri, în cercurile apropiate companiei 

„Sheriff”, circula informaţia cum că în realitate 36 de deputaţi sunt controlaţi de această 

companie.  Ataşamentul anunţat al deputaţilor aleşi faţă de partidul „Obnovlenie” 

(compania „Sheriff” în realitate) se explica prin faptul, că în concurenţa reală cu „Sheriff” 

şansele oricărui candidat de a fi declarat învingător erau minime. În plus, în „rmn” 

nicicând nu a existat structurarea „SS” în majoritatea de guvernare şi opoziţie. Pe de o 

parte, aceasta se datora faptului că „SS” a fost o anexă docilă a regimului în frunte cu 

Igori Smirnov. Pe de  altă parte, o asemenea structurare a „SS” („puterea” versus 

„opoziţia”) ar fi fost în disonanţă cu ideologia oficială de „unitate a poporului 

Transnistrean în faţa duşmanului (Republica Moldova; NATO; România; SUA etc.) 

extern!” Deoarece, în mentalitatea celor din Transnistria, orice opoziţie faţă de 

guvernare echivala cu „trădare” şi trecerea automată în tabăra „duşmanilor”. Prin 

urmare, majoritatea neanunţată a partidului „Obnovlenie” în „SS” deloc nu echivala cu 

unanimitatea partidului „Obnovlenie” şi a deptaţilor din „SS” în raport cu concurenţa 

electorală prezidenţială. În special aceasta se referea la atitudinea partidului 

„Obnovlenie” faţă de Evghenii Şevciuk, care a fost în fruntea lui de la momentul 

constituirii în anul 2000 şi până în iulie 2010.  

 

Totodată, Igori Smirnov nici când n-a pretins să aibă în „SS” o fracţiune „pro-

prezidenţială”. În plus, Igori Smirnov avea o atitudine dispreţuitoare faţă de partide 

politice şi pe parcursul anilor a respins toate propunerile de a creau „un partid pro-

prezidenţial puternic”, sau de a introduce în sistem electoral proporţional. 

 

Concurenţa internă de interese şi modificarea Constituţiei „RMN” 

 

Aflarea lui Igori Smirnov în fruntea regimului din „rmn” în 1990 s-a soldat cu 

consolidarea autoritarismului şi crearea condiţiilor pentru aflarea lui nelimitată la 

putere. În primul rând, degradarea regimului a fost reflectată în modificarea Constituţiei 

locale în anul 2000. A fost lichidată norma de nu mai mulţi de doi termeni consecutivi de 

aflare în funcţia de „preşedinte” şi au fost sporite competenţele „preşedintelui” în urma 

lichidării funcţiei de „prim-ministru”. 

 

La 15 aprilie 2009, în „SS” a fost prezentată „iniţiativa celor 17” deputaţi în frunte cu 

Evghenii Şevciuk („speaker” al „SS” şi preşedinte al partidului „Obnovlenie”). Această 



 

iniţiativă prevedea revenirea la limita de doi termeni consecutivi pentru „preşedinte” şi 

restabilirea noţiunii de „guvern” în frunte cu „prim-ministru”. În urma unui proces de 

concurenţă de interese, soldat inclusiv cu plecarea demonstrativă a lui Evghenii Şevciuk 

la 8 iulie 2009 din funcţia de „speaker”, la 29 iunie 2011 au fost votate în lectura a treia 

modificările în Constituţia „rmn”.  

 

Prin urmare, a devenit clar, că în Transnistria concurenţa internă de interese a devenit o 

realitate, că în această concurenţă pentru prima dată s-a recurs la „separarea 

competenţelor” şi că faza dominaţiei autoritare a lui Igori Smirnov a luat sfârşit. 

 

 Concurenţii principali şi  actorii externi  

 

În perspectiva alegerilor din 11 decembrie 2011 (turul 1-i) experţii locali considerau că 

lupta principală va avea loc între Igori Smirnov, „preşedinte” al „rmn”; Anatolii 

Kaminschii, „speakerul” „SS” şi preşedintele partidului „Obnovlenie”, şi Evghenii 

Şevciuk, fostul preşedinte al partidului „Obnovlenie” (până-n iulie 2010) şi „speaker” al 

„SS” (iulie 2009).  

 

Igori Smirnov – timp de peste douăzeci de ani se prezenta în faţa populaţiei din „rmn” în 

calitate de lider autoritar incontestabil şi persoană univoc susţinută de  Kremlin. Or, în 

2011 a devenit evident, că în relaţiile dintre Igori Smirnov şi diferite centre de putere de 

la Moscova au apărut tensiuni. Inclusiv, în presa moscovită au apărut afirmaţii cum că în 

administraţia Preşedintelui Rusiei Dmitrii Medvedev lui Igori Smirnov i s-a propus franc 

ca el să nu mai candideze pentru funcţia de „preşedinte”.  Era vorba de întrevederea din 

22 aprilie 2011, în cadrul cărei, alături de Igori Smirnov, au participat şeful administraţiei 

prezidenţiale Serghei Narîşkin şi secretarul Consiliului Securităţii Federaţiei Ruse Nicolai 

Patruşev. 

 

Însă Igori Smirnov a refuzat să se supună Moscovei. Probabil, Igori Smirnov considera că, 

în cazul când el îşi va înainta candidatura, atunci el va învinge detaşat, după ce Moscova 

nu va avea de ales şi va trebui să-l accepte în calitate de partener în continuare.  

Totodată, se poate de presupus, că Igori Smirnov nu i-a luat în serios pe reprezentanţii 

administraţiei lui Dmitrii Medvedev în situaţia, când, în urma alegerilor prezidenţiale din 

4 martie 2012, urma să revină în Kremlin Vladimir Putin. 

 

 În plus, în Transnistria existau mai multe organizaţii de „patrioţi”, „apărători” etc. 

Aceste organizaţii erau reprezentante de regulă de persoane în vârstă, care se 

identificau cu faza „fierbinte” a conflictului din anii 1990-1992. În Transnistria a fost 



 

lansată o campanie isterică în susţinerea lui Igori Smirnov. A fost înscenată o avalanşă de 

apeluri la adresa lui Igori Smirnov, prin care el era rugat  să-şi înainteze candidatura.  

Anturajul lui Igori Smirnov a încercat să creeze din ele un front comun, în speranţa că pe 

această cale va mobiliza populaţia din Transnistria în susţinerea lui.  

 

 Situaţia pentru Igori Smirnov s-a complicat mult din momentul când canalele TV din 

Rusia au început să lanseze materiale acuzatoare despre delapidările masive comise de 

membrii familiei Igori Smirnov, despre furtul ajutorului umanitar oferit de Rusia. Inclusiv 

Comitetul de Anchetă al Federaţiei Ruse a anunţat iniţierea urmăririi penale împotriva 

lui Oleg Smirnov (fiul mai mic al lui Igori Smirnov) şi soţiei lui, Marina Smirnova. Aceste 

canale TV din Rusia, fiind cele mai credibile pentru populaţia din Transnistria, au 

contribuit la ruinarea imaginii lui Igori Smirnov în calitate de „om al Moscovei” şi au 

provocat o stare de confuzie, în special printre oamenii în vârstă.  

 

În campania electorală Igor Smirnov s-a bazat pe sloganul „Patria nu se vinde!”, 

încercând să exploateze „patriotismul transnistrean” şi, totodată, făcând aluzia la faptul 

că toţi ceilalţi concurenţi sunt potenţialii „trădători” ai „cauzei transnistrene”. Experţii 

locali considerau că Igor Smirnov putea miza pe pensionari (circa 127 mii din numărul 

total de 400 mii de alegători) şi pe reprezentanţii „structurilor de forţă” (regimul din 

„rmn” este unul excesiv de militarizat).      

 

Refuzul lui Igori Smirnov de a se subordona deciziilor de la Kremlin a înscenat că Rusia 

nu a reuşit şi de data aceasta să asigure mimarea procesului electoral în Transnistria, 

ceea ce a echivalat cu eşecul încercărilor de a plasa în locul lui Igori Smirnov pe un 

succesor dorit de Kremlin. Situaţia a scăpat de sub controlul administraţiei de la Kremlin 

şi decizia finală urma să fie luată de locuitorii din „rmn”.  

   

 

Anatolii Kaminschii – noul favorit al Kremlinului. 

 

La începutul anului 2011 a devenit clar că partidul „Obnovlenie” o să-l înainteze pe 

Anatolii Kaminschii în calitate de candidat la funcţia de „preşedinte” al „rmn”. Acest 

comportament al partidului „Obnovlenie” vorbea în favoarea ipotezei, că proprietarii 

companiei „Sheriff” au reuşit să convingă Kremlinul, spre deosebire de anul 2006, că 

candidatul propus de ei, Anatolii Kaminschii, va fi absolut docil în raport cu Kremlinul.  

 

Compania „Sheriff” a investit sume enorme (în raport cu numărul de locuitori în regiune) 

În campania electorală. În promovarea lui Anatolii Kaminschii la maximum s-a exploatat 



 

faptul că anume el este dorit de Rusia, de partidul „Edinaia Rossia” şi de Vladimir Putin 

personal, în calitate de „preşedinte” al „rmn”.  Intens era promovată ideea că Rusia, 

imediat după alegerea lui va oferi un suport financiar generos (se vehicula cifra de 200 

mln. Dolari SUA) pentru regiune. În toate localităţile din stânga Nistrului erau afişate 

panourile publicitare în care Kaminschii era prezentat alături de Vladimir Putin etc. 

Totodată, compania „Sheriff” a recurs la acţiuni de „PR negru” prin care a încercat să-l 

compromită pe Evghenii Şevciuk în special.  

 

Însă,  ideea de a-l promova pe Anatolii Kaminschii s-a dovedit a fi una nereuşită din mai 

multe considerente. În primul rând, Anatolii Kaminschii nu este o persoană carismatică 

şi nu s-a manifestat deloc în calitate de personalitate politică şi, respectiv, nu era 

perceput de locuitorii din Transnistria în calitate de lider politic, care cu adevărat luptă 

pentru atingerea unui scop dorit de el însăşi. Anatolii Kaminschii, având vârsta de 61 de 

ani, avea probleme evidente cu sănătatea, suportând o intervenţie chirurgicală la inimă 

la Kiev (se presupune că în 2010) şi nu producea impresia unei persoane mai energice în 

comparaţie cu Igori Smirnov, care la 23 octombrie 2011 împlinise vârsta de 70 de ani. În 

acelaşi timp, Anatolii Kaminschii se identifica univoc cu compania „Sheriff”, fiind 

perceput în Transnistria drept o marionetă docilă a acestei structuri. Din această cauză 

reprezentanţii businessului local nu doreau alegerea lui, temându-se de consolidarea şi 

mai dură a monopolului companiei „Sheriff” în Transnistria.  

 

Totodată, desemnarea lui Anatolii Kaminschii în calitate de „om al Moscovei” vorbeşte 

despre lipsa de profesionalism al persoanelor de la Kremlin, care au adoptat această 

decizie. Fireşte că nu poate fi exclus scenariul de corupere a funcţionarilor de la Kremlin 

de către stăpânii companiei „Sheriff”, care doreau pe această cale să obţină un control 

total asupra regiunii şi să-şi maximalizeze  veniturile, fără a se împărţi cu „preşedinte”. 

 

În plus,  campania electorală a demonstrat că partidul „Obnovlenie” nu constituie o 

structură politică consolidată, mobilizată şi eficientă. Unii din membrii partidului 

„Obnovlenie”, inclusiv cu statut de deputat în „SS”, au fost excluşi din partid pe durata 

campaniei electorale, fiind acuzaţi de sabotaj şi de simpatii faţă de Evghenii Şevciuk.  

  

Evghenii Şevciuk – concurent neaşteptat şi nedorit 

 

În Transnistria nu există experienţa de desfăşurare a sondajelor sociologice cu 

anunţarea publică a rezultatelor lor. În plus, atmosfera de frică şi unanimitate falsă 

mimată de regim complică depistarea aşteptărilor reale ale locuitorilor din Transnistria. 

Pe durata anului 2011 în Transnistria nu a fost anunţat nici un sondaj sociologic public, 



 

axat pe perspectiva alegerilor din decembrie 2011. În regiune nu există companii 

sociologice credibile, pe când unele  încercări de realizare ale sondajelor întreprinse de 

companii sociologice din exterior au fost curmate de „mss”. Totuşi, în septembrie 2011 

au apărut scurgeri de informaţie despre faptul că compania „Sheriff” a comandat un 

sondaj sociologic care a demonstrat că Evghenii Şevciuk conduce detaşat în preferinţele 

locuitorilor Transnistriei. Probabil, anume aceste date au stat la baza deciziei de lansare 

a acţiunilor de „PR negru” împotriva lui Evghenii Şevciuk. 

 

Evghenii Şevciuk, în raport cu Igori Smirnov şi Anatolii Kaminschii, avea un şir de 

avantaje. În primul rând, Şevciuk este mult mai tânăr decât concurenţii lui principali 

(puţin peste 40). Totodată, încă în 2006, imediat după ce a fost ales în funcţia de 

„speaker” în decembrie 2005, Şevciuk a început să-l critice deschis pe Igori Smirnov, 

inclusiv acuzându-l de corupţie. Însă, în 2006 el nu s-a lansat în campania electorală 

pentru funcţia de „preşedinte”, deoarece nu a reuşit să devină credibil pentru Kremlin, 

şi pentru că depindea de compania „Sheriff” care a preferat să-l susţină pe Igori Smirnov 

pentru a-şi păstra poziţia de monopolist local. 

 

În aprilie 2009, Şevciuk a încercat să reducă din competenţele lui Igori Smirnov, iniţiind 

procedura de modificare a „constituţiei” „rmn” în „SS”. Însă, nici de această dată 

compania „Sheriff” nu a dorit să meargă la conflict cu Igori Smirnov şi, drept urmare, în 

iulie 2009 Evghenii Şevciuk a fost „sacrificat”, demisionând cu scandal din funcţia de 

„spreaker” al „SS”. Pentru ca un an mai târziu, în iulie 2010, să fie eliminat şi din funcţia 

de preşedinte al partidului „Obnovlenie”.    

 

Prin urmare, la începutul anului 2011, Evghenii Şevciuk avea statutul de deputat de rând 

în „SS”. Nu se cunoştea în ce măsură populaţia din Transnistria a remarcat acţiunile lui 

politice în perioada premergătoare, în ce măsură el a reuşit să se detaşeze de Igori 

Smirnov şi compania „Sheriff”. Sloganul electoral al lui Şevciuk – „Va fi ordine!” apela la 

spiritele protestatare şi nemulţumirea populaţiei în raport cu realităţile la care s-a ajuns 

în „rmn”. În plus, cu toate că Evghenii Şevciuk timp îndelungat (1998-2009) s-a 

identificat cu compania „Şeriff”, înlocuirea lui de către Anatolii Kaminschii în ambele 

fotolii – de „speaker” (iulia 2009) al „SS” şi preşedinte al partidului „Obnovlenie” (iulie 

2010), i-a permis lui să se detaşeze de imaginea de „om al „Sheriffului” şi să promită în 

campania electorală că „va lupta cu monopolismul”. În condiţiile Transnistriei aceasta a 

fost perceput drept un angajament univoc de a lupta anume  cu monopolismul 

companiei „Sheriff”. 

   



 

 Ceilalţi concurenţi, cum ar fi Andrei Safonov, Dmitrii Soin2 sau Oleg Horjan, liderul 

comuniştilor din Transnistria din start erau consideraţi autsaideri ai campaniei 

electorale. Mai mult, dacă în decembrie 2006 Tatiana Bondarenko, candidata din partea 

Partidului Comuniştilor, a acumulat 8,5% de voturi, apoi în 2011 Oleg Horjan a obţinut la 

11 decembrie puţin peste 5% din voturile valabil exprimate.  

 

Factorul extern 

 

În cazul Transnistriei un rol aparte îl joacă Rusia. Transnistria este o regiune în care într-

un mod premeditat şi evident făţarnic este menţinută starea de isterie în ceea ce 

priveşte manifestări de ataşament faţă de Rusia. Aşa, la 17 septembrie 2006, regimul lui 

Igori Smirnov a înscenat un „referendum” în cadrul căruia populaţia din regiune, 

chipurile, s-a pronunţat „pentru independenţa” Transnistriei în raport cu Republica 

Moldova şi apropierea ei ulterioară de Rusia. Respectiv, această campanie 

propagandistică nu putea să nu afecteze populaţia din regiune.  La 4 decembrie 2011, au 

avut loc alegerile în Duma de Stat al Federaţiei Ruse. Sfidând normele de drept 

internaţional, Federaţia Rusă a deschis în raioanele de est ale Republicii Moldova 

(Transnistria) 23 de secţii de votare, ca pe teritoriul Federaţiei Ruse. Prin acest 

comportament neprietenos în raport cu Republica Moldova Federaţia Rusă o dată-n plus 

a demonstrat că anume ea controlează situaţia reală din regiune.  

 

Majoritatea experţilor considera, că mesajul din partea Kremlinului vis a vis de 

candidatura dorită în calitate de „preşedinte” al „rmn” urma să aibă un impact decisiv. 

În perspectiva desfăşurării scrutinului din 11 decembrie 2011, a apărut întrebarea cine 

din candidaţii principali va fi deschis susţinut de Kremlin, şi care va fi impactul acestei 

susţineri?  În plus, toţi candidaţii au depus eforturi pentru a demonstra fidelitatea lor în 

raport cu Rusia, că  sunt acceptaţi la Moscova şi se bucură de susţinere din partea 

Rusiei.   

 

Cert este, că anume Anatolii Kaminschii a fost candidatul dorit de Kremlin. Sursele de la 

Tiraspol afirmau, că candidatura lui Anatolii Kaminschii era promovată de Serghei 

Vinokurov, Şeful direcţiei Preşedintelui Federaţiei Ruse pentru relaţiile interregionale şi 

culturale cu ţările străine (начальник управления президента РФ по 

межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами). Or, anume 

acest  Serghei Vinokurov a fost antrenat în scandalul de proporţii în Osetia de Sud, 

provocat de comportamentul arogant al administraţiei de la Kremlin în raport cu 

concurenţa internă din regiunea secesionistă. 
                                                 
2
 Dat în urmărire prin Interpol 



 

 

Rămâne deschisă întrebarea, dacă a obţinut sau nu Kaminschii un suport financiar direct 

din partea Rusiei. Însă, în rest, Rusia s-a angajat plenar în promovarea candidaturii lui 

Anatolii Kaminschii. Inclusiv, Federaţia Rusă s-a străduit să evite situaţiile, care puteau fi 

prezentate de Igori Smirnov drept susţinere din partea Rusiei. Aşa, de exemplu, în 

intervalul de timp 8-10 octombrie 2011 a avut loc vizita în Republica Moldova a I.P.S. 

Kiril, Patriarh al Moscovei şi a întregii Rusii. Iniţial I.P.S. Kiril urma să viziteze inclusiv 

Transnistria, unde Igori Smirnov a pornit o campanie febrilă de pregătire. În mai multe 

locuri în Transnistria au apărut panouri publicitare uriaşe cu imaginea lui Igori Smirnov şi 

I.P.S. Kiril, care se ţineau de mâini pe fundalul cupolelor bisericeşti aurite. Era evident, 

că, în cazul când I.P.S. Kiril ar fi venit în localităţile din stânga Nistrului, el peste tot ar fi 

fost însoţit de „preşedintele” Igori Smirnov, şi că aceasta ar putea să consolideze 

poziţiile electorale lui Igori Smirnov.  Or, cu puţin timp înainte de începutul acestei vizite, 

s-a anunţat, că I.P.S. Kiril va vizita doar Chişinăul, fără Transnistria şi chiar Comrat. 

Ţinând cont de specificul relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi guvernarea din Rusia, 

mai mulţi experţi au presupus, că programul iniţial al acestei vizite a fost schimbat „la 

sugestia administraţiei de la Kremlin”.  

 

Reprezentanţii Republicii Moldova nu s-au implicat într-un mod public în concurenţa 

electorală din Transnistria. Motivul era simplu – orice aprecieri pozitive din partea 

oficialilor moldoveni la adresa vreo unui contracandidat a lui Igori Smirnov într-un mod 

automat ar fi dăunat grav imaginii acestei persoane, ea fiind acuzată de „trădare” în faţa 

Republicii Moldova etc. Prin urmare, comportamentul Republicii Moldova a fost unul 

pasiv. În plus, Prim-ministru Republicii Moldova pe durata anului 2011 a avut câteva 

întrevederi cu Igori Smirnov. În lipsa oricărei transparenţe şi a rezultatelor concrete, 

faptul desfăşurării acestor întrevederi  au constituit o dovadă în favoarea ipotezei, că 

conducerea Republicii Moldova se aştepta la menţinerea la putere a lui Igori Smirnov. 

 

Internetul schimbă realitatea 

 

Evenimentele din 7 aprilie 2009 de la Chişinău au demonstrat că Internetul a devenit un 

factor real în procesele politice din Republica Moldova. În perspectiva alegerilor 

„prezidenţiale” din Transnistria s-a observat o intensificare a comunicării prin Internet în 

interiorul regiunii. Inclusiv, pentru prima dată, au apărut forumuri sociale prin 

intermediul cărora populaţia din regiune a început să discute liber despre calităţile 

diferitor candidaţi. Tot pentru prima dată a apărut practica de concurenţă în Internet 

între diferite grupări de susţinători ai candidaţilor, cu acuzaţii reciproce, scurgere de 

informaţie compromiţătoare la adresa concurenţilor etc. Mult mai important este, că 



 

pentru prima dată cetăţenii activi din Transnistria au început să comunice între ei în 

direct, sfidând „canoanele” ideologiei oficiale din „rmn”. 

 

Deznodământul, sau – sfârşitul epocii lui Igori Smirnov 

 

Rezultatele primului tur din 11 decembrie 2011 au constituit o surpriză pentru 

majoritatea experţilor şi populaţia din Transnistria – Evghenii Şevciuk şi Anatolii 

Kaminschii au ieşit în turul doi cu 38,55% şi 26,3% respectiv. Pe când Igori Smirnov, cu 

24,66% s-a plasat pe locul trei. Adepţii lui Igori Smirnov au început să afirme cum că 

scrutinul s-a desfăşurat cu încălcări multiple, că rezultatul scrutinului din 11 decembrie 

urmează a fi anulat, şi că alegerile urmează a fi repetate. Însă, de data aceasta CEC, în 

care, pe lângă adepţii lui Igori Smirnov, erau şi reprezentanţii companiei „Sheriff” 

laolaltă cu reprezentanţii lui Evghenii Şevciuk nu a permis acest lucru. Doar la 14 

decembrie 2011, CEC a anunţat rezultatele oficiale ale scrutinului din 11 decembrie, 

ceea ce a însemnat, pe de o parte, sfârşitul epocii lui Igori Smirnov. Pe de altă parte, 

acest rezultat a demonstrat gradul de nemulţumire şi de frustrare, resimţit de populaţia 

din Transnistria. 

 

La 25 decembrie 2011 a avut loc turul doi al alegerilor şi Evghenii Şevciuk a învins 

categoric, obţinând 73,88%. Anatolii Kaminschii a obţinut doar 19,67%. 

 

Se cere de remarcat, că în noiembrie 2011, Federaţia Rusă a fost direct implicată în 

scandalul cu alegerile în altă zonă separatistă – Osetia de Sud. Rezultatele scrutinului din 

11 noiembrie, în urma căruia Alla Djioeva – candidatul nedorit de Kremlin, a fost 

anunţată învingătoare în raport cu Anatolii Bibilov, favoritul Kremlinului, au fost anulate. 

Ceea ce a provocat tulburări în masă, acuzaţii dure la adresa Rusiei şi compromiterea 

imaginii Federaţiei Ruse în Kaukaz. 

 

La 27 decembrie 2011 a fost dat publicităţii Comentariul MAE al Rusiei, în care s-a 

recunoscut că Evghenii Şevciuk a fost ales în calitate de „şef al administraţiei regiunii”. 

Prin aceasta Federaţia Rusă şi-a recunoscut înfrângere eforturilor de a-l plasa în funcţia 

de „preşedinte” al „rmn” pe Anatolii Kaminschii. Totodată, acest rezultat nedorit de 

Rusia a demonstrat că, de data acesta cel puţin,  majoritatea locuitorilor din  „rmn” nu s-

a lăsat manipulată de mesajele din partea Rusiei şi a investit aşteptările sale în persoana 

lui Evghenii Şevciuk. 

 

 

 



 

Conflictul de interese în „rmn” după 25 decembrie 2011 

 

Imediat după anunţarea rezultatelor alegerilor a apărut întrebarea, cum va proceda 

Evghenii Şevciuk. În special, aceasta se referea la Vadim Antiufeev şi „mss”. Deoarece, la 

23 decembrie 2011, Vadim Antiufeev, în cadrul şedinţei Prezidiului „SS”, l-a acuzat dur 

pe Evghenii Şevciuk de faptul că ultimul este racolat de serviciile secrete din occident, că 

pe durata campaniei electorale de 34 de ori a fost pe malul drept3 etc. Respectiv, 

aceasta însemna, că Evghenii Şevciuk în nici un caz n-o să-l accepte pe Antiufeev în 

fruntea „mss”. Totodată, destituirea lui Antiufeev cu certitudine ar fi provocat 

nemulţumiri la Moscova, în cercurile de unde Antiufeev primea indicaţii, ordine şi suport 

financiar direct pentru „mss”. 

  

La 30 decembrie 2011, imediat după inaugurare, Evghenii Şevciuk a semnat Decretul 

Nr.1 „Cu privire la demiterea persoanelor cu funcţii din organele puterii executive ale 

RMN” prin care circa 90 de persoane, inclusiv Vadim Antiufeev, au fost demişi din 

funcţii. Tot în aceiaşi zi Ghenadii Kuzimiceov – persoana apropiată al lui Evghenii Şevciuk 

(miliţian de profesie),  care timp îndelungat s-a aflat într-un conflict dur cu Vadim 

Antiufeev, a fost desemnat în calitate de şef al „Serviului de securitate al Preşedintelui” 

(Decretul Nr.5). Această decizia demonstrează că Evghenii Şevciuk nu se simţea sigur, 

inclusiv în ceea ce priveşte securitatea personală. 

  

Totodată, imediat au apărut un şir de întrebări vis a vis de capacitatea lui Evghenii 

Şevciuk a de prelua controlul real asupra situaţiei dezastruoase, moştenite de la regimul 

lui Igori Smirnov; cine va face parte din „echipa” lui; care va fi comportamentul lui 

Şevciuk în raport cu Rusia, Ucraina şi Republica Moldova.  

 

2011 – procesul de negocieri 

 

Formarea AIE şi iniţierea unui dialog intens cu UE au readus pe agenda politică  

problema conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova. Deoarece era evident 

că incapacitatea Republicii Moldova de a controla circa 452 de km de frontieră cu 

Ucraina, lipsa unui control eficient din partea Republicii Moldova la frontiera 

administrativă internă într-un  mod obiectiv complica obţinerea unui regim liberalizat de 

vize pentru cetăţenii Republicii Moldova. În plus, cu toate că nu există nici o perspectivă 

sigură de aderare la UE pentru Republica Moldova, mai mulţi reprezentanţi suspuşi ai UE 

                                                 
3
 La începutl campaniei electorale părinţii lui Evghenii Şevciuk au nimerit într-un accident rutier şi au fost 

internaţi într-un spital la Chişinău. Respectiv, Evghenii Şevciuk îşi vizita părinţii, ceea ce a fost fixat de 
„mss”.  Tot la Chişinău locuieşte şi sora lui Evghenii Şevciuk.  



 

au declarat franc, că fără soluţionarea conflictului, Republica Moldova nu are nici o 

şansă să devină ţară membru a UE. 

 

Totodată, la acel moment relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol erau „îngheţate” în toate 

domeniile. Regimul din „rmn” a instaurat un control strict de-a lungul frontierei 

administrative interne, cetăţenii Republicii Moldova fiind obligaţi să se înregistreze şi să 

achite taxa. Deputaţilor şi altor persoane oficiale din structurile de stat ale Republicii 

Moldova le era interzis accesul în „rmn”.  Era întreruptă circulaţia trenurilor prin 

Transnistria; în urma „războiului telefoanelor” a fost distrus sistemul comun de telefonie 

fixă etc. Din februarie 2006 era întrerupt procesul de negocieri în formatul „5+2” 

(„Consfătuirea Permanentă pe Probleme Politice în Cadrul Procesului de Negocieri pe 

Problema Transnistreană”), iar după „referendumul” din 17 septembrie 2006, Igori 

Smirnov respingea orice temă de discuţii cu Chişinăul în afara recunoaşterii 

independenţei „rmn”. 

 

Pe acest fundal, în lipsa unui Preşedinte ales, iniţiativa în problema conflictului 

Transnistrean a fost preluată de Prim-ministrul Vlad Filat. În primul rând, Republica 

Moldova a reuşit să atragă atenţia la problema conflictului din partea unor actori 

importanţi. Este vorba de Germania, în primul rând. Cu toate că Memorandumul, 

semnat în urma întrevederii dintre Cancelarul Angela Merkel şi Preşedintele Rusiei 

Dmitrii Medvedev în urma întrevederii din 4-5 iunie 2010, la Meseberg, a rămas fără 

consecinţe, semnarea cestui document a însemnat o implicare directă a Germaniei şi UE 

în problema conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova. 

 

Un precedent noi a fost creat, când reprezentanţii Chişinăului (Vlad Filat) şi a 

Tiraspolului (Igori Smirnov) au început să se întâlnească într-o atmosferă informală 

(„diplomaţia fotbalului” etc.). În total, Vlad Filat şi Igori Smirnov s-au întâlnit de cinci ori. 

În cadrul ultimei întrevederi din 21 noiembrie 2011, la Bender, Vlad Filat şi Igori Smirnov 

au semnat o Declaraţie comună, care stabilea caracterul permanent al negocierilor în 

formatul „5+2”. Azi se poate de presupus, că acest comportament din partea lui Igori 

Smirnov a constituit o manevră pentru a câştiga timp în speranţa câştigului alegerilor din 

decembrie 2011. 

    

Întrevederea de la Bender a constituit o continuare ale consultărilor în formatul „5+2” 

din 22 septembrie 2011, de la Moscova, în cadrul cărora s-a decis reluarea procesului de 

negocieri. Or, era evident, că până la clarificarea situaţiei cu alegerile din „rmn” era 

inutil de aşteptat vreo un progres real în urma adoptării acestei decizii. 



 

 Vlad Filat şi Igori Smirnov s-au întâlnit inclusiv la 9 septembrie, în oraşul german Bad 

Reichenhall,  în cadrul unei Conferinţe, desfăşurate sub egida OSCE,   privind 

consolidarea măsurilor de încredere în procesul de reglementare a problemei 

transnistrene. În cadrul acestei întrevederi a fost semnat Regulamentul comun al 

grupurilor de experţi (de lucru) pentru consolidarea măsurilor de încredere şi 

dezvoltarea interacţiunii bilaterale. Inclusiv au fost discutate problema deblocării 

transportului feroviar, restabilirea reţelei comune de telefonie fixă etc.  

Or, atât “diplomaţia fotbalului”, precum şi celelalte acţiuni realizate pe parcursul anului 

2011, au demonstrat o anumită activizare ale actorilor implicaţi în problema conflictului 

Transnistrean. Însă, fără vreo un impact concret asupra situaţiei de pe ambele maluri ale 

râului Nistru. 

Constatări şi incertitudini apărute 

Recunoaşterea din partea Rusiei a victoriei lui Evghenii Şevciuk asupra favoritului 

Kremlinului Anatolii Kaminschii a lăsat semne de întrebare vis a vis de comportamentul 

Rusiei în raport cu regimul din „rmn”, în special după revenirea la Kremlin a lui Vladimir 

Putin. Regimul din „rmn” constituie o unealtă a Federaţiei Ruse, utilizată pentru 

exercitarea controlului asupra Republicii Moldova. Igori Smirnov, pe durata aflării în 

fruntea regimului din „rmn”, a fost o unealtă docilă a Rusiei. În schimb, „rmn” a fost  

întreţinut de Rusia financiar, politic, informaţional şi militar.  După plecarea lui Igori 

Smirnov şi venirea lui Evghenii Şevciuk rămân semne de întrebare vis a vis de modul în 

care Rusia va dori să exercite controlul asupra comportamentului lui Evghenii Şevciuk.  

Totodată, emiterea de către Evghenii Şevciuk a Decretului Nr.1 cu privire la demiterea 

mai multor persoane a provocat semne de întrebare privind capacitatea lui de a prelua 

controlul asupra situaţiei interne, atitudinea lui faţă de perspectiva soluţionării 

conflictului şi capacitatea de a promova o politică proprie în raport cu actorii implicaţi în 

problema conflictului Transnistrean. 

Venirea în fruntea regimului a unei persoane relativ noi, cum este Evghenii Şevciuk, nu 

este un semn de „democratizare” a regimului şi nu schimbă esenţa regimului existent în 

„rmn” – un regim politic autoritar, lipsit de orice legitimitate, bazat pe şovinismul 

velicorus şi care comite încălcări grave şi sistematice ale drepturilor fundamentale ale 

cetăţenilor Republicii Moldova.  
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