
Măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii.
Provocări şi perspective.

Iurie Pîntea

Consolidarea încrederii reciproce dintre părţile în conflict este fără îndoială un element foarte 
important  pentru  a  pune  capăt  ostilităţilor  sau  pentru  a  reduce  probabilitatea  unui  nou 
conflict,  dar  şi  pentru  încheierea   „războiului  rece”  dintre  părţile  rivale.  Utilizarea  unor 
instrumente care favorizează crearea şi consolidarea încrederii reciproce este un lucru firesc şi 
tradiţional în procesul de soluţionare a conflictelor în plan internaţional. 

În ce măsură acţiunile de consolidare a încrederii şi securităţii sunt un instrument important 
şi util în procesul de soluţionare a conflictului Transnistrean? În ca măsură practicile aplicate 
în acest caz ţin cont de cele mai importante experienţe acumulate până în prezent? Acestea 
sunt unele dintre întrebările cheie care urmează a fi luate în consideraţie atunci când sunt 
elaborate  strategiile  şi  acţiunile  de  mai  departe  care  vizează  soluţionarea  conflictului 
Transnistrean. 

La  o  privire  generală  asupra  procesului  de  soluţionare  a  conflictului  transnistrean  se  va 
constata  că  măsurile  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii  apar  în  acest  proces  ca  un 
element sporadic, fragmentar, lipsit de substanţă, fiind pe de o parte contestat cu înverşunare 
şi dispreţuit de unii, iar pe de altă parte susţinut cu jumătate de voce de alţii. În final acest 
concept apare ca unul discreditat,  cu puţine şanse de a fi  utilizat ca instrument valoros şi 
viabil cu un set de mai multe eventuale efecte pozitive.

Eforturile  sporadice  de  a  reanima  şi  recurge  la  un  asemenea  instrument,  pe  care  le-au 
întreprins  în  diferite  perioade  unii  dintre  actori  implicaţi  în  procesul  de  soluţionare  a 
conflictului, au fost fără îndoială lipsite de consistenţă, de sprijin şi de voinţă politică, rupte 
din contextul general al procesului şi eforturilor de reglementare şi, în rezultat, fără succes. 
Motivele acestui eşec şi a unei asemenea atitudini care s-a creat în raport cu însăşi ideea, 
conceptul de măsuri de consolidare a încrederii şi securităţii nu sunt nici pe departe foarte 
simple. Cu atât mai mult consecinţele discreditării acestui concept sunt în raport direct cu 
situaţia  generală  şi  lipsa de progrese în procesul  de negocieri  şi  soluţionare a conflictului 
Transnistrean. 
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Măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii (MCIS) în procesul de soluţionare a 
conflictelor. Tradiţii şi experienţe. 

Eliminarea  sau reducerea  cardinală  a  fricii  /  îngrijorărilor  provocate  de pericole  reale  sau 
imaginare este una dintre precondiţiile formării unui nivel suficient de încredere şi securitate. 
În  acest  sens  Măsurile  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii  (MCIS) sunt  unul  dintre 
elementele cheie şi tradiţionale în procesul de soluţionare a conflictelor.

În conformitate cu practicile internaţionale  scopul Măsurilor de consolidare a încrederii  şi  
securităţii (MCIS)  este  de  a  diminua  tensiunile,  îngrijorările  şi  suspiciunea  dintre  părţile 
implicate în conflict prin obţinerea unei transparenţe în ceea ce priveşte capacităţile militare 
şi  intenţiile  părţilor,  prin  promovarea  unui  comportament  predictibil  în  ceea  ce  priveşte 
utilizarea forţelor şi acţiunile politice.

Aceste  măsuri  au  menirea de  a  crea  încrederea  fiecărui  participant  că  cealaltă  parte  nu 
pregăteşte  acţiuni  militare  agresive,  oferind  căi,  mijloace  şi  instrumente  de  verificare  pe 
măsură să elimine suspiciunile şi neînţelegerile reciproce în raport cu evenimentele care pot fi 
interpretate ambiguu, precum şi în raport cu pericolele şi riscurile care ar putea să degenereze 
în confruntări violente. Totodată, întregul set de măsuri oferă posibilitatea creării unor relaţii 
permanente şi a unui schimb de opinii care la rândul său sunt în măsură să contribuie şi să 
sprijine desfăşurarea dialogului politic dintre părţi.

Impact.  Crearea  punctelor  de contact  şi  interacţiunea  dintre  părţi  impune comunicare şi 
oferirea unor informaţii credibile,  fapt care la rândul său conduce la un nivel mai înalt de 
transparenţă şi la reducerea riscurilor unor conflicte eventuale care pot izbucni în urma lipsei 
de comunicare sau ca consecinţă a înţelegerii şi interpretării greşite a intenţiilor sau acţiunilor 
celeilalte părţi. 

Pe  termen  scurt  setul  de  măsuri  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii  are  menirea  să 
distrugă,  sau  cel  puţin  să  altereze  percepţiile  eronate  ale  părţilor  despre  motivaţiile, 
obiectivele şi preconcepţiile celeilalte părţi. 

Pe termen lung aceste măsuri urmează să distrugă barierele pentru constituirea unor relaţii 
politice  şi  diplomatice  mai  stabile,  mai  strânse,  dar,  totodată  şi  să  modifice  percepţiile  şi 
viziunile  părţilor  privind  conceptul  general  de  securitate,  setul  de  riscuri,  pericole, 
vulnerabilităţi,  interese  şi  necesităţi  de  securitate  percepute  de  fiecare  dintre  părţile  în 
conflict,  iar  în  unele  cazuri  chiar  să  sprijine  obiective  şi  eforturi  comune  de  asigurare  a 
securităţii. 

Pentru  a  reduce  sau  chiar  exclude  probabilitatea  unui  conflict  este  foarte  importantă 
încrederea  dintre  părţi.  Desigur,  o  acţiune  singulară  din  setul  de  măsuri  posibile  de 
consolidare a încrederii şi securităţi are puţine şanse de a preveni un conflict. Pentru a obţine 



un  asemenea  rezultat  sunt  necesare  acorduri,  înţelegeri  şi  acţiuni  complexe,  în  diferite 
domenii, formale şi ne-formale, care pas cu pas creează nivelul necesar de încredere dintre 
părţi. 

În  mod  tradiţional  Măsurile  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii includ  activităţi  din 
diferite domenii,  majoritatea dintre acestea fiind din domeniul politic,  diplomatic,  militar, 
social  şi  economic,  care sunt întreprinse în paralel  de către părţile în conflict sau în mod 
diferenţiat, unele dintre aceste măsuri fiind implementate numai de către una dintre părţile 
rivale. Experienţa internaţională acumulată în special în cadrul ONU oferă mai multe exemple 
de asemenea măsuri care pot fi implementate selectiv sau în complex şi în strânsă legătură.

Experienţa internaţională oferă următoarele exemple de măsuri de consolidare a încrederii şi 
securităţii de ordin politic şi diplomatic:

 Instituirea  canalelor  directe  de  comunicare  dintre  liderii  politici  şi  promovarea 
contactelor bilaterale şi a unui dialog permanent la nivel înalt cu scop de a consolida 
încrederea reciprocă;

 Dezvoltarea şi implementarea unor iniţiative politice în domeniul securităţii şi apărării 
care  au  drept  obiectiv  de  a  demonstra  asumarea  unor  angajamente  comune  în 
soluţionarea paşnică a conflictelor şi respectarea angajamentelor asumate; 

 Identificarea  măsurilor  necesare  pentru  asigurarea  respectării  cartei  ONU  privind 
interzicerea  ameninţărilor  sau  utilizării  forţelor  în  relaţii  internaţionale,  respectul 
dreptului internaţional şi soluţionarea paşnică a conflictelor;

 Efectuarea în comun la diferite nivele a unor acţiuni de examinare a subiectelor de 
interes comun, de planificare şi de implementare a obiectivelor politice;

 Întrevederi cu participarea responsabililor de rang înalt din domeniul politicii externe 
şi politicilor de apărare pentru a asigura un dialog onest privind diferite aspecte ale 
securităţii, percepţiilor, temerilor şi intenţiilor cu referire la politica de securitate şi 
apărare;

 Acţiuni de sprijin politic pentru promovarea măsurilor economice şi sociale pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor  de viaţă  şi  dezvoltare economică,  promovarea proiectelor 
mixte de dezvoltare şi cooperare în domeniul social, cultural şi protecţiei mediului;

 Acţiuni  care  vizează  asigurarea  sprijinului  politic  pentru  promovarea  cooperării 
strânse în combaterea criminalităţii;

 Cooperarea dintre legiuitori şi armonizarea legislaţiei;
 Crearea  mecanismelor  de  consultare  politică  pentru  revizuirea  problemelor 

transfrontaliere,  cum  ar  fi  contrabanda,  corupţia,  chestiunile  vamale,  libertatea 
circulaţiei şi transporturilor;

 etc. 

Din lista celor mai importante măsuri de consolidare a încrederii şi securităţii din domeniul 
militar pot fi menţionate:



 Încheierea unui acord dintre părţi privind activităţile militare acceptabile şi activităţile 
militare ne-acceptabile, în mod special în zonele de contact, frontieră, de securitate şi 
alte zone sensibile. 

 Instituirea canalelor directe şi permanente de comunicare dintre comandanţii militari;
 Stabilirea  contactelor  şi  mecanismelor  de  comunicare  dintre  unităţile  şi  forţele 

militare dislocate în apropiere nemijlocită;
 Crearea mecanismelor de consultanţă (comisii şi grupuri mixte, permanente şi ad-hoc) 

pe probleme de securitate, 
 Crearea unor centre (grupuri de lucru mixte) de reducere a riscurilor, sarcina cărora 

este analiza şi evaluarea riscurilor, informarea reciprocă şi informarea publică; 
 Schimb sistematic de observatori militari pentru observarea activităţilor cu caracter 

militar; 
 Inspectarea periodică a unităţilor militare ale părţilor de către echipe de observatori 

militari ale părţilor şi statelor neutre);
 Delegarea  unor  observatori  sau  ofiţeri  de  legătură  permanenţi  la  statele  majore 

principale  (în  perioada  iniţială  aceşti  observatori  pot  fi  din  partea  statelor  vecine, 
statelor neutre sau organizaţiilor internaţionale);

 Încheierea  unor  înţelegeri  privind  limitele  cheltuielilor  militare  şi  procurările  de 
armament; 

 Efectuarea  schimbului  de  informaţii,  comunicarea  şi  notificarea  cu  privire  la 
activităţile militare (cum ar fi exerciţiile şi aplicaţiile militare, desfăşurarea trupelor în 
apropiere de frontiere, etc.); 

 Efectuarea schimbului de informaţii cu privire la bugetele militare, echipamentul şi 
armamentul din dotare, dislocarea unităţilor şi elementele principale ale doctrinelor şi 
strategiilor militare, 

 Asumarea angajamentului  de respectare a unor coduri  de conduită  similare sau în 
spiritul codului de conduită OSCE, care determină principiile de utilizare a forţelor pe 
timp de pace şi în conflictele interne;

 Asumarea  angajamentului  de  respectare  a  acordurilor  internaţionale  în  domeniul 
securităţii, controlului armamentelor şi umanitar; 

 Crearea  unor  instrumente  independente  (sub  supravegherea  organizaţiilor 
internaţionale) de analiză, monitorizare şi verificare a informaţiilor militare;   

 Efectuarea vizitelor reciproce şi schimbului de sportivi, studenţi militari şi instructori 
din cadrul unităţilor militare şi instituţiilor militare de învăţământ; 

 Efectuarea măsurilor de demobilizare, dezarmare şi reducere a forţelor;
 Promovarea cunoaşterii măsurilor de consolidare a încrederii şi securităţii  în cadrul 

unităţilor militare, instituţiilor militare de învăţământ, precum şi de către populaţia 
din ambele părţi;

 Excluderea  din  curriculum  militar  şi  din  politicile  informaţionale  a  informaţiilor 
agresive, false, ostile în raport cu partea rivală;

 Încheierea  unor  acorduri  privind  participarea  în  comun  la  acţiuni  de  salvare, 
umanitare, protecţie civilă;

 Etc.



Este important ca Măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii să fie sprijinite de acţiuni 
în domeniul  cultural şi  educaţional care ar pune în evidenţă respectul reciproc al părţilor 
pentru populaţia din regiune. Aceste măsuri rând urmează să asigure excluderea propagandei 
şi informării ostile în raport cu părţile în conflict; excluderea acţiunilor represive şi presiunilor 
asupra  utilizării  practicilor  religioase,  tradiţiilor  locale  şi  altor  măsuri  care  urmăresc 
asimilarea  culturală  sau discriminarea  pe principii  etnice;  excluderea  presiunilor  de ordin 
lingvistic şi asigurarea funcţionării mai multor limbi oficiale în caz de necesitate. 

Ca exemple de asemenea măsuri pot fi menţionate: 
 Introducerea în curriculum şcolară şi manuale a conceptelor care promovează valorile 

democratice, convieţuirii paşnice şi excluderii violenţei.
 Promovarea cunoaşterii domeniilor de dezarmare, securitate, dezvoltare, prevenire şi 

soluţionare paşnică a conflictelor. 
 Promovarea cercetărilor comune şi dialogului dintre reprezentanţii societăţii civile pe 

probleme ce ţin de securitate şi apărare. 
 Promovarea rolului mass-media în informarea imparţială a publicului pe probleme de 

securitate.
 Promovarea cunoştinţelor drepturilor omului şi dreptului umanitar internaţional cu 

referire la acţiunile militare, activitatea forţelor armate şi serviciilor de securitate.
 Efectuarea  schimburilor  şi  dialogului  în  domeniul  economic,  educaţional,  cultural, 

sportiv. 

Durata măsurilor de consolidare a încrederii şi securităţii diferă de la caz la caz. Unele dintre 
acestea  sunt  acţiuni  pe  termen  scurt.  Ca  exemplu  observatorii  militari  pot  fi  delegaţi  în 
regiunile (localităţile) unui conflict în desfăşurare sau unui conflict presupus pentru a colecta 
informaţii  relevante de ordin militar,  pentru a depista  acţiunile eventuale  de pregătire  cu 
caracter militar şi pentru a oferi autorităţilor militare şi politice informaţii în timp real despre 
intenţiile eventuale ale uneia dintre părţi în măsură să elimine suspiciunile şi frica celeilalte 
părţi.  În  alte  cazuri  MCIS  sunt  instrumente  de  lungă  durată,  cum  ar  fi  observatorii 
permanenţi, canalele de comunicare, comisiile mixte, etc.

Contextul implementării.  Măsurile de consolidare a încrederii  şi securităţii  sunt cu mult 
mai efective la fazele iniţiale a conflictelor, atunci când ostilităţile nu au provocat pierderi şi 
prejudicii majore, sau pentru a preveni declanşarea repetată a conflictelor. Din contra, în faza 
activă a unui conflict militar violent implementarea MCIS este puţin probabilă. Atât pentru 
conflictele inter-statale, cât şi pentru conflictele interne, MCIS pot susţine şi întări relaţiile 
existente de încredere reciprocă şi pot sprijini progresele din alte domenii.

Experienţele internaţionale de aplicare a măsurilor de consolidare a încrederii şi securităţii 
susţin că asemenea măsuri sunt utile în procesul de aplanare a sau prevenire a conflictelor cu 
caracter etnic, cu refugiaţi, conflictelor ce ţin de statutul şi delimitarea frontierelor, inclusiv 
frontierelor zonelor economice, conflictelor ce ţin de respectarea drepturilor minorităţilor. 



În  interiorul  statelor  aceste  instrumente  pot  fi  mai  efective  pentru  a  încuraja  respectarea 
acordurilor  de încetare a  focului,  sau pentru a  oferi  mecanisme de legătură dintre  stat  şi 
actorii ne-statali şi de depăşire a neîncrederii reciproce. 

Totodată în mai multe cazuri  efectul  MCIS nu este limitat la soluţionarea unor probleme 
concrete  din  conflictul  propriu  zis,  dar  în  cea  mai  mare  măsură  contribuie  la  formarea 
fundamentului  pentru  relaţiile  viitoare,  asigurarea  sprijinului  pentru  instaurarea  păcii  şi 
raporturilor non-violente. În cadrul conflictelor dintre state este puţin probabil ca MCIS să 
afecteze în mod cardinal balanţa de forţe militare dintre state sau să soluţioneze problemele 
care stau la baza conflictului.  Aceste măsuri în mai mare măsură au menirea de a sprijini 
crearea unui mediu favorabil pentru dialogul politic şi identificarea soluţiilor conflictului. 

Condiţiile  succesului. Prima  şi  cea  mai  importantă  condiţie  pentru  formarea  încrederii 
dintre părţile în conflict, dar şi pentru ca măsurile de consolidare a încrederi şi securităţii să 
poată fi implementate în procesul de soluţionare a conflictului, este recunoaşterea de către 
părţi  a  necesităţii  şi  importanţei  dialogului,  asumarea  unui  angajament  continuu  pentru 
menţinerea lui sprijinit de existenţa unei voinţe politice din partea părţilor rivale şi dorinţa de 
a investi în acest dialog. 

Eficienţa MCIS este în cea mai mare măsură determinată de eficienţa conducerii  de toate 
nivelele, dar mai cu seamă de eficienţa liderilor de nivel superior şi capacitatea acestora de a 
asigura  respectarea  angajamentelor  asumate de  către  nivelele  subordonate,  de a  convinge 
adepţii săi să acţioneze în conformitate cu spiritul acestor înţelegeri. 

O altă condiţie pentru a asigura consolidarea încrederii şi securităţii  este recunoaşterea de 
către părţile implicate în conflict a necesităţii reciprocă de securitate şi acceptarea păstrării 
unui  status  quo teritorial,  independent  de  subiectul  oricăror  dispute  dintre  părţi. 
Evenimentele şi consecinţele istorice urmează să fie acceptate de către părţi în calitate de 
deziderat, iar influenţa unor eventuale avantaje de ordin militar, pe care îl au la un moment 
anumit părţile,  urmează a fi  excluse sau diminuate în măsura posibilităţii  din procesul de 
soluţionare a conflictului. 

Succesul procesului de implementare a MCIS poate fi de asemenea determinat de mai multe 
elemente care caracterizează eventualele interese comune ale părţilor. Astfel,  trecutul istoric 
comun,  moştenirea  culturală  şi  religioasă,  similitudinea  organizării  politice  şi  sociale, 
capacitatea structurilor de stat şi administrative, stabilitatea guvernării, controlul civil asupra 
forţelor armate, eficienţa cooperării instituţionale în diferite domenii, potenţialul comparabil 
al forţelor militare - toate acestea sunt factori care în mare măsură determină dorinţa părţilor 
de a normaliza relaţiile şi de a găsi soluţii pentru ieşirea din conflict. 

Vulnerabilităţi şi provocări. În formula tradiţională conceptul de Măsuri de consolidare a 
încrederii şi securităţii (Confidence and Security Building Measures – CSBM) îşi are originea 
din perioada „Războiului rece” ca element al procesului de detensionare a relaţiilor dintre 



Vest şi Est. În acea perioadă conceptul viza relaţiile dintre state, forţele militare şi urmărea 
păstrarea unei stabilităţi, a unui status-quo, afectarea căruia era foarte periculoasă în opinia 
ambelor părţi, inclusiv prin riscul izbucnirii unui conflict, a unei confruntări violente directe 
cu transformare în război. 

În  acea  perioadă  măsurile  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii  erau  formalizate  prin 
acorduri  dintre  două  sau  mai  multe  state  şi  includeau  schimbul  de  informaţii,  activităţi 
comune şi  realizarea unor obiective convenite de către părţi  în ceea ce priveşte mărimea, 
structura,  dislocarea,  deplasarea  şi  utilizarea  forţelor  lor  militare  şi  armamentelor.  Ca 
instrument politico-diplomatic din relaţiile internaţionale în mai multe cazuri acest concept 
s-a dovedit a fi  util  şi pentru prevenirea sau aplanarea conflictelor interne.  Totuşi,  analiza 
practicilor şi experienţelor acumulate din aplicarea acestor instrumente în trecut sugerează 
atenţie şi precauţie în aplicarea modelelor care au fost valabile pentru relaţiile Est-West la un 
moment  istoric  concret.  Aplicarea  prin  analogie  sau  copierea  acestor  modele  pentru  alte 
regiuni  sau  conflicte  fără  o  analiză  şi  luare  în  consideraţie  a  circumstanţelor  concrete,  a 
tuturor aspectelor care caracterizează un conflict concret poate fi un eşec. 

În mai multe dintre conflictele interne măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii ar 
avea misiunea de a soluţiona probleme totalmente de altă natură şi de a găsi soluţii pentru 
aplanarea violenţei interetnice sau conflictelor dintre forţele politice. În conflictele interne 
aceste  misiuni  sunt  cu  mult  mai  importante  decât  problemele  de  control  asupra  forţelor 
militare. 

De cele mai dese ori problema majoră din conflictele interne este însăşi faptul recunoaşterii 
reciproce a părţilor, care în foarte multe cazuri rămâne o întrebare deschisă sau o sursă de 
tensiune şi blocaj substanţial în procesul de negocieri şi soluţionare a conflictului.  În aceste 
condiţii,  problema  principală  rămâne  de  altă  natură:  care  este  de  fapt  rolul  eventual  al 
măsurilor  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii?  pot  oare  aceste  măsuri  avea  un  rol 
determinant  şi  servi  drept  cadru  întru  consolidarea  securităţii  în  regiunea  concretă  sau 
acestea pot avea numai o importanţă secundară fiind utile numai într-o măsură limitată, în 
situaţii şi circumstanţe specifice şi numai ca sprijin pentru acţiuni şi procese politice de nivel 
superior. 

Astfel,  există  puţine  şanse  ca  măsurile  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii  să  fie 
implementate în condiţiile în care una dintre părţi prin statutul său este impusă să recunoască 
acorduri,  standarde,  coduri  şi  reguli  de  conduită  internaţionale,  iar  cealaltă  parte  nu are 
motivaţii pentru a le recunoaşte. 

În  conflictele  interne  conceptul  MCIS  este  în  cea  mai  mare  măsură  vulnerabil  prin 
dependenţa  de  respectarea  voluntară,  cu  bună  credinţă  de  către  părţi  a  angajamentelor 
determinate.   În  asemenea  condiţii  măsurile  de  consolidare  a  încrederii  şi  securităţii  din 
domeniul  militar  nicidecum nu pot  fi  eficiente  sau să  aibă  rolul  principal  în  procesul  de 
reglementare  fără  un  sprijin  şi  complementare  de  măsuri  de  ordin  politic,  diplomatic, 
cultural, economic, social, informaţional, etc. 



Vulnerabilitatea măsurilor de consolidare a încrederii şi securităţii creşte considerabil şi în caz 
dacă există o luptă pentru influenţă asupra regiunii dintre marile puteri care exercită presiuni 
asupra  securităţii  regionale  şi  nu  au  o  atitudine  imparţială  în  raport  cu  părţile  aflate  în 
conflict.  Pe de altă  parte,  sprijinul  măsurilor  de consolidare  a  încrederii  şi  securităţii  din 
partea altor state din afara regiunii poate să ofere un ajutor substanţial în formarea voinţei 
politice a părţilor de a realiza un succes în procesul de reglementare a conflictului. 

Măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii în cadrul procesului de soluţionare 
a conflictului Transnistrean. Iniţiativa OSCE.

În istoria procesului de soluţionare a conflictului Transnistrean cea mai importantă tentativă 
care viza aplicarea unor măsuri de credibilitate şi securitate a fost una destul de misterioasă. 
Este vorba despre proiectul elaborat de Misiunea OSCE din Republica Moldova în toamna 
anului  2005. În cadrul  unei  conferinţe de presă din noiembrie 2005 Misiunea a  prezentat 
unele idei care se conţineau în acest document întitulat „Măsuri de Consolidare a Încrederii şi 
Securităţii în Moldova” (Confidence and Security Building Measure in Moldova). Misiunea nu a 
făcut public întregul document, fapt care din start a pus sub semnul întrebării obiectivele şi 
rolul eventual al acestui document. 

Acest document venea să răspundă la declaraţiile autorităţilor Republicii Moldova din acea 
perioadă  privind  necesitatea  de  „internaţionalizare”  a  procesului  de  reglementare  a 
conflictului transnistrean şi demilitarizarea Republicii Moldova. 

Documentul cu denumirea „Măsurile de consolidare a încrederii  şi securităţii  în Republica 
Moldova”,  elaborat  de  experţii  misiunii  OSCE era  format  din  „Acordul  privind  reducerea 
forţelor  armate,  armamentelor  şi  tehnicii  militare”  şi  „Documentul  privind  măsurile  de 
consolidare a încrederii şi securităţii” 

Acordul privind reducerea forţelor armate, armamentelor şi tehnicii militare avea ca obiectiv 
dezarmarea  totală  a  forţelor  armate  şi  transformarea  Republicii  Moldova  într-o  zonă 
demilitarizată. 
Acordul  prevedea  reducerea  numărului  forţelor  armate  cu  10%  anual  şi  casarea  tehnicii 
militare în totalitate într-un termen de cel mult 5 ani cu o rată anuală de cel puţin 20%. Ca 
parte integră a acordului erau stabilite documente adiţionale: Protocolul privind schimbul de 
informaţii despre armamentele principale de care dispuneau părţile (se are în vedere Armata 
naţională a Republicii  Moldova şi  forţele militare ale regimului de la Tiraspol),  Protocolul 
privind inspectările reciproce, Protocolul privind procedeele de reclasificare a elicopterelor cu 
capacităţi de luptă în elicoptere de transport, Protocolul privind contactele şi întrevederile la 
nivel departamental, Protocolul privind întreprinderile care produc armament. 

Documentul privind măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii avea ca parte integră 
următoarele  documente  adiţionale:  Protocolul  privind  invitaţiile,  Protocolul  privind 



contactele şi colaborarea militară, Protocolul privind instruirea comună privind acţiunile de 
menţinere  a  păcii,  Protocolul  privind  instruirea  comună  în  desfăşurarea  inspectărilor, 
Protocolul privind armele mici şi armamentul uşor, Protocolul privind distrugerea muniţiilor 
şi gestionarea rezervelor, Protocolul privind asistenţa reciprocă în situaţii excepţionale.

Argumentul principal care intenţiona să explice necesitatea acestui document a fost evaluarea 
balanţei de forţe dintre Moldova şi  Transnistria efectuată de experţii  misiunii şi  concluzia 
acestora precum că în raportul dintre cele două părţi există un nivel ridicat de pericol  cu 
caracter  militar.  Soluţia  care  urma  să  răspundă  la  această  evaluare  era  demilitarizarea 
Republicii Moldova prin reducerea efectivului şi casarea tehnicii militare în totalitate. 

Proiectul Misiunii OSCE a fost pe larg contestat pe malul drept, principalele argumente fiind:

1. Proiectul avea la bază evaluări, estimări şi constatări eronate sau dubioase. Pe de o parte 
concluziile privind pericolul militar din partea Forţelor Armate ale Republicii Moldova erau 
diametral opuse cu concluziile multiplelor inspectări efectuate de-a lungul anilor de echipe de 
verificare internaţionale în conformitate cu Tratatul privind Forţele Armate Convenţionale în 
Europa  (TFACE)  din  1992  şi  Documentul  de  la  Vena  privind  Măsurile  de  Încredere  şi 
Securitate  (1999).  Aceste  „concluzii”  puneau  sub  semnul  întrebării  respectarea  cu  bună 
credinţă  de  către  Republica  Moldova  a  angajamentelor  asumate  la  nivel  internaţional. 
Invocând faptul că Forţele Armate ale RM prezintă un pericol militar Misiunea OSCE punea 
sub semnul întrebării  şi respectarea de către Republica Moldova a angajamentelor privind 
soluţionarea  pe  cale  paşnică  a  conflictului  transnistrean.  Pe  de  altă  parte,  era  lipsită  de 
argumentare probabilitatea unei „bune credinţe” a autorităţilor de le Tiraspol în condiţiile 
când pe parcursul anilor nici o inspecţie internaţională nu a fost efectuată în unităţile militare 
din stânga Nistrului - nici în cele ale Federaţiei Ruse, nici în subordonate autorităţilor de la 
Tiraspol, iar evaluările şi estimările privind „Forţele Armate ale Transnistriei”, după afirmaţiile 
autorilor, erau fondate pe informaţii culese din mass-media. 

2.  Proiectul  ignora problema retragerii  trupelor Federaţiei  Ruse de pe teritoriul  Republicii 
Moldova. Mai mult ca atât Federaţia Rusă pretindea la rolul de supraveghetor, “garantor” şi 
participant  al  mecanismului  de  inspectare  şi  verificare.  Totodată,  acest  rol  nu  poate  fi 
considerat  unul  credibil  atât  timp  cât  Federaţia  Rusă  nu respectă  prevederile  acordurilor 
internaţionale şi propriile angajamente privind retragerea trupelor militare de pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

3. Proiectul ignora lipsa „bunei credinţe” din partea Federaţiei Ruse şi regimului de la Tiraspol 
de  a  respecta  mecanismele  internaţionale  deja  existente  de  consolidare  a  încrederii  şi 
securităţii. Astfel, toate tentativele inspectorilor internaţionali de a verifica în conformitate cu 
Tratatul FACE şi Documentul de la Vena forţele militare dislocate în regiunea Transnistreană 
au fost blocate cu acordul tacit sau cu încurajarea forţelor militare ale Federaţiei Ruse.



4. Proiectul oferea un statut egal Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi „Forţelor Armate 
ale Transnistriei”, ceea ce de fapt oferea legitimizare regimului de la Tiraspol şi conducea nu 
la soluţionarea conflictului dar la blocarea procesului de reglementare. 

5. Fezabilitatea. Proiectul a ridicat mai multe întrebări fără răspuns privind mecanismul de 
implementare şi garanţii. Experienţa precedentă demonstrase că OSCE nu are nici o influenţă 
asupra  liderilor  de  la  Tiraspol,  nu  poate  să  le  impună  nici  o  decizie,  orice  acţiune  de 
imiplementare fiind totalmente dependentă de buna voinţă a autorităţilor de la Tiraspol. Pe 
de altă parte, Federaţia Rusă, care rămânea în afara procesului de demilitarizare, demonstrase 
de nenumărate ori că nu este imparţială în acest conflict. 

Concluzii şi recomandări.

Consolidarea încrederii reciproce dintre părţile în conflict este un element cheie în procesul 
de soluţionare a conflictelor, iar utilizarea unor instrumente precum măsurile de consolidare 
a încrederii şi securităţii este un procedeu logic, tradiţional şi important în plan internaţional. 
Aceste măsuri sunt acţiuni care relevă dorinţa de cooperare şi formează baza unei cooperări 
continue,  ţintind  crearea  unor  condiţii  favorabile  pentru  succesul  eforturilor  politice  de 
soluţionare a conflictelor. 

Acordurile privind implementarea măsurilor de consolidare a încrederii şi securităţii necesită 
o elaborare minuţioasă şi selectare cu grijă a domeniilor şi acţiunilor concrete, o specificare 
detaliată   a  măsurilor  de  sprijin  şi  de  impunere,  o  luare  în  consideraţie  a  motivaţiilor 
principale  care  ar  determina  respectarea  angajamentelor  asumate.  Implementarea  acestor 
măsuri trebuie să se bazeze pe un mecanism imparţial care să asigure faptul că niciuna dintre 
părţi  nu va  obţine vre-un avantaj  în  defavoarea alteia.  Totodată,  aplicarea acestor  măsuri 
urmează a fi  corelată cu alte acţiuni din cadrul procesului  de soluţionare a conflictului  şi 
cadrul general de negocieri. 

În  procesul  de  soluţionare  a  conflictului  Transnistrean  nu  a  fost  înregistrate  schimbări 
pozitive în consolidarea securităţii nici la nivel regional, nici la nivel naţional, nici în zona de 
securitate.  Unul  dintre  motivele  acestui  eşec  este  şi  faptul  că  conceptul  de  măsuri  de 
consolidare a încrederii şi securităţii nu a avut o înţelegere ş dezvoltare suficientă. 

Din toată gama de asemenea măsuri pe care le prezintă experienţa internaţională participanţii 
la  procesul  de reglementare au examinat sau au folosit  numai unele,  care fiind rupte din 
context  şi  aplicate  separat  fără  adaptare  şi  fără  legătură  cu  logica,  condiţiile  concrete  şi 
situaţia  din  procesul  de  reglementare  a  conflictului  Transnistrean  au  eşuat.  Participarea 
pasivă a părţii moldoveneşti la acest proces, în mare măsură a afecta imaginea autorităţilor de 
la Chişinău, în special în ceea ce priveşte capacitatea de a analiza, evalua, dezvolta şi influenţa 
procesul de negocieri şi soluţionare a conflictului. În condiţiile în care Republica Moldova îşi 
doreşte o soluţionare cît mai urgentă şi cît mai onestă a conflictului Transnistrean această 
situaţie urmează a fi schimbată de urgenţă.


