
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
CONFLICTUL TRANSNISTREAN. ACTORI EXTERNI 

 

 

O soluție finală pentru conflictul transnistrean va trebui să aibă, inevitabil, acceptul actorilor externi. 
Principalii actori internaționali implicați în reglementarea conflictului transnistrean sunt părţi ale 
procesului de negociere în formatul  5+2.  

 

Formatul de negocieri “5+2” include:  

a) negociatorii  

1. din partea autorităților constituționale ale Republicii Moldova,  

2. din partea autorităților autoproclamate de la Tiraspol,  

b) mediatorii  

3. din partea Federației Ruse,  

4. din partea Ucrainei,  

5. din partea OSCE,  

c) observatorii  

1. din partea Uniunii Europene,  

2. din partea Statelor Unite ale Americii. 

 

Republica Moldova a fost nevoită să internaționalizeze la maximum procesul de negocieri, pentru a evita 
pe viitor „formule surpriză” de tipul Memorandumului Kozak. 

Nici un actor extern nu neagă la nivel de declarații oficiale integritatea teritorială a Republicii 
Moldova. 

 

 

 



   

 

 

Federația Rusă 

Este binecunoscut faptul că Federația Rusă controlează și întreține regimul de la Tiraspol. Regimul 

anticonstituţional din raioanele de est ale Republicii Moldova supravieţuieşte graţie suportului politic, 

financiar, informațional și militar din partea Federaţiei Ruse.  

Republica autoproclamată din stânga Nistrului - “Republica Moldovenească Nistreană” - a devenit un 

instrument al Federației Ruse de menținere a controlului geopolitic asupra Republicii Moldova, cu scopul 

de a bloca orice tendinţe de integrare euro-atlantică. În acelaşi timp, aceasta este o punte de realizare a 

scopurilor strategice mai vaste ale Federaţiei Ruse în regiune. 

În contextul conflictului transnistrean, Federația Rusă se manifestă de facto în trei ipostaze: 

- parte în conflict 

- mediator 

- garant al viitoarei soluționări 

Totuşi, la nivel oficial, Federaţia Rusă afirmă că ea nu este parte în conflict, părţile în conflict fiind 

Republica Moldova și „Republica Moldovenească Nistreană”, care sunt şi părți egale în procesul de 

negocieri. 

Rolul Federaţiei Ruse în conflictul transnistrean a căpătat o apreciere juridică în Decizia Curţii Europene 

pentru Dreptului Omului  în cazul „Ilaşcu şi alţii împotriva Moldovei şi Rusiei” (8 iulie 2004). 

Federaţia Rusă vede soluţionarea conflictului transnistrean prin oferirea regiuneii transnistrene a unui 

statut special, în cadrul unui stat unitar, integru teritorial și neutru din punct de vedere militar. 

Poziția Federației Ruse cu privire la soluționare conflictului transnistrean este reflectată în așa-numitul 

Memorandum Kozak (semnarea căruia a eșuat la 25 noiembrie 2003 în urma presiunilor din partea 

partenerilor și organizațiilor internaționale – SUA, UE și OSCE). Memorandumul Kozak propunea 

modificarea formei de organizare statală a Republicii Moldova, dintr-un stat unitar într-un stat federativ, 

în care subiecții federației - „Republica Moldovenească Nistreană” și Unitatea Teritorială Autonomă 

Găgăuzia - urmau să joace un rol dominant în raport cu “restul teritoriului” “Republicii Federale 

Moldova”. „Republica Moldovenească Nistreană” trebuia să primească drept de veto asupra tuturor 

reformelor noului stat federativ. Versiunea finală a Memorandumului Kozak prevedea staționarea 

trupelor ruse pe teritoriul viitoarei “Republici Federative Moldova” până la demilitarizarea completă a 

statului. De fapt, modelul de organizare statală propus în Memorandumul Kozak reprezenta o 

confederație. 

Federaţia Rusă este sfidează statutul de ţară suverană şi neutră al Republicii Moldova, menţinând ilegal 

contingentul său militar pe teritoriul Republicii Moldova. Aproximativ 1500 de trupe ruse (inclusiv un 

contingent de 400 de militari ai forţelor pacificatoare), precum şi un larg depozit de muniţii, staţionează 

pe teritoriul Republicii Moldova. Federaţia Rusă a refuzat îndeplinirea angajamentelor luate la summitul 

OSCE din 1999 de a-şi retrage trupele din Republica Moldova. Actualmente, în ceea ce priveşte 



   

 

 

retragerea trupelor rusești, Federaţia Rusă insistă pe Declarația de la Moscova din martie 2009 care 

stipulează că retragerea trupelor rusești va avea loc după reglementarea definitivă a conflictului 

transnistrean. 

Regiunea transnistreană, în calitatea sa de teritoriu văzut la Moscova ca unul locuit de populație rusă, 

poate deveni un factor important în politica internă rusească. Deciziile cu privire la regiunea 

transnistreană comportă riscuri politice, putând genera acuzații referitoare la incapacitatea de a apăra 

drepturile compatrioților ruși. 

Interferența Federației Ruse este resimțită și prin intermediul mass-media ruseşti care, de cele mai 

multe ori, susține aspirațiile separatiste ale autorităților autoproclamate din Tiraspol, conform căreia 

regiunea transnistreană va reuși definitiv să se despartă de Republica Moldova și eventual să intre în 

componența Federației Ruse. 

 

  Ucraina 

Ucrainei îi revine un rol-cheie în procesul de soluționarea a conflictului transnistrean. Importanța 

Ucrainei este de natură geografică – numai prin teritoriul Ucrainei oamenii și bunurile pot ajunge în 

regiunea transnistreană, fără a fi nevoiți să traverseze frontierele controlate de către Republica 

Moldova. In conditiile in care autoritățile din Republica Moldova nu pot controla o parte semnficativa a 

frontierei estice (452 km), Ucraina se află în poziția de a decide dacă sprijină sau nu inițiativele 

Chișinăului. 

Ucraina permite automobilelor cu numere de înregistrare transnistrene să intre pe teritoriul său. 

Deasemenea Ucraina permite exportul mărfurilor din Ucraina prin segmentul frontierei moldo-

ucrainene controlat de către regimul autoproclamat din regiunea transnistreană. 

Misiunea EUBAM, in cadrul careia grănicerii celor două state patrulează împreună frontiera comună cu 

scopul de a combate criminalitatea transfrontaliere este un pas pozitiv in directia cooperarii dintre 

Republica Moldova si Ucraina pentru solutionarea conflictului transnistrean. 

Deși teritoriul din stânga Nistrului a făcut parte din teritoriul Ucrainei Sovietice (la 12 octombrie 1924, la 

Harkov, a fost proclamată constituirea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti în 

componenţa Ucrainei), Ucraina nu a negat niciodată integritatea teritorială a Republicii Moldova. 

Ucraina consolidează factorul etnic ucrainean în regiunea transnistreană. Mai mulţi locuitori din 

Transnistria primesc cetăţenia (paşapoarte) ucraineană. În situaţia când Constituţia Ucrainei nu admite 

cetăţenie dublă, această politică poate crea probleme suplimentare în perspectiva reîntregirii Republicii 

Moldova. 

Ucraina poate folosi reglementarea conflictului transnistrean ca monedă de schimb în relația cu 

Federația Rusă, în schimbul unor concesii economice. 

 



   

 

 

În perspectivă, rolul Ucrainei în soluţionarea conflictului Transnistrean va fi determinat de ritmul 

apropierii ei de Uniunea Europeană şi NATO. 

Fluxul de contrabandă în și dinspre regiunea transnistreană la frontiera cu Ucraina este posibil doar cu 

implicarea funcţionarilor şi politicienilor sus-puşi din Ucraina. Corupţia clasei politice din Ucraina, 

interconectată cu corupția clasei politice din Republica Moldova, constituie un factor nociv care în mare 

parte anihilează eforturile în direcţia soluţionării conflictului. 

 

  Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa (OSCE) 

OSCE și-a început misiunea în Republica Moldova în 1993, implicându-se activ în procesul de soluționare 

a conflictului transnistrean în calitate de mediator.  

În prezent, Misiunea OSCE implementează activ programe de consolidare a încrederii între cele două 

maluri ale Nistrului, atât la nivel de oficiali înalți cât și la nivel de contacte umane.  În același timp, 

prezența Misiunii OSCE reduce eventualele riscuri legate de acțiuni imprevizibile în zona de securitate.  

Totuși, capacitatea OSCE de a juca un rol decisiv în reglementarea conflictului transnistrean este limitată 

și se datorează într-o mare măsură mecanismului decizional al organizației.   Orice propunere în cadrul 

întrunirilor oficiale ale OSCE trebuie să fie adoptată prin consens. Aceasta define foarte dificil în 

condițiile în care fiecare stat membru are drept de veto.  

Federația Rusă blochează tentativele de adoptare a rezoluțiilor OSCE în susținerea Republicii Moldova, în 

special cu referire la angajamentul Federației Ruse de a-și evacua potențialul militar de pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

 

În timpul consultărilor de la Odessa, din 27-28 septembrie 2005, dintre reprezentanții părților în conflict 

și mediatorilor, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au fost invitate să participe în calitate de 

observatori. Statutul de observatori al UE și SUA a fost stabilit în conformitate  cu protocolul OSCE cu 

privire la drepturile și responsabilitățile observatorilor în procesul de negocieri. 

Iniţial Republica Moldova îşi dorea ca UE şi SUA să fie acceptate ca membre cu drepturi depline. Însă 

partea moldovenească s-a declarat mulţumită de noul format de negocieri pe care l-a numit „un succes”. 

  Uniunea Europeană (UE) 

UE a început să se implice în procesul de soluționare a conflictului transnistrean de la începutul anilor 

2000. Totuși, UE a devenit mai activă odată cu aderarea României, când Republica Moldova a devenit 

stat vecin al UE. Evident, UE nu își dorește un conflict nesoluționat la frontiera sa, care ar putea genera 

instabilitate în regiune. 

 



   

 

 

UE oferă Republicii Moldova un suport generos pentru reformarea societăţii în direcţia consolidării 

statului de drept, respectării drepturilor fundamentale ale omului și reintegrării. În urma prevederilor 

din Planurile de Acţiuni UE-Ucraina şi UE-Republica Moldova a devenit posibilă funcţionarea Misiunii UE 

de Asistenţă la Frontiera moldo-ucraineană (EUBAM). Începând cu 2005, EUBAM susține monitorizarea 

frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina pe secțiunea care nu este controlată de către autoritățile 

din Chișinău, cu scopul de a combate contrabanda prin regiunea transnistreană.  

UE este donatorul principal pentru realizarea măsurilor de consolidare a încrederii şi de antrenare ale 

diferitor segmente ale populaţiei din stânga Nistrului în proiecte comune cu populația de pe malul drept 

al Nistrului.  

În cazul dacă Republica Moldova va fi capabilă să profite de oportunităţile oferite de procesul de 

implementarea standardelor europene, aceasta va ajuta Republica Moldova să devină atractivă pentru 

populaţie din raioanele de est. 

  Statele Unite ale Americii (SUA) 

SUA susțin integritatea teritorială a Republicii Moldova, fără ca problema conflictului din raioanele de 

est ale Republicii Moldova să devină o prioritate în dialogul dintre Washington și Moscova.  

La nivel oficial SUA și-au manifestat suportul pentru soluționarea conflictului nu în orice termeni, ci în 

termenii stabiliți de Chișinău, „care ar păstra suveranitate și integritatea teriorială a Republicii Moldova 

în cadrul frontierelor ei recunoscute internațional”.  De asemenea, SUA susțin evacuarea trupelor 

militare prezente ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. 

 
 
 
 

Acest rezumat informativ a fost realizat în cadrul proiectului  „Consolidarea capacităţilor mass-media din Republica Moldova de a reflecta şi 
monitoriza reformele din sectorul de securitate şi procesul de soluţionare a conflictului transnistrean”, implementat de Institutul de Politici 
Publice cu suportul financiar al National Endowment for Democracy. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al National Endowment for Democracy. 


