
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
CONFLICTUL TRANSNISTREAN. ISTORIA ŞI CARACTERUL 

 
 
 
Fenomenul cunoscut sub denumirea de „conflictul transnistrean” este conflictul dintre proiectul de 

edificare a statului Republica Moldova în limitele frontierelor Republicii Sovietice Socialiste 

Moldoveneşti şi interesele neo-imperiale ale Federaţiei Ruse. 

 

Înţelegerea esenţei fenomenului cunoscut sub denumirea de „conflictul transnistrean” necesită 

cunoaşterea, analiza critică şi formularea unor atitudini personale raţionale şi argumentate faţă de unele 

evenimente şi perioade din trecutul istoric: 

- 16 mai 1812 : cedarea de către Imperiul Otoman a teritoriului dintre râurile Prut şi Nistru 

(„Basarabia”) Imperiului Rus; 

- 1812-1918 : politica promovată de Imperiul Rus în Basarabia; 

- 27 martie 1918 : unirea Basarabiei cu România; 

- 1918-1940 : politica promovată de România în Basarabia; 

- 23 august 1939 : pactul Ribentrop-Molotov; 

- 28 iunie 1940 :  preluarea controlului de către URSS asupra Basarabiei; 

- 1940-1991 : politica promovată de către URSS în raport cu Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească; 

 

Poziţiile antagoniste în perceperea evenimentelor şi perioadelor menţionate mai sus (lista nu este 

exhaustivă) au fost transferate, în ultimii ani de existenţă ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 

asupra proceselor politice în rezultatul cărora a fost declanşat „conflictul transnistrean”. 

 

Până în prezent printre locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru domină viziuni şi opinii diametral 

opuse asupra anumitor evenimente istorice. Este imposibil de vorbit despre consolidarea încrederii şi 

despre trasarea unui viitor comun pentru toţi locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului fără atingerea 

unui consens raţional asupra trecutului. Situaţia devine şi mai complicată din cauza faptului că 

majoritatea politicienilor şi a partidelor politice din Republica Moldova exploatează trecutul pentru 

mobilizarea propriului electorat, în acelaşi timp scindând societatea. Prin urmare, la momentul actual, 

funcţia de construire a consensului în societate trebuie să revină societăţii civile şi mass-media libere.  

 

 



   

 

 

Conflictul transnistrean este un conflict geo-politic. După colapsul URSS, republica autoproclamată din 

stânga Nistrului - „Republica Moldovenească Nistreană” - a devenit un instrument al Federaţiei Ruse de 

menţinere a controlului asupra Republicii Moldova. Între timp conflictul a generat interese economice 

specifice, cointeresate de păstrarea status-quo-ului. 

Republica Moldova este succesor de drept al fostei Republici Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM) – 

republică unională în componenţa Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). În ultimii ani de 

existenţă a URSS, clasa politică a RSSM s-a divizat cu privire la  două probleme fundamentale: 

- natura relaţiilor dintre Chişinău şi Moscova; 

- locul limbilor rusă şi română/moldovenească în domeniul public. 

 

Forţele politice care au preluat controlul în Chişinău pledau pentru separarea de URSS şi creşterea 

rolului şi statutului limbii române. Funcţionarii sovietici din stânga Nistrului (în special directorii 

întreprinderilor industriale), cu susţinerea unor cercuri influente de la Moscova, au creat la Tiraspol un 

centru alternativ de putere politică care dorea păstrarea URSS şi rolului limbii ruse în RSSM. 

 

În martie 1989 au fost publicate proiectele de legi „Cu privire la statutul limbii de stat a RSSM”, „Cu 

privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM” şi „Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti 

la grafia latină”. Aceste proiecte de legi au servit drept pretext pentru declanşarea unei campanii extrem 

de agresive împotriva adoptării lor. 

 

În centrele industriale din stânga Nistrului a început procesul de mobilizare politică a colectivelor de 

muncă a întreprinderilor industriale. La 11 august 1989, la Tiraspol, a fost constituit Consiliul Unificat al 

Colectivelor de Muncă (CUCM). Această organizaţie politică a jucat un rol important în derularea 

ulterioară ale evenimentelor în stânga Nistrului. CUCM şi-a exprimat neîncrederea în organele puterii 

centrale din RSSM, ameninţând cu declanşarea grevelor. Cerinţele politice înaintate de CUCM se 

reduceau la cererea statutului de limbă de stat şi pentru limba rusă. La 21 august 1989 au intrat în grevă 

primele trei uzine din Tiraspol. La 30 august 1989 au anunţat greve 179 de întreprinderi, majoritatea lor 

fiind concentrate la Tiraspol, Râbniţa şi Bender. 

La 31 august 1989, Sovietul Suprem din RSSM a adoptat o nouă legislaţie lingvistică, fără a ţine cont de 

revendicările formulate de CUCM. În stânga Nistrului a fost lansată campania de nesupunere legislaţiei 

lingvistice adoptate. La 13 septembrie 1989, în cadrul sesiunii a XII a Sovietului Orăşenesc Tiraspol, a fost 

anunţată ideea creării unei „republici autonome” în componenţa RSSM, cu includerea oraşelor Bender şi 

Bălţi. În octombrie 1989, a început să fie promovată intens ideea de constituire a „RASSN” (Republicii 

Autonome Sovietice Socialiste Nistrene). La 28 ianuarie 1990, la Tiraspol a avut loc un referendum în 

urma căruia s-a hotărât: 1) să se atribuie oraşului şi suburbiilor statut de teritoriu de sine stătător, cu 

dreptul de autofinanţare; 2) să se considere oportună intrarea în componenţa „RASSN” în cazul 

constituirii ei. Cu puţin timp înainte un referendum similar a avut loc în or. Râbniţa. 

În februarie-martie 1990 energia politică a fost canalizată în direcţia desfăşurării primelor alegeri 

democratice în componenţa Sovietului Suprem al RSSM. Aceste alegeri s-au desfăşurat pe întreg 



   

 

 

teritoriul RSSM, ceea ce a asigurat o reprezentare proporţională a populaţiei din raioanele de est ale 

RSSM în acest organ. Pentru un timp atenţia a fost sustrasă de la politica de boicotare a legislaţiei 

lingvistice şi de iniţierea ideilor separatiste. Aceasta s-a datorat şi faptului că majoritatea deputaţilor 

aleşi în circumscripţiile electorale din stânga râului Nistru nu susţineau aceste politici. 

Însă contrastul dintre deciziile adoptate de Sovietul Suprem al RSSM şi politicile promovate la nivel local 

în raioanele de est ale RSSM continua să se adâncească. În localităţile de pe malul stâng al Nistrului, în 

urma alegerilor din 25 februarie 1990 în sovietele locale, majoritatea mandatelor au fost obţinute de 

reprezentanţii CUCM şi de adepţi ai separatismului. Dacă, de exemplu, la 27 aprilie 1990 Sovietul 

Suprem al RSSM  adoptă noul drapel al Republicii Moldova, apoi, la 30 aprilie 1990, consiliile orăşeneşti 

din oraşele Tiraspol şi Bender adoptă decizia de nearborare a acestui drapel, şi de arborare în schimb, a 

drapelului URSS. Polarizarea politică continuă a provocat tensionarea spiritelor în societate pe ambele 

maluri ale Nistrului. În asemenea situaţie o parte din deputaţii aleşi în Sovietul Suprem în circumscripţiile 

din stânga Nistrului au încetat să participe la lucrările Sovietului Suprem. 

La 23 iunie 1990, Sovietul Suprem al RSSM a adoptat Declaraţia de Suveranitate. Declaraţia de 

suveranitate, adoptată în Republica Moldova în esenţă nu se deosebea de declaraţiile similare, adoptate 

în alte republici unionale. Însă, Republica Moldova s-a dovedit a fi mult mai vulnerabilă în raport cu 

centrul unional din cauza faptului că  în raioanele de est şi de sud au fost declanşate procese 

destabilizatoare pentru statalitatea Republicii Moldova. 

La 19 august 1990, la Comrat a fost  proclamată „Republica Sovietică Socialistă Găgăuză în componenţa 

URSS”. Iar la 2 septembrie 1990, la Tiraspol, a fost proclamată „Republica Sovietică Socialistă Nistreană 

în componenţa URSS”. Aceste proclamări nu aveau nici o putere juridică, pentru că contraveneau 

normelor Constituţiei URSS. Constituţia URSS prevedea dreptul republicilor unionale de a ieşi din 

componenţa URSS (art. 72). Însă, Constituţia URSS nu prevedea posibilitatea de constituire a unor noi 

republici unionale în baza teritoriilor republicilor unionale deja existente (art. 78-81).  Aceste „republici” 

„în componenţa URSS” au fost create în calitate de instrument de şantaj asupra Republicii Moldova 

deoarece centrul unional dorea ca RSSM să rămână în componenţa URSS, semnând noua redacţie a 

Tratatului Unional. 

Deciziile de proclamare a celor două „republici” a declanşat concurenţa între două procese politice 

antagoniste. Pe de o parte, Republica Moldova încerca să creeze nişte structuri de stat reale pe întreg 

teritoriu al RSSM, inclusiv în raioanele de est.  Pe de altă parte, în localităţile din stânga Nistrului a fost 

declanşat procesul de anihilare prin violenţă a oricărei opoziţii politice faţă de ideea separatismului şi de 

distrugere ale fragilelor structuri de stat ale Republicii Moldova. Conducerea Republicii Moldova a fost 

surprinsă de această evoluţie a evenimentelor. Încercările de a iniţia dialogul cu populaţia din stânga 

Nistrului au fost lipsite de consecvenţă şi evident întârziate. Pe când încercările de ai proteja pe 

susţinătorii integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova din raionul Dubăsari, în condiţii neelucidate 

până-n prezent,  s-au soldat cu primele victime la 2 noiembrie 1990.  

 



   

 

 

 

  „Ameninţarea română” / Românofobia 

Regimul sovietic, dorind să justifice existenţa RSSM şi să consolideze „naţiunea socialistă 

moldovenească”, diferită de naţiunea română, care vorbea „limba moldovenească”, diferită de cea 

română, a promovat consecvent românofobia în rândul populaţiei din RSSM. Această politică s-a dovedit 

a fi deosebit de eficientă în centrele industriale din stânga râului Nistru şi printre populaţia vorbitoare de 

limbă rusă în ansamblu.  

Factorul românofobiei a fost exploatat la maximum de adepţii menţinerii RSSM în componenţa URSS. 

Căderea „cortinei de fier” între RSSM şi România, după înlăturarea regimului lui Ceauşescu (decembrie 

1989) i-a entuziasmat pe adepţii unirii cu România şi, totodată, a provocat un val de isterie românofobă 

în centrele industriale din stânga Nistrului. 

Unirea malului drept al Republicii Moldova cu România a fost speculată pe parcursul întregii perioade de 

existenţă a problemei transnistrene de către liderii autoproclamaţi de la Tiraspol pentru a menţine frica, 

suspiciunile şi neîncrederea în rândul populaţiei de pe malul stâng al Nistrului. Frica faţă de unirea cu 

România, amplificată de politica de dezinformare promovată în stânga Nistrului, a fost folosită pentru 

consolidarea oponenţilor re-integrării Republicii Moldova. 

Trebuie să menţionăm faptul că un asemenea plan nu a existat niciodată, totul limitându-se la sloganuri 

şi emoţii din parte unei părţi a forţelor politice şi a cetăţenilor. În baza libertăţilor democratice aceştia au 

avut şi au dreptul la aceasta. De la începutul anilor 90 (când această idee era destul de populară) şi până 

în prezent, pentru partidele din Republica Moldova care au susţinut deschis sau voalat ideea unirii cu 

România au votat nu mai mult de 20% din alegători. 

   

  „Poporul transnistrean” 

În raioanele de est ale Republicii Moldova s-a constituit un regim politic autoritar şi un spaţiu 

informaţional cenzurat şi închis. Regimul din regiunea transnistreană a depus eforturi maxime pentru a 

prezenta Republica Moldova în termeni cât mai negativi, folosindu-se de clişee primitive şi false - „ţară-

agresor”, „ţară care va dispărea inevitabil în urma unirii cu România” etc. 

Pretinsul specific al „poporului transnistrean” se bazează pe şovinismul velicorus şi xenofobie 

(românofobie). Folosindu-se de politici similare aplicate în fosta URSS, regimul de la Tiraspol 

promovează crearea unei „noi entităţi istorice” - „poporul transnistrean”, continuând politica promovată 

de URSS de rusificare şi cultivare a moldovenismului anti-românesc.  În „Republica Moldovenească 

Nistreană”, timp de peste 20 de ani, este promovată politica de „genocid etno-cultural” în raport cu 

elevii din şcolile cu predare „în limba moldovenească cu grafie chirilică”. 

 



   

 

 

 

Pentru Republica Moldova soluţionarea conflictului transnistrean  înseamnă: 

- Înlăturarea factorilor care au provocat conflictul; 

- Reintegrarea ţării în limitele frontierelor ei de la 1 ianuarie 1990. 

 

Pentru autorităţile autoproclamate din Tiraspol soluţionarea conflictului transnistrean înseamnă: 

- Recunoaşterea independenţei autoproclamatei „Republici Moldoveneşti Nistrene”; 

- Înlăturarea „ameninţării române”. 

 

În prezent este evident că nu există nici o justificare de ordin juridic, etnic sau religios a existenţei unei 

republici autoproclamate în stânga Nistrului. Însă, multiplele greşeli, comise de guvernările de la 

Chişinău, fenomenul corupţiei şi lipsa voinţei politice în raport cu problema transnistreană, influenţează 

negativ perspectiva de re-integrare a Republicii Moldova în limitele frontierelor recunoscute de 

comunitatea internaţională. 
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