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Radu Vrabie

Începutul  rela iilor  moldo-comunitare.  Fără  perspective  de  integrare,ț  
fără implicare în conflictul transnistrean

Istoria rela iilor dintre Republica Moldova i UE a început la 28 noiembrie 1994 când aț ș  

fost semnat Acordul de Parteneriat şi Cooperare, acord care a intrat în vigoare la 1 iulie 

1998 pe o perioadă de 10 de ani. Chiar dacă la acel moment, integrarea europeană nu 

reprezenta o direcţie strategică a politicii externe moldoveneşti semnarea lui a însemnat 

creşterea  ponderii  calităţii  de  actor  internaţional  a  Republicii  Moldova1.  După  1998, 

Chişinăul a devenit mult mai activ în relaţiile cu comunitatea europeană în elegând rolulț  

crescând al acesteia dar şi succesele pe care le aveau statele din Europa Centrală şi 

statele baltice. Încercarea autorităţilor moldoveneşti de a se apropia de spaţiul Europei 

de Sud Est ca o anticameră pentru aderarea europeană a avut parţial succes când la 28 

iunie 2001, Republica Moldova a fost acceptata în cadrul Pactului de Stabilitate a Europei 

de  Sud  Est.  Totuşi,  intrarea  ei  a  fost  condiţionată  de  ne-discutarea  problemei 

transnistrene şi de ne-abordarea integrării europene. Astfel, se poate observa că prima 

perioadă de cooperare moldo-comunitară a fost diferită de cea a altor state din Europa 

fostului lagăr socialist, iar Republicii Moldova i s-a dat rolul unui stat post sovietic. Este 

adevărat  că  şi  Republica  Moldova,  având  o  problemă  teritorială  nesoluţionată  nu  a 

acordat eforturi  suficiente pentru a demara procesul de integrare europeană ca alte 

state din Europa Centrală şi de Est.

Venirea la conducerea Republicii Moldova, a Partidului Comuniştilor în februarie 2001 a 

însemnat  o  perioadă  de  stagnare  în  relaţiile  cu  UE.  Liderul  comuniştilor,  Vladimir 

Voronin,  a  fost  preocupat  mai  mult  de  reintegrarea  Republicii  Moldova  cu   ajutorul 

Federaţiei Ruse şi prin dialogul direct cu liderul de la Tiraspol. Voronin nu a acordat o 

importanţă specială relaţiilor cu UE spunând la acel moment că „Republica Moldova are 

probleme  imediate  de  rezolvat,  iar  cele  din  viitorul  mai  depărtat   vor  fi  rezolvate 

atunci”2.  În  scurt  timp  însă,  relaţiile  sale  cu  Smirnov  s-au  deteriorat,  iar  Rusia  s-a 

1 Evoluţia Politicii Externe a Republicii Moldova (1998-2008), disponibil la http://ape.md/lib.php?l=ro&idc=156
2 Interviu Vladimir Voronin la Radio România, Aprilie 2001
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dovedit a fi un partener destul de complicat. Rugat de Voronin să se implice personal în 

rezolvarea  definitivă  şi  viabilă  a  conflictului  transnistrean,  Preşedintele  rus  Vladimir 

Putin l-a desemnat pe unul din apropiaţii săi, Dmitri Kozak, să se ocupe de acest subiect. 

Procesul  pregătirii  documentului  înainta  foarte  repede,  conducerea  moldovenească 

acceptând clauze care transformau Republica Moldova într-un stat nefunc ional. Totu i,ț ș  

în  noaptea  de  dinaintea  semnării,  în  documentul  propus  de  Kozak  (numit  iș  

Memorandumul Kozak) au apărut puncte referitoare la sta ionarea trupelor ruse ti pe unț ș  

termen îndelungat, iar Vladimir Voronin sub presiunea factorilor interni i mai ales celorș  

externi  a refuzat să semneze acel  document. A fost  practic pentru prima dată când 

oficialii de la Bruxelles au avut o reac ie i o implicare directă la evenimentele din jurulț ș  

problemei transnistrene. Reac ia Moscovei nu a întârziat să apară, în scurt timp rela iileț ț  

dintre cele două state practic au înghe at, iar pe parcurs, Republica Moldova a avut deț  

suferit economic în urma sanc iunilor impuse de către Federa ia Rusă. Rămas fără sprijinț ț  

rusesc,  de  care  a  beneficiat   la  venirea  sa  la  putere,  i  aflat  în  prag  de  alegeri,ș  

Pre edintele Voronin a ales/fost nevoit să coopereze mai strâns cu UE.ș

Planul de Ac iuni Uniunea Europeană – Republica Moldova (PAUERM)ț

În mai 2004, UE s-a extins cu zece noi state, în special din fostul lagăr socialist (Polonia, 

Ungaria,  Cehia,  Slovacia,  Slovenia)  i  din  fostul  spa iu  sovietic  (Estonia,  Letonia  iș ț ș  

Lituania). Totodată, era clar că într-un viitor apropiat la UE vor adera i  România iș ș  

Bulgaria (lucru care s-a produs în ianuarie 2007). Aceasta a apropiat UE de unele state cu 

democra ie firavă (printre care i Republica Moldova) fa ă de care trebuia să se găseascăț ș ț  

o nouă abordare.

Noua  abordare  a  fost  numită  Politica  Europeană  de  Vecinătate  (PEV),  iar  obiectivul 

acesteia  a  fost  de  a  ajuta  statele  din  vecinătate,  care  la  acel  moment  nu  aveau 

perspective de integrare pe termen mediu, i  de a le  oferi  posibilitatea acestora săș  

participe  la  activită ile  UE  prin  intermediul  unei  colaborări  mai  strânse  în  domeniulț  

politic i economic. Republica Moldova a aderat i ea la PEV, iar pe fundalul rela iilorș ș ț  

proaste cu Rusia, integrarea europeană a devenit, brusc, o prioritate pentru guvernarea 

de atunci.
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Moldova a fost invitată să participe la PEV în septembrie 2003, iar în timpul vizitei la 

Chișinău a Comisarului European pentru Extindere, Gunter Verheugen, peste câteva luni, 

acesta invită autorită ile moldovene ti să elaboreze un Plan individual de acţiuni, careț ș  

urmează să ţină cont de specificul, capacităţile şi problemele Republicii Moldova şi care 

va defini obiectivele cooperării Republicii  Moldova cu UE. În acelaşi timp, Verheugen 

constată că politica de vecinătate a UE nu presupune aderarea statelor vecine la UE, dar 

că aceasta „nu închide uşa pentru aspiraţiile europene ale oricărei dintre ţările vecine”3. 

Un  lucru  important  este  că  în  cadrul  PEV  se  menţiona  şi  despre  „Continuarea 

angajamentului  puternic  al  UE  de  a  susţine  soluţionarea  conflictului  transnistrean, 

utilizând instrumentele aflate la dispoziţia UE  şi în strânsă consultare cu OSCE. UE este  

gată  să  examineze  căile  de  a-şi  consolida  mai  departe  angajamentul”4,  astfel 

menţionându-se despre dorinţa UE de a se implica mai activ în soluţionarea conflictului 

transnistrean.

În  urma  a  patru  runde  de  negocieri  asupra  Planului  individual  de  Acţiuni  UE  –  RM, 

desfăşurate pe parcursul anului 2004, acesta este aprobat de către Comisia Europeană la 

9  decembrie  2004 şi  semnat  de către  părţi  la  11  februarie 2005,  în  plină  campanie 

electorală. Acest lucru a contribuit i la „ lefuirea” imaginii Partidului Comuniştilor careș ș  

din partid de orientare pro-rusă a devenit brusc partid pro-european.

După  victoria  Partidului  Comuniştilor  din  6  martie  2005,  Parlamentul  moldovean  a 

adoptat unanim la 24 martie 2005, Declaraţia cu privire la parteneriatul politic pentru 

realizarea obiectivelor integrării europene. “Noi pornim de la faptul că dezvoltarea de 

mai  departe  a  Republicii  Moldova  nu  poate  fi  asigurată  decât  prin  promovarea 

consecventă  şi  ireversibilă  a  cursului  strategic  spre  integrarea  europeană,  spre  

soluţionarea  paşnică  şi  democratică  a  problemei  transnistrene,  spre  funcţionarea 

eficientă a instituţiilor democratice şi garantarea drepturilor minorităţilor naţionale.  

Realizarea  acestor  sarcini  este  posibilă  în  condiţiile  unei  cooperări  responsabile  a  

puterii şi opoziţiei, ale stabilităţii vieţii politice interne, ale unor garanţii democratice 

pentru  dezvoltarea  liberă  a  mijloacelor  de  informare  în  masă  şi  ale  unei  asigurări  

3 http://www.undp.md/border/Download/Planul_de_Actiuni_RM-UE.pdf
4 http://www.e-democracy.md/files/ghid-ue-rm-ro.pdf
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riguroase a independenţei Republicii Moldova în relaţiile ei reciproce cu statele vecine”5

.

De asemenea, este important de menţionat că în Planul Individual de Acţiuni Republica 

Moldova acordă o atenţie sporită eforturilor de soluţionare a conflictului transnistrean şi 

prevede participarea UE la acestea recunoscând indirect că problema transnistreană este 

un obstacol major pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Iar peste o lună, la 23 martie 

2005,  diplomatul  olandez  Adriaan  Jacobovits  de  Szeged  a  fost  numit  Reprezentant 

Special al UE în Moldova. Mandatul Reprezentantului Special era bazat pe obiectivele 

politice ale UE în Moldova, iar principala sarcină a acestuia era de a întări contribuţia UE 

la reglementarea conflictului transnistrean în conformitate cu obiectivele politice ale UE 

şi în cooperare cu OSCE. 

În  cadrul  vizitei  sale  la  Chişinău  din  11-12 aprilie 2005, Adriaan Jacobovits de Szeged 

a declarat că, deşi Uniunea Europeană nu dispune de un plan concret de reglementare a 

diferendului, este dispusă totuşi să vină cu unele propuneri care pot fi utile şi a asigurat 

că UE va susţine orice  plan  privind  soluţionarea  diferendului  transnistrean,  care  va 

conţine  delimitarea  eficientă  şi  funcţională  a  atribuţiilor  între  centru   şi   periferii, 

indiferent  de  principiul  ce  va  sta  la  baza  reglementării - federaţie, autonomie etc.6 

Totuşi,  primul  document  apărut  a  fost  a  inţiativa  Preşedintelui  ucrainean  Viktor 

Iu cenko. În timpul vizitei sale la Chişinău pe 22 aprilie 2005, acesta a prezentat apteș ș  

principii generale sub genericul „Spre reglementare prin democratizare“, care urma să 

formeze scheletul viitoarei reglementări transnistrene:

• asumarea   de   către   administraţia   de   la   Tiraspol   a   angajamentelor  de 

democratizare a societăţii, de dezvoltare a societăţii civile şi a multipartidismului; 

• organizarea  în  cel  mai  scurt  timp a  unor  alegeri  libere  şi  corecte  în  Sovietul 

Suprem de la Tiraspol, ca organ reprezentativ al regiunii, „în condiţiile de drept 

prevăzute de statutul Transnistriei“; 

5 Ibidem
6 Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană, disponibil la http://www.e-democracy.md/publications/reglementarea-
transnistreana/
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• asigurarea monitorizării acestor alegeri de către UE, OSCE, Consiliul Europei, Rusia 

şi SUA, alături de Ucraina; 

• implicarea mai activă a UE şi SUA în procesul de reglementare; 

• transformarea  actualului  format  al  operaţiunii  de  pacificare  într-un  mecanism 

internaţional de observatori militari şi civili sub egida OSCE, care să presupună 

prezenţa unui număr mai mare de militari ucraineni şi transnistreni; 

• organizarea  unei  misiuni  internaţionale  de  inspectare  a  întreprinderilor  din 

complexul militar-industrial din regiune; 

• desfăşurarea  unei  misiuni  OSCE  de  scurtă  durată  de  monitorizare  a  frontierei 

moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean.7 

Pe 16-17 mai 2005, la Vinniţa, a avut loc o nouă rundă de consultări  în cadrul procesului 

de reglementare  a  problemei  transnistrene,  care  a  avut  drept scop discuţia  planului 

ucrainean ce a fost făcut public 20 mai 2005. Deşi iniţial partea moldovenească a avut 

rezerve faţă de acest plan, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 10 iunie 2005 o 

Declaraţie  cu  privire  la  planul  de  reglementare  transnistreană, propus de Ucraina, şi 

două apeluri către comunitatea internaţională referitoare la criteriile de democratizare, 

principiile şi condiţiile de demilitarizare a regiunii transnistrene a Republicii Moldova.

Pe 22 iulie 2005 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în a doua lectură, Legea cu 

privire  la  prevederile  de  bază  ale  statutului  juridic  special  al  regiunii  transnistrene. 

Proiectul de lege a fost prezentat de preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin şi 

conţinea prevederi asupra cărora au convenit membrii unei comisii parlamentare ad-hoc 

cu participarea reprezentanţilor tuturor fracţiunilor din legislativ. 

Potrivit  legii  adoptate,  care  este  în  vigoare i în  prezent,  regiunea transnistreanăș  

este o unitate teritorial-administrativă în componenţa Republicii Moldova, exercitându-şi 

împuternicirile  în  conformitate  cu  prevederile  constituţionale  ale  acesteia.  În 

componenţa autonomiei transnistrene vor intra doar localităţile care vor accepta acest 

lucru  prin  referendum. Autonomia transnistreană urmează să  fie  reprezentată  de  un 

parlament local, care se va numi Consiliu Suprem. Primele alegeri în acest organ vor fi 
7 Ibidem
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organizate de OSCE, dar acestea vor avea loc doar după evacuarea trupelor ruse, după 

demilitarizarea şi democratizarea regiunii.8 Trebuie de menţionat că adoptarea acestei 

legi era în deplină concordanţă cu planul ucrainean.

Deşi  această  lege  a  fost  adoptată  cu  unanimitate  de  voturi  de  către  Parlamentul 

Republicii Moldova, aceasta a fost dur criticicată de către autorităţile Federaţiei Ruse şi 

de către administraţia de la Tiraspol care s-a folosit de acest prilej pentru a torpila din 

nou procesul de reglementare. Pentru Rusia, ne-aprobarea planului Iu cenko însemna şiș  

păstrarea pîrghiilor de influenţă în regiune.

UE parte a procesului de negocieri. Formatul 5+2

În scurt timp, la 27 –  28 Septembrie 2005, la Odessa, UE şi  SUA au fost invitate să 

participe în calitate de observatori, astfel formatul de negocieri primind denumirea de 

5+2.  Această  nouă  calitate  a  permis  UE  să  joace  un rol  mai  important  în  problema 

transnistreană.  Totuşi,  este  important  de  menţionat  că  iniţial  Republica  Moldova  îşi 

dorea ca UE şi SUA să fie acceptate ca membre cu drepturi depline, lucru menţionat de 

către Vladimir Voronin, care chiar ameninţa că procesul de negocieri nu va avansa dacă 

acestea  nu  vor  primi  această  calitate.  După  aceea  însă  partea  moldovenească  s-a 

declarat mulţumită de noul format de negocieri pe care l-a numit un succes rîvnit de 

mult timp.

Cu toate că Rusia şi administraţia de la Tiraspol au încercat să submineze rolul celor doi 

noi actori în formatul de negocieri, implicarea lor, în special a UE, a ajutat foarte mult 

la  internaţionalizarea  conflictului  transnistrean.  Dacă  SUA  implicată  într-o  serie  de 

conflicte din Orientul Mijlociu pare mai degrabă interesată doar de dimensiunea militară 

şi de securitate a conflictului, nefiind destul de activă în procesul politic, UE a devenit 

un actor activ care a contribuit la rezolvarea unor situaţii tensionate în cadrul procesului 

de negocieri. 

Trebuie de menţionat că procesul de negocieri în format nou a avut doar cîteva runde de 

negocieri  în  2005  şi  februarie  2006.  Chişinăul  şi  Tiraspolul  se  învinuiesc  reciproc  de 

8 Ibidem
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încetarea negocierilor, Tiraspolul invocînd faptul că negociatorul Chişinăului de atunci, 

Vasilii Şova, a fost acel care a părăsit masa de negocieri. Totuşi se pare că motivul a fost 

legat  de  introducerea  Misiunii  de  Asistenţă  la  Frontiera  Moldo  -  Ucraineană  şi  de 

întroducerea noului regim de frontieră moldo-ucrainean, pe care Tiraspolul şi Moscova l-

au tratat drept blocadă economică. De atunci pînă în prezent formatul 5+2 a fost inactiv, 

iar părţile s-au întîlnit doar în format neoficial, la consultări. Abia la întîlnirea din 22 

septembrie 2011 la Moscova s-a luat decizia de  a relua negocierile în format oficial, 

după o pauză de cinci ani.

Cel mai important succes realizat de către UE în reglementarea conflictului transnistrean 

este legat de securizarea frontierii, instituirea Misiunii EUBAM, lucru care este apreciat şi 

la Chişinău şi la Tiraspol, chair dacă au la bază înţelesuri diferite. Misiunea a fost lansată 

drept răspuns la o scrisoare comună din partea Preşedinţilor moldovean şi ucrainean, 

Vladimir Voronin şi Viktor Iuşcenko, din 2 iunie 2005, în care aceştia solicitau sprijinul UE 

pentru  consolidarea capacităţii  de  gestionare  a  frontierei  şi  instituirea unui  „control 

vamal internaţional” la hotarul moldo-ucrainean.

În urma semnării  unui Memorandum de Înţelegere dintre UE, Ucraina şi Moldova la 7 

octombrie 2005, Misiunea de asistenţă la frontieră în Ucraina şi Moldova a fost lansată la 

30 noiembrie 2005.

Iniţial, misiunea a fost lansată pentru doi ani, cu un buget de circa 20 milioane euro şi cu 

un  contingent de circa 50 de experţi europeni în probleme vamale şi poliţie de frontieră. 

În urma activităţii de succes a misiunii, mandatul acesteia a fost extins deja de două ori 

(odată în 2007 i din nou în 2009), mandatul curent expirând la 30 noiembrie 2011. Deș  

asemenea, contingentul misiunii a fost extins la peste 200 de experţi. Misiunea a sporit 

capacitatea  de  analiză  a  riscurilor  şi  a  securităţii  frontierei.  De  asemenea  a  fost 

consolidată  cooperarea  dintre  organele  de  resort  din  Moldova  şi  Ucraina,  precum şi 

dintre acestea şi organele europene competente.

Important  este  şi   faptul   că   misiunea  a   contribuit   la   punerea în  aplicare şi 

funcţionarea regimului vamal unic instituit de Moldova şi  Ucraina la frontiera moldo-

ucraineană din 3 martie 2006. Acesta a fost instituit în urma semnării de către premierii 

moldovean  şi  ucrainean  a  unei  Declaraţii  Comune   (Tarlev  –  Yekhanurov),  la  30 
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decembrie 2005, cu  privire  la  unificarea  procedurilor  vamale  aplicate  la  frontiera 

moldo-ucraineană, inclusiv  segmentul  transnistrean. Potrivit  regimului  vamal unificat, 

doar mărfurile însoţite de documentele vamale oficiale ale Republicii Moldova pot trece 

frontiera moldo-ucraineană, ceea ce a făcut necesară înregistrarea agenţilor economici 

transnistreni în organele de resort ale RM. 

Autorităţile  moldovene  au  introdus  proceduri  simplificate  de  înregistrare provizorie 

a agenţilor economici transnistreni la Camera Înregistrării  de  Stat  şi  de  rambursare 

către  ace tia   a  taxelor  vamale.  Misiunea  EUBAM a  facilitat  legitimarea  activităţilorș  

comerciale ale agenţilor economici transnistreni, oferindu-le acestora consultanţă neutră 

şi  sprijin  pentru  conformarea  cu  cerinţele  autorităţilor  moldovene  de  înregistrare  şi 

obţinere a accesului la preferinţele comerciale europene. Obţinerea accesului agenţilor 

economici transnistreni la preferinţele comerciale europene oferite Republicii Moldova 

este un bun exemplu de sporire a atractivităţii UE în regiunea transnistreană.

Totuşi  instituirea  noului  regim  la  frontiera  moldo-ucraineană  a  iritat  autorităţile 

Federaţiei Ruse, care au început un adevărat război informaţional împotriva Republicii 

Moldova şi a Georgiei, un alt stat care avea relaţii tensionate cu Federaţia Rusă. De 

asemenea,  Moscova  a  blocat  importul  de  vinuri  i  produse  agricole  din  Republicaș  

Moldova, ceea ce a afectat foarte mult economia Republicii Moldova. Aceste acţiuni, 

coraborate cu anumite insuccese interne ale partidului de guvernămînt, l-au făcut pe 

Vladimir Voronin să încerce să-şi redreseze relaţia sa cu Vladimir Putin. Începînd din 

2007, Republica Moldova a devenit un partener imprevizibil pentru UE.

În acelaşi timp trebuie să menţionăm că la alte capitole din Planul de Acţiuni Republica 

Moldova a avut multe restanţe: justiţia, drepturile omului, libertatea mass-media. Toate 

acestea coraborate şi cu prevalenţa altor probleme de importanţă pe agenda dialogului 

UE-Rusia, a problemelor existente din relaţiile UE-Rusia, dar şi a politicii externe tot mai 

intransigente a Rusiei, UE nu şi-a valorificat întreg potenţialul de influenţă asupra Rusiei 

în vederea deblocării procesului de negocieri în problema transnistreană.

Parteneriatul Estic
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Parteneriatul  Estic  (PE) a  fost  lansat  oficial  în  mai  2009, ca urmare a  unei  inţiative 

comune polono-suedeză care încearcă să actualizeze cadrul rela iilor dintre UE i aseț ș ș  

vecini  est-europeni  (Belarus,  Ucraina,  Republica  Moldova,  Georgia,  Azerbaidjan  iș  

Armenia). Principalele obiective ale PE sunt asocierea politică i integrarea economică aș  

celor ase ări din PE cu UE. Este interesant faptul că această iniţiativă a avut destuiș ț  

critici atît în rîndul statelor membre, în special a celor „sudice”, dar a mai fost şi criticat 

de către unele state ale PE ca Moldova şi Ucraina. Ambele ţări invocau faptul ca aceasta 

nu este decât o nouă iniţiativă cu acelaşi conţinut.

Mai mult, în cazul Republicii Moldova (care a acceptat prezenţa sa în 2008) mai exista şi 

componenta transnistreană. În acea perioadă Vladimir Voronin încerca să se apropie de 

Rusia, lucru demonstrat şi de acţiunile sale ulterioare. Astfel, într-un interviu acordat 

publicaţiei Kommersant la 27 februarie 2009 acesta numeşte PE un inel care înconjoară 

Rusia.9 În  acelaşi  context,  Ministrul  de  Externe,  Andrei  Stratan,  îşi  manifestase 

nemulţumirea  şi  nedumerirea  faţă  de  faptul  că  Moldova este pusă  în  acelaşi  coş  cu 

statele din Caucaz10.

Mai  mult,  la  18  martie  2009,  la  Moscova,  preşedintele  Republicii  Moldova  Vladimir 

Voronin  şi  liderul  transistrean  Igor  Smirnov,  au  semnat  o  declaraţie,  în  prezenţa  lui 

Dmitrii  Medvev,  care  printre  altele  consfinţea  prezenţa  trupelor  ruseşti  pentru  o 

perioadă nederminată, lucru care contravenea poziţiei Republicii Moldova de pînă atunci 

dar şi a poziţiei UE şi SUA. Prin aceasta Vladimir Voronin a mizat pe sprijinul Rusiei în 

reglementare, subminând rolul UE.

Alegerile  din  2009  din  Moldova,  s-au  soldat  cu  venirea  Alianţei  pentru  Integrare 

Europeană la guvernare. Spre deosebire de predecesorii lor, noua conducere a început o 

nouă perioadă în relaţia cu UE, Moldova devenind dintr-un stat codaş o „poveste de 

succes”. Astfel, în scurt timp, Moldova a înregistrat progrese în negocierile privind atât 

liberalizarea regimului de vize, cât i Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat iș ș  

Cuprinzător  (ZLSAC).  De  asemenea  a  fost  redresat  şi  dialogul  politic,  Chişinaul  fiind 

vizitat de o serie de oficiali europeni de rang înalt. 

9 "Восточное партнерство" напоминает кольцо вокруг России", Kommersant, nr. 35(4090) din 27.02.2009,
disponibil la http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1126593 
10 disponibil la http://www.mfa.gov.md/comunicate-presa-md/475911/
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În domeniul reglementării transnistrene, Chişinăul a reuşit să aducă problema pe agenda 

marilor cancelarii. Astfel, Germania a insistat de mai multe ori că progresul în relaţiile 

ruso-europene vor depinde de disponibilitatea Rusiei  de a contribui  la reglementarea 

conflictului transnistrean. Transnistria a fost menţionată ca un conflict în care se pot 

realiza succese, la întîlnire de la Meseberg11 şi Deauville12.

De asemenea, întâlnirile Filat-Smirnov sau „diploma ia fotbalistică” – în cadrul acestorț  

întîlniri au fost definitivate aspectele finale privind circula ia pe cale ferată a trenuluiț  

Chi inău  –  Tiraspol  -  Odessa,  precum i  facilitarea  exportului  pe  cale  ferată  pentruș ș  

agen ii economici din stânga Nistrului. De asemenea, au fost discutate măsurile necesareț  

pentru restabilirea comunicării telefonice normale între cele două maluri.

Cea  mai  mare  realizare  a  anului  2011  cu  siguranţă  este  oficializarea  şi  reluarea 

negocierilor în formatul 5+2, lucru reuşit în urma eforturilor comune, dar în special a 

eforturilor partenerilor europeni ai Republicii Moldova. Chiar dacă nu credem că procesul 

ulterior poate fi unul cursiv şi cel mai probabil administraţia de la Tiraspol va face mai 

multe încercări de a pereclita procesul, sperăm totuşi că aceste începuturi vor apropia 

reglementarea transnistreană, transformând Republica Moldova într-o ţară europeană.

Stadiul  actual  al  relaţiilor  UE  –Moldova  şi  cooperarea  în  domeniul 

reglementării transnistrene

Actualmente,  Uniunea  Europeană este  puternic  ataşată  de  Moldova printr-o  serie  de 

mecanisme.  Prin  intermediul  bugetului  Politicii  Europene  de  Vecinătate  şi  politicii 

Parteneriatului Estic, UE contribuie la stabilirea unei direcţii strategice pentru Moldova, 

de aliniere la normele europene. Deşi obţinerea statutului de membru al UE nu este 

inclus sau exclus din relaţie, scopul Guvernului moldovean, condus de Alianţa pentru 

Integrare  Europeană,  este  de  eventuală  aderare.  Această  aspiraţie  este,  în  general, 

susţinută de părţi şi populaţie. 

11 Меморандум по итогам встречи Президента России Д.Медведева и Федерального канцлера Германии А.Меркель 
4–5 июня 2010 года, г. Мезеберг, disponibil la http://news.kremlin.ru/ref_notes/575 
12 Déclaration finale à l’occasion de la rencontre tripartite Allemagne-France-Russie Déclaration finale à l’occasion de la rencontre tripartite 
Allemagne-France-Russie. Preşedenţia Franceză (site) 19.10.2010, disponibil la http://ape.md/libview.php?l=ro&idc=154&id=1218
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Populaţia  de  pe  ambele  maluri  ale  râului  priveşte  spre  UE,  la  fel  ca  şi  spre  Rusia. 

Sondajul de opinie publică realizat în 2009 de The New Age/CBS - AXA a constatat că 72% 

de pe malul  drept  au  pledat  pentru  aderarea la  UE (pentru  condiţii  economice mai 

bune), dar la fel şi-au exprimat opinia şi 63% de locuitori ai regiunii transnistrene. În 

acelaşi timp, 62% de pe malul drept, de asemenea, au o părere bună vis a vis de Rusia, 

respectiv 82% în regiunea transnistreană. Majoritatea de pe ambele maluri ale râului 

Nistru (65% pe malul drept i 60% pe malul stâng) au considerat că UE şi Rusia sunt actoriiș  

care ar putea soluţiona conflictul.

UE este gata să semneze un Acord de Asociere cu Moldova şi recunoaşte faptul că în 

cadrul  Parteneriatului  Estic  ţările  pot  continua  agenda de convergenţă  cu  viteza  lor 

proprie, independent una de alta. Acest lucru schimbă perspectiva pentru Moldova, a 

cărei  soartă deseori  a fost legată de progresul  Ucrainei.  Printre statele din regiunea 

Parteneriatului  Estic  (Ucraina,  Moldova,  Belarus  şi  Armenia,  Azerbaidjan şi  Georgia), 

Moldova este văzută ca având potenţial de a se apropia mai repede de UE. În 2011 a 

apărut principiul „mai mult pentru mai mult”, o abordare care constă în acordarea mai 

multor resurse ţării în care se realizează mai multe progrese. 

Crearea Serviciului  de Acţiune Extern al  UE (SEAS)  în  2010 oferă posibilitatea  de a 

combina mai bine „politicul” şi  „tendinţele proiectelor tehnice” până acum exprimate 

prin intermediul secretariatului Consiliului European şi a Comisiei Europene. Nou numitul 

Director  Executiv  pentru  Europa şi  Asia  Centrală  (Miroslav  Lacjak,  fostul  Ministru  de 

Externe  slovac)  va  conduce negocierile  atât  asupra  Acordului  de  Asociere,  cât  şi  va 

îndeplini funcţia de reprezentant al UE în formatul de negocieri „5+2”. Cu toate acestea, 

fostul Reprezentant Special al UE, a cărui mandat s-a terminat la începutul anului 2011, 

a avut o echipă dedicată; pentru a avea un rol activ în Transnistria, SEAE are nevoie de 

resurse umane adecvate. 

Comisia Europeană deja are un buget de 3.7 milioane de euro destinate Transnistriei 

pentru perioada 2010-2011. Acestea constau din 1.7 milioane de euro din fondurile ENPI 

pentru programul „Suport Acordat Societăţii Civile din Transnistria” şi 2 milioane de euro 

pentru „Consolidarea Încrederii între Chişinău şi Tiraspol”. Fonduri suplimentare vor fi 

disponibile având în vedere că suma totală a asistenţei pentru Transnistria constituie 15% 
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din  273  milioane  de  euro  alocate  Moldovei  prin  intermediul  Instrumentului  Politicii 

Europene de Vecinătate 2011-2013.  

Proiectele  implementate  (prin  intermediul  PNUD)  includ  proiecte  legate  de  sănătate 

(HIV,  copii  cu  dezabilităţi,  instituţii  perinatale),  mediu  (pesticide,  apă  potabilă)  şi 

250,000 de euro pentru un program de afaceri care constă în înfiinţarea a trei şcoli de 

afaceri  în  Transnistria,  instruirea  instructorilor  în  afaceri  şi  seminare  de  afaceri  pe 

domenii  ca:  analiză  financiară,  contabilitate,  management  şi  marketing,  precum  şi 

aspecte ale ZSLAC. Acesta include, de asemenea, asistenţă tehnică pentru grupurile de 

lucru comune şi pentru IMM-uri.  

O serie de proiecte a statelor  membre au fost implementate direct  prin intermediul 

ambasadelor  sau agenţiilor de dezvoltare. Acestea au inclus Republica  Cehă, Suedia, 

Finlanda şi, în special,  Regatul Unit (care a avut un program amplu, inclusiv Dialoguri 

Transnistrene 2006-2011). Programele au inclus schimburi de elevi, activităţi sportive, 

suport  pentru  drepturile  omului,  campanii  anti-SIDA,  suport  acordat  înfiinţării  ONG-

urilor, activităţi media comune şi, seminare şi şcoli de vară pentru tineri.  

Statele membre au fost întotdeauna active prin intermediul donatorilor internaţionali. 

Germania,  Italia,  Danemarca  şi  altele  au  susţinut  organizaţii  internaţionale  precum 

Organizaţia  Internaţională  pentru  Migraţiune  (OIM)  pe  programe  anti-trafic,  justiţie 

juvenilă şi ajutor umanitar. În acelaşi timp, organizaţiile internaţionale au fost implicate 

în  combaterea inundaţiilor  (UNDP),  maladii  ale  copiilor,  drepturile  copiilor  (UNICEF), 

dezvoltarea  tinerilor  (UNFPA),  anti  -  SIDA  (OMS),  educaţie  superioară,  medicină  şi 

autorităţi locale (Consiliul Europei), şi proiecte comunitare (Banca Mondială).

Actualmente, asistenţa nu este concentrată într-un singur loc, deci, este imposibil să 

avem o privire de ansamblu definitivă. Reprezentanţa UE doreşte să creeze o matrice a 

donaţiilor. Aceasta va contribui la identificarea lacunele şi evitarea duplicităţii, dar, de 

asemenea, la încurajarea schimbul de bune practici. În prezent, acest lucru este realizat 

prin întâlniri ale grupului de coordonare a donatorilor. În 2011, Reprezentanţa UE va 

prelua Preşedinţia acestui grup.13

13 Drumuri peste Nistru:Transnistria: Percepţiile Populaţiei privind soluţionarea paşnică a conflictului disponibil la 
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/RoutesAcrossTheNistruRomanian.pdf
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Concluzii şi recomandări

Procesul de reglementare transnistreană este în primul rînd sarcina Republicii Moldova. 

Anume de gradul de implicare şi de voinţă politică va depinde şi de ce ajutor Chişinăul va 

putea  beneficia  din  partea  partenerilor  europeni.  Din  păcate  Republica  Moldova 

transmite semnale duble. Dacă pe plan extern Republica Moldova a realizat progrese 

remarcabile în ceea ce priveşte ajutorul internaţional şi beneficiază de pe urma acestei 

colaborări, pe plan intern lucurile merg mai dificil. 

În primul rînd, instabilitatea politică şi rivalitatea dintre unele componente a alianţei de 

guvernare fac ca efortul clasei politice să fie dispersat în mai multe direcţii, iar accentul 

principal să fie pus pe chestiunile interne. Acest lucru poate fi observat şi în direcţia de 

reglementare transistreană acolo unde conducerea Republicii Moldova nu valorifică toate 

oportunităţile interne. Astfel actualmente, deşi reunificarea ţării este al doilea obiectiv 

al  coaliţiei  (din  şapte).  Responsabilităţile  oficiale  privind  politica  referitoare  la 

Transnistria  sunt  încredinţate  unui  Vice  Prim  Ministru  (actualmente  Eugen  Carpov), 

susţinut de un secretariat mic (Biroul pentru Reintegrare). Iar pentru mulţi moldoveni, 

Transnistria nu este o prioritate. În sondaje de opinie publică acest subiect apare de 

obicei pe locul nouă în lista preocupărilor. Există mai multe nevoi presante: găsirea unui 

loc de muncă şi suplimentarea unui venit insuficient. Există o părere pe larg  răspândită 

că nici o soluţie nu se prevede în viitorul apropiat, deci nu îşi are rostul o implicare în 

acest subiect. 

De asemenea din cauza instabilităţii  politice, Republica Moldova începe a pierde din 

imaginea care  a  capătat-o în  ultimii  doi  ani  în  cadrul  UE apărând voci  (Franţa spre 

exemplu)  care spun că Parteneriatul  Estic  nu şi-a  atins  obiectivul  iar  ţinînd cont de 

violenţele  din  Africa  de  Nord,  UE  ar  trebui  sî-şi  îndrepte  eforturile  în  acea  zonă. 

Republica Moldova ar trebui să convingă prin acţiuni concrete şi să ajute grupul de state 

prietene  din  cadrul  UE  să  proomoveze  mai  departe  cauza  Republicii  Moldova.  De 

asemenea, conducerea Republicii Moldova trebuie să ofere rezultate palpabile şi pe plan 

intern în aşa fel ca populaţia ţării să simtă beneficiile integrării europene şi reintegrării 

ţării.
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De  asemenea  Republica  Moldova  ar  trebui  să  „poată  ajuta  UE  să  ne  ajute”  prin 

identificarea ariilor unde are nevoie de cel mai mult ajutor. Astfel în opinia noastră, UE, 

ţinând cont de experienţa pe care deja o are, poate contribui la consolidarea măsurilor 

de încredere între cele două maluri ale Nistrului.  Proiectele implementate pe malul 

stâng al Nistrului ar trebui coordonate în prealabil şi cu autorităţile de la Chişinău, în 

vederea asigurării unei transparenţe a acestui proces. 

Totodată,  UE  ar  putea  contribui  la  întărirea  securităţii  în  regiune  prin  schimbarea 

misiunii de pacificare şi transformarea acestei în una de observatori civili internaţionali. 

De asemenea UE ar trebui să  asigure Moldova că aceasta va beneficia pe deplin de 

suportul politic şi financiar al UE în procesul de apropiere de UE, la fel cum Moldova ar 

trebui să-şi maximalizeze eforturile pentru a-şi îndeplini angajamentele faţă de UE. S-ar 

mai putea contribui la consolidarea think tank-urilor în dezvoltarea analizelor profunde 

dezvoltarea evenimentelor în Transnistria; asistenţă din partea experţilor internaţionali 

referitor la problemele tehnice (de exemplu, cai ferate) şi reglementarea conflictului; 

asistenţă  acordată  grupurilor  de  lucru.  Asemenea  acţiuni  coroborate  cu  o  mai  bună 

comunicare între Guvernul Republicii Moldova i statele UE ar putea aduce acea scînteieș  

care ar face ca persectiva europeană şi reglementarea transnistreană să nu se excludă 

reciproc, ci din contra să transforme integrarea europeană într-un catalizator  pentru 

reintegrarea ţării.
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