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Puterea  centrală  de  la  Chişinău  a  început  să  piardă  controlul  asupra  raioanelor  de  est  ale  Republicii 
Moldova  încă  în  1990,  ceea  ce  înseamnă  că  fenomenul  cunoscut  sub  denumirea  de  „conflict 
Transnistrean” există timp de peste douăzeci de ani. Fireşte că, pe durata acestui interval de timp, situaţia 
internă  în  regiune,  precum şi  contextul  geopolitic  al  acestei  probleme,  au  evoluat  substanţial.  Analiza 
acestei evoluţii prezintă un interes special, deoarece situaţia internă reală în raioanele de est ale Republicii 
Moldova (Transnistria)  diferă  de  imaginea  oficială,  prezentată  de  actualul  regim.  Inclusiv,  cunoaşterea 
proceselor  interne  reale  este  importantă  pentru  prezicerea  evoluţiei  situaţiei  în  viitor  şi  elaborarea 
politicilor de soluţionare a acestui conflict.

Faza iniţială şi evoluţia conflictului ( 1990 – 2003) 

Iniţial, în anul 1990, centrul unional a provocat separatismul în stânga Nistrului pentru a menţine RSS 
Moldovenească în componenţa URSS „înnoite”  -  Mihail  Gorbaceov,  Preşedintele  URSS de pe atunci, 
dorea ca republicile unionale să semneze un nou Tratat Unional şi să salveze, pe această cale, URSS. La 23 
iunie  1990,  Sovietul  Suprem  al  RSS  Moldoveneşti,  cu  participarea  majorităţii  deputaţilor  aleşi  în 
circumscripţiile din stânga Nistrului,  a adoptat Declaraţia de suveranitate.   La Moscova s-a creat impresia, 
că Republica Moldova este gata să plece din componenţa URSS, urmând exemplul Ţărilor Baltice, pentru a 
se  uni  după aceasta  cu  România.  La  2  septembrie  1990,  în  or.  Tiraspol,  a  fost  convocat  „congresul 
deputaţilor de toate nivelele”, care a proclamat crearea „republicii moldoveneşti nistrene sovietice socialiste 
în componenţa URSS”. Logica era simplă – Republica Moldova putea să plece din URSS, însă fără două 
teritorii  –  „republica  moldovenească  nistreană sovietică  socialistă  în  componenţa URSS” şi  „republica 
gagauză sovietică socialistă în componenţa URSS”, proclamată la 19 august 1990 la Comrat. Prin urmare, 
conflictul Transnistrean din start a fost unul geopolitic, între centrul unional şi proiectul de transformare a 
RSS Moldoveneşti într-un stat suveran şi independent. 

URSS a dispărut  în 1991.  În acelaşi  timp şi  în Federaţia Rusă au avut loc mai multe procese politice 
dramatice, schimbări de guverne, dizolvări violente ale Parlamentului etc.. Însă, în ceea ce priveşte politica 
promovată  în  raport  cu   conflictul  Transnistrean  se  observă  o  continuitate  şi  consecvenţă  dură.  Pe 
parcursul  a  aproape  20  de  ani,  Federaţia  Rusă  utilizează  conflictul  Transnistrean  pentru  a  nu admite 
consolidarea statalităţii Republicii Moldova, şi ieşirea Republicii Moldova din sfera de influenţă a Rusiei 
prin aderarea ei la NATO şi UE. Acest fapt vorbeşte în favoarea ipotezei că de formularea şi promovarea 
politicii Rusiei în raport cu conflictul Transnistrean sunt  preocupate acelea centre de putere, care mai 
puţin depind de schimbările văzute la suprafaţă, şi anume – serviciile secrete ale Rusiei („siloviki”).  

Specificul RSS Moldoveneşti şi conflictul Transnistrean 

Dorind să păstreze  sub controlul  său  republicile  unionale,  Kremlinul  a  încercat  să  provoace  conflicte 
regionale după modelul celui din Transnistria în mai multe din ele.  Ţările Baltice au fost primele care franc 
şi-au  declarat  intenţia  de  a  pleca  din  componenţa  URSS.  Însă,  în  Ţările  Baltice,  populaţia  cărora  era 
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consolidată şi mobilizată de dorinţa de restabilire a statalităţilor antebelice aceste tentative au eşuat. În 
cazul Republicii Moldova situaţia a fost cu totul alta. 

În primul rând, în urma politicii promovate de centrul unional, populaţia de pe teritoriul RSS Moldoveneşti 
nu  era  consolidată  de  ideea  de  transformare  a  RSS  Moldoveneşti  într-un  stat  independent.  Lipsa 
precedentului  de  statalitate,  legat  de  teritoriul  RSS  Moldoveneşti,  politica  de  rusificare  forţată  şi  de 
implementare a românofobiei, exterminarea intelectualilor şi denaturarea memoriei istorice, promovarea 
politicii  de  schimbare  premeditată  a  componenţei  etnice  a  populaţiei  din  RSS Moldovenească,  nivelul 
îngrozitor de scăzut de cultură civică,  propriu „oamenilor sovietici” au avut un impact  negativ asupra 
procesului de edificare a statului Republica Moldova. 

Consecinţele acestor politici au fost deosebit de grave în centrele industriale din stânga Nistrului. Există 
opinia,  că  centrul  unional,  fiind conştient  de  statutul  discutabil  al  Basarabiei  în componenţa  URSS,  a 
preferat să concentreze întreprinderile industriale importante din complexul militar-industrial în localităţile 
din stânga Nistrului. Aceiaşi politică s-a manifestat în ceea ce priveşte amplasarea unităţilor militare ale 
Armatei a 14-a. Drept urmare,  în asemenea localităţi ca Tiraspolul procentul persoanelor venite din restul 
teritoriului URSS era mult mai mare decât media pe malul drept al Nistrului. Aceste persoane erau mult 
mai grav afectate de românofobie; percepeau URSS în calitate de patria lor şi negau categoric perspectiva 
de transformare a RSS Moldoveneşti într-un stat independent etc.. 

Vorbind despre cauzele conflictului Transnistrean nu este corect de căutat vinovaţii doar la Tiraspol sau la 
Moscova.  Nivelul  scăzut  de cultură  civică  în ansamblu pe teritoriul  RSS Moldoveneşti,  determinat  de 
politica de „anti-selecţie”, promovată de centrul unional, s-a răsfrânt inclusiv asupra calităţii noii guvernări 
democratice de la Chişinău, care a comis multiple greşeli şi s-a dovedit incapabilă de a evita antrenarea în 
scenarii destructive, impuse din exterior.

Specificul  factorului etnic în RSS Moldovenească şi conflictul Transnistrean

Conflictul Transnistrean nu poate fi redus doar la aspecte geopolitice. În prezent (2010) nu se poate de 
afirmat, că factorul etnic provoacă duşmănie între locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Totuşi, în 
faza iniţială a conflictului, atunci când a dispărut unanimitatea falsă a regimului politic din URSS, factorul 
etnic a fost utilizat în scopuri politice, inclusiv  au existat multiple manifestări de xenofobie. Populaţia RSS 
Moldoveneşti în linii mari s-a divizat în trei grupuri inegale:

„rusolingvii”  (persoanele  care  nu  cunoşteau  limba  română,  fiind,  în  schimb,  grav  contaminaţi  de 
românofobie; se informa din mass media locale în limba rusă şi din cele unionale. Simţindu-se „majoritari” 
în componenţa URSS – respingeau categoric perspectiva de a deveni „minoritate” în componenţa statului 
moldovenesc.  Majoritatea lor absolută nu dorea dispariţia URSS şi, respectiv – categoric respingeau ideea 
transformării  RSS Moldoveneşti într-un stat independent); 
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„români” (majoritatea lor percepea colapsul URSS drept o şansă pentru unirea Republicii Moldova, sau a 
Basarabiei (fără Transnistria) cu România după modelul anului 1918. Se cere de remarcat că timp de 20 de 
ani nici un partid cu sloganul unirii cu România nu a trecut pragul electoral de 4%-6%); 

„moldoveni” (majoritatea absolută a  populaţiei,  care nu dorea nici  dispariţia  URSS, dar nici  unirea  cu 
România. Independenţa Republicii Moldova a fost percepută de ei ca ceva nedorit, dar inevitabil). 

În plus, aceste trei categorii de locuitori ai RSS Moşldoveneşti nu erau ditribuite omogen pe teritoriul ei. 
Pentru  localităţile  urbane  din  stânga  Nistrului,  în  special  Tiraspol  şi  Bender,  era  proprie  dominaţia 
comportamentului  agresiv  ai  adepţilor  păstrării  RSS Moldoveneşti  în  componenţa  URSS.  În  condiţiile 
liberalizării regimului politic din URSS s-a dovedit că „internaţionalismul socialist” în realitate se reduce la 
xenofobie  (românofobie)  şi  şovinism  velicorus,  manisfestate  în  forme  extrem  de  violente.  Această 
categorie de locuitori ai RSS Moldoveneşti, de regulă, îi trata cu dispreţ pe moldoveni şi nu agrea idea 
ridicării statutului limbii române.  Acelaşi model de comportament era propriu şi localităţilor din zona de 
Sud a Republicii Moldova, populate preponderent de etnicii gagauzi şi bulgari. Şi mai grav era, că orice 
revendicare  din  partea  populaţiei  majoritare  era  percepută  de  acest  segment  al  populaţiei  din  RSS 
Moldovenească drept paşi spre unirea inevitabilă a RSS Moldoveneşti cu România. 

În  acelaşi  timp, este important  de  ţinut  cont  de  faptul  că  ideea  separatismului  nu a  fost  susţinută de 
majoritatea  populaţiei  din  Transnistria.  Atmosferă  de  psihoză  colectivă,  de  xenofobie  violentă  a  fost 
impusă  în  special  la  Tiraspol,  mai  puţin  la  Bender  etc..  Populaţia  din  partea  de  nord  a  Transnistriei 
(raioanele Rîbniţa, Camenca) nu a fost implicată în conflruntările politice violente, după modelul celora de 
la Tiraspol. Pe când la Tiraspol a fost creată o atmosferă de intoleranţă absolută faţă de cei care încercau să 
aibă un alt punct de vedere. Aceste persoane erau tratate drept „trădători”, „duşmani” etc. Moldovenii din 
Transnistria locuiau preponderent în zona rurală, fiind dispersaţi prin sate.Respectiv, pentru ei era mult mai 
dificil să se consolideze în plan politic şi să fie auziţi.   Pe când rusolingvii erau concentraţi în centrale 
industriale, fiind de regulă, consolidaţi în colectivele de muncă ale întreprinderilor din regiune. 

Totodată, este important de ţinut cont de faptul, că pentru prima dată conflictul Transnistrean a căpătat 
dată forme violente nu în relaţiile dintre malul drept şi cel stâng, ci în raionul Dubăsari, pe malul stâng al 
Nistrului – structurile puterii de stat la nivel de raion erau loiale Chişinăului şi se opuneau separatismului, 
pe când administraţia din orăşelul Dubăsari a trecut de partea regimului separatist. Această diferenţă în 
comportamentul diferitor structuri ale puterii  locale era determinat de factorul etnic – în zona rurală a 
raionului Dubăsari locuiau preponderent moldovenii, care se opuneau separatismului. Pe când în orăşelul 
Dubăsari dominau rusolingvii, fapt care a determinat  şi opţiunile politice ale administraţiei orăşeneşti.     

Românofobia  a  stat  la  temelia  campaniei  de  teroare  psihologică  împotriva  adepţilor  independenţei 
Republicii Moldova. Agresivitatea cu care s-a impus regimul separatist din stânga Nistrului a avut drept 
consecinţă violarea în masă a drepturilor fundamentale ale omului şi epurări etnice, în urma cărora mii de 
locuitori din stânga Nistrului au devenit persoane intern strămutate. Aşa, de exemplu, Universitatea de Stat 
de la  Tiraspol a fost nevoită să se evacueze la Chişinău deoarece a trecut la utilizarea grafiei  latine în 
procesul de predare în limba română. În prezent, şovinicmul velicorus constiuie  ideologia reală a regimului 
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autoritar  din  stânga  Nistrului  în  situaţia,  când  capii  regimului  încearcă  să  promoveze  ideea  existenţei 
„poporului transnistrean”.  

Nivelul  scăzut  de  cultură  civică  a  determinat  apariţia  lozincilor  xenofobe  şi  la  Chişinău,  au  avut  loc 
manifestări de naţionalism stradal etc..  Or, spre deosebire de malul stâng, organizaţiile politice de pe malul 
drept erau impuse să pledeze pentru  „democraţie”, „stat de drept” etc.. Prin urmare,  lozincile xenofobe 
observate la diferite mitinguri,  cu toate că reflectau nivelul deplorabil  de cultură civică al populaţiei  în 
ansamblu, nu au devenit temelie pentru politica oficială a noului stat.    

Conflictul Transnistrean şi factorul extern

Comunitatea internaţională a fost surprinsă de dispariţia URSS. Inclusiv, nu exista nici un mecanism de 
prevenire/stopare/soluţionare a conflictelor de tipul celui  din raioanele de est ale Republicii  Moldova. 
Multiplele apeluri, lansate la adresa comunităţii internaţionale de către Parlamentul Republicii Moldova în 
legătură cu agravarea situaţiei în raioanele de est ale noului stat au rămas fără nici un răspuns şi constituiau 
doar o dovadă a naivităţii noii guvernări de la Chişinău. Drept urmare, evoluţia fenomenului conflictului 
Transnistrean a fost determinată preponderent de relaţiile Chişinău – Moscova. Singura încercare de a 
stopa conflictul  şi  de  a  creau un mecanism internaţional  de  observatori  militari  în  scopul  neadmiterii 
reizbucnirii lui a fost întreprinsă în primăvara anului  1992 - la 6 şi 17 aprilie, la Chişinău, au avut loc două 
întruniri  ale miniştrilor afacerilor externe ale Republicii  Moldova, României,  Rusiei  şi  a Ucrainei.  Însă, 
mecanismul  de  observatori  militari,  creat  în  urma  acestor  întruniri  a  fost  distrus  după  reizbucnirea 
conflictului în iunie 1992.

Faza cea mai violentă şi distructivă pentru statalitatea Republicii Moldova a conflictului Transnistrean a 
avut loc după dispariţia  URSS. Ceea ce înseamnă,  că responsabilitatea pentru acţiunile  întreprinse din 
partea Moscovei deja reveneau Federaţiei Ruse. Această fază s-a încununat cu semnarea, la 21 iulie 1992, la 
Moscova  a  Acordului  cu  privire  la  principiile  reglementării  paşnice  ale  conflictului  armat  în  regiunea 
Transnistreană a Republicii  Moldova.  Acest  Acord a fost  semnat de preşedinţii  Federaţiei  Ruse,  Boris 
Elţin, şi a Republicii Moldova, Mircea Snegur.  Anterior, la 1 aprilie 1992, Preşedintele Rusiei a semnat 
Decretul1 Nr. 320 prin care unităţile militare ale fostei URSS dislocate în Republica Moldova, care nu au 
intrat  în  componenţa  Armatei  Naţionale  a  Republicii  Moldova  (se  aveau  în  vedere  unităţile  militare 
dislocate în Transnistria)  au fost trecute sub jurisdicţia Federaţiei Ruse. 

Comportamentul Federaţiei  Ruse în acel interval de timp din punct de vedere juridic poate fi  calificat 
pornind de la două documente. Primul este definiţia agresiunii militare, aprobată prin rezoluţia2 nr. 3314 a 
Adunării Generale a ONU din 14 decembrie 1974.  Celălalt – decizia3 Curţii Europene pentru Drepturile 
Omului în cazul „Ilaşcu şi alţii  versus Republica Moldova şi Federaţia Rusă”. Decizia CEDO în cazul 

1 http://www.lawrussia.ru/texts/legal_555/doc555a314x671.htm
2 http://www.un.org/russian/documen/convents/aggression.htm
3 http://www.unhcr.org/refworld/publisher,ECHR,,MDA,414d9df64,0.html

5



grupului Ilaşcu a provocat o reacţie4 extrem de negativă din partea MAExt al Federaţiei Ruse. MAExt în 
Declaraţia sa a acuzat CEDO de aplicarea standardelor duble şi a negat orice responsabilitate a Rusiei 
pentru cele întâmplate în 1991-1992 în raioanele de est  ale Republicii Moldova. În acelaşi timp, rezoluţia 
nr.3314  Adunarea Generale a ONU a fost adoptată cu şaptesprezece ani înainte de destrămarea URSS şi 
conflictul  armat  în  raioanele  de  est  ale  Republicii  Moldova.  Or,  comportamentul  Federaţiei  Ruse  pe 
teritoriul Republicii Moldova de la momentul proclamării independenţei ei (27 august 1991)  şi până-n 
prezent (2010) sută la sută se încadrează în definiţia agresiunii militare.  

Totalizând cele spuse, se poate de conchis, că conflictul Transnistrean a fost o consecinţă a luptei între 
centrul unional (ulterior -  Federaţia Rusă) şi tentativele  de a crea un nou stat independent în limitele 
frontierelor  fostei  RSS  Moldoveneşti.  În  1992  Federaţia  Rusă  a  comis  un  act  de  agresiune  militară 
împotriva Republicii Moldova, pe când aflarea ilegală a trupelor Federaţiei Ruse pe teritoriul Republicii 
Moldova constituie  un  act  de  ocupaţie  militară  a  unei  părţi  al  teritoriul  Republicii  Moldova.  Ceea  ce 
înseamnă, că Federaţia Rusă şi nu populaţia din raioanele de est ale Republicii Moldova este „parte” în 
conflict. 

În pofida acestor factori evidenţi Federaţia Rusă, profitând de lipsa de voinţă politică şi competenţă ale 
guvernărilor de la Chişinău, a reuşit să impună în plan internaţional o percepere eronată a fenomenului, 
cunoscut  sub denumirea  de  „conflict  Transnistrean”.  Din ea  rezultă  că  nu Rusia,  ci  Transnistria  este 
„parte” în conflict; că un oarecare Igor Smirnov, venit la Tiraspol în 1987 – în realitate  marioneta Rusiei şi 
căpetenia regimului autoritar instaurat în regiune, are dreptul de a vorbi în numele întregii populaţii din 
stânga  Nistrului  etc..   În  schimb Rusia  se  prezintă  în  calitate  de  mediator  neutru  şi  de  ţară-garant  al 
înţelegerilor  ce urmează să fie atinse între „părţi”, precum şi ale prevederilor Memorandumului cu privire 
la normalizarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria, semnat la 8 mai 1997 la Moscova. 

În 2003, la 25 noiembrie, urma să fie semnat documentul, cunoscut sub denumirea de „Memorandum 
Kozak5”(Dmitrii  Kozak  -  reprezentantul special al lui Vladimir Putin, care a efectuat „diplomaţia de 
navetă”  între  Chişinău  şi  Tiraspol   pe  durata  procesului  de  elaborare  a  acestui  document). 
„Memorandumul Kozak” nu a fost semnat graţie intervenţiei energice din exterior (SUA, UE, OSCE). 
Inclusiv, perspectiva semnării acestui document a sensibilizat opinia publică din Republica Moldova şi a 
provocat acţiuni de protest de amploare. Totodată, acest document continuă să prezinte interes din două 
considerente. Primul – Memorandumul Kozak constituie o viziune documentată a Federaţiei Ruse asupra 
parametrilor de bază ale „statului reîntregit” în urma soluţionării conflictului Transnistrean. Al doilea – 
diplomaţia rusească nu a renunţat la ideea de a reveni la acest document  în calitate de document de bază în 
cadrul  procesului  de  negocieri,  inclusiv  încearcă  să  convingă  UE  că  soluţia  viabilă  a  conflictului 
Transnistrean  nu  poate  fi  atinsă  ignorând  prevederile  de  bază  ale  acestui  document.  Prin  urmare, 
Memorandumul Kozak încă nu poate fi considerat un document depăşit.  Ceea ce înseamnă, că  merită de 
analizat prevederile de bază ale acestui document.

4 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/7D1BEC3C25B34D7EC3256ECB004647E4
5 http://www.regnum.ru/news/458547.html
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În primul rând, Memorandumul Kozak presupunea lichidarea statului Republica Moldova şi crearea, în 
schimb, a „Republicii Federativa Moldoveneşti” în limitele frontierelor RSS Moldoveneşti la 1 ianuarie 
1990. „Republica Moldovenească Nistreană” urma să devină „Subiect” al Federaţiei şi „formaţiune statală” 
în componenţa ei. Pe când UTA Gagauză – doar „Subiect” al Federaţiei. Aceşti doi „Subiecţi” urmau să 
aibă rolul decisiv în formarea organelor centrale de conducere ale Federaţiei. Pe când restul teritoriului 
statului federativ (ceea ce urma să rămână din teritoriul controlat la moment de Guvernul de la Chişinău) 
nu putea să-şi formeze, spre deosebire de „rmn” şi UTA Gagauză, propriile organe de conducere, fiind 
guvernat de organele federale, în care reprezentanţii celor două „Subiecte” urmau să deţină controlul total. 
În plus, Memorandumul Kozak prevedea statutul egal al limbii ruse cu cea „moldovenească” pe întreg 
teritoriu al Federaţiei. 

Mai  mult,  statutul  juridico-constituţional  şi  frontierele  ale  „Subiecţilor”  nu  puteau  fi  schimbate  fără 
consimţământul lor. În schimb, Subiecţii Federaţiei urma să obţină dreptul de ieşire din componenţa ei, în 
baza unor decizii, adoptate prin referendum local.  În Memorandumul Kozak a fost făcută menţiunea, că 
acest drept de ieşire din componenţa Federaţiei  poate fi  realizat exclusiv în cazul adoptării deciziei  de 
alipire a Federaţiei la un alt stat,  şi (sau) în cazul pierderii definitive a suveranităţii de către Federaţie. Or, 
ţinând  cont  de  comportamentul  Rusiei  în  spaţiul  ex-sovietic,  acest  drept  condiţionat  la  ieşire  din 
componenţa Federaţiei  ale Subiectelor însemna că, la indicaţia Rusiei, aceşti doi Subiecţi puteau să adopte 
decizii de plecare din Federaţie, distrugând pe această cale statul „reîntregit”.

Memorandumul Kozak prevedea, că Rusia,  Ucraina şi OSCE vor oferi garanţii  de respectare a acestui 
Memorandum,  pe  când Republica  Moldova,  înainte  de  desfăşurarea  referendumurilor  separate  pentru 
adoptarea Constituţiei Republicii Federative Moldoveneşti, urma să semneze un Acord cu Rusia cu privire 
la  amplasarea  pe  teritoriul  viitoarei  Federaţii  (până-n 2020)  ale  trupelor  de  pacificare  şi  stabilizare  ale 
Federaţiei Ruse.  

Trecerea în revistă ale acestor principii de bază ale Memorandumului Kozak  demonstrează că:

Federaţia Rusă, sub pretextul soluţionării conflictului din raioanele de Est ale Republicii Moldova încearcă 
să  nimicească  Republica  Moldova  în  calitate  de  stat  suveran,  în  limitele  frontierelor  recunoscute  de 
comunitatea internaţională (frontierele RSS Moldoveneşti la 1 ianuarie 1990);

Federaţia Rusă doreşte crearea unui pseudo-stat, cu structurile puterii centrale nefuncţionale, manipulat de 
către Rusia prin cei doi „subiecţi”, şi cu prezenţa militară rusească garantată;

Acest pseudo-stat, în cazul creării lui, putea fi distrus în orice moment prin înscenarea „referendumului” în 
interiorul  Subiectului  Federaţiei.  Tehnologiile  de  „apărare  a  drepturilor  cetăţenilor  ruşi”,   în  condiţiile 
prezenţei trupelor ruseşti, pot fi aplicate, în orice moment dorit de Kremlin, pentru destabilizarea situaţiei 
şi iniţierea „referendumului” respectiv cu un rezultat cunoscut din timp.
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1. Evoluţiile contextului geopolitic al conflictului Transnistrean

Anul 2010 a devenit anul intensificării dialogului între UE şi Federaţia Rusă, inclusiv în ceea ce priveşte 
conflictul Transnistrean. Un rol aparte în acest dialog îl joacă Germania. Aşa, în urma întrevederii din 4-5 
iunie  2010  dintre  Cancelarul  Federal  A.  Merkel  şi  Preşedintele  Rusiei  D.Medvedev  a  fost  semnat 
Memorandumul6 în care se conţine propunerea de a examina posibilitatea creării Comitetului Rusia-UE 
pentru problemele politicii externe şi a securităţii la nivel ministerial. Inclusiv, acest Memorandum prevede 
expres posibilitatea „acţiunilor comune ale Rusiei şi UE, care ar fi garantat trecerea graduală de la situaţia 
prezentă la faza finală” (de soluţionarea a conflictului Transnistrean).

Acest dialog implică unele riscuri pentru Republica Moldova. Este vorba de conflictul diferitor sistem de 
valori, reprezentate de părţile în acest dialog (UE – Rusia), de perceperea fundamental diferită ale aceloraşi 
termeni, utilizaţi de mai mulţi actori, implicaţi în dialogul privind conflictul Transnistrean. Inclusiv, aceasta 
se referă la ceea ce poate fi numit „faza finală” de soluţionare a conflictului Transnistrean.

Pentru demonstrarea existenţei acestui conflict valori, şi de percepere fundamental diferită ale termenilor 
identici  este suficient de comparat cum funcţionează, de exemplu, federalismul în Federaţia Rusă şi în 
Germania.  Dacă  Germania  este  un  stat  de  drept  democratic,  în  care  principiile  federalismului  sunt 
respectate cu stricteţe, apoi în Federaţia Rusă federalismul de facto a fost consecvent anihilat pe durata 
ultimilor zece ani. Prin urmare, „federalismul” în perceperea ţărilor europene este un mecanism democratic 
de organizare internă al statului, pe când în versiunea Federaţiei Ruse „federalismul” constituie un paravan 
al unul regim hipercentralizat şi a unei „democraţii suverane”. În plus, Federaţia Rusă încearcă să impună 
modelul „federativ” pentru Republica Moldova (vezi – Memorandumul Kozak) fără a pune în prealabil 
condiţia  democratizării  regiunii  Transnistrene şi  demontării  stereotipurilor  negative,  ce  mai  persistă  în 
mentalitatea unui segment considerabil al populaţiei din „rmn” (şovinismul velikorus, românofobia etc.) . 

Analiza „Memorandumului Kozak” demonstrează, că Federaţia Rusă doreşte compromiterea definitivă a 
proiectului de statalitate a Republicii Moldova şi crearea în schimb a unui  pseudo-stat, ghidat din exterior 
şi cu prezenţa militară rusească garantată. Modelul de „federaţie” propus în acest document presupune 
„transnistrizarea” întregului stat - extinderea practicilor nedemocratice existente în „rmn” asupra întregii 
„Republici  Federative Moldova” şi  readucerea vorbitorilor  de limba română la  statutul  unei  minorităţi 
lipsite de drepturi  .    Or,  dacă Federaţia  Rusă va reuşi  să-i  convingă pe partenerii  din UE (asemenea 
tentative deja au avut loc) cum că modelul „federativ” este singura posibilă formă de organizare post-
conflict a statului Republica Moldova, atunci Republica Moldova va fi surprinsă de această poziţie comună 
a UE şi Rusiei, fără a avea contraargumente convingătoare.

Pe durata existenţei problemei Transnistrene nici o guvernare de la Chişinău nu a încercat să formuleze 
parametrii de bază ale unei soluţii viabile a conflictului Transnistrean şi, în baza lor, să elaboreze o Strategie 
(Plan)   naţională  de  reîntregire  a  ţării.  Această  stare  de  lucruri,  după  cum s-a  menţionat,  i-a  permis 
Federaţiei  Ruse  să  lanseze  iniţiative  şi  să  impună  în  repetate  rânduri  semnarea  unor  documente, 
incompatibile cu suveranitatea Republicii Moldova. Acuma, în eventualitatea intensificării dialogului UE-

6 http://news.kremlin.ru/ref_notes/575
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Rusia  în problema conflictului  Transnistrean,  necesitatea  elaborării  setului  de  parametri  al  unei  soluţii 
viabile devine şi mai stringentă. 

Republica Moldova, în cadrul procesului de negocieri,  a încercat să apeleze la Legea7  Nr. 173, adoptată la 
22.07.2005,   “Cu  privire  la  prevederile  de  bază  ale  statutului  juridic  special  al  localităţilor  din  stînga 
Nistrului  (Transnistria)”.  Înainte  de  adoptare  a  acestei  Legi,  la  10  iunie  2005,  Parlamentul  Republicii 
Moldova a  adoptat   Hotărârea  nr.  117-XVI în  care  erau  formulate  condiţiile  de  democratizare  şi  de 
demilitarizare a Transnistriei,  pentru ca ulterior să fie recunoscute alegerile,  în baza cărora urma să fie 
creată administraţia locală, recunoscută de comunitatea internaţională. 

Referitor la aceste acte juridice, adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova, se cere de menţionat că 
ele nu au făcut parte dintr-o Strategie (Plan) naţională de soluţionare a conflictului Transnistrean, elaborat 
de  Guvernul  Republicii  Moldova  şi  aprobat  de  Parlament.  Ele  au  fost  adoptate  în  conformitate  cu 
prevederile documentului, cunoscut sub denumirea de „Planul Iuşcenko”, prezentat opiniei publice la 16 
iunie 2005, la Vinniţa. Acest Plan pornea de la o idee apriori irealizabilă – democratizarea Transnistriei 
pornind de la resursele ei interne, făcând abstracţie de pârghiile cu care Rusia controlează situaţia internă 
în această regiune. Ulterior, Planul Iuşcenko prevedea soluţionarea definitivă a conflictului prin atingerea 
unei soluţii reciproc acceptabile la masa de negocieri între Transnistria „democratizată” şi puterea centrală 
de la Chişinău. 

Abordarea problemei Transnistrene în Planul Iuşcenko era bazată pe aceiaşi schemă eronată de percepere a 
conflictului, impusă pe parcursul mai multor ani de către Federaţia Rusă, şi care pornea de la ideea că 
fenomenul  cunoscut  sub  denumirea  de  „conflict  Transnistrean”  este  unul  intern,  şi  că  populaţia  din 
Transnistria este „parte” în conflict.

 În  plus,  chiar  dacă  să  admitem  că  „democratizarea”  Transnistriei  ar  fi  avut  loc,  Planul  Iuşcenko 
presupunea recunoaşterea internaţională a legitimităţii administraţiei din Transnistria, însă nu prevederea 
nici o garanţie de atingere a vreo unei soluţii viabile a conflictului Transnistrean la masa de negocieri. Prin 
urmare, Planul Iuşcenko mai degrabă garanta independenţa Transnistriei în raport cu Republica Moldova, 
fără a oferi vreo garanţie că Republica Moldova va deveni cândva o ţară reîntregită. 

Mai mulţi experţi de la Chişinău chiar au conchis, că Planul Iuşcenko a fost conceput în calitate de plan de 
divorţ între Republica Moldova şi Transnistria, cu asimilarea ulterioară a Transnistriei de către Ucraina. 
Oricum, conducerea Republicii Moldova a încercat să prezinte Legea din 22 iulie 2005 drept singurul temei 
juridic  pentru  soluţionarea  conflictului  Transnistrean,  ceea  ce  confirmă  slăbiciunea  poziţiei  Republicii 
Moldova în raport cu interesele altor actor implicaţi în conflictul Transnistrean.   

Planul Iuşcenko, fiind unul rupt de realităţile existente, prevedea nişte termeni foarte restrânşi de realizare. 
Or, numai actele legislative, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova s-au încadrat în termenii prescrişi 
de acest Plan. În plus, chiar şi Legea din 22 iulie 2005 presupunea dreptul Transnistriei „democratizate” de 
a elabora, în comun cu administraţia de la  Chişinău, proiectul Legii  organice a Republicii  Moldova cu 

7 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313004
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privire  la  statutul  juridic  special  al  Transnistriei.  Acest  mecanism de negocieri  şi  de  elaborare  a  Legii 
organice cu privire la statutul juridic special al Transnistriei, după cum s-a menţionat, nu garanta atingerea 
unui rezultat pozitiv pentru Republica Moldova şi  este propriu unui mecanism de formare a unui stat 
federativ, de către doi subiecţi egali în drepturi, chiar dacă în Planul Iuşcenko termenul “federaţie” nu este 
utilizat.

Prin urmare, se poate de constatat, că poziţia Republicii Moldova, pe fundalul dialogului Rusia – UE, este 
extrem de vulnerabilă şi nu asigură protecţia intereselor naţionale. Vulnerabilitatea Republicii Moldova este 
determinată inclusiv de faptul, că ţara timp de aproape doi ani (2009 – 2010) se află în continuă campanie 
electorală. Sondajele de opinie publică, realizate în toamna anului 2010, demonstrează, că patru partide 
politice, PCRM, PDM, PLDM şi PL cu certitudine se vor regăsi în Parlament, după alegerile anticipate din 
28 noiembrie  2010.  Or,  cel  puţin  două partide,  PCRM şi  PDM,  în  campania  electorală  din  răsputeri 
demonstrează loialitatea sa în raport cu Federaţia Rusă.  În plus, nici un concurent electoral nu a reuşit să 
schiţeze în programul său electoral vreo-un scenariu realist de soluţionare a conflictului Transnistrean.   

Din cele expuse rezultă, că Republica Moldova, deocamdată cel puţin, nu este în stare să-şi apere interesele 
naţionale şi să promoveze o politică coerentă în direcţia soluţionării conflictului Transnitrean.  Dialogul 
UE-Rusia nu promite rezultate rapide în ceea ce priveşte soluţionarea conflictului Transnistrean. Chiar şi 
prevederile  Memorandumului,  semnat  la  5  iunie  2010,  au  rămas  deocamdată  la  nivel  de  declaraţie  de 
intenţii. În plus, rămâne deschisă întrebarea vis a vis de atribuţiile reale ale lui Dmitrii Medvedev în calitate 
de Preşedinte al  Rusiei,  precum şi  nu este clar cine din „tandemul” Putin-Medvedev va fi  candidat la 
funcţia de Preşedinte al Rusiei în perspectiva alegerilor prezidenţiale din martie 2012.  Aceste întrebări sunt 
absolut justificate în situaţia când declaraţiile unor diplomaţi ruşi se contrazic evident cu declaraţiile lui 
Dmitrii Medvedev în cadrul diferitor foruri internaţionale, precum şi cu conţinutul documentelor semnate 
cu participarea lui Dmitrii Medvedev. 

La  15 noiembrie  2010,  în  cadrul  forului  internaţional  „Statalitatea  şi  democraţia  moldovenească  după 
depăşirea crizei politice. Viitorul relaţiilor moldo-ruse în cadrul şedinţei a V-a a mesei rotunde „Rusia-
Moldova:  dialog  în  numele  viitorului”,  Valerii  Kuzimin,  Ambasadorul  Federaţiei  Ruse  în  Republica 
Moldova  a  declarat  următoarele  vis  a  vis  de  prezenţa  militară  ilegală  a  Federaţiei  Ruse  pe  teritoriul 
Republicii Moldova: „Par a fi nejustificate încercările unor forţe politice din Republica Moldova, făcând 
abstracţie de realităţile geopolitice şi geostrategice în spaţiul OSCE ce s-au schimbat substanţial din 1999, 
de a prezenta prezenţa militară rusească destul de limitată şi forţată în stânga Nistrului drept o oarecare 
ocupaţie sau mijloc de presiune asupra Chişinăului. Asemenea poziţie nu este corectă, deoarece nu ţine 
cont nici de contextul conflictului transnistrean, nici de extinderea blocului NATO, crearea bazelor militare 
străine  în  România  şi  Bulgaria  şi,  la  urma  urmei,  moratoriul  continuu  al  Rusiei  asupra  îndeplinirii 
angajamentelor asupra TFCE adaptat în legătură cu refuzul real al tuturor ţărilor NATO (precum şi a 
Republicii  Moldova)  de  ratificare  a  acestui  document,  demult  ratificat  de  Federaţia  Rusă” 
(Представляются  необоснованными  попытки  определенных  политических  сил  в  Республике 
Молдова в отрыве от существенно изменившихся с 1999 г. геополитических и геостратегических 
реалий  на  пространстве  ОБСЕ  представить  весьма  ограниченное  и  вынужденное  российское 
военное  присутствие  на  левобережье  Днестра как  некую оккупацию или средство давления  на 
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Кишинев.  Подобная  позиция  является  некорректной,  поскольку  не  учитывает  ни  контекст 
приднестровского конфликта, ни расширение блока НАТО, создание иностранных военных баз в 
Румынии и Болгарии и, в конце концов, продолжающий свое действие российский мораторий на 
выполнение  обязательств  по  адаптированному  ДОВСЕ  в  связи  с  фактическим  отказом  всех 
государств  НАТО  (а  также  и  РМ)  ратифицировать  этот  документ,  давно  ратифицированный 
Российской Федерацией.)

Anterior,  la  29  octombrie  2010,  în  cadrul  breefingului8 reprezentantului  oficial  al  MAExt.  al  Rusiei, 
A.Nesterenko,  a fost exprimată o atitudine şi mai dură şi sfidătoare în raport cu încercările oficialilor 
moldoveni de a cere evacuarea prezenţei militare ilegale ale Federaţiei Ruse. Şi mai mult, reprezentantul 
oficial al MAExt. al Rusiei a ameninţat direct Republica Moldova cu perspectiva reizbucnirii unui conflict 
armat. 

Din alocuţiunea Ambasadorului rus, făcută cu cinci zile înainte de Summitul NATO de la Lisabona, rezultă 
univoc, că Federaţia Rusă percepe extinderea NATO drept un pericol, ce justifică prezenţa militară ilegală 
a Federaţiei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova şi sfidarea integrităţii ei  teritoriale, independenţei şi 
suveranităţii Republicii Moldova. Prin urmare, există un contrast evident dintre declaraţiile Ambasadorului 
Rusiei în Republica Moldova şi angajamentul Rusiei, subsemnat de Dmitrii Medvedev, fixat în Declaraţia9 
Comună a Consiliului Rusia-NATO: „,The NRC member stateswill refrain from the threat or use of force 
against  each  other  as  well  as  against  any  other  state,  its  sovereignty,  territorial  integrity  or  political 
independence in any manner inconsistent with the United Nations Charter and with the Declaration of 
Principles Guiding Relations Between Participating States contained in the Helsinki Final Act.”

Or, toate aceste ambiguităţi în ceea ce priveşte situaţia internă în Federaţia Rusă, precum şi politica de 
standarde duble, promovată de Rusia în raport cu Republica Moldova (ne mai vorbind de Georgia), nu 
justifică lipsa voinţei politice la Chişinău şi incompetenţa evidentă ale guvernărilor locale în ceea ce priveşte 
soluţionarea conflictului Transnistrean. Totodată, lipsa unei guvernări competente şi stabile la Chişinău 
reduc  substanţial  şansele  de  fructificarea  a  implicării  mai  active  a  UE  în  soluţionarea  conflictului 
Transnistrean. 

2. „Transnistria” în 2010

 Situaţia în „Republica Moldovenească Nistreană” („RMN”)  în anul 2010 diferă substanţial de cea de la 
momentul instaurării regimului anticonstituţional în anii 1990-92. În primul rând, nu s-au adeverit temerile 
privind  unirea  inevitabilă  a  Republicii  Moldova  cu  România,  care  au  fost  principalul  instrument  de 
manipulare al  unei părţi  a populaţiei  din stânga Nistrului.  Spre deosebire de „rmn”, pe malul drept al 
Nistrului nu au avut loc epurări pe criterii etnice, şi astăzi doar în mun. Chişinău locuiesc mai mulţi etnici 
ruşi decât în întreaga „rmn”. Prin urmare, toate  „argumentele” care au fost folosite pentru instigarea 
spiritelor separatiste în raionale de est ale Republicii Moldova  la faza declanşării conflictului s-au dovedit a 
8 http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/394E51325A609AEDC32577CB00418788
9 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_68871.htm
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fi false. Această diluare a „principalului pericol” – sperietorii unirii cu România, şi a imaginii „duşmanului 
extern” (Republica Moldova, România, NATO etc.) a detensionat, în linii mari, relaţiile dintre oamenii de 
rând de pe ambele maluri ale Nistrului. În Republica Moldova, în podida tuturor dificultăţilor fazei de 
tranziţie de la totalitarism, sunt prezente elementele cheie ale democraţiei politice şi ale statului de drept. Pe 
când în raioanele de est ale Republicii Moldova, aflate temporar sub controlul regimului de la Tiraspol, 
situaţia diferă substanţial. 

În primul rând, în stânga Nistrului are loc procesul de depopulare în proporţii mult mai mari decât pe 
malul drept. Dacă, conform datelor recensământului din 1989, în Transnistria locuiau circa 750 mii de 
persoane, apoi în 2010 numărul lor a scăzut sub 500 mii.  Lipsa oricărei perspective a acestei regiuni a 
determinat populaţia social activă să plece din Transnistria. Acest exod al populaţiei se observă îndeosebi 
printre cei tineri. Tinerii din Transnistria, care pleacă la studii în Ucraina sau Rusia, de regulă nu mai revin. 
Depopularea regiunii, determinată de exodul populaţiei social active, sporeşte presiunea asupra bugetului 
local în urma creşterii pobderii pensionarilor şi celor din sfera bugetară în raport cu celelalte segmente ale 
populaţiei. Totodată, în stânga Nistrului rata şomajului este extrem de ridicată

În pofida retoricii agresive a regimului din stânga Nistrului în raport cu Republica Moldova, majoritatea 
populaţiei  din  Transnistria  (peste  56%)  deţine  cetăţenia  Republicii  Moldova.   Federaţia  Rusă  activ 
promovează politica de oferire cetăţeniei ruseşti  locuitorilor Transnistriei.  Or, în pofida acestei politici, 
cetăţenii ruşi în Transnistria nu constituie majoritatea.  Federaţia Rusă, sfidând suveranitatea Republicii 
Moldova, a deschis 24 secţii de votare în Transnistria ca şi pe teritoriul Federaţiei Ruse atunci, când au avut 
loc ultimele alegeri în Duma de Stat (2 decembrie 2007) şi cele prezidenţiale (2 martie 2008).  În ambele 
cazuri, numărul cetăţenilor ruşi care s-au prezentat la urnele de vot nu a depăşit cifra de 50 de mii. În 
acelaşi timp, administraţia de la Tiraspol afirmă, că numărul cetăţenilor ruşi în Transnistria este de circa 85 
mii de persoane.

Pe teritoriul controlat de regimul anticonstituţional, inclusiv la Tiraspol, activează opt şcoli, subordonate 
ministerului  educaţiei  Republicii  Moldova.  Administraţia  de la  Tiraspol,  utilizând mijloace  represive în 
repetate  rânduri  a  încercat  să  obţină  închiderea  lor.  Însă,  graţie  poziţiei  civice  active  ale  părinţilor  şi 
pedagogilor, aceste şcoli îşi continuă activitatea. Pe lângă faptul că predarea în aceste şcoli are loc în limba 
română, important este că ele educă cetăţeni ai Republicii Moldova, şi nu ai „rmn”. Totodată, mai mult de 
patru mii de tineri din Transnistria sunt studenţi în instituţiile de învăţământ din Chişinău.

În stânga Nistrului sunt unsprezece localităţi sub jurisdicţia Republicii Moldova (raionul Dubăsari).  În faza 
acută a conflictului locuitorii acestor sate cu arma-n mână şi-au apărat dreptul de a rămâne sub jurisdicţia 
Republicii Moldova. 

După ce  la  3  martie  2006 dea  lungul  frontierei  moldo-ucrainene (1222 km),  inclusiv asupra  porţiunii 
necontrolate de puterea centrală de la Chişinău (452 km) a început să funcţioneze EUBAM, toţi agenţii 
economici din „rmn” s-au înregistrat la Camera Înregistrării de Stat al Republicii Moldova şi efectuează 
operaţiunile de export în baza documentelor eliberate de Departamentul Vamal al Republicii Moldova.
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Specificul concurenţei politice interne în „rmn”

Încercările  regimului  din  Transnistria  de  a  se  prezenta  drept  un  stat  de  drept  democratic  au  adus  la 
mimarea unor procedee democratice în stânga Nistrului. Aceasta se referă inclusiv la partidele politice. În 
comparaţie cu malul drept acest proces a întârziat cu circa 15 ani - primele partide politice în Transnistria 
au apărut doar în anul 2006. Aceasta întârziere s-a datorat mai multor factori. În primul rând, este bine 
cunoscut faptul că Igor Smirnov are o atitudine dispreţuitoare faţă de partide politice şi, îndeosebi, faţă de 
ideea de trecere la alegeri în „Sovietul Suprem” („SS”) conform sistemului proporţional, în baza listelor de 
candidaţi înaintaţi de partidele politice. În al doilea rând, cu începere din august 1989, situaţia politică în 
Transnistria  era  determinată  de  „unanimitatea”,  proprie  regimurilor  politice  totalitare.  Această 
„unanimitate” era deservită de „mişcările obşteşti” cu mesaje xenofobe şi agresive, care atacau dur orice 
manifestare de opoziţie şi care constituiau anturajul politic al lui  Igor Smirnov. Igor Smirnov, la rândul 
său, avea imaginea unul lider incontestabil,  susţinut univoc de aceste „mişcări”.  Respectiv, nu putea fi 
vorba de nici o concurenţă politică cu Igor Smirnov pentru funcţia de „preşedinte” al „rmn”. În anul 2000, 
a fost modificată prevederea „constituţiei” locale  care limita aflarea în funcţie de „preşedinte” cu doi 
termeni, după ce „rmn” a devenit o parodie la monarhie. Prin urmare, în condiţiile psihozei colective şi 
unanimităţii  false,  proprie  regimurilor  politice  totalitare,  nu  exista  nici  un  temei  pentru  apariţia 
pluralismului politic, exprimat prin careva partide politice.

Situaţia a început să se schimbe odată cu consolidarea poziţiilor businessului privat în Transnistria şi, în 
special a companiei „Sheriff” care este cel puternic agent economic la nivelul Transnistriei, apărut după 
colapsul URSS. În anul 2000, compania „Sheriff”10 a decis să-şi creeze un instrument politic de protejare al 
propriilor interese - mişcarea „Obnovlenie”. La 2 iunie 2006 mişcarea „Obnovlenie” s-a declarat partid 
politic. Este semnificativ faptul, că această transformare a avut loc atunci, când poziţiile lui Igor Smirnov s-
au erodat  substanţial,  şi  când a dispărut  certitudinea „tradiţională” cu privire la  desfăşurarea alegerilor 
prezidenţiale din decembrie 2006. Din start, în fruntea mişcării/partidului „Obnovlenie” s-a aflat Evghenii 
Şevciuk - un fost angajat al companiei „Sheriff”.  Respectiv, compania „Sheriff” este sponsorul principal al 
acestei formaţiuni, ceea ce înseamnă că anume proprietarii companiei „Sheriff” adoptă decizii politice din 
numele partidului „Obnovlenie”.

 În comunitatea de  experţi  predomină opinia,  că  compania „Sheriff” în continuare  deţine  monopolul 
asupra  celor  mai  profitabile  domenii  ale  economiei  tenebre,  în  primul  rând  –  în  ceea  ce  priveşte 
contrabanda la nivel regional (Republica Moldova, Ucraina) ale diferitor categorii de mărfuri. Pe de o parte, 
acest gen de activitate este puţin dependent de Federaţia Rusă, ceea ce presupune că Federaţia Rusă nu 
dispune de pârghii directe de control asupra companiei „Sheriff”. În acelaşi timp, acest specific al activităţii 
firmei „Sheriff” presupune implicarea/complicitatea politicienilor şi funcţionarilor corupţi din Ucraina şi 
Republica Moldova.  

10 Compania „Sheriff” a fost creată în 1993 „pentru asigurarea supravieţuirii economice a „RMN” în lipsa recunoaşterii 
internaţionale”. Compania „Sheriff” este unul din cei mai puternici agenţi economici din Transnistria. Unii experţi 
consideră, că compania „Sheriff” controlează cele mai profitabile fluxuri de mărfuri de contrabandă în regiune. 
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În acelaşi timp, Igor Smirnov, „preşedintele „rmn””, deţine controlul asupra unei structuri importante, de 
care depinde activitatea companiei „Sheriff”,  cum este „Comitetul Vamal de Stat” – în decembrie 1996, în 
calitate de şef al acestei structuri a fost desemnat Vladimir Smirnov – fiul mai mare a lui Igor Smirnov. 
Totodată,  stăpânii  companiei   „Sheriff”  nu  pot  ignora  faptul  existenţei  la  Tiraspol  al  „ministerului 
securităţii de stat” al Transnistriei. De aici rezultă constatarea că compania „Sheriff” până-n prezent nu a 
putut (nu a avut motive) să-şi permită  lupta politică deschisă cu Igor Smirnov, care ar fi avut drept scop 
preluarea controlului asupra funcţiei de „preşedinte” al „rmn”.

Compania „Sheriff” a realizat în Transnitria un şir de proiecte investiţionale şi  este posesoarea a unui 
număr de  obiecte  imobiliare importante.  Ceea ce  înseamnă că proprietarii  „Sheriff” sunt  conştienţi  şi 
preocupaţi de problema garanţiilor asupra dreptului de proprietate asupra acestor bunuri. Inclusiv, această 
înseamnă că proprietarii companiei „Sheriff” (Victor Guşan şi Ilia Kazmalî, ambii – cetăţeni ai Republicii 
Moldova)  sunt  conştienţi  de  faptul,  că  numai  statul  Republica  Moldova,  fie  şi  într-o  perspectivă  mai 
îndepărtată,  poate să le ofere aceste garanţii.

Această îmbinare de factori, cum ar fi atitudinea sfidătoare a lui Igor Smirnov faţă de partide politice şi 
existenţa unui singur agent economic puternic local (compania „Sheriff”) a adus la apariţia dualismului de 
putere în „rmn”. Pe de o patre, partidul „Obnovlenie” câştigă fără nici o concurenţă reală alegerile locale şi 
cele în „SS”. Pe de altă parte, partidul „Obnovlenie” nu a atentat  nici o dată la funcţia de „preşedinte” al 
„rmn”.  

Totuşi, au existat situaţii, când relaţiile dintre Igor Smirnov şi partidul „Obnovlenie” au devenit  destul de 
tensionate.   Pentru  prima dată  un asemenea conflict  a  devenit  unul  public  în  2006,  după ce  partidul 
„Obnovlenie”  a  câştigat  alegerile  în  „SS”  în  decembrie  2005.  Aceasta  s-a  manifestat  în  special  în 
comportamentul lui Evghenii Şevciuk, care, la 28 decembrie 2005, a fost ales în funcţia de speaker al „SS”, 
fără ca acest pas să fie coordonat în prealabil cu Igor Smirnov. Ulterior, Evghenii Şevciuk  a început să-l 
acuze public pe Igor Smirnov de corupţie, uzurpare a puterii etc.. Pe acest fundal la Tiraspol au avut loc 
două acte teroriste  în transportul  public  (la  6 iulie  şi  13 august  2006),  în urma cărora nervozitatea în 
Transnistria a crescut şi mai mult. În atmosfera care exista pe atunci în Transnistria înaintarea lui Evghenii 
Şevciuk în calitate de candidat la alegerile „prezidenţiale” din decembrie 2006 deja nu părea ceva imposibil. 

Or, în ultima instanţă nu s-a întâmplat nimic  nou – partidul „Obnovlenie” nu l-a înaintat pe Evghenii 
Şevciuk;  materialele  electorale ale  lui  Igor Smirnov au fost  tipărite la  tipografia ce aparţine companiei 
„Sheriff” etc..  Experţii locali consideră că comportamentul loial al partidului „Obnovlenie” în raport cu 
Igor Smirnov a fost asigurat în urma intervenţiei din partea Kremlinului, care avea nevoie de păstrarea unei 
marionete docile, cum este Igor Smirnov,  în funcţia de „preşedinte” al Transnistriei. Totodată, la 14 iulie 
2006, s-a anunţat, că  fabrica de coniacuri „Kvint” a fost privatizată de compania „Sheriff”. Se poate de 
presupus, că această privatizare a constituit o „recompensă” pentru „Sheriff” în schimbul renunţării  la 
pretenţiile asupra fotoliului prezidenţial.   

Conflictul dintre Igor Smirnov şi Evghenii Şevciuk a reizbucnit în aprilie 2009, când, la 15 aprilie, „SS” a 
adoptat în prima lectură modificările în Constituţia „rmn”, ce prevedeau reducerea atribuţiilor lui Igor 
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Smirnov  (introducerea  funcţiei  de  Prim-ministru;  lichidarea  funcţiei  de  Vice-preşedinte  etc.).   Drept 
urmare, a început un război mediatic deschis între Igor Smirnov şi gruparea lui Evghenii Şevciuk din „SS”. 
Experţii  de la Tiraspol consideră, că au avut loc inclusiv negocieri dure  directe între Igor Smirnov şi 
proprietarii firmei „Sheriff”.  În această confruntare cu Evghenii Şevciuk, temporar cel puţin,  a învins Igor 
Smirnov – la 27 mai 2009 iniţiativa de modificare a constituţiei a fost retrasă, iar la 8 iulie 2009 Evghenii 
Şevciuk a demisionat din funcţia de speaker al „SS”.  Peste un an, la 10 iulie 2010, Evghenii Şevciuk a fost 
înlăturat şi din funcţia de preşedinte de partid. Experţii locali consideră, că înlăturarea lui Evghenii Şevciuk 
din ambele funcţii a avut loc în urma faptului, că el nu s-a consultat cu Victor Guşan şi Ilia Kazmalî, 
proprietarii  companiei  „Sheriff”,  atunci  când  a  lansat  iniţiativa  de  reducere  a  competenţelor  lui  Igor 
Smirnov prin modificarea Constituţiei locale. Totuşi, demiterea lui Evghenii Şevciuk din funcţie de speaker 
nu a însemnat  capitularea totală a grupului „Sheriff” în faţa ambişiilor lui Igor Smirnov – la 18 noiembrie 
2009,  Igor  Smirnov  a  încercat  să  obţină  suportul  „SS”  pentru  desfăşurarea  unui  referendum  pentru 
aprobarea  unei  „constituţii”  noi,  în  conformitate  cu  prevederile  căreia  Igor  Smirnov ar  fi  devenit  un 
dictator absolut. Or, „SS” a respins această iniţiativă a lui Igor Smirnov şi, în schimb, s-a decist asupra 
crearii unei Comisii, care ar fi elaborat o variantă de compromis de modificare a „constituţiei” existente.

Astăzi se poate de constatat că rivalitatea dintre Igor Smirnov şi partidul „Obnovlenie” este atenuată şi nu 
se manifestă prin nimic în public. În funcţia de speaker al „SS” şi preşedinte al Partidului „Obnovlenie” a 
fost promovat Anatolii Kaminskii, care este absolut loial „Sheriff-ului”. 

Evghenii Şevciuk nu a renunţat la ideea de a se păstra în procesul politic din regiune. După demisia lui din 
funcţia  de speaker,  la  22 septembrie 2009, a  avut loc adunarea de constituire a mişcării  „Vozrojdenie 
Pridnestrovia”  („Renaşterea  Transnistriei”;  www.vozrojdenie-pmr.ru )  în  frunte  cu  Evghenii  Şevciuk. 
Împreună cu Evghenii Şevciuk în conducerea acestei mişcări figurează şi Andrei Sipcenko, unul din aliaţii 
lui  Evghenii  Şevciuk  din  partidul  „Obnovlenie”.  Apariţia  acestei  mişcări  vorbeşte  despre  faptul,  că 
Evghenii Şevciuk la acel moment nu era sigur în ceea ce priveşte relaţiile cu partidul „Obnovlenie”. Ambii 
s-au înregistrat în calitate de candidaţi (Şevciuk – circumscripţia nr.22; Sipcenko – circumscripţia nr.14) 
pentru alegerile din 12 decembrie. Cu atât mai surprinzător este faptul, că atât „rebelul” Evghenii Şevciuk, 
precum  şi  Andrei  Sipcenko  au  apărut  pe  lista11 persoanelor  (în  total   -  30),  susţinute  de  Partidul 
„Obnovlenie” în campania pentru alegerile din 12 decembrie 2010. 

Prin urmare, se poate de presupus, că retragerea lui Evghenii Şevciuk din ambele funcţii (speaker al „SS” şi 
Preşedinte de partid) ar putea fi un pas tactic din partea companiei „Sheriff”, şi nu înseamnă sacrificarea lui 
politică definitivă. Totodată, aceasta nu înseamnă, că Evghenii Şevciuk poate fi considerat în continuare 
drept  lider  neoficial  al  partidului  „Obnovlenie”  şi  eventual  candidat,  din partea  partidului,  la  alegerile 
prezidenţiale din 2011. Respectiv, rămân mai  multe semne de întrebare vis a vis de poziţia proprietarilor 
companiei „Sherif” faţă de alegerile prezidenţiale din decembrie 2011. 

Din cele expuse se poate de conchis, că rivalitatea dintre compania „Sheriff” şi Igor Smirnov nu poate fi 
considerată  depăşită  ireversibil.  Mai  degrabă  este  vorba  de  un  armistiţii  tactic  din  partea  companiei 

11 http://obnovlenie.info/text.php?cat=40&name=spisok_chlenov_rpp_obnovlenie_15_10_10&arch=onsite
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„Sheriff”, care nu are nevoie de rivalitatea deschisă cu Igor Smirnov în situaţia când până în decembrie 
2011 el oricum rămâne „preşedinte” al „rmn”.

Celelalte  partide  politice  înregistrate  în  „rmn”  nu  au  nici  un  potenţial,  şi  constituie  nişte  elemente 
decorative  ale  unui  regim  pseudo-democratic.  „Independenţa  Transnistriei”  în  raport  cu  Republica 
Moldova, „apropierea de Rusia” sunt nişte „vaci sacre” pentru toate partidele politice din Transnistria.  În 
plus,  în  „constituţia”  locală  este  stipulat  expres:  „Este  interzisă  activitatea  organizaţiilor  obşteşti,  ale 
organelor lor de conducere şi ale reprezentanţilor lor,  îndreptată împotriva suveranităţii Republicii”. Ceea 
ce înseamnă, că regimul anticonstituţional din Transnistria nici nu admite apariţia formaţiunilor politice 
care ar fi pledat pentru atingerea unui compromis cu malul drept, cu respectarea integrităţii teritoriale a 
Republicii Moldova.  

Un loc aparte în spectrul politic din Transnitria îl ocupă Partidul Comuniştilor din Trasnistria (PCT) în 
frunte cu Oleg Horjan. Oleg Horjan participă la majoritatea acţiunilor publice, organizate de către PCRM 
la Chişinău.  Totodată, el s-a înaintat în calitate de candidat pentru alegerile din 12 decembrie în „SS” pe 
circumscripţia nr.40.  Or, spre deosebire de partidul  „Obnovlenie”, PCT nu este în stare să-şi asigure 
promovarea candidaţilor săi în majoritatea circumscripţiilor electorale.

La aceste se cere de adăugat,  că în „rmn” nu poate fi  vorba despre desfăşurarea unor alegeri libere şi 
corecte.  Mai  mult,  este  larg  răspândită  opinia,  că  cele  43  de  circumscripţii  uninominale  deja  au  fost 
distribuite  între  candidaţii  „reali”,  pe  când  ceilalţi  candidaţi  vor  juca  un  rol  pur  decorativ,  mimând 
concurenţa politică reală. 

Rezultatele alegerilor din 12 decembrie 2010

Rezultatul  anunţat  de  către  Comisia  Electorală  Centrală12 confirmă  victoria  categorică  a  partidului 
„Obnovlenie”. Partidul „Obnovlenie”, pe de o parte, se declară învingător. Pe de altă parte, nu afişează 
lista completă a deputaţilor pe care-i consideră „ai săi”. Din surse neoficiale a parvenit informaţia că acest 
număr este peste 30 de deputaţi, ceea ce înseamnă că lista celor 30 de candidaţi susţinuţi de către partidul 
„Obnovlenie” nu a fost una completă. Totuşi, în circumscripţia nr.40, cu scandaluri şi acuzaţii reciproce, la 
o diferenţă de numai 40 de voturi, Oleg Horjan a reuşit să o învingă pe Olga Gukalenko, vice-preşedinte 
partidului „Obnovlenie” şi şefa comitetului pentru educaţie în componenţa precedentă (2005 – 2010) a 
„SS” (învingător se declară acel candidat, care obţine majoritatea simplă din voturile valabile exprimate pe 
circumscripţie).  

În perspectiva apropiată se aşteaptă convocarea „SS” nou ales şi alegerea organelor de conducere.

3. Pârghiile, prin care Rusia controlează „rmn”

12 http://www.cikpmr.idknet.com/iov/rv/index.htm
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Dacă procedura  de  alegeri  în  „SS”  conţine  în  sine  unele  elemente  de  concurenţă,  apoi  procedura  de 
formare a puterii  executive în „rmn” oferă Rusiei toate pârghiile necesare pentru a controla situaţia în 
regiunea Transnistreană.  În primul rând,  aceasta se referă la structurile de forţă.  

Un rol aparte în „rmn” îi revine ministerului securităţii de stat („mss”). Această structură a reuşit să impună 
în „rmn” atmosfera de frică şi, în realitate, şi-a asumat rolul poliţiei politice după modelul „KGB” din fosta 
URSS. Totodată, există suficiente motive pentru a considera că „mss” are o reţea de agenţi pe malul drept 
al Nistrului, inclusiv în structurile de stat ale Republicii Moldova. Profitând de prezenţa ilegală ale trupelor 
Federaţiei Ruse în raioanele de est ale Republicii Moldova, serviciile secrete ale Federaţiei Ruse întreţin în 
Transnistria un contingent important de ofiţeri, care activează inclusiv împotriva Ucrainei vecine.

Ofiţerii  ruşi din structurile respective (armata;  serviciile secrete etc.)  sunt declaraţi  drept pensionari în 
Rusia şi sunt trimişi după aceasta în „rmn”, devenind miniştri, vice-miniştri etc.. 

În acest sens este semnificativă situaţia cu acelaşi „mss”.   Vadim Antiufeev, ministrul securităţii, a fost 
nevoit  să  fugă  din  Republica  Letonă,  unde  împotriva  lui  a  fost  pornită  urmărirea  penală.  Ulterior,  la 
recomandarea grupului de deputaţi „Soiuz” din Sovietul Suprem al URSS, Vadim Antiufeev a venit la 
Tiraspol, unde s-a implicat în acţiunile militare împotriva Republicii Moldova.  În 1999 Vadim Antiufeev a 
absolvit  Academia  Serviciului  de  Stat  al  Rusiei  pe  lângă  Preşedintele  Rusiei,  unde  în  2003  a  susţinut 
doctoratul.   Este „profesor al  Academiei  de Ştiinţe Militare al  Rusiei” etc..  Prim-adjunct al  lui  Vadim 
Antiufeev – Rossihin Ghenadii - fost ofiţer în „KGB”, a participat la crearea „Detaşamentelor Teritoriale 
de Salvare” (prima versiune ale trupelor para-militare ale regimului)   şi  din 1992 activează în „MSS”. 
Ceilalţi doi vice-miniştri ai securităţii, Iunevici Valerii şi Ghebos Valerii,  tot au fost declaraţi pensionari şi 
trimişi la Tiraspol. Inclusiv, sursele interne din Transnistria afirmă, că angajaţii acestor „ministere de forţă” 
din Transnistria primesc lunar un supliment substanţial la salariu direct din partea Federaţiei Ruse. 

Armata din „rmn” a fost creată utilizând armamentul şi muniţii din dotarea fostei  Armatei a 14-a şi este 
condusă de ofiţeri ruşi.  Aici se poate de remarcat, că armata din „rmn”, de exemplu, dispune de 19 tancuri 
de tip T-64, pe când Armata Naţională a Republicii Moldova nu dispune de nici un tanc.  La 2 septembrie 
2010, la Tiraspol, a fost organizată a paradă militară care a constituit o manifestare a forţei din partea 
acestui regim anticonstituţional. Potenţialul  militar al  „rmn”, creat şi  întreţinut de Federaţia Rusă, este 
comparabil cu cel al Republicii Moldova.

Federaţia Rusă promovează politica de implementare în structurile puterii locale a persoanelor trimise din 
Rusia nu numai în armata locală sau în serviciile secrete. Această politică este promovată şi în raport cu alte 
structuri de putere. Aşa, în componenţa „cabinetului de miniştri”, opt din cei unsprezece membri s-au 
născut în afara fostei RSS Moldoveneşti.

Funcţia de Preşedinte al „rmn” şi perspectivele anului 2011

17



Cu toate că „rmn” încearcă să se prezinte drept un stat de drept democratic, aflarea unei persoane, cum 
este Igor Smirnov, timp de douăzeci de ani la putere vorbeşte clar despre esenţa autoritară a acestui regim. 
Totodată, aflarea continuă a lui Igor Smirnov la putere este determinată de faptul, că el este o marionetă 
docilă a Kremlinului, şi că Kremlinul avea nevoie de el pe parcursul acestor ani. Dacă Federaţia Rusă va 
dori în continuare să-şi păstreze controlul asupra acestei părţi ale Republicii Moldova, atunci ea trebuie să 
găsească o soluţie pentru menţinerea controlului asupra „puterii executive” în „rmn”. Această problemă 
devine actuală inclusiv din cauza faptului că la 23 octombrie 2011 Igor Smirnov urmează să împlinească 
vârsta de şaptezeci de ani. 

În acelaşi timp, pretenţiile „rmn” de a fi un stat de drept creează probleme Federaţiei Ruse în ceea ce 
priveşte realizarea operaţiunii „succesorul”. Federaţia Rusă nu poate să trimită pe oricine în Transnistria şi 
să-i asigure „alegerea” în locul lui Igor Smirnov. Problema constă în faptul, că Constituţia „rmn” impune 
condiţia de cel puţin zece ani de „cetăţenie transnistreană” pentru candidaţii la funcţia de preşedinte al 
„rmn”. 

În 2009, gruparea lui Igor Smirnov a elaborat un proiect al unei constituţii noi, ce urma să fie adoptată prin 
referendum.  În  acel  proiect  deja  nu  exista  condiţia  de  zece  ani  de  „cetăţenie  transnistreană”  pentru 
candidaţii la funcţia de preşedinte, ea fiind înlocuită cu cerinţa de numai puţin de zece ani de domiciliu 
permanent în „rmn”, şi orice termen de „cetăţenie transnistreană”. Însă, după cum s-a menţionat, la 18 
noiembrie  2009,  în  cadrul  şedinţei  „SS”,  cererea  lui  Igor  Smirnov  de  a  desfăşura  un  referendum 
constituţional a fost respinsă şi, la moment cel puţin, cerinţele faţă de candidaţii la preşedinţie au rămas 
neschimbate. 

Aceasta  înseamnă că Federaţia  Rusă fie va merge pe calea „realegerii” lui  Igor Smirnov în funcţia  de 
preşedinte  al  „rmn”,  fie  va  desemna  vreo  un  candidat,  care  va  avea  cei  zece  ani  de  „cetăţenie 
transnistreană”  în  toamna  anului  2011,  fie  va  reveni  la  ideea  de  modificare  în  „SS”  a  prevederilor 
constituţiei ce se referă la cerinţele faţă de candidaţii la preşedinţie. 

În decembrie 2010, la Tiraspol, s-a anunţat despre definitivarea lucrărilor ale „comisiei tripartite” asupra 
proiectului  de  modificare  a  Constituţiei  prezente.  Se  cunoaşte,  că  acest  proiect  presupune  lichidarea 
funcţiei de „vice-preşedinte”, introducerea funcţiei de „prim ministru” etc.. Însă, detaliile nu se cunosc şi 
acest  proiect  de modificare a  Constituţiei  „rmn” încă nu este publicat.  Totuşi,  se  poate  de presupus, 
pornind de la comportamentul Rusiei în Osetia de Sud, unde executivul local deseori este completat de 
persoane trimise direct din Rusia, aceiaşi practică ar putea fi realizată şi în „rmn” – „prim ministru” cu 
competenţe vaste va fi trimis din Rusia, pe când „preşedintele”, fie şi unul local, se va afla sub controlul 
dur al serviciilor secrete ruseşti.

Or,  toate  aceste  scenarii  vor  necesita  loialitatea  proprietarilor  „Sheriff”  pentru  realizarea  lor  garantată 
(Constituţia „rmn” poate fi modificată numai în „SS”, sau poate adoptată/modificată prin „referendum”, 
în situaţia când decizia de desfăşurare a căruia poate fi adoptată iarăşi numai de „SS”).
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Soluţia viabilă a conflictului Transnistrean – posibilele scenarii de implicare a Federaţiei Ruse

După cum s-a constatat,  situaţia în jurul  problemei conflictului  Transnistrean a devenit  una dinamică. 
Inclusiv aceasta se referă la procesele politice din drepta Nistrului. După dominarea timp de opt ani de zile 
(2001-2009) a PCRM, degradării continuă a democraţiei politice şi a instituţiilor statului de drept, în urma 
alegerilor  parlamentare  anticipate  din  29  iulie  2009,  a  devenit  posibilă  crearea  coaliţiei  de  guvernare 
„Alianţa pentru Integrare Europeană”, iar PCRM a fost nevoit să treacă în opoziţie.

Aceste evoluţii într-un mod evident au deranjat Federaţia Rusă care nu renunţă la ideea de a contribui la 
crearea în Republica Moldova a unei guvernări, subordonate intereselor geopolitice ale Federaţiei Ruse. 
După cum s-a menţionat, Federaţia Rusă a intensificat utilizarea a ceea ce se numeşte „soft power” în 
Republica Moldova. Inclusiv, mai mulţi experţi consideră, că Federaţia Rusă  încearcă să preia/păstreze 
controlul asupra unor partide politice din Republica Moldova. În primul rând, aceasta se referă la PCRM şi 
PDM. În condiţiile lipsei democraţiei interne în aceste partide este dificil de presupus în ce măsură aceste 
formaţiuni politice sunt cu adevărat dependente de Kremlin. Or, procedura de formare a coaliţiilor după 
alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 va da răspuns la această întrebare.

Totuşi, pur ipotetic, se poate de presupus că evoluţiea societăţii moldoveneşti în direcţia pro-europeană va 
continua şi se va solda cu consolidarea relaţiilor Republica Moldova-UE, inclusiv cu adoptarea unor poziţii 
mai ferme în raport cu conflictul Transnistrean şi politica Federaţiei  Ruse. În asemenea condiţii  există 
probabilitatea  reală  că  Federaţia  Rusă  va  încerca  să  „penalizeze”  Republica  Moldova prin  aşa  numite 
„răspunsuri asimetrice”, profitând de întreagă listă de vulnerabilităţi ale Republicii Moldova în raport cu 
Rusia. 

Mai grav este, că în societatea moldovenească categoric au fost evitate discuţiile privind preţul ce urmează 
să  fie  plătit  pentru  reîntregirea  şi  edificarea  unui  stat  viabil  în  frontierele  fostei  RSS  Moldoveneşti. 
Problema  conflictului  Transnistrean  a  decăzut  la  periferia  opiniei  publice  din  Republica  Moldova.  În 
programele electorale ale tuturor concurenţilor electorali problema conflictului Transnistrean este fosrte 
superficial şi, de regulă, sunt evitate aprecierile principaile ale esenţei conflictului. Ceea ce înseamnă, că 
societatea moldovenească psihologic nu este pregătită pentru asemenea abordări ale situaţiei. 

Oricum, este evident că lista vulnerabilităţilor ale Republicii Moldova în raport cu Rusia este una lungă. 
Totodată, conflictul armat între Rusia şi Georgia a fost precedat de aplicarea unui şir de acţiuni restrictive 
în raport cu Georgia, prin care Rusia  a încercat să „penalizeze” Georgia pentru comportamentul său, bazat 
pe propriile  interesele naţionale.

Prin  urmare,  în  cazul  când  Republica  Moldova  va  dori  să  atingă  o  soluţie  viabilă  a  conflictului 
Transnistrean,  care  va  elibera  Republica  Moldova  de  sub  controlul  Federaţiei  Ruse,  societatea 
moldovenească,  clasa  politică  din  Republica  Moldova  este  obligată  să  se  pregătească,  atât  psihologic, 
precum şi sub aspectul mecanismelor şi resurselor, pentru a face faţă eventualului „răspunsului asimetric” 
din partea Rusiei.
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În primul rând, Rusia poate să purceadă la embargoul total şi de lungă durată ale mărfurilor moldoveneşti 
pe piaţa internă din Rusia.  Însă, consecinţe mult mai grave ar putea avea introducerea regimului de vize 
pentru cetăţenii Republicii Moldova. Nu întâmplător, Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova Valerii 
Kuzimin,  în  alocuţiunea13 sa  din  15  noiembrie  a  menţionat:  „Conform  estimărilor  experţilor,  cota 
remitenţelor din Rusia constituie circa 70% din suma totală puţin sub 900 milioane dol. SUA, transferată în 
primele 8 luni ale anului 2010. Conform datelor „Rosstat”, în prima jumătate a anului fluxul cetăţenilor 
moldoveni care pleacă în Rusia s-a majorat cu 350% în raport cu perioada similară a anului trecut, ceea ce 
cu certitudine reflectă tendinţa generală, inclusiv tendinţa spre legalizarea aflării muncitorilor moldoveni pe 
teritoriul  rusesc”  (  По  оценкам  экспертов,  доля  таких  поступлений  из  России  во  всем  объеме 
переводов из-за рубежа составляет порядка 70% от общей суммы чуть менее 900 млн.долл.США за 
8 месяцев 2010 г. По данным Росстата, за 1 полугодие поток въезжающих в Россию молдавских 
граждан  увеличился  на  350%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  что, 
несомненно, отражает общую тенденцию, в т.ч. к легализации пребывания молдавских трудящихся 
на российской территории).

Accentul, pus de Ambasadorul Rusiei pe importanţa remitenţelor din Rusia pentru Republica Moldova, 
laolaltă cu negarea în aceiaşi alocuţiune a oricărei perspective de evacuare ale trupelor Federaţiei Ruse, 
staţionate ilegal  în raioanele  de  est  ale  Republicii  Moldova,   constituie  o ameninţare  directă la  adresa 
Republicii Moldova cu introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova. Or, aceasta 
înseamnă, că Republica Moldova , pe de o parte, are de ales între comportamentul „cuminte” în raport cu 
Rusia, rămânând ca stat un proiect politic neîmplinit, şi şansa de deveni un proiect politic (stat) împlinit în 
cazul dacă se va acumula voinţa politică şi competenţa necesară.

Opţiunea a două implică riscuri reale, ceea ce înseamnă că Republica Moldova, împreună cu partenerii săi 
din exterior, trebuie să aibă strategii şi resurse pregătite din timp pentru  orice scenarii de comportament al 
Rusiei (şi a Ucrainei). În caz contrar, proiectul statalităţii Republicii Moldova va rămâne unul neîmplinit, cu 
riscul compromiterii ireversibile într-un viitor nu prea îndepărtat.

În paralel, guvernarea de la Chişinău este obligată să insiste asupra promovării politicilor care vor duce la 
erodarea regimului din stânga Nistrului, la marginalizarea şi excluderea din procesul politic a persoanelor 
care se opun reîntregirii Republicii Moldova. Inclusiv, se cere iniţierea şi menţinerea unui dialog sincer cu 
diferite segmente ale populaţiei din stânga Nistrului, transformând pe această cale pe cât mai mulţi locuitori 
ai raioanelor de est ale Republicii Moldova în susţinători conştienţi ai procesului de reîntregire a ţării. 

13 http://www.moldova.mid.ru/press-slujba/pr_10_48.htm
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