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Securitatea  regională  şi  procesul  de  soluţionare  a  conflictelor 
îngheţate

Introducere

În  ultimii  ani,  aşa-numitele  „conflicte  îngheţate”  din  aşa-numitul  „spaţiu 
post-sovietic” din Republica Moldova (regiunea ei transnistreană), Georgia 
(Abkhazia şi Osetia de Sud), Armenia şi Azerbaijan (Karabahul de Munte) au 
atras  o  atenţie  crescîndă  din  partea  comunităţii  internaţionale.  Scopul 
acestui articol este să examineze aspecte ale securităţii internaţionale, din 
spaţiul  în  care  se  află  Republica  Moldova  cu  aşa-numitul  „conflict 
Transnistrean”,  definit  în  diferiţi  termini  geopolitici  (Europa  de  Est,  fost 
spaţiu post-sovietic, Regiunea Mării Negre, Balcanii de Nord-Est, Parteneriat 
Estic etc.), generate atît de actori multinaţionali (ca UE, NATO, CE, OSCE, 
ONU ş.a.m.d.), dar şi naţional-statali (în primul rînd, Federaţia Rusă, Ucraina 
si  Romînia,  în  dependenţă  de  statutul  lor  în  cadrul  formatului  oficial  de 
soluţionare a acestui conflict.

Ar  fi  important în acest context  să reţinem, că aceste patru conflicte  au 
aceiaşi geneză şi au erupt în timpul prăbuşirii Uniunii Sovietice şi au fost 
„îngheţate” cam în aceiaşi perioadă, în anii 1992-1994. Cu excepţia a unei 
agende  post-război  rece,  aceste  conflicte  reprezintă  nişte  probleme 
nesoluţionate pînă în prezent şi pot fi atestate foarte puţine şi neînsemnate 
progrese în această vedere. În cealaltă parte a Europei, ţările afectate în 
trecut de liniile de divizare a Războiului Rece au reuşit să obţină succese 
remarcabile în procesele de integrare europeană, chiar dacă şi într-un mod 
diferit. În comparaţie cu aceste procese, ţările afectate de conflicte îngheţate 
continuă să se afle în situaţii dezavantajoase şi mai trebuie să facă eforturi 
considerabile pentru a recupera rămînerea în toţi aceşti ani în urmă.
În  ultimii  cîţiva  ani  ţările  afectate  de  aceste  conflicte  au  luat  curs  spre 
transformare.  Guvernele  Georgiei  şi  Moldovei  au  apelat  la  asistenţă 
internaţională  pentru  soliţionarea  acestor  conflicte.  Comunitatea 
internaţională trebuie să ia atitudine în vederea acestor schimbări pozitive în 
rezolvarea conflictelor.

Evoluţia  Alianţei  Nord-Atlantice  în  vederea  capacităţilor  de 
management a conflcitelor

Această analiză am dori-o s-o începem prin constatarea faptului, că NATO şi 
Uniunea Europeană sînt legate indisolubil atît prin numărul mare de state 
membre ale ambelor organizaţii, cît şi prin opţiunile şi soluţiile de securitate 
generale pe care ambele instituţii le generează. În acest sens, credem că 
este utilă o trecere în revistă a rolului  NATO în decursul  timpului  pentru 
securitatea şi stabilitatea Europei, apoi vom evalua convergenţa reformelor 
pentru  aderarea  la  NATO şi  UE.  În  fine,  vom aminti  caracterul  politc  şi 
economic al  NATO, pentru a sublinia faptul  că dincolo de valori  comune, 



instrumente comune, metodologii comune în domeniul securităţii, NATO şi 
UE  sînt  consistente,  au  o  convergenţă  perfectă,  dar  şi  acoperă  ambele 
domenii mai vaste decît cele stricte în care sînt preocupate prin statut, într-o 
simbioză completă.

Această parte ne va proba pe de o parte compatibilitatea absolută ale UE şi 
NATO  şi  va  releva  preocupările  UE  ca  organizaţie  în  elaborarea  şi 
dezvoltarea, cu sprijinul NATO, a propriei  Politici  Externe şi de Securitate 
Comune  –PESC  şi,  în   cadrul  acesteia,  dezvoltarea  Politicii  Europene  de 
Securitate  şi  Apărare  -  PESA.  Aceste  politici  sînt  susţinute  de  NATO, 
compatibile cu NATO şi susţin politicile de Apărare şi Securitate ale Alianţei 
cu  plus  valorile  capabilităţilor  proprii  ale  UE,  un  gest  complementar 
acordurilor de la Berlin. Plus prin care NATO oferă instrumente şi capabilităţi 
proprii pentru politicile de securitate şi apărare ale UE în zone în care NATO 
nu are interes direct. 

Mai  mult,  anunţul  Franţei  la  summitul  NATO  de  la  Bucureşti  privind 
reîntoarcerea  în  deplinătatea  atribuţiilor  şi  angajamentelor,  în  structurile 
militare  ale  NATO,  respectiv  întărirea  PESA,  dar  şi  crearea  unor  reguli, 
metodologii şi criterii de compatibilitate – dacă nu chiar de acquis, în viitor - 
pentru domeniul politicii Externe, de Securitate şi Apărare, toate arată că nu 
poate fi compatibilitate între un stat membru/aspirant al Uniunii Europene şi 
un stat ce-şi soluţionează problemele de securitate prin garanţii oferite de 
Federaţia Rusă.

Încă de după cel de-al doilea război mondial, rolul Statelor Unite în Europa 
distrusă de război a fost de primă importanţă. Mai întîi, SUA a finanţat, prin 
intermediul Planului Marshall, reconstrucţia economică a Europei Occidentale 
după  război.  Apoi,  SUA au  sprijinit  constituirea  Europei  Unite,  ulterior  a 
Uniunii  Europene.  În  toată  perioada  Războiului  Rece,  SUA  şi  legătura 
transatlantică  au  reprezentat  pilonii  securităţii  Europei  Occidentale.  Prin 
intermediul NATO, constituit în 1949, SUA a dat garanţii de securitate şi a 
gestionat apărarea comună a Alianţei. 

Relevante pentru a vedea pe îndelete rolul NATO în securitatea şi stabilitatea 
Europei  sînt  cîteva  componente  de  natură  istorică,  care  au  transformat 
Europa de la suma aliaţilor din NATO la ideea Europei complete, democratice 
şi libere, lansată la summitul NATO de la Praga. Apoi e interesant de văzut 
schimbarea  NATO după prăbuşirea  „imperiului  exterior”,  transformarea  şi 
adaptarea  la  Alianţa  militară  a  valorilor  şi  conceptul  parteneriatului, 
extinderii şi primirii de noi membri. Mai mult, cu aceeaşi ocazie a summitului 
NATO de la  Roma,  din  1991,  putem înregistra  o  altă  dovadă majoră de 
coerenţă şi consistenţă a valorilor şi ideilor comune în domeniul securităţii 
între NATO şi UE, respectiv modificarea Conceptului strategic şi adoptarea de 
către  Alianţă  a  definiţiei  securităţii  promovată  de  şcoala  europeană  de 
securitate de la Copenhaga, respectiv securitatea cu 5 dimensiuni: politică, 
militară, economică, socială şi de mediu. 
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Apoi vom reveni cu primul summit al NATO lărgit şi noul Concept strategic al 
Alianţei  de  la  Washington  1999,  la  60  de  ani  de  viaţă  ai  organizaţiei, 
moment în care este consemnată atît extinderea Alianţei cu primii aliaţi din 
spaţiul fost socialist, apoi asumarea securităţii întregii Europei drept element 
indispensabil de securitate a statelor membre ale NATO, dar şi apariţia în 
premieră a operaţiunilor „out of area”, adică în afara spaţiului Aliat. Balcanii, 
dar şi spaţiul european post-sovietic devin arii de interes direct ale NATO şi 
spaţii de a căror securitate şi stabilitate depinde securitatea statelor membre 
ale Alianţei. 

Relaţia cu Rusia este o altă componentă a strategiei de îndeplinire a rolului 
NATO în securitatea şi  stabilitatea Europei.  Relaţiile  stabilite  cu Federaţia 
Rusă la Roma, în 2002 sînt trecute în revistă, ca şi evoluţia lor anterioară şi 
după  crearea  Consiliului  NATO-Rusia.  Evoluţia  acestei  relaţii  dar  şi  a 
securităţii  europene  după  11  septembrie  este  consemnată  în  ultimele 
documente ale Alianţei, de la summitul NATO de la Bucureşti. Aici NATO şi 
Europa  îşi  văd  securitatea  realizată  printr-o  componentă  globală  şi 
aranjamente  ce  includ  parteneri  globali,  ONU  dar  şi  operaţiuni  pe  alte 
continente,  pentru  a  preveni  războiul  anti-terorist  să  se  desfăşoare  pe 
teritoriul european. 

Astfel, pe baza valorilor comune asumate de Alianţă încă de la înfiinţare şi pe 
baza  noului  rol  de  promotor  al  acestor  valori,  identificat  de  NATO după 
dispariţia  Tratatului  de  la  Varşovia,  Alianţa  şi-a  asumat  “încurajarea 
dezvoltărilor democratice din Uniunea Sovietică şi Europa Centrală şi de Est, 
ca şi angajamentul acestor state pentru reforme economice şi respingerea 
totalitarismului comunist, ca formă de guvernare a statelor proprii”. 

Alianţa îşi asumă “susţinerea tuturor paşilor din statele Europei Centrale şi 
de Est în sensul  reformelor şi  se angajează să asigure asistenţă practică 
pentru  a  le  ajuta  să  aibă  succes,  în  această  tranziţie  dificilă.  Mai  mult 
documentul menţionează în articolul 9 faptul că “acest sprijin şi asistenţă 
(asumată  financiar  de  statele  membre  ale  Alianţei  –n.a.)se  bazează  pe 
convingerea că securitatea statelor membre ale Alianţei este inseparabilă de 
securitatea celorlaltor state din Europa”. 

Deci Alianţa îşi asuma tranziţia şi securitatea statelor central şi est europene 
tocmai pentru că propria sa securitate era dependentă direct de securitatea 
tuturor  statelor  din  Europa.  Mai  mult,  aceste  formulări  arată  foarte  clar 
preocupările Alianţei în toate domeniile transformării  şi  valorilor, dar şi în 
domeniul  economic,  nu  numai  în  domeniul  militar  şi  de  securitate.  Mitul 
NATO militarist şi belicos din perioada războiului rece îşi pierdea astfel orice 
temei, chiar şi pe cel propagandistic.

Articolul  10 al  documentului  menţionează explicit  dezideratul  unei  Europe 
complete  şi  libere,  şi  menţionează  modul  în  care  NATO  sprijină  acest 
deziderat:  prin  întărirea  percepţiei  de  securitate  şi  încredere  al  statelor 
europene,  prin  sprijinirea  abilităţilor  de  a-şi  îndeplini  angajamentele  din 
cadrul CSCE şi prin asigurarea democratizării ireversibile. Li se adăuga un 
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program  de  schimburi  de  vederi  în  domeniul  securităţii  şi  conexe,  cu 
schimburi şi contacte militare, scopul fiind creşterea încrederii şi mersul în 
direcţia preocupărilor de securitate ale acestor state. 

În cadrul Summitul-ui NATO de la Bucureşti, din 2-4 aprilie 2008, au fost 
adoptate o serie de prevederi şi angajamente care se referă la securitatea în 
Europa. Este vorba, însă, de această dată, despre dimensiuni diferite, ce ţin 
de acţiunile NATO în combaterea terorismului în Afghanistan, la angajarea 
de operaţiuni cu parteneri globali, odată ce, prin globalizare, s-au globalizat 
şi ameninţările, după cum a arătat-o foarte elocvent evenimentul de la 11 
septembrie.

Şi documentele de la summitul NATO de la Bucureşti subliniază consecvenţa 
şi continuitatea politicilor Alianţei de asigurare a securităţii Europei, dar şi a 
politicilor  de  deschidere  şi  transparenţă  faţă  de  Rusia,  în  timp  ce 
comportamentul  şi  declaraţiile  acesteia  probează  faptul  că  Moscova  s-a 
schimbat, ambiţiile sale au crescut, iar actorul ce şi-a permis ulterior să iasă 
din regulile internaţionale a fost tocmai Federaţia Rusă.

Deja limbajul din declaraţia finala a summitului NATO are cu totul alt ton. 
Astfel, extinderea şi întărirea cacităţii de a confrunta ameninţările prezente 
şi  emergente  ale  secolului  21  sînt  obiective  citate  chiar  la  începutul 
declaraţiei, chiar înaintea reiterării principiilor şi valorilor fundamentale ale 
Alianţei.  Apoi,  este  salutată  prezenţa  la  Bucureşti  a  reprezentanţilor 
organizaţiilor  partenere  globale  şi  europene  –  ONU,  UE,  a  partenerilor 
globali. Astfel se face trecerea de la securitatea euro-atlantică şi a Europei la 
nevoia de a avea acţiune globală deoarece „provocările actuale la adresa 
securităţii nu mai pot fi confruntate cu succes de NATO singură” ci de către 
„un  parteneriat  mai  larg  a  comunităţii  internaţionale”  ca  parte  a  unei 
abordări  extinse,  bazată pe  transparenţă şi  deschidere,  pe cooperarea şi 
determinarea tuturor părţilor implicate.

În ceea ce priveşte relaţiile NATO-UE, articolul 14 menţionează o gamă largă 
de interese commune relative la securitate, apărare, managementul crizelor, 
combaterea terorismului, dezvoltarea capabilităţilor coerente şi întărirea lor 
reciprocă.  Este  reamintită  operaţiunile  de  succes  din  Balcani  dar  şi 
operaţiunea UE Althea, realizată cu capabilităţi  NATO pe baza acrodurilor 
Berlin plus. În virtutea valorilor şi intereselor comune ale NATO şi UE, cele 
două instituţii lucreazăîmpreună în operaţiuni de management al crizelor. 

NATO recunoaşte valoarea pe care o apărare europeană mai puternică şi 
capabilă o reprezintă aducînd capabilităţi noi pentru a contracara provocările 
cu care se confruntă atît NATO cît şi UE. Alianţa continuă să sprijine întărirea 
capabilităţilor  europene  cu  îmbunătăţirea  relaţiei  strategice  NATO-UE  cu 
scopul unei mai mari eficienţe şi evitarea duplicării eforturilor şi costurilor, în 
spiritual transparenţei, cu respectarea autonomiei celor douăorganizaţii. Însă 
acest  lucru  nu  presupune  o  soluţie  autonomă  a  UE  pentru  securitatea 
europeană,  independentă  de  NATO,  ci  doar  complementaritatea  şi 
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capabilităţi suplimentare faţă de securitatea asigurată de Alianţă, pe baza 
principiilor şi valorilor comune.

Declaraţia finală a Summitului NATO sancţionează auto-suspendarea Rusiei 
din Tratatul  revizuit  al  Forţelor Convenţionale în Europa şi  împuterniceşte 
SUA în numele NATO, pentru a negocia subiectul în relaţiile bilaterlae cu 
Moscova,  în  beneficial  securităţii  în  Europa.  Alte  contribuţii  directe  la 
securitatea  Europei  sînt  extinderea  NATO  cu  Croaţia,  Albania  şi  decizia 
privind Macedonia, ca pas înainte pentru stabilizarea Balcanilor de Vest, dar 
şi  reafirmarea  suveranităţii,  independenţei  şi  integrităţii  teritoriale  a 
Republicii Moldova, Georgiei, Armeniei şi Azerbaidjanului. Nu în ultimul rind, 
este reafirmată susţinerea pentru retragerea trupelor  ruse din Georgia şi 
Republica Moldova.

Securitatea  energetică  şi  interesul  pentru  regiunea  Mării  Negre  apar  în 
documentul final, drept contribuţii la securitatea Europei. Dealtfel şi lansarea 
apărării  împotriva atacurilor cibernetice şi  deschiderea centrului  special în 
Tallin  este  în  aceeaşi  sferă  de  argumente  în  favoarea  rolului  NATO  în 
securitatea întregii Europe.

Uniune Europeană ca actor de securitate regională

Plecînd de la definiţia europeană a securităţii şi de la înţelegerea securităţii 
în sens larg că UE este un alt tip de actor de securitate ale cărui principale 
caracteristici  sînt  dezvoltarea capabilităţilor  politice  şi  administrative,  fapt 
ce-i  permit  să  acopere  cu  succes  componentele  „soft”  ale  securităţii, 
respectiv  să  fie  un  actor  de  succes  în  domeniile  securităţii  economice, 
sociale, politice şi de mediu, urmînd ca mai departe să vedem caracteristicile 
sale în domeniul „hard security”, respectiv securitatea militară şi cea dată de 
instituţiile de forţă. 

Cu certitudine nu se poate spune că statele membre ale UE nu au şi această 
componentă  acoperită,  dar  trebuie  să  vedem  cît  se  întîmplă  pe  seama 
apartenenţei la NATO, cît din cauza dezvoltărilor naţionale individuale şi care 
este componenta ce revine politicilor din domeniu ale UE.

Practic, capacitatea politică şi administrativă a UE se suprapune pe criteriul 
relevant  pentru statele  membre NATO, acela al  capacităţii  de planificare, 
programare, bugetare şi evaluare. Mai mult, UE se comportă ca un actor 
care  are  securitatea  acoperită/asigurată  de  către  NATO,  care  nu  este 
interesat decît  ca statele membre să aibă capabilităţi  pentru a-şi  asigura 
propria securitate (fără a avea instrumente de a verifica aceste lucruri decît 
prin  finalitate  şi  prin  regulile  democratice,  dar  fără  a  putea  verifica  pe 
indicatori reforma sectorului de securitate) – iar aici din nou relaţionează cu 
NATO, care are capabilităţile necesare pentru a integra sistemele de forţă – 
şi pentru a contribui la misiuni externe.

Aici  intervine  şi  unica  deosebire  de  NATO,  acolo  unde  UE  doreşte  să 
dobîndească o capabilitate proprie, de natură civilă şi militară, pentru misiuni 

5



proprii  care  nu  sînt  şi  misiuni  ale  NATO.  Din  nou,  şi  în  acest  caz, 
capabilităţile sînt luate/împrumutate de la Alianţă, potrivit acordurilor Berlin 
plus. UE arată ca un actor cu securitate asigurată, care-şi doreşte capabilităţi 
pentru misiuni proprii şi-şi crează instrumentele de securitate odată ce s-a 
intersectat cu probleme ce reclamă soluţii de securitate pe care nu le are şi 
nici NATO nu i le oferă. Aşa se explică, de exemplu, Strategia de securitate 
energetică,  sau capabilităţi  civile  de poliţie,  justiţie,  forţe de menţinere a 
ordinii,  instrumente  pe  care  UE  le  foloseşte  admirabil  exact  pentru 
componenta  administrativ-politică  a  reconstrucţiilor  statale,  valoarea  sa 
adăugată la ideea de securitate.

Calitatea UE de actor post-modern este dată tocmai de capacitatea sa de 
actor  multi-level,  cu  structuri  administrative  la  diverse  niveluri  –  sub-
naţional,  naţional,  regional,  european  –  cu  decizie  care  se  ia  la  diferite 
niveluri  în  funcţie  de  nivelul  unde  are  impactul  această  decizie  şi  de 
împărţirea  de  atribuţii  şi,  uneori,  cu  formule  de  codecizie  între  Comisie, 
Consiliu şi state membre – chiar politica externă, de securitate, de apărare. 
Spre deosebire de acest model, NATO este o instituţie interguvernamentală 
pură, cu decizii care se iau exclusiv prin consens şi unde participările sînt 
benevole, cu excepţia formulei de solidaritate imperativă şi garanţia „tare” 
pe  care  o  dă  Articolul  5  la  Tratatului  de  la  Washington,  şi  care  este 
particularitatea şi forţa organizaţiei.

Nu are astfel, sens să discutăm despre importanţa capacităţii administrative 
drept componentă a securităţii, tocmai pentru că multe dintre ameninţările 
de securitate vin din lipsa acestei capacităţi. Experienţa dobîndită de UE în 
întărirea propriei  coeziuni  în domenii  comunitare, dar şi  în cele ce ţin de 
pilonul  doi  şi  trei,  dar  mai  ales  capacitatea,  expertiza şi  capabilitatea de 
transformare în cadrul procesului de extindere, capacitatea de integrare a 
noilor membri  şi  de transformare a actorilor din vecinătate, atractivitatea 
modelului european pentru statele vecine, toate sînt elemente concrete de 
securitate şi capabilităţi pe care doar UE sle are (şi nu NATO) şi sînt absolut 
indispensabile securităţii secolului 21.

În  noile  forme  de  desfăşurare  şi  definire  a  securităţii,  vorbim  despre 
capabilităţile unui actor de a fi prezent şi de a genera politici şi a promova 
interese  drept  componente  ale  capabilităţilor  de  securitate.  Este  vorba 
despre trinomul oportunitate – prezenţă – capabilităţi interne care este cel 
ce validează acţiunea. Apoi evident este de evaluat cel de-al doilea trinom, 
acţiune  –  eficacitate  –  eficienţă  în  atingerea  obiectivelor  şi  promovarea 
intereselor proprii. Din acest punct de vedere UE este, într-adevăr, un actor 
relevant, major, şi cu capabilităţi de neignorat, deşi şi el resimte nu rareori 
absenţa unor  categorii  de instrumente ce  vin  ca  urmare a  deţinerii  unei 
capabilităţi militare şi „hard” proprii, credibile şi solide.

Despre  UE  se  evaluează  4  tipuri  de  capabilităţi  administrative,  care  sînt 
relevante pentru calitatea sa de actor de securitate:
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a. Primul tip de capabilitate este cel al drepturilor şi autorităţii. Ele decurg 
din reguli formale, sînt protejate şi interpretate de o structură de norme şi 
instituţii. Exercitarea unei autorităţi validate de instituţii  şi  cultură politică 
este  absolut  necesară  pentru  legitimitate  şi  recunoaştere,  iar  exercitanţii 
autorităţii sînt astfel validaţi, recunoscuţi şi instituiţi.

b. Al doilea tip de capabilitate decurge din nevoia de resurse. Este vorba 
despre elementele care îţi permit să faci anumite lucruri sau să-i faci pe alţii 
să facă anumite lucruri. Este vorba despre bani, proprietăţi, timp, informaţii, 
facilităţi, echipamente, şi sînt capabilităţi atît individuale cît şi instituţionale.

c.  Al  treilea  tip  de  capabilitate  este  dată  de  competenţe  şi  cunoaştere. 
Indivizii  înmagazinează  competenţe  prin  educaţie,  expertiză,  experienţă. 
Instituţiile deţin cunoaştere prin tradiţie şi reguli. 

d. Nici una dintre capabilităţile anterioare nu ar avea relevanţă dacă nu ar 
exista cel de al patrulea tip de capabilităţi, capacitatea organizatorică. Ea 
este importantă pentru că permite efectiv utilizarea drepturilor, autorităţii, 
resurselor  şi  competenţelor,  iar  capabilitatea  vine  şi  din  eficacitatea  şi 
eficienţa utilizării capabilităţilor anterioare. 

Evident că diferenţele între tipuri de capabilităţi apar în special din caracterul 
limitat  al  unora  –  bani,  proprietăţi.  Deci  dacă  estimăm  caracteristicile 
amintite, UE este un actor de securitate post-modern, cu instrumente inedite 
dar cu un instrument militar/de forţă limitat şi cu un buget redus pentru 
această  categorie  -  fapt  pe  care  îl  resimte,  dar  îl  compensează  lăsînd 
securitatea clasică în seama statelor şi a NATO.

Cel  mai  important  document  al  UE  în  acest  domeniu  este  Strategia 
Europeana de Securitate “A Secure Europe in a Better World”, realizată de 
Javier Solana şi adoptată de Consiliul European în decembrie 2003, care este 
primul document de acest fel elaborat la nivelul UE. Se pleacă de la premisa 
că „Uniunea este un actor global”. În consecinţă, „ar trebui să fie gata să îşi 
asume  responsabilităţi  în  domeniul  securităţii  globale”.  Conform 
documentului, crearea şi dezvoltarea Uniunii Europene au constituit şi vor 
constitui  elemente  centrale  în  dinamizarea  noului  mediu  de  securitate. 
Strategia  evidenţiază  importanţa  politicilor  bazate  pe  capacităţi  militare 
credibile,  pentru  protejarea  intereselor  europene  în  lume  şi  pentru 
contracararea noilor riscuri la adresa securităţii, în primul rînd a terorismului 
internaţional.

Documentul notează interesul primordial  faţă de noile provocări la adresa 
securităţii în Europa pentru care UE poate aduce, atît direct, cît şi indirect, 
un plus de stabilitate, deoarece riscurile apariţiei unei confruntări militare 
tradiţionale pe continentul european s-au diminuat semnificativ. Evident că 
ultimele dezvoltări ar putea duce la revizuiri serioase ale documentului, iar 
capabilităţile pentru apărarea proprie şi prevenirea unor conflicte s-ar putea 
să fie cu totul altele.
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Dar revenind la evaluările Strategiei de Securitate în vigoare, documentul 
consideră că explicaţia acestei evoluţii rezidă în două aspecte:
• interesele şi obiectivele de securitate actuale ale statelor europene nu sunt 
generatoare de stări conflictuale, dimpotrivă ele favorizează cooperarea şi 
solidaritatea;
• mediul de securitate internaţional este influenţat pozitiv de procesele de 
integrare  europeană  şi  euroatlantică,  în  fapt  de  extinderea  comunităţii 
statelor care împărtăşesc şi promovează valorile democraţiei şi economiei de 
piaţă, în contextul adîncirii colaborării regionale. 

Faţă de ameninţările de tip nou la adresa securităţii,  Uniunea Europeană 
poate răspunde prin trei obiective strategice:

a. asigurarea stabilităţii şi bunei guvernări în vecinătatea imediată. Aceasta 
va implica extinderea zonei de securitate din jurul Europei şi asigurarea că 
statele din această zonă (Europa de Est, Balcanii de Vest, statele din zona 
Mediteranei)  sunt  bine  guvernate.  Acest  obiectiv  va  implica,  totodată, 
continuarea  şi  dezvoltarea  implicării  Europei  în  soluţionarea  conflictului 
arabo-israelian;

b. crearea unei ordini internaţionale bazate pe un multilateralism eficace. 
Într-o lume caracterizată de globalizare (ameninţări globale, pieţe globale, 
mijloace  massmedia  globale),  securitatea  şi  prosperitatea  depind  de 
existenţa unui sistem multilateral eficace(prevederea este clar influenţată de 
evenimentele  de  la  acea  oră  din  Irak  şi  de  nemulţumirea  unor  state 
europene  faţă  de  “unilateralismul”  American).  De  aceea,  unul  dintre 
obiectivele Uniunii  Europene trebuie să fie, potrivit Strategiei,  dezvoltarea 
unei  societăţi  internaţionale  puternice,  caracterizate  de  existenţa  unor 
instituţii  internaţionale  eficiente,  precum  şi  de  existenţa  unei  ordini 
internaţionale  bazate  pe  respectarea  legilor,  în  primul  rînd  a  principiilor 
înscrise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. (Aici ar fi de menţionat eşecul 
acestor  doleanţe  după  nereformarea  ONU,  prăbuşirea  credibilităţii  şi 
eficacităţii Consiliului de Securitate al ONU, blocajele şi căderea sistemului 
de reguli ale OSCE, etc).

c. pregătirea unui răspuns la ameninţările de tip nou. Acest răspuns a inclus 
pachetul  de  măsuri  antiteroriste  adoptat  după  11  septembrie  2001, 
sprijinirea  măsurilor  de  neproliferare  a  armelor  de  distrugere  în  masă  şi 
asistarea statelor  cu structuri  slabe sau instabile  din Balcani,  Afganistan, 
Timorul  de Est şi  Africa (Republica Democrată Congo).  Identificarea unor 
răspunsuri la noile ameninţări trebuie să pornească de la faptul că acestea 
survin adesea la mari depărtări, sunt mai dinamice şi mai complexe.

De aceea liniile de apărare vor trebui de multe ori să se afle în străinătate. 
Caracterul dinamic va necesita mutarea accentului pe prevenirea crizelor şi a 
ameninţărilor. Caracterul complex va necesita şi soluţii pe măsură care vor 
include controlul exporturilor, presiuni economice, politice sau chiar militare. 
Uniunea Europeană dispune de toate instrumentele pentru adoptarea unor 
astfel de soluţii complexe.
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Documentul menţionează şi nevoile şi criteriile de eficacitate ale politicii de 
securitate  –  aşa  cum o  face  cu  toate  politicile  sale  Uniunea  Europeană. 
Astfel,  pentru  ca  politica  de  securitate  şi  apărare  a  Uniunii  Europene să 
devină  mai  eficace,  Strategia  stabileşte  că  este  necesar  ca  Uniunea 
Europeană să devină mai activă în urmărirea obiectivelor sale prin mijloace 
civile  sau militare,  mai  coerentă prin unirea eforturilor  şi  prin  asigurarea 
unităţii de comandă în caz de criză, mai capabilă prin alocarea unor resurse 
mai mari, evitarea duplicărilor, coordonarea mai bună a resurselor existente. 
Şi  aici  se  reiterează  fără  echivoc,  într-o  formă  admisibilă  statelor  la 
momentul  realizării  documentului,  în  2003,  la  rolul  SUA în  securitatea  şi 
Apărarea Europei prin menţionarea faptului că “în realizarea obiectivelor sale 
de securitate şi apărare, Uniunea Europeană nu va putea face abstracţie de 
necesitatea menţinerii unor relaţii privilegiate cu SUA”.

Între implicaţii  politice pentru Uniunea Europeana, determinate de aceste 
obiective şi imperative din Strategia de Securitate, documentul stabileşte că 
UE trebuie să devină:

- mai activă: o cultură strategică în masură să asigure o intervenţie 
rapidă,  robustă  şi  în  timp  oportun,  folosind  instrumente/acţiuni  politice, 
diplomatice, militare, civile şi comerciale;

- mai capabilă: noua Agenţie Europeană de Aparare are un rol major 
în dezvoltarea capacităţilor de apărare;

- mai  coerentă: punctul  forte al  ESDP şi  CFSP este convingerea că 
"suntem puternici cînd acţionăm împreună"; actuala provocare constă în a 
pune laolaltă şi la lucru diferitele instrumente şi capabilităţi.

Interesant, pentru evaluarea noastră, este şi perspective stabilită de Uniune 
în domeniul militar şi al securităţii, obiectiv denumit “Headline Goal 2010”. 
Documentul privind HG 2010 a fost adoptat în cadrul reuniunii miniştrilor 
apărării ai UE din 17 mai 2004 şi reprezintă rezultatul adaptării HG 2003 
(Helsinki, decembrie 1999) la noua Strategie de Securitate a UE, precum şi 
la  obiectivul  principal  stabilit  de  organele  decizionale  ale  Uniunii:  pînă în 
2010, UE va trebui să aibă capacitatea de a răspunde unei crize în orice 
punct de pe glob. Potrivit documentului, UE trebuie să fie în măsură să ia o 
decizie de lansare a unei operaţiuni de management al crizelor în termen de 
5 zile de la aprobarea conceptului de către Consiliu, iar desfăşurarea trupelor 
în  teatru,  în  vederea  realizării  misiunii,  să  se  realizeze  în  10  zile  de  la 
adoptarea deciziei de intervenţie. 

În  acest  context,  una  dintre  cele  mai  importante  dezvoltări  o  reprezintă 
iniţierea  şi  operaţionalizarea  conceptului  de  grup  tactic  de  luptă,  ca 
modalitate concretă de realizare a forţei europene de reacţie rapidă. În acest 
context, noul “Headline Goal 2010” mută accentul de la aspectele cantitative 
ale  vechiului  Helsinki  Headline  Goal  pe  elementele  calitative,  constînd  în 
creşterea  eficienţei  forţelor  şi,  implicit,  a  utilităţii  lor  (interoperabilitate, 
sustenabilitate, mobilitate şi viteză de desfăşurare în teatru). La Conferinţa 
ministerială de angajare a capabilităţilor militare din 22 noiembrie 2004, un 

9



număr de 22 de state membre şi Norvegia, ca stat terţ, s-au angajat să 
realizeze şi să pună la dispoziţia UE, 13 grupuri de luptă.

Mai trebuie remarcat faptul că UE nu este nouă în lumea operaţiunilor de 
management al crizelor, ci a condos operaţiuni militare în teatru. Făcînd un 
scurt bilanţ al intervenţiilor de pînă în prezent, Uniunea Europeană a reuşit 
să  desfăşoare  două  operaţiuni  militare  de  managementul  crizelor 
(CONCORDIA, în 2003, în Macedonia şi ARTEMIS, în vara lui 2003 în Congo), 
în  prezent,  derulîndu-se ALTHEA, cea mai  importantă operaţiune de pînă 
acum, prin preluarea SFOR de la NATO, la sfîrşitul anului 2004. CONCORDIA 
şi  ALTHEA s-au organizat şi  s-au desfăşurat, avînd acces la mijloacele şi 
capabilităţile comune ale NATO, în cadrul oferit de Aranjamentele Berlin Plus, 
în timp ce ARTEMIS a fost o operaţiune UE în contextul unei naţiuni cadru, 
reprezentată de Franţa.

Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa

Tratatul  CFE  din  anii  ’90  a  constituit  un  instrument  important  de 
reconstrucţie  a  încrederii,  împreună  cu  acordurile  START  şi  negocierea 
tratatului  de  control  al  rachetelor  cu  rază  media  de  acţiune.  Controlul 
armamentelui  este  un  pas  important  în  dezangajarea  părţilor  în  urma 
războiului  rece.  Din contra,  noile  evoluţii  arată o  cădere rând pe rând a 
acestui sistem şi de încheierea termenelor de aplicabilitate a altor acorduri 
de limitare a armamentelor asumate.

În cazul Tratatului CFE, el a fost responsabil de distrugerea verificată a peste 
60.000  de  elemente  de  echipament  militar,  de  nenumărate  inspecţii, 
elemente  care  au  schimbat  faţa  securităţii  europene.  Deschiderea  şi 
transparenţa  tuturor  armatelor  din  Europa  au  reuşit  să  înlocuiască 
neâncrederea şi lipsa de informare, percepţiile greşite şi evaluările eronate 
ale ameninţărilor şi ale infrastructurii de securitate necesare. Tratatul CFE 
este încă o piatră de temelie a securităţii europene. 

Tratatul  adaptat  al  Forţelor  Convenţionale  în  Europa,  semnat  în  1999  la 
Istanbul, a venit să consemneze noile schimbări ale tranziţiei europene, ale 
prăbuşirii  Uniunii  Sovietice  şi  ale  opţiunilor  de  securitate  ale  statelor  din 
spaţiul post-comunist şi ale extinderii NATO. Din păcate, Tratatul adaptat nu 
a intrat niciodată juridic în vigorare deoarece el nu a fost ratificat de statele 
semnatare, în primul rând din cauza neîndeplinirii angajamentelor luate în 
Actul  Final  al  Summitului  OSCE  de  la  Istanbul  de  către  Federaţia  Rusă. 
Aceasta  implica  retragerea  forţelor  militare  din  Republica  Moldova  şi 
Georgia, pe baza principiului imposibilităţii staţionării trupelor unui stat pe 
teritoriul altiu stat suveran fără consimţământul acestuia. 

În  discuţie  era  şi  reducerea  armamentului  aflat  în  categoria  supusă 
restricţiilor  (în  special  armament  greu,  de  artilerie)  în  regiunile  de  flanc 
(respectiv în Caucazul de Nord şi  în zonele de frontieră cu Ţările Baltice. 
Dacă în cazul bazelor de la Akhalkalaki - regiunea Samske Javaketi, limitrofă 
Armeniei şi Bathumi -portul capitală a Adjariei) s-au produs aceste reduceri, 
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în cazul bazei abhaze de la Gudauta lucrurile nu erau verificabile iar astăzi 
probabil că forţele s-au reîntors cel puţin la nivelul celor existente, ca şi în 
celelalte zone ale Georgiei,  asupra căreia rezervăm un spaţiu special.  De 
asemenea,  nu  s-a  înregistrat  nici  un  progres  în  retragerea  trupelor  din 
raioanele de Est ale Republicii Moldova (Transnistria), dar şi a depozitelor de 
armamente  situate  în  regiunea  separatistă,  după  refuzul  de  semnare  al 
Memorandumului  Kozak,  în  noiembrie  2003.  Şi  Republica  Moldova,  şi 
Georgia doreau retragerea totală a forţelor militare ruse, inclusiv a celor de 
menţinere  a  păcii,  şi  înlocuirea  lor  cu  unele  internaţionale,  nu  neaparat 
militare.

Federaţia Rusă a continuat să susţină că a îndeplinit angajamentele de la 
Istanbul,  pe  cele  pe  care  le  consideră  legate  de  Tratatul  privind  Forţele 
Convenţionale în Europa. Evident că ea contestă legătura constantă făcută 
de  statele  NATO,  între  angajamentele  de  la  Istanbul  şi  tratatul  revizuit 
privind Forţele Convenţionale în Europa. În fapt, toate elementele denumite 
curent drept Acordurile sau Angajamentele de la Istanbul sunt înscrise în 
acordul final din tratatul revizuit al Forţelor Convenţionale în Europa, semnat 
la  summitul  OSCE  (instituţie  depozitară)  la  Istanbul  de  toate  statele 
membre. Nu există două tipuri de angajamente, unele legate de Tratatul CFE 
şi altele nu, cum susţine Rusia.

Pentru a ieşi din acest clinci, şi ca expresie a înrăutăţirii relaţiilor sale cu 
Occidentul  (în  afara  blocării  declaraţiilor  finale  ale  OSCE  după  Porto), 
Federaţia  Rusă  a  anunţat  suspendarea  unilaterală  a  participării  sale  la 
acordurile CFE, a efectuat procedurile prealabile necesare şi se consideră în 
afara tratatului care „îi afectează propria securitate naţională”. 

Potrivit declaraţiei finale a summitului NATO de la Bucureşti, NATO susţine 
negocierea de către SUA, în formatele 2+2 şi bilaterale la vârf, a revenirii 
Federaţiei Ruse în cadrul tratatului anunţând că statele NATO sunt gata să 
ratifice Tratatul imediat ce angajamentele de la Istanbul sunt respectate de 
Rusia. Mai mult chiar, un număr de state sunt gata să înceapă procedurile de 
ratificare  imediat  de  Rusia  dă  semne  vizibile  că  începe  să  îndeplinească 
angajamentele  din  cadrul  Tratatului,  acceptând  concomitenţa  dintre  cele 
două acţiuni. Diferenţa este că statele membre NATO nu au ratificat Tratatul 
revizuit  al  CFE  dar  îl  respectă,   în  timp  ce  Federaţia  Rusă  nu  respectă 
Tratatul CFE.

OSCE şi alte componente de securitate în regiune

OSCE  are  în  responsabilitate,  pe  lângă  păstrarea  Tratatului  Forţelor 
Convenţionale în Europa şi monitorizarea respectării principiilor CSCE de la 
Helsinki,  1975  –  integritate  teritoriale,  inamovibilitatea  frontierelor  şi 
neutilizarea forţei în conflictele dintre state – şi un rol important în chestiuni 
de  combatere  a  terorismului,  creşterea  securităţii  la  frontiere  şi 
monitorizarea comerţului şi traficului cu arme din regiunea Europeană, dar şi 
furnizarea  măsurilor  de  creştere  a  încrederii  şi  securităţii  între  statele 
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membre şi în zonele de conflict. Evident întreaga activitate a OSCE este sub 
lupă, principala temă în dezbatere fiind eficacitatea acestui instrument.

Rolul OSCE în combaterea terorismului vine atât din rolul de multiplicator de 
securitate  cât  şi  a  întinderii  OSCE ce  include state  cu  diferite  statute  în 
relaţia cu NATO şi UE de la Balcani la Baltică şi de la regiunea transatlantică 
la Asia Centrală. OSCE e responsabilă, în cooperare cu alte organizaţii,  a 
trainingurilor  pentru  autorităţi  în  a  implementa  reguli  antiteroriste  şi  de 
securitate mult mai stricte, în domenii precum transportul maritim, siguranţa 
documentelor şi instituţiile statului de drept. 

În curs sunt explorarea posibilităţilor implicării sectorului privat şi a societăţii 
civile  în  cooperare  cu  autorităţile  guvernamentale  în  combaterea 
terorismului. Tot OSCE urmează să gestioneze multiplicarea bunelor practici 
în  materie  de  infrastructură  critică.  OSCE este  instituţia  prin  intermediul 
căreia  va  fi  susţinută  Iniţiativa  Globală  pentru  Combaterea  Terorismului 
Nuclear. În domeniul cooperării  securităţii  la frontieră, asemenea proiecte 
sunt implementate de OSCE în Asia Centrală şi în Afghanistan.

Măsurile  de  creştere  a  încrederii  şi  securităţii  rămân  elemente  vitale  ale 
securităţii pe termen lung pe care OSCE o poate aduce ca valoare adăugată 
la securitatea europeană. OSCE are un rol cheie în implementarea Rezoluţiei 
1540 a Consiliului de Securitate a ONU cu scopul de a preveni răspândirea 
armelor de distrugere în masă. Forumul pentru Securitate şi Cooperare a 
adoptat şi un ghid de bune practici  pentru combaterea neproliferării Armelor 
de distrugere în masă.

Un alt domeniu este cel al controlului armelor mici şi uşoare (SALW) şi a 
muniţiei  convenţionale.  Este  vorba  despre  fonduri  pentru  distrugerea 
armelor şi muniţiilor vechi şi a programelor de control a securităţii depozităţii 
şi  a circulaţiei  armelor mici,  al  procedurilor de înregistrare şi  licenţiere a 
posesorilor de arme de foc, al celor de reducere a numărului şi de stocurilor. 
Un ghid de bune practici şi un manual pentru oficiali este pregătit pentru 
oficialii din statele membre şi nu numai.

În  chestiunea  legată  de  eficacitatea  instrumentului,  s-a  văzut  în  timp 
interesul  unor  state  pentru  blocarea activităţii,  pentru  controlarea  ei  sau 
trecerea în derizoriu a instituţiei sau a unor componente, în special cele de 
control a democraţiei şi a misiunilor din teren. Dificultăţile, inclusiv cele de 
natură bugetară, au fost depăşite prin asumarea costurilor departamentelor 
controversate  de  către  anumite  state  sau  grupuri  de  state.  Importanţa 
esenţială vine din cuprinderea geografică a organizaţiei dar şi din judecarea 
efectelor secundare şi a costurilor din eliminarea organizaţiei de pe scena 
politică şi de securitate europeană.

Una din functiile  implicite ale OSCE era reprezentarea viziunii  comunitatii 
internationale in rezolvarea conflictului transnistrean. Totusi, ar fi exagerat 
sa se afirme ca OSCE ar fi putut asigura rolul unei contrabalante sprijinului 
acordat de catre Rusia autoritatilor din stanga Nistrului. Dupa un deceniu de 
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negocieri  cu  rezultate  modeste,  capacitatea  OSCE  de  a  contribui  la  un 
rezultat pozitiv al negocierilor privind solutionarea conflictului este tot mai 
des sub semnul intrebarii. Situatia este specifica nu numai Moldovei, ci si 
altor conflicte din spatiul de responsabilitate al OSCE.

Scepticismul fata de capacitatea OSCE de a juca un rol decisiv in reintregirea 
Moldovei este cauzat de o serie de factori. In primul rand OSCE nu are un 
mecanism care ar asigura implementarea deciziilor sale. In al doilea rand 
OSCE este prea dependenta de interesele tactice ale statelor membre. 

Orice stat membru al OSCE are drept de veto in deciziile acestei organizatii. 
Aceasta reduce capacitatea OSCE de a dezvolta o autonomie mai mare de 
actiune, care s-ar baza pe interesele intregii comunitati de state OSCE si al 
valorilor declarate in Actul Final de la Helsinki. Cu atat mai mult cu cat OSCE 
a  devenit  ostateca  intereselor  unor  state  membre,  capabile  sa  blocheze 
intregul proces de luare a deciziilor in OSCE prin dreptul lor de veto. Chiar 
negocierile  de  constituire  a  Conferintei  pentru  Securitate  si  Cooperare  in 
Europa  au  fost  blocate  in  1974  de  catre  Malta.  Acest  neajuns  “orginar” 
marcheaza si acum activitatea OSCE. In al treilea rand, politicile externe ale 
statelor membre OSCE se bazeaza pe valori (si bineinteles interese) diferite, 
accentuand  si  mai  mult  incapacitatea  Organizatiei  de  a-si  justifica 
denumirea, si anume de a asigura securitatea in spatiul de la Vancouver la 
Vladivostok. Prin acest set de factori  se explica de ce in toate conflictele 
rezolvate macar partial, primul rol    le-a revenit NATO si UE, iar OSCE juca 
un rol complementar foarte important, dar nu hotarator.

Problema ineficientei  OSCE nu  se  refera  numai  la  rolul  sau in  Republica 
Moldova, desi cazul Moldovei confirma o tendinta generala. Interventia OSCE 
nu a fost suficienta pentru prevenirea conflictelor din Kosovo sau Macedonia, 
unde a fost nevoie de implicarea altor institutii – NATO, UE, ONU – pentru ca 
OSCE sa revina abia in faza post-conflict.

Securitatea  europeana  de  dupa  razboiul  rece  este  edificata  pe  baza 
principiului  complementaritatii  institutiilor  de  securitate.  In  aceasta 
arhitectura,  OSCE  ii  revin  roluri  legate  de  prevenirea  conflictelor, 
democratizarea  societatilor,  reconstructia  postconflictuala,  dar  niciodata 
rezolvarea  conflictelor  per  se.  Acelasi  principiu  al  complementaritatii 
institutiilor de securitate trebuie aplicat si in cazul Republicii Moldova, pentru 
ca este singurul principiu care a dat rezultate pozitive.

Amploarea conflictelor din Balcani a fost limitata doar la interventia decisiva 
a altor organizatii, precum NATO sau UE. Rolul OSCE in crizele din Bosnia, 
Albania, Kosovo sau Macedonia a fost foarte diferit de activitatile OSCE in 
unele  din  conflictele  post-sovietice.  In  Balcani  a  fost  aplicat  principiul 
complementaritatii institutiilor de securitate, in care NATO, UE, OSCE si ONU 
colaborau pentru rezolvarea unor conflicte, fiecare din aceste structuri fiind 
implicata in mod diferit la diverse etape ale crizelor. Principala preocupare a 
OSCE  in  stabilizarea  acestor  conflicte  tinea  de  promovarea  normelor 
democratice,  monitorizarea  alegerilor,  facilitarea  dialogului  intre  diverse 
comunitati etnice sau religioase, reforma sistemului educational, elaborarea 
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unor masuri de intarire a securitatii si increderii dintre partile implicate in 
conflict,  elaborarea  recomandarilor  pentru  detensionarea  relatiilor  dintre 
diverse  comunitati  etc.  Fara  indoiala  rolul  OSCE  in  Balcani  este  foarte 
important,  insa trebuie sa se tina cont de segmentele  unde OSCE poate 
contribui pozitiv la atenuarea sau prevenirea, dar nu rezolvarea, unor crize 
sau conflicte secesioniste. OSCE nu a avut niciodata nici capacitatea politica 
proprie si nici mecanismele necesare pentru a rezolva anumite situatii de 
conflict. OSCE insa poate facilita realizarea deciziilor, si acesta este lucrul pe 
care  il  poate  face  cel  mai  bine,  dupa  cum a  demonstrat  experienta  din 
Balcani.

In Balcani, OSCE nu s-a ocupat de rezolvarea crizelor propriu-zise. OSCE a 
fost implicata in etapele de prevenire a crizelor, si in fazele ulterioare unei 
crize.  Tentativa  de  a  rezolva  criza  din  Kosovo  in  1998-1999  prin 
mecanismele OSCE (Kosovo Verifying Mission) a esuat. Pentru stabilizarea 
Macedoniei  in  2001,  a  fost  necesara  implicarea  Secretarului  General  al 
NATO, George Robertson, si a Inaltului Reprezentant al UE pentru Politica 
Externa si de Securitate Comuna, Javier Solana. Nici experienta Bosniei sau 
Albaniei  nu  confirma  existenta  unor  mecanisme  proprii  ale  OSCE  de 
stabilizare a unor tari,  fără sprijinul  decisiv al  altor organizatii  sau state. 
Mecanismele politice, economice si de securitate pentru stabilizarea Europei 
de Sud-Est sunt asigurate de NATO (Kosovo, Macedonia), UE (Macedonia, 
Bosnia) sau unele state membre ale acestor organizatii actionand la cererea 
guvernelor  din  regiune  (Italia  si  Grecia  actionand  la  cererea  guvernului 
albanez  in  1997).  In  aceste  crize,  rolul  OSCE se  rezuma la  asistenta  in 
implementarea  deciziilor  luate  intr-un  alt  cadru  politic,  in  care  resursele 
politice  ale  NATO  sau  UE  sunt  principalele  mecanisme  care  asigura 
stabilitatea.

Cu alte cuvinte NATO si  UE se ocupau de stabilizarea situatiei,  medierea 
intre partile aflate in conflict, aplicarea presiunilor politice necesare pentru 
atingerea unor înţelegeri, garantarea înţelegerilor.

In cazul conflictelor post-sovietice din Moldova, Georgia (Abhazia, Osetia de 
Sud)  si  Azerbaijan  (Karabah),  ideea  complementaritatii  instituţiilor  de 
securitate europene a fost aplicată într-o măsura mult mai limitată. OSCE i-
au fost atribuite roluri centrale în soluţionarea acestor conflicte (mai puţin in 
Abkhazia) nu din convingerea că OSCE va rezolva aceste probleme, ci pentru 
ca interesele occidentalilor în regiune erau prea mici  ca UE sau NATO să 
intre   într-un conflict de interese cu Rusia. Totodata nici monopolul rus în 
reglementarea acestor conflicte nu ar fi fost acceptabil. De aceea s-a ales 
soluţia intermediara reprezentată de către OSCE.

Lipsa de progres în rezolvarea crizelor din spaţiul post-sovietic contrasteaza 
cu efectele stabilizatoare ale implicării NATO şi UE în Albania şi Macedonia, şi 
într-o  anumită  masura  în  Bosnia  şi  Kosovo,  chiar  daca  situaţia  rămîne 
incertă. Deciziile politice importante erau adoptate cu concursul NATO sau 
UE şi  a  statelor  membre.  În  acelaşi  timp,  OSCE se  ocupă de  facilitarea 
realizării deciziilor luate la un alt nivel.
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OSCE,  o  instituţie  interguvernamentala  prin  excelenta,  manifestă  o 
dependenţă sporită de poziţiile  statelor  membre comparativ  cu instituţiile 
europene.  Spre deosebire  de UE,  OSCE nu are o  sinergie  şi  o  identitate 
instituţionala bine definită atunci cînd se cere soluţionarea conflictelor. În 
plus,  spre  deosebire  de  NATO  sau  chiar  Organizaţia  Tratatului  privind 
Securitatea  Colectivă/OTSC  (Rusia,  Armenia,  Belarus,  Kazahstan, 
Kirghzistan, Tajikistan), OSCE nu are un statut de lider care ar contribui prin 
statutul său la marirea credibilităţii OSCE. Faptul că OSCE nu beneficiază de 
sprijinul  unor  state  membre cheie  (SUA,  Marea Britanie,  Franţa,  si  chiar 
Rusia), şi nu posedă capacitatea de a-şi promova agenda în lipsa susţinerii 
statelor  membre,  submineaza capacitatea  sa de a  fi  un factor  decisiv  în 
dezamorsarea focarelor de instabilitate in Europa, printre care se numara şi 
regimul din Transnistria. In condiţiile în care OSCE pare a fi mai degrabă “un 
ansamblu  de  state  mici”,  aceasta  organizaţie  nu  se  mai  bucura  nici  de 
sprijinul Rusiei, nici de cel al UE, iar scepticismul SUA faţă de OSCE este şi 
mai  vechi.  Or  daca  organizaţia  nu  beneficiază  de  sprijinul  actorilor 
internaţionali-cheie,  nu  este  clar  de  ce  Republica  Moldova  trebuie  să-şi 
menţină ataşamentul  faţă  de formatul  de negocieri  în  care OSCE nu are 
capacitatea  şi  sprijinul  politic  necesar  de  a  promova  o  reglementare 
transnistreana durabila, nu de conjunctura.

Marginalizarea OSCE este şi  mai evidentă în condiţiile  în  care: (1)  UE şi 
NATO îşi lărgesc spectrul funcţiilor, asumându-şi responsabilităţi largi legate 
de gestionarea crizelor;  (2)  NATO şi  UE se  extind.  În  2004 la  NATO au 
aderat  7  noi  membri  (Bulgaria,  Estonia,  Letonia,  Lituania,  România, 
Slovacia, Slovenia), iar la UE – 8 membri (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Ungaria). Bulgaria, Croatia şi Romania 
urmeaza să adere la UE în 2007; (3) NATO şi UE creează noi mecanimse de 
cooperare în sfera securităţii cu Rusia.

Acum câţiva ani, unul din avantajele OSCE în gestionarea crizelor faţă de 
NATO  şi  UE  era  considerată  participarea  Rusiei  şi  a  statelor  din  Europa 
Centrala  şi  de  Est,  de  vocea  cărora  trebuia  să  se  ţină  cont  în  anumite 
probleme.  Astazi,  acest  presupus  avantaj  nu mai  este  valabil  din  cateva 
motive. În cazul Rusiei s-a văzut că implicarea sa în soluţionarea anumitor 
crize poate fi realizată şi ad hoc (fără ca OSCE să joace un rol central într-o 
criză), aşa cum   s-a intamplat în Bosnia şi Kosovo, unde Rusia a făcut parte 
din trupele de menţinere a păcii în baza unor înţelegeri separate cu NATO. 
Crearea Consiliului Rusia – NATO în mai 2002, care prevede şi cooperarea în 
operaţiuni de menţinere a păcii şi gestionare a crizelor, reduce şi mai mult 
capacitatea OSCE de a angaja Rusia într-un dialog. În acelaşi timp, există şi 
un mecanism de consultări regulate între Comitetul Politic şi de Securitate 
(COPS) al UE şi  Rusia, la nivel  ambasadorial,  care asigură un schimb de 
păreri  pe  probleme  de  securitate  între  Moscova  şi  Bruxelles.  Astfel, 
instituţionalizarea relaţiilor dintre Rusia pe de o parte, şi UE sau NATO pe de 
alta parte, reduce din importanţa OSCE atunci când e necesar dialogul între 
Vest şi Est.

În  lumina  evoluţiilor  sus-menţionate  apare  nevoia  de  a  reconsidera  rolul 
OSCE  în  soluţionarea  conflictului  transnistrean.  Dacă  Republica  Moldova 
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doreşte o soluţionare durabilă a conflictului transnistrean, Chişinăul trebuie 
să susţină o modificare a aranjamentelor de soluţionare a conflictului. Este în 
interesele Chişinăului ca OSCE să îşi asume în Moldova acele sarcini pe care 
le-a implementat cu un anumit succes in alte state afectate de conflicte. 
OSCE s-ar putea concentra mai mult pe promovarea normelor democratice şi 
a  drepturilor  omului,  monitorizarea  alegerilor,  facilitarea  dialogului  între 
minorităţile naţionale şi populaţia majoritară, promovarea şi monitorizarea 
reformei structurilor de securitate în regiunea Transnistreană etc. OSCE s-ar 
ocupa  de  lucruri  pe  care  le  realizează  cu  eficacitate  şi  în  alte  socieţăti 
afectate de tensiuni şi conflicte. Rolul OSCE în Republica Moldova trebuie să 
fie determinat de experienţa pozitivă a acestei organizaţii în alte state Sud-
Est Europene, şi să ţină cont de segmentele pe care OSCE poate contribui 
pozitiv la atenuarea sau prevenirea, dar nu rezolvarea, unor crize.

Astfel de interpretari ale rolului OSCE în solutionarea crizelor sunt confirmate 
şi  de  inalţi  oficiali  OSCE.  De  exemplu,  Ambasadorul  Gerard  Stoudmann, 
Directorul Centrului  pentru Politici  de Securitate din Geneva, fost director 
(1997-2002)  al  Biroului  OSCE  pentru  Instituţii  Democratice  şi  Drepturile 
Omului din Varsovia afirma:  “In mai multe state din Europa centrală şi de 
est “valoarea adaugată” a OSCE s-a redus foarte mult în contextul extinderii  
NATO şi UE. În Balcani, OSCE nu mai este instituţia principală care se ocupă 
de gestionarea crizelor. Acest rol revine din ce in ce mai mult NATO…iar UE 
se  doteaza  cu  propriile  capacităţi  operaţionale  …  pentru  a-si  spori  
capacităţile  de  acţiune  pe  teren.  Aceasta  nu  înseamna  că  OSCE  devine 
irelevantă.  Zona  eurasiatică  –  Asia  Centrală  şi  Caucazul  –  devin  mai 
importante din perspectiva problemelor de securitate, şi OSCE are un rol  
esenţial  în  această  regiune.  În  plus,  OSCE are  un  rol  de  necontestat  în 
chestiunile  electorale  în  zona  statelor  membre  OSCE,  nu  doar  prin 
monitorizarea  alegerilor,  dar  şi  prin  elaborarea  cadrului  legal  electoral  şi  
îmbunătăţirii administrării alegerilor.” 

Implicit,  fostul  oficial  OSCE  recunoaste  că  organizaţia  este  importantă 
predominant pentru ţările care nu pot conta pe contribuţia NATO sau UE în 
rezolvarea crizelor (Caucaz si Asia Centrala), şi că OSCE este importantă şi 
utilă  prin  contribuţia  sa  la  democratizare  mai  mult  decât  la  rezolvarea 
crizelor în derulare.

Pentru rezolvarea problemei transnistrene e nevoie de alte mecanisme şi 
instituţii decât OSCE – lucru confirmat atât la Bruxelles, cât şi la Moscova. În 
aceste condiţii este în interesul Chişinăului să invite UE şi SUA în calitate de 
garanţi ai unei eventuale soluţionări a problemei transnistrene. UE şi SUA, 
alături de Rusia şi Ucraina ar garanta şi sprijini reintegrarea Moldovei, iar 
OSCE ar facilita realizarea garanţiilor, asa cum o face în Macedonia, Bosnia 
sau  Kosovo.  Un  astfel  de  rol  pentru  OSCE  ar  fi  perfect  legitim  şi  ar 
corespunde  funcţiei  şi  experienţei  OSCE  în  alte  conflicte.  OSCE  poate 
contribui la elaborarea unor decizii, dar nu poate garanta realizarea lor, asa 
cum s-a demonstrat şi  in cazul  neretragerii  trupelor ruse de pe teritoriul 
Moldovei  sau  Georgiei.  Aceasta  retragere  şi  astăzi  depinde  numai  de 
bunavoinţa  Rusiei  şi  presiunile  UE  şi  SUA  asupra  Rusiei,  dar  nu  de 
capacitatea  OSCE,  care  poate  doar  sa  “monitorizeze”  nu  şi  să  asigure 
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retragerea trupelor străine de pe teritoriul unor state ca Republica Moldova 
sau Georgia.

În  aceste  condiţii,  Republica  Moldova  trebuie  să  caute  oportunităţi  de 
“modernizare”  a  mecanismelor  de  soluţionare  a  conflictului  transnistrean, 
ţinând cont de experienţa altor conflicte din Europa de Sud-est. O atenţtie 
deosebită trebuie acordata contribuţiei UE la reglementarea unor conflicte. 
Implicarea UE în soluţionarea conflictului transnistrean ar fi binevenită din 
patru motive fundamentale: 

1. UE  deţine  întregul  spectru  de  pârghii  politice,  economice  şi  de 
securitate pentru a impulsiona negocierile dintre Moldova şi Transnistria, în 
special utilizand cadrul de relaţii UE – Rusia şi UE-Ucraina. OSCE din păcate 
nu are aceste capabilităţi;

2. implicarea directă a UE în soluţionarea conflictului transnistrean ar 
putea constitui un mecanism de asociere, iar apoi de integrare în UE pentru 
Republica Moldova;

3. UE este singura organizaţie europeana cu experienţă în domeniul 
gestionării civile a crizelor. O dimensiune de care trebuie să se ţină cont în 
eforturile de reintregire a Moldovei ţine de aspectele non-militare de garanţie 
a  soluţionării  conflictului.  O  forţă  de  menţinere  a  păcii  în  Transnistria, 
indiferent de componenţa sa, nu va putea asigura întreg spectrul de acţiuni 
menite  să  reîntregeasca  Republica  Moldova,  şi  să  garanteze  viabilitatea 
statului. Moldova va avea nevoie de o operaţiune internaţională civilă care ar 
facilita reîntregirea ţării prin asigurarea unei forţe de poliţie internaţională în 
Transnistria, si a unei forţe de control a frontierei cu Ucraina;

4. UE are interese clare şi “urgente” ce ţin de soluţionarea conflictului 
transnistrean fără întârziere.

Contextul politic internaţional favorizează o conectare a UE la eforturile 
de soluţionare a problemei transnistrene. O astfel de evoluţie corespunde 
intereselor Moldovei, care doreste o reîntregire şi stabilizare a ţării, întărirea 
statului şi integrarea ulterioara în UE.
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	Astfel, pe baza valorilor comune asumate de Alianţă încă de la înfiinţare şi pe baza noului rol de promotor al acestor valori, identificat de NATO după dispariţia Tratatului de la Varşovia, Alianţa şi-a asumat “încurajarea dezvoltărilor democratice din Uniunea Sovietică şi Europa Centrală şi de Est, ca şi angajamentul acestor state pentru reforme economice şi respingerea totalitarismului comunist, ca formă de guvernare a statelor proprii”. 
	Alianţa îşi asumă “susţinerea tuturor paşilor din statele Europei Centrale şi de Est în sensul reformelor şi se angajează să asigure asistenţă practică pentru a le ajuta să aibă succes, în această tranziţie dificilă. Mai mult documentul menţionează în articolul 9 faptul că “acest sprijin şi asistenţă (asumată financiar de statele membre ale Alianţei –n.a.)se bazează pe convingerea că securitatea statelor membre ale Alianţei este inseparabilă de securitatea celorlaltor state din Europa”. 
	Deci Alianţa îşi asuma tranziţia şi securitatea statelor central şi est europene tocmai pentru că propria sa securitate era dependentă direct de securitatea tuturor statelor din Europa. Mai mult, aceste formulări arată foarte clar preocupările Alianţei în toate domeniile transformării şi valorilor, dar şi în domeniul economic, nu numai în domeniul militar şi de securitate. Mitul NATO militarist şi belicos din perioada războiului rece îşi pierdea astfel orice temei, chiar şi pe cel propagandistic.
	Articolul 10 al documentului menţionează explicit dezideratul unei Europe complete şi libere, şi menţionează modul în care NATO sprijină acest deziderat: prin întărirea percepţiei de securitate şi încredere al statelor europene, prin sprijinirea abilităţilor de a-şi îndeplini angajamentele din cadrul CSCE şi prin asigurarea democratizării ireversibile. Li se adăuga un program de schimburi de vederi în domeniul securităţii şi conexe, cu schimburi şi contacte militare, scopul fiind creşterea încrederii şi mersul în direcţia preocupărilor de securitate ale acestor state. 

