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Rolul Ucrainei în soluționarea conflictului transnistrean 

Oazu NANTOI 

 

La începutul anului 2013 Ucraina va prelua preşedinţia OSCE. Din această poziție Ucraina va 

încerca să-și îmbunătățească imaginea pe plan extern, inclusiv prin tentativa de a impulsiona 

soluționarea conflictului transnistrean. Ucraina este o țară mediator în formatul de negocieri 

5+2 și este cel mai mare vecin al Republicii Moldova. Astfel, Ucraina are un rol specific în 

procesul de soluționare a conflictului transnistrean și un potențial unic de a promova soluții 

pentru re-integrarea Republicii Moldova. 

 

Factorii ce determină potențialul Ucrainei în procesul de soluționare  

Factorul geografic.Republica Moldova are frontiere comune doar cu România şi Ucraina. Dacă 

frontiera dintre Republica Moldova şi România trece de-a lungul râului Prut, care constituie un 

obstacol geografic firesc, atunci frontiera dintre Republica Moldova şi Ucraina a fost trasată 

într-un mod vădit arbitrar (la 4 noiembrie 1940), în baza unor criterii politice obscure stabilite la 

Moscova. În prezent, Transnistria(teritoriul din stânga râului Nistru aflat sub controlul 

autorităților autoproclamate din din „Republica Moldovenească Nistreană” ), constituie o fâşie 

îngustă de pământ între teritoriul Ucrainei şi restul teritoriului Republicii Moldova. Frontiera 

moldo-ucraineană are 1222 km, iar sectorul Centru al acesteia, de 442 km,  nu este controlat de 

administraţia de la Chişinău.   

Transnistria nu are ieşire la mare şi toate căile de acces în regiune trec prin teritoriul şi frontiera 

controlate de Ucraina. La 1 septembrie 2001, Republica Moldova a încercat să blocheze 

circulaţia mărfurilor din/spre regiunea transnistreană, inclusiv prin porţiunea de frontieră 

moldo-ucraineană, controlată de autoritățile de la Tiraspol. Administraţia de la Tiraspol în 

repetate rânduri a reacționat negativ  la procesul de  demarcare a frontierei moldo-ucrainene, 

temându-se că finalizarea acestuia va duce la o blocadă a RMN.  
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Factorul etnic. Teritoriul din stânga râului Nistru a făcut parte din componenţa Ucrainei 

sovietice până-n 1940, când a fost proclamată constituirea RSSM Moldoveneşti în componenţa 

URSS. Cu toate că Transnistria nu se identifică cu arealul istoric de abitare a etnicilor ucraineni, 

în prezent, circa 1/3 din populaţia regiunii transnistrene se declară ucraineni. Totuși, în urma 

politicilor promovate în URSS, aceşti ucraineni sunt în mare parte rusificaţi. Astfel, factorul etnic 

ucrainean nu joacă un rol substanţial în realităţile interne din regiunea transnistreană. Totuşi, în 

memoria societăţii din Ucraina se păstrează amintirea despre faptul că Transnistria a fost 

„pământ ucrainean”. Deși Ucraina oferă posibilitatea etnicilor ucraineni din Transnistria să 

devină cetăţeni ai Ucrainei. În acelașii timp statul ucrainean contribuie la consolidarea poziţiilor 

limbii şi culturii ucrainene  și păstrarea memoriei istorice în stânga Nistrului.  

 

Rolul Ucrainei în procesul de negocieri 

La 8 mai 1997, la Moscova a fost semnat Memorandumul cu privire la normalizarea relaţiilor 

dintre Republica Moldova şi Transnistria, Acest document a pus temelia formatului 

„pentalateral” al procesului de negocieri - Republica Moldova şi RMN sunt considerate „părţi” 

în conflict, pe când Federația Rusă, Ucraina şi OSCE au obţinut statutul de „mediatori” între 

aceste „părţi”. 

Ucraina a susținut consecvent suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. 

Totodată, comportamentul Ucrainei în relație cu conflictul Transnistrean a fost şi continuă să fie 

determinat de propriile ei interese. Ucraina este conştientă de faptul că adoptarea unei poziţii 

active în raport cu regimul din RMN ar putea deranja Federația Rusă. Drept urmare, poziţia şi 

activismul Ucrainei în problema Transnistreană în mare parte depinde de starea relaţiilor dintre 

Ucraina şi Federația Rusă pe de o parte şi Ucraina şi Uniunea Europeană pe de altă parte (mai 

puţin de relația cu NATO). 

Evenimentele cunoscute ca „revoluţiaportocalie”  (noiembrie 2004 – ianuarie 2005) au dus la 

tensionarea relațiilor dintre Ucraina şi Federaţia Rusă. Pe de o parte, era evidentă dorinţa 

Federației Ruse de a-l vedea pe Viktor Ianukovici în calitate de Preşedinte al Ucrainei.Pe de altă 

parte, modul în care s-a ajuns la turul trei al alegerilor prezidenţiale din Ucraina (cu implicarea 

activă a unor actori din Occident), în urma căruia Viktor Iuşcenko a fost declarat învingător, a 

deranjat mult administraţia de la Kremlin. 

 

În scurt timp după „revoluţia portocalie”, la 6 martie 2005, în Republica Moldova au avut loc 

alegeri parlamentare. Cu toate că în urma lor Partidul Comuniștilor din Republica Moldova şi-a 

păstrat poziţiile, iar Vladimir Voronin a fost reales în funcţia de Preşedinte, caracterul relaţiilor 
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dintre Republica Moldova şi Federația Rusă s-a schimbat simțitor, în special din cauza relațiilor 

tensionate dintre Vladimir Voronin şi Vladimir Putin,. Relațiile dintre aceștia s-au deteriorat 

după ce anterior , la 25 noiembrie 2003, Preşedintele Republicii Moldova a refuzat să semneze 

documentul cunoscut ca „Memorandumul Kozak1”.  

 

Prin urmare, după alegerile prezidenţiale din Ucraina şi alegerile parlamentare din Republica 

Moldova, s-a creat o situaţie cu totul nouă, atunci când guvernările de la Chişinău şi Kiev s-au 

declarat ambele pro-europene. Totodată, imediat după ce a fost declarat Preşedinte ales al 

Ucrainei, Viktor Iuşcenko a decis să se impună în calitate de lider regional prin implicarea activă 

a Ucrainei în soluţionarea conflictului Transnistrean.  

La 22 aprilie 2005, în cadrul Summit-ului GUUAM de la Chişinău, Viktor Iuşcenko a prezentat 

ideea celor „şapte paşi” în direcţia soluţionării conflictului, întitulată „Spre reglementare prin 

democraţie”. În calitate de prim pas, administraţiei din Transnistria i se propunea „să creeze 

condiţiile necesare pentru dezvoltarea în regiune a democraţiei, societăţii civile şi a sistemului 

pluripartit”. După care în regiune urmau să se desfăşoare alegeri libere şi corecte în Sovietul 

Suprem al Transnistriei ca organ reprezentativ al regiunii,  aflate în componența Republicii 

Moldova. Printre altele, cei „şapte paşi” propuneau schimbarea formatului operaţiunii de 

menţinere a păcii cu transformarea ei într-un mecanism internațional de observatori militari şi 

civili sub egida OSCE.Conducerea Republicii Moldova a decis să profite de implicarea activă a 

Ucrainei şi a susținut elaborarea unui document mai detaliat. 

La 16-17 mai 2005, în cadrul consultărilor „pentalaterale” de la Vinniţa, partea ucraineană a 

prezentat „Planul reglementării problemei transnistrene” (în continuare – Planul), bazat pe cei 

„şapte paşi” în calitate de elemente cheie.Cu toate că Planul de la Vinniţa a rămas nerealizat, 

propunerile acestui plan se regăsesc și până în prezent în poziția Republicii Moldova cu privire 

la reglementare: statut juridic special al Transnistriei în calitate de parte inalienabilă a Republicii 

Moldova, cu competenţe subordonate Constituţiei Republicii Moldova (Hotărârea 

Parlamentului nr.117-XVI din 10 iunie 2005 defineşte criteriile democratizării Transnistriei, fără 

respectarea cărora nu poate fi recunoscută legitimitatea alegerilor locale din regiune), precum 

şi condiţia tranşantă de lichidare a prezenţei militare ilegale a Federaţiei Ruse în raioanele de 

est ale Republicii Moldova şi demilitarizarea regiunii în ansamblu. 

 

                                                           
1
 Dmitrii Kozak – trimis special al lui Vladimir Putin, care, aplicând „diplomaţia de navetă” între Chişinău şi Tiraspol, 

a contribuit la apariţia Memorandumului şi a obţinut avizarea fiecărei pagini a acestui document de către Igori 

Smirnov şi Vladimir Voronin în ajunul preconizatei sosiri al lui Vladimir Putin la Chişinău. 
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Parteneriatul UE-Ucraina-Republica Moldova în soluţionarea conflictului transnistrean 

Valul extinderii UE în 2004 şi orientările pro-europene ale administraţiilor de la Kiev şi Chişinău 

au determinat semnarea, în februarie 2005, a Planurilor de Acţiuni UE-Republica Moldova şi UE-

Ucraina. Planul de acțiuni UE-Republica Moldova prevedea „cooperarea efectivă între UE şi 

Republica Moldova în scopul soluţionării conflictului Transnistrean”. Iar Planul de acțiuni UE-

Ucraina prevedea expres colaborarea trilaterală UE-Ucraina-Republica Moldova în scopul 

atingerii unei soluţii viabile a conflictului. Totodată, Planul prevedea angajamentul Ucrainei de a 

dezvolta colaborarea cu Republica Moldova în problema frontierei, „acoperind întreagă 

frontieră între Ucraina şi Republica Moldova”. 

Apariţia prevederilor cu privire la  eforturile comune (UE, Ucraina, Republica Moldova) pentru 

reglementarea conflictului transnistrean, în ambele Planuri de Acțiuni, reflecta, pe de o parte, 

activizarea poziţiei UE, iar pe de altă parte, angajamentul special necesar din partea Ucrainei. La 

3 iunie 2005, Vladimir Voronin şi Viktor Iuşcenko au semnat o scrisoare comună prin care 

Republica Moldova şi Ucraina au solicitat Uniunii Europene sprijin logistic pentru instituirea 

unei misiuni internationale care să supravegheze întregul segment transnistrean al frontierei 

moldo-ucrainene pentru a contracara fluxul mărfurilor de contrabandă în și din regiunea 

transnistreană.  

 

Astfel, la 3 martie 2006, şi-a început activitatea Misiunea UE de Asistenţă la Frontiera moldo-

ucraineană EUBAM. Drept urmare, partea ucraineană a introdus reguli noi pentru exportul 

mărfurilor de către agenţii economici din regiunea transnistreană, care presupun însoţirea 

obligatorie a mărfurilor de documente vamale şi certificate de origine eliberate de organele 

competente ale Republicii Moldova. 

 

Federaţia Rusă şi administraţia de la Tiraspol au declanşat o vastă campanie informațională 

împotriva EUBAM și noilor reguli de export, asociindu-le cu o blocadă economică a regiunii Însă, 

din momentul când a devenit clar că UE şi Ucraina nu cedează acestor presiuni, la 18 mai 2006, 

Igor Smirnov, şeful administraţiei de la Tiraspol, a admis înregistrarea agenţilor economici din 

regiunea transnistreană în calitate de agenţi economici ai Republicii Moldova. În prezent, 

Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră este unul din puţinele mecanisme care are un impact 

pozitiv asupra problemei  transnistrene.Agenţii economici din regiunea transnistreană , fără a 

plăti impozite în bugetul Republicii Moldova, profită de statutul ei de stat recunoscut de 

comunitatea internaţională pentru a efectua operațiuni de export. De asemenea, aceștia 

beneficiazăde prevederile GSP+, ceea ce le oferă posibilitatea de a-şi exporta mărfurile pe piaţa 

UE. Astfel, în nici un caz nu putem vorbi despre o „blocadă economică” a regiunii. 
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Ucraina şi aspectele militare ale problemei transnistrene 

 Aspectul militar al problemei transnistrene  are câteva componente: 

 Trupele paramilitare ale RMN; 

 Grupul Operativ al Trupelor Ruse – GOTR, care include: 
- Unităţile militare ale Federației Ruse care fac parte din formatul operaţiunii de 

menţinere a păcii; 

- Unităţile militare ale Federației Ruse, menţinute ilegal pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

În calitate de pretext formal pentru neevacuarea trupelor din regiunea transnistreană, 

Federația Rusă invocă necesitatea de a păzi depozitele de muniţii de la Colbasna, care nu pot fi 

evacuate, chipurile, din cauza faptului că administraţia de la Tiraspol nu permite Federației Ruse 

acest lucru.  

Atât Federația Rusă, cât şi Ucraina, sunt conştiente că toate căile de acces spre Transnistria trec 

prin teritoriul / spaţiul aerian al Ucrainei.Cu toate acestea, pe parcursul anului 2012 s-a putut 

observa că Federaţia Rusă îşi consolidează potenţialul său militar în Transnistria. Folosind 

operaţiunea de menţinere a păcii în calitate de paravan, Federația Rusă şi-a reînzestrat GOTR cu 

armament și unități de transport noi. În acelașii timp pista aeroportului militar de la Tiraspol a 

fost reabilitată, iar GOTR a preluat paza acestui obiect militar. Pe parcursul anilor Federaţia 

Rusă a respins categoric orice propunere cu privire la transformarea operaţiunii de menţinere a 

păcii într-o misiune civilă de observatori sub mandat OSCE. 

Nu este în interesul Ucrainei să admită transformarea Transnistriei într-o bază militară a 

Federație Ruse, fie şi cu un statut neoficializat. Însă, până la moment cel puţin, partea 

ucraineană nu a luat nici o atitudine oficială faţă de activităţile de consolidare a prezenţei 

militare ruseşti în regiunea transnistreană. 

De asemenea, regiunea transnistreană este un teritoriu în care, și în jurul căruia, are loc 

concurența serviciilor secrete ale Ucrainei și Federației Ruse. Ucraina se opune activităților 

serviciilor secrete rusești, care, sub acoperirea GOTR, activează în Transnistria.. Uneori scurgeri 

de informaţie despre această concurenţă apar în presă. Astfel, la 2 februarie 2010, Preşedintele 

Serviciului Securităţii Ucrainei, Valentin Nalivaicenko, a declarat că, la 27 ianuarie, pe teritoriul 

regiunii Odessa, au fost reţinuţi cinci ofiţeri ruşi din Serviciul Federal de Securitate în momentul 

când aceștia încercau să preia de la un cetăţean al Ucrainei informaţie cu caracter secret. Trei 

dintre aceşti cinci ofiţeri ruşi făceau parte din GOTR, amplasat în Transnistria. 
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Demarcarea frontierei moldo-ucrainene  

Frontiera moldo-ucraineană este extrem de importantă pentru supravieţuirea RMN. Pe lângă 

frontiera cu Republica Moldova, Ucraina are frontiere întinse cu Bielorusia şi Rusia. Procesul de 

delimitare şi de demarcare ale acestor frontiere decurge destul de anevoios. Astfel, de 

exemplu, prima bornă de demarcare la frontiera ruso-ucraineană (2400 km în total) a fost 

instalată de abia la 7 noiembrie 2012.  Totodată, dorind să obţină liberalizarea regimului de vize 

cu UE, Ucraina este cointeresată în definitivarea procesului de delimitare şi demarcare a 

frontierelor cu ţările vecine. 

Comisia moldo-ucraineană de delimitare a frontierei s-a constituit în 1995. În 1999, în rezultatul 

mai multor compromisuri, a fost semnat Tratatul cu privire la frontiera de stat, care a fost 

ratificat de Parlamentul Republicii Moldova în anul 2001. Frontiera moldo-ucraineană este una 

relativ lungă - 1222 de kilometri. Ea se împarte în trei sectoare. Sectorul “Nord” - 300 kilometri, 

sectorul “Centru” - 442 kilometri, care se află sub controlul autorităților neconstituționale din 

regiunea transnistreană și sectorul “Sud” -  480 kilometri. 

Relaţiile bilaterale dintre Ucraina şi Republica Moldova sunt umbrite șidin cauza faptului că încă 

nu este dus până la capăt procesul de negocieri în ceea ce priveşte recunoaşterea reciprocă a 

proprietăţilor. Aceasta se referă, în special, la patrimoniul sindicatelor şi ale unor întreprinderi  

din Republica Moldova pe teritoriul Ucrainei. Republica Moldova propune ca toate problemele 

legate de frontiera moldo-ucraineană să fie negociate „în pachet”. Aceasta se referă şi la 

problema, deocamdată nesoluţionată, a centralei şi barajului de pe Nistru de la 

Novodnestrovsk. .  Totuşi, la începutul anului 2008, Ucraina şi Republica Moldova au convenit 

să înceapă procesul de demarcare a zonei transnistrene. Însă abia la 29 ianuarie 2010, 

Ministrul ucrainean de Externe, Piotr Poroşenko, şi omologul său moldovean, Iurie Leancă, au 

amplasat prima bornă de demarcarea a sectorului transnistrean.  

Demarcarea frontierei în repetate rânduri a provocat reacţii nervoase din partea administraţiei 

RMN. La Tiraspol există temeri că definitivarea procesului de demarcare a frontierei moldo-

ucrainene, inclusiv pe sectorul “Centru”, va crea condiţii pentru „blocade economice”și 

„strangularea republicii”. O problemă sensibilă pentru locuitorii din regiunea transnistreană – 

posesori ai paşapoartelor Ucrainei și Federației Ruse - este obligativitatea înregistrării şi 

obţinerii permisului de şedere de la autoritățile oficiale ale Republicii Moldova. Acest permis de 

şedere este cerut de Republica Moldova. Însă, oficialităţile ucrainene nu solicită permisul la 

punctele de trecere în Ucraina pe porţiunea controlată de RMN. La Tiraspol există temeri că, în 

urma definitivării procesului de demarcare a frontierei, această condiţie ar putea deveni 

obligatorie și din partea Ucrainei,ceea ce ar constitui un şoc pentru regimul din RMN. 
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Demarcarea frontierei în baza colaborării moldo-ucrainene anulează orice pretenţii din partea 

regimului din RMN asupra legitimităţii prezenţei „vameşilor” şi „grănicerilor” RMN la această 

frontieră.La 15 octombrie 2012, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a difuzat o 

Declaraţie, prin care a confirmat disponibilitatea Ucrainei de a continua procesul de demarcare 

a frontierei. Totodată, în această Declaraţie a fost menţionată posibilitatea participării 

reprezentanţilor RMN la şedinţa Comisiei mixte moldo-ucrainene, pentru a discuta detaliile cu 

privire la demarcarea frontierei. Interesele naţionale a Ucrainei dictează necesitatea definitivării 

procesului de demarcare a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe porţiunea transnistreană.  

 

Concluzii 

1. În cadrul formatului de negocieri „5+2” Ucraina  a fost un actor neutru în relația dintre 

autoritățile din Chișinău și autoritățile din Tiraspol. În cazul în care dorește să obțină un 

progres real în procesul de negocieri, în perioada aflării la președinția OSCE, Ucraina 

trebuie să acționeze ferm – să recompenseze cooperarea și să taxeze obstrucționarea; 

2. Cooperarea între UE, Ucraina şi Republica Moldova oferă instrumente eficiente pentru 

soluţionarea paşnică a conflictului Transnistrean în baza normelor de drept 

internaţional. Apropierea Ucrainei de UE constituie un factor extrem de important 

pentru perspectiva soluţionării conflictului transnistrean; 

3. Consolidarea potențialului militar al Federației Ruse în regiunea transnistreană 

afectează direct interesele naționale ale Ucrainei. Ucraina ar trebui să clarifice care este 

atitudinea sa față de acest proces;  

4. Segmentul de frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina care nu este sub controlul 

autorităților de la Chișinău crează obstacole nu doar pentru soluționarea conflictului 

transnistrean ci și pentru negocierile cu privire la obținerea unui regim liberalizat de vize 

cu UE. În acest sens, misiunea EUBAM trebuie să continue și să devină mai dinamică, iar 

procesul de demarcarea a frontierei cu Ucraina trebuie să fie finalizat cât mai curând 

posibil. 

 


