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Conflictul transnistrean în contextul concurenţei  
a două proiecte geopolitice – UE vs. Uniunea Vamală 

Proiectul statalităţii Republicii Moldova din start a fost afectat de conflictul din raioanele de est 

ale republicii (conflict Transnistrean) care rămâne a fi nerezolvat până-n prezent. Timp de 

aproape două decenii relaţiile dintre Republica Moldova şi UE nu aveau nici un conţinut real şi 

nu ofereau nici o perspectivă pentru Republica Moldova. Or, după lansarea politicii UE de 

vecinătate (7 mai 2009), care a coincis cu schimbările politice din Republica Moldova, se poate 

de constatat că Republica Moldova a ajuns într-o zonă de interferenţă a două proiecte 

geopolitice. Pe de o parte, pentru toamna anului 2013 este anunţată perspectiva semnării 

Acordului de Asociere Republica Moldova – UE. Pe de altă parte, în special după revenirea lui 

Vladimir Putin în funcţia de Preşedinte al Rusiei, se observă intensificarea politicilor de anihilare 

a efortulor de apropiere a Republicii Moldova de UE în scopul menţinerii ei în sfera de influenţă 

a Rusiei.  

Concurenţa acestor proiecte geopolitice se răsfrânge asupra situaţiei legate de conflictul 

Transnistrean. Inclusiv, creşte importanţa acestei probleme, ţinând cont de faptul că, fără 

rezolvarea conflictului, Republica Moldova nu are şanse de a deveni membru UE. Pe durata 

existenţei acestei probleme în repetate rânduri s-a demonstrat că anume Rusia, şi nu populaţia 

din raioanele de est ale Republicii Moldova, este „partea” reală în conflictul cu Republica 

Moldova, şi că Rusia utilizează acest conflict pentru a păstra întregă Republica Moldova în zona 

sa de influenţă. Totodată, Rusia în ultimii doi ani în special a lansat în Republica Moldova un şir 

de acţiuni din domeniul „soft power”, care au drept scop schimbarea opiniei publice în favoarea 

Uniunii Vamale, inclusiv prin compromiterea a tot de este legat de UE. Un rol aparte în 

promoverea acestor politici îl are Agenţia1 „ROSSOTRUDNICESTVO” (Agenţia federală în 

problemele CSI, compatrioţilor care locuiesc în afara hotarelor şi pentru colaborarea 

internaţională umanitară). Probabil nu întâmplător, Farid Muhametşin2, care a a fost în fruntea 

acestei Agenţii (2008-2012), în prezent (2012) exercită funcţia de Ambasador al Rusiei în 

Republica Moldova. 

                                                           
1
 http://rs.gov.ru/ 

2
 http://www.moldova.mid.ru/posolstvo/posolstvo.htm 
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Scopul acestei politici este de a aduce în Parlamentul Republicii Moldova, în urma alegerilor 

preconizate pentru începutul anului 2015,  formaţiuni politice care vor renunţa la politicile de 

aderare la UE şi vor asigura transformarea Republicii Moldova într-un satelit docil al Federaţiei 

Ruse. 

Republia Moldova după dispariţia URSS 

Republica Moldova face parte din ţările-membre ale CSI – Comunităţii Statelor Independente. 

Din decembrie 1991, când a fost creată această structură, şi până-n prezent, în interiorul CSI nu 

a fost realizat nici un proiect comun, care ar fi avut un impact pozitiv. Inclusiv, nu s-au realizat 

aşteptările conducerii Republicii Moldova din 1991 cu privire la soluţionarea conflictului 

Transnistrean prin mecanismele interne ale CSI. Mai mult, în august 2008 a avut loc războiul 

ruso-georgian, în urma căruia Georgia a decis să părăsească CSI. În acelaşi timp a devenit 

evident că agresiunea Rusiei împotriva Georgiei a urmat scopul blocării procesului de apropiere 

a Georgiei de NATO în primul rând, şi de anihilare ale rezultatelor pozitive ale eforturilor 

Georgiei de soluţionare a conflictului în Osetia de Sud. În scurt timp după acest război, la 31 

august 2008, preşedintele Rusiei Dmitrii Medvedev a anunţat „cinci principii ale politicii externe 

a Rusiei”, prin care Rusia şi-a asumat dreptul de a desemna unilateral regiuni cu „interese 

privilegiate” ale Rusiei. Este evident, că Republica Moldova este tratată de Rusia în calitate de o 

asemene regiune care trebuie menţinută sub controlul Rusiei, fie şi cu preţul sfidării normelor 

de drept internaţional. 

Totodată, în interiorul CSI există o asimetrie evidentă în relaţiile dintre ţările-membre. În primul 

rând, Rusia este o ţară cu resurse energetice, inclusiv exercită controlul asupra reţelei 

dezvoltate de gazoducte. Pe când unele foste republicii unionale au moştenit fie dependenţa 

energetică în raport cu Rusia, fie depind de infrastructura energetică, moştenită din URSS. 

Drept urmare, în urma interferenţei factorilor politici şi economici, a avut loc „războiul gazelor” 

în iarna 2008-2009 între Rusia şi Ucraina. Rusia nu-şi ascunde intenţiile de a prelua controlul 

asupra reţelei de gazoducte din Ucraina. În situaţia când Ucraina se opune acestei politici, Rusia 

a lansat proiectele de creare ale căilor de alternativă de transportare ale gazelor spre piaţa UE – 

gazoductele Nord Stream şi South Stream.  În acelaşi timp, Turkmenistanul nu poate exporta 

gazul natural în ţările din UE din cauza faptului că Rusia nu permite utilizarea gazoductelor de 

pe teritotriul său în acest scop. În paralel, Rusia activ promovează politicile de zădărnicire ale 

eforturilor întreprinse de UE de creare ale căilor de transportare a gazului din bazinul Mării 

Caspice ocolind teritoriul Rusiei. Prin urmare, fostul spaţiu ex-sovietic a devenit o  zonă de 

interferenă ale intereselor economice şi geopolitice, afectate de procesele politice din aceste 

ţări.  



3 
 

Situaţia se complică inclusiv din cauza faptului, că procesele politice în spaţiul CSI şi în Rusia în 

primul rând, de regulă, nu corespund standardelor unei democraţii funcţionale şi, deficienţele 

democraţielor interne se răsfrâng asupra relaţiilor dintre ţări. Totodată, clasa politică din Rusia 

într-un mod evident este obsedată de ideea de restabilire, fie şi într-o formă retuşată, a unei 

comunităţi de ţări în care Rusia urmează să deţine rolul de metropolă şi, pe această cale, să se 

reafirme în calitate de supraputere regională cel puţin. Această obsesie dictează o dominaţie a 

factorului politic asupra celui economic.  

Republica Moldova – start întârziat spre UE 

Republica Moldova s-a proclamat stat independent la 27 august 1991, când colapsul URSS a 

devenit evident şi ireversibil. Însă, Republica Moldova nu a reuşit să depăşească consecinţele 

trecuturlui sovietic şi să devină un stat de drept democratic, funcţional şi integru. Republica 

Moldova nu a reuşit să urmeze exemplul Ţărilor Baltice care, imediat după plecarea lor din 

URSS, au recreat statele de drept democratice şi funcţionale, şi consecvent au mers spre 

integrare în NATO şi UE. În Republica Moldova, în repetate rânduri, în urma alegerilor declarate 

libere şi corecte, la guvernare au ajuns formaţiunile politice care au exploatat nostalgia după 

trecutul sovietic.  

În lipsa tradiţiilor de statalitate şi în condiţiile unui nivel de cultură civică moştenit din URSS, 

guvernările din Republica Moldova în repetate rânduri au adoptat decizii cu consecinţe negative 

pentru proiectul statalităţii. Aşa, la 21 iulie 1994, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 

Constituţia care prevedea că Republica Moldova are un statut de neutralitate permanentă. Or, 

în condiţiile când acest statut nu a avut nici un suport internaţional, şi în condiţiile aflării ilegale 

ale trupelor Rusiei pe teritoriul Moldovei, statutul de neutralitate permanentă constituie o 

ficţiune şi nu asigură securitatea ţării. Acelaşi Parlament, ales la 27 februarie 1994, a ratificat 

aderarea Republicii Moldova la CSI (cu excepţia componentei militare). Reformele anunţate 

după obţinerea independenţei nu au avut rezoltate scontate, societatea este afectată de 

corupţie, în societate există o ruptură între cadrul legal adoptat şi modul cum el este aplicat.  

Subiectul apropierii Republicii Moldova de UE nu a existat pe agenda politică timp de peste un 

deceniu după proclamarea independeţei. Situaţia a început să se schimbe după ce cetăţenii 

României vecine au obţinut, cu începere de la 1 ianuarie 2002, dreptul de a circula fără vize în 

ţările din Zona Schengen şi, totodată, România a introdus vize pentru cetăţenii Republicii 

Moldova, care de după căderea regimului Ceauşescu circulau liber în România. Aceste restricţii 

au constituit un şoc pentru cetăţenii moldoveni. Drept urmare a crescut dramatic numărul 

cetăţenilor Republicii Moldova care au decis să aplice pentru redobândirea cetăţeniei 

române.Totodată, a devenit clar, că România merge univoc spre calitatea de membru a NATO 

(29 martie 2004) şi UE (1 ianuarie 2007). Clasa politică din Republica Moldova a fost nevoită să 
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constate, că statalitatea Republicii Moldova va fi una viabilă numai în condiţiile, când ea va oferi 

propriilor cetăţeni posibilităţi şi drepturi compatibile cu cele pe care le au cetăţenii din România 

vecină. Drept urmare, cu începere din 2003, în Republica Moldova ideea de apropiere de UE, de 

obţinere a dreptului de circulaţie fără vize a început să se înrădăcineze în societate şi, implicit, a 

fost preluată de majoritatea formaţiunilor politice. Inclusiv, aceasta s-a întâmplat cu PCRM, 

care, în preajma alegerilor parlamentare din 25 februarie 2001, propunea alegătorilor săi un 

proiect geopolitic diametral opus - să examineze „posibilitatea aderării Republicii Moldova la 

Uniunea Rusia-Belorusi”. Această schimbare radicală s-a datorat faptului că, în urma refuzului 

de a semna la 25 noiembrie 2003 a documentului cunoscut ca „Memorandumul Kozak”, relaţiile 

dintre Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova şi a PCRM, cu administraţia de la 

Kremlin au devenit exterm de tensionate. Drept urmare, temându-se de o eventuală răzbunare 

din partea administraţiei de la Kremlin, PCRM şi Vladimir Voronin brusc au devenit „comunişti-

proeuropeni”.   

Sondajele sociale, realizate în Republica Moldova demonstrau creştere constantă a numărului 

adepţilor opţiunii pro-UE. Apogeul acestei tendinţe (65%-75% de susţinători) a fost atins în anii 

2007-2009. Totodată, aceleaşi sondaje3 demonstrau o lipsă de coerenţă în perceperea 

dilemelor geopolitice din partea cetăţenilor Republicii Moldova. Deoarece, pentru circa 70% din 

cei chestionaţi politicianul cel mai popular rămânea Vladimir Putin, pe când numărul 

susţinătorilor revenirii Republicii Moldova în componenţa „URSS reformate” depăşea numărul 

adepţilor independenţei Republicii Moldova. Acest fenomen vorbeşte despre infantilismul 

politic al societăţii moldoveneşti, inclusiv în ceea ce priveşte perceperea valorilor şi realităţilor 

din UE. 

În februarie 2005 a fost semnat Planul de Acţiuni UE-Republica Moldova. Or, realizarea 

prevederilor ale acestui Plan, programată pentru un termen de trei ani, a fost afectată de 

tensionarea proceselor politice interne – PCRM, partidul aflat la guvernare din 25 februarie 

2001, a pierdut alegerile în organele administraţiei publice locale din 3 mai 2007 şi, drept 

urmare, a revenit la linia de confruntare dură cu restul forţelor politice. Aceast comportament 

al partidului aflat la guvernare a provocat creşterea tensiunii interne în societate, bazate pe 

antagonizarea între „comunişti” şi „anti-comunişti”. Drept urmare, pe parcursul anului 2008, 

ambasadorii din ţările-membre ale UE acreditaţi în Republica Moldova, au fost nevoiţi de două 

ori să facă declaraţii publice prin care au atras atenţia la degradarea evidentă a situaţiei din 

Republica Moldova (cenzura în mass media; utilizarea justiţiei împotriva opoziţiei etc.), ceea ce 

era în contradicţie evidentă cu angajamentele Republicii Moldova, fixate în Planul de Acţiuni.  

                                                           
3
 http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=552 
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Au urmat evenimentele dramatice din 2009 (alegerile parlamentare din 5 aprilie; evenimentele 

din 7 aprilie; incapacitatea Parlamentului ales la 5 aprilie de a alege Preşedintele statului şi 

alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009) în urma cărora PCRM a fost impus să plece 

de la guvernare, fiind creată în schimb coaliâia de guvernare „Alianţa pentru Integrare 

Europeană” (AIE).  Totodată, la 7 mai 2009, la Summitul UE4 de la Praga, a fost lansată politica 

UE de vecinătate ce se referea la Armenia, Azerbaijan, Belorusi, Georgia, Republica Moldova şi 

Ucraina.  Din start era evident că aceste ţări sunt foarte diferite sub aspectul capacităţii de 

implementare ale valorilor europene.  

În cazul Republicii Moldova, evenimentele din 7 aprilie 2009 au atras o atenţie sporită din 

partea UE faţă de procesele interne din ea. Noua guvernare de la Chişinău a reuşit să lanseze o 

politică externă activă, ceea ce a constituit un element de contrast pozitiv în raport cu celelalte 

ţări din Programul Parteneriatului Estic. Suprapunerea acestor factori au contribuit la 

schimbarea perceperii Republicii Moldova în interiorul UE, la lansarea de către UE a unui şir de 

proiecte în susţinerea reformelor interne din Republica Moldova şi la apariţia perspectivelor 

pozitive pentru Republica Moldova.   

UE şi problema conflictului Transnistrean 

Perspectiva aderării României la UE îmsemna că Republica Moldova, cu tot setul de probleme 

legate de conflictul Transnistrean nesoluţionat, va deveni ţară vecină a UE. Acest factor a 

determinat o implicare tot mai activă a UE în această problemă. Aşa, la 27 februarie 2003, a fost 

anunţată interdicţia de circulaţie (travel ban) în ţările UE şi SUA pentru 17 persoane din 

administraţia din „RMN”. Această acţiune a deranjat mult pe unele persoane din acest grup,  

ţinând cont de faptul că ele deţineau conturi în unele bănci din spaţiul UE.   

În februarie 2005 UE a semnat Planurile de Acţiuni atât cu Republica Moldova, precum şi cu 

Ucraina. În premieră, aceste Planuri prevedeau acţiuni comune şi coordonate între UE, Ucraina 

şi Republica Moldova în scopul consolidării controlului asupra frontierei moldo-ucrainene (în 

total 1222 km), incluzsiv asupra porţiunii „Centru” (452 km) care nu este controlată de 

Republica Moldova. Drept urmare, la 3 martie 2006, şi-a început activitatea Misiunea UE de 

Asistenţă la Frontieră (EU BAM, www.eubam.org ). Această acţiune a avut un impact substanţial 

asupra regimului din Transnistria, deoarece toţi agenţii economici locali au fost obligaţi să se 

înregistreze la Camera de Industrie şi Comerţ a Republicii Moldova în calitate de agenţi 

economici ai Republicii Moldova - numai cu respectarea acestei condiţii ei obţineau dreptul de a 

                                                           
4
 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/eastern_partnership/documents/prague_summit_declarati
on_en.pdf 

http://www.eubam.org/
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efectua operaţiuni de export în baza actelor (certificate de conformitate; documente vamale) 

eliberate de struturile respective ale Republicii Moldova. 

De la 1 ianuarie 2006 Republica Moldova beneficiază de  sistemul generalizat de preferinte (GSP 

plus) acordat de UE. Sistemul GSP plus prevede accesul liber fără aplicarea taxelor vamale pe 

piaţa UE pentru 7200 grupe de produse, ceea ce acoperă circa 90% din mărfurile produse pe 

ambele maluri ale Nistrului. UE a acordat GSP plus pentru 15 tari, Republica Moldova şi Geprgia 

fiind singurile ţări din CSI care au obţinut acest statut. 

Pentru a beneficia de sistemul „SGP plus” al Comunitatii Europene Republica Moldova trebuia 

să asigure îndeplinirea a trei conditii: 

1. Mărfurile trebuie sa fie originare din ţară beneficiara; 

2. Mărfurile trebuie sa fie transportate direct din ţara beneficiară în Comunitatea Europeana; 

3. Să fie prezentată o dovada a originii (certificatul de origine Forma A, eliberat de autorităţile 

competente din ţările beneficiare sau o declaraţie de facturare).  

Cu respectarea acestor condiţii, „SGP plus” se extindea inclusiv asupra agenţilor economici din 

Transnistria. Drept urmare, agenţii economici din Transnistria au început să profite de acest 

sistem. În premieră, subordonarea agenţilor economici din Transnistria la cadrul juridic al 

Republicii Moldova le-a deschis perspective noi în ceea ce priveşte penetrarea lor pe piaţa UE. 

La 22 septembrie 2005, în urma consultărilor de la Odesa, UE şi SUA au obţinut statutul de 

„observatori” în cadrul formatului de negocieri („5+2”), ceea ce a însemnat recunoaşterea, din 

partea Federaţiei Ruse în special, a interesului UE în soluţionarea conflictului Transnistrean.  

Din cele expuse se poate de constatat, că UE s-a dovedit a fi destul de eficientă în ceea ce 

priveşte aplicarea politicilor din domeniul „Soft power” în problema conflictului Transnistrean. 

Totodată, intensificarea dialogului UE – Republica Moldova şi în special comunicarea cu Angela 

Merkel, Cancelarul Germaniei,  a determinat lansarea unor iniţiative noi în acest sens. Aşa, la 4-

5 iunie 2010, în oraşul german Meseberg, a avut loc întrevederea Merkel-Medvedev. În cadrul 

acestei întrevederi a a fost semnat Memorandumul care prevedea constituirea Comitetului 

Rusia-UE pe problemele politicii externe şi a securităţii. În calitate de prioritate pentru acest 

Consiliu  în Memorandum a fost fixată prevederea de „colaborarea în direcţia soluţionării 

conflictului transnistrean în vederea atingerii progresului palpabil în cadrul formatului „5+2””. 

Însă, semnarea acestui Memorandul nu s-a soldat cu acţiuni prevăzute de el, ceea ce înseamnă 
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că Rusia nu renunţă la interesele sale, realizate prin controlul asupra unei părţi a teritoriului 

Republicii Moldova. 

În prezent (2012) UE a lansat un program de consolidare a încrederii, prin intermediul PNUD5.  

Este evident, că eficienţa lui va depinde într-un mod decisiv de factorul politic, în special de 

reacţia Rusiei.  

Analiza impactului concurenţei a două proiecte geopolitice, UE versus Uniunea Vamală şi cea 

Euro-Asiatică,  asupra problemei conflictului Transnistrean necesită, în primul rând, estimarea 

vulnerabilităţilor Republicii Moldova în raport cu Rusia – cealaltă „parte” în conflict, care 

doreşte conservarea cel puţin ale realităţilor existente. 

Principalele vulnerabilităţi ale Republicii Moldova în raport cu Rusia 

1. Perceperea conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova de către societatea 

moldovenească; 

Analiza evoluţiei problemei conflictului Transnistrea, calităţii şi impactului documentelor 

semnate demonstrează, pe de o parte, pasivitatea şi indiferenţa societăţii moldoveneşti în 

raport cu această problemă. Pe de altă parte, devine evidentă incompetenţa şi coruperea clasei 

politice din Republica Moldova. Reacţia societăţii poate fi explicată prin faptul, că actualul 

teritoriu al Republicii Moldova, recunoscut de comunitatea internaţională, nu se identifică cu 

nici o tradiţie, memorie istorică de statalitate. Pe parcursul ultimelor două secole actualul 

teritoriu al Republicii Moldova a constituit o carte de schimb în jocurile geopolitice, fără 

solicitarea opiniei populaţiei.  Este bine cunoscut faptul că RSSM – predecesoarea juridică a 

Republicii Moldova, a apărut în urma realizării prevederilor protocoalelor adiţionale secrete ale 

Pactului Moltov-Ribbentrop. Drept urmare, la 2 august 1940, a fost adoptată la Moscova decizia 

de constituire a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, frontirele căreia au fost trasate 

într-un mod arbitrar la 4 noiembrie 1940 de acelaşi centrul unional. În RSSM, spre deosebire de 

republicile unionale Baltice, nu a existat o consolidare a populaţiei autohtone în baza ideii de 

plecare din componenţa URSS şi de creare a unui stat independent - Republica Moldova.  

De mai mulţi ani problema conflictului nesoluţionat se află la periferia opiniei publice, 

societatea moldovenească nu se simte afectată de aflarea ilegală (ocupaţia) trupelor Federaţiei 

Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, de încălcările masive şi sistematice ale drepturilor 

fundamentale ale omului în pretinsa „RMN”. Drept urmare, partidele politice din Republica 

Moldova în lupta lor pentru putere preferă să exploateze criza identitară şi fobiile, moştenite 

                                                           
5
 http://www.undp.md/projects/Transnistria.shtml 
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din trecutul sovietic, denumirea limbii oficiale, ignorând, totodată, problema conflictului 

Transnistriean.  

Corupţia unor reprezentanţi ai clasei politice de la Chişinău, Kiev şi Moscova, legată de 

activităţile economice ilegale realizate prin „RMN” (contrabanda, în primul rând),  constituie o 

explicaţie în plus a lipsei voinţei politice de soluţionare a conflictului. Drept urmare, 

comportamentul clasei politice din Republica Moldova  de regulă se reduce la mimarea dorinţei 

de a soluţiona conflictul Transnistrean. Singurul precedent de implicare plenară din partea lui 

Vladimir Voronin în intervalul 2001-2003, din cauza incompetenţei lui,  s-a soldat cu un eşec 

scandalos, cu consecinţe grave pentru Republica Moldova.  

Cele peste 170 de documente semnate în cadrul eforturilor pretinse de soluţionare a 

conflictului numai au dăunat intereselor naţionale a Republicii Moldova, şi nici un document din 

cele semnate nu se respectă integral de regimul din „RMN”. Federaţia Rusă a impus, iar clasa 

politică din Republica Moldova a acceptat docil, schema eronată de percepere a conflictului din 

care rezultă, că conflictulul Transnistrean este unul intern, între populaţia de pe malul drept şi 

cel stâng al Nistrului. Atât societatea moldovenească, precum şi clasa politică în ansamblu sunt 

afectate de complexul de inferioritate în raport cu Rusia. Din această cauză structurile de stat 

ale Republicii Moldova nu sunt mobilizate pentru realizarea acţiunilor posibile în scopul 

soluţionării conflictului, şi nici nu sunt pregătite pentru integrarea sectorială a Transnistriei în 

Republica Moldova în cazul atingerii eventualei decizii politice.  Eforturile clasei politice din 

Republica Moldova, de regulă, se reduc la aşteptarea pasivă a suportului din partea unor actori 

importanţi din exterior, cu toate că pentru aceşti actori importanţa relaţiilor cu Rusia este net 

superioară  în raport cu problemele Republicii Moldova. 

2. Sectorul energetic şi privatizările ilegale realizate în Transnistria; 

Republica Moldova totalmente depinde de livrările de gaz natural din partea Rusiei. În condiţiile 

haosului provocat de destrămarea URSS, incompetenţei evidente a conducerii Republicii 

Moldova, primii ani de independenţă a Republicii Moldova s-au soldat cu lipsa oricărui 

mecanism transparent şi eficient de asigurare a achitărilor pentru gazul consumat. Drept 

urmare, în relaţiile dintre Rusia şi Republica Moldova,  s-au acumulat datorii care au devenit, în 

condiţii obscure, motiv pentru ca întreprinderea „GAZPROM” să obţină 50%+1 de acţiuni la 

momentul constituirii6 întreprinderii S.A. „Moldova Gaz”.  Condiţiile şi motivaţia părţilor 

participante  la procesul de constituire a întreprinderii S.A. „Moldova Gaz”  devin şi mai obscure 

din momentul când Hotărârea Nr. 1068 din  21.10.1998, „Cu privire la crearea în complexul de 

gaze al Republicii Moldova a unei societăţi pe acţiuni moldo-ruse” prevedea expres 

                                                           
6
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297405 
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desfăşurarea pe parcursul anului 1999 a unui audit internaţional în scopul stabilirii definitive ale 

cotelor părţi. Or, această prevedere a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nu este realizată 

până-n prezent. Totodată, experţii independenţi, analizând patrimoniul şi circumstanţele creării 

întreprinderii S.A. „Moldova Gaz”, au ajuns la concluzia că cota de acţiuni aparţinând 

Guvernului Republicii Moldova a fost subestimată cu circa 25% (!). Drept urmare, activitatea 

întreprinderii S.A. „Moldova Gaz”, creată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, a 

început să provoace daune grave securităţii naţionale a Republicii Moldova.  

În situaţia când pe malul drept al Nistrului s-a reuşit asigurarea disciplinei de plăţi pentru gazul 

consumat, pe malul stâng al Nistrului situaţia a derulat în cu totul altă direcţie. În primul rând, 

pe malul stâng al Nistrului tarifele pentru gazul consumat pentru populaţie sunt cel puţin de 

cinci ori mai mici decât cele de pe malul drept, şi de câteva ori mai mici decât cele, în baza 

cărora compania „GAZPROM” livrează gazul natural Republicii Moldova.  Agenţii economici din 

stânga Nistrului achită circa o treime din preţul real al gazului. Şi mai grav este, că banii, 

acumulaţi de la consumători ai gazului (populaţia şi agenţii economici) nu sunt transferaţi, prin 

S.A. „Moldova Gaz” companiei „GAZPROM”, ci se acumulează pe un cont bancar  special local, 

fiind folosiţi pentru acoperirea deficitului bugetar al autoproclamatei „RMN”. În acelaşi timp, 

acţiunile întreprinderii „Tiraspoltransgaz” din 2006 sunt transmise în gestiune aceleiaşi 

Companii „GAZPROM” în baza de procură, ceea ce înseamnă, că acest acţionar deţine circa 2/3 

din numărul acţiunilor totale.  

Pentru a demonstra gravitatea consecinţelor pentru Republica Moldova a acestei practici se 

poate de calculat consecinţele activităţii Cetralei Termoelectrice de la Cuciurgan în primele 9 

luni ale anului 2012 – interval de timp în care s-a raportat producerea a 3,612 miliarde kWt/ore 

energie electrică. Calculele demonstrează, că pentru gazul consumat, necesar pentru 

producerea acestei cantităţi de energie electrică, Centrala de Cuciurgan, conform tarifelor 

stabilite de Compania „GAZPROM” pentru Republica Moldova,  urma să achite circa 441,7 

milioane Dolari SUA. În realitate, Centrala de la Cuciurgan achită circa 150 Dolari SUA, şi nu 400 

Dolari SUA pentru mia de metri cubi de gaz consumat. Drept urmare, regimul din „RMN” a 

obţinut o „donaţie” din partea Rusiei în mărime de circa 165,6 milioane Dolari SUA pentru 

primele nouă luni ale anului 2012. Totodată, numai în urma activităţii Centralei de la Cuciurgan, 

privatizate ilegal de „INTER RAO ES” în 2005, datoria întreprinderii S.A. „Moldova Gaz” faţă de 

„GAZPROM” (fără penalităţi) a crescut cu 441,7 milioane Dolari SUA. 

 

La finele anului 2012 a fost anunţată datoria întreprinderii S.A. „Moldova Gaz” faţă de 

„GAZPROM” în valoarea de circa 3,8 miliarde Dolari SUA (cu penalităţi). Şi mai grav este, că 

Guvernul Republicii Moldova într-un mod tacit acceptă privatizările ilegale, realizate de 

capitalul rusec public şi cel privat în raioanele de est ale Republicii Moldova. Mai mult, Guvernul 
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Republicii Moldova promovează ideea de separare a datoriilor malului drept şi cel stâng în faţa 

companiei „GAZPROM”, ceea ce înseamnă, că Guvernul Republicii Moldova recunoaşte 

legitimitatea acestor datorii.   

 

Toate încercările Guvernului Republicii Moldova de a găsi soluţia pentru relaţiile cu compania 

„GAZPROM” pe calea „concilierii” au eşuat şi, pentru anii 2012-2013, livrările gazului în 

Republica Moldova vor fi efectuate prin prelungirea prevederilor contractului, expirat la 31 

decembrie 2011. Totodată, Federaţia Rusă şantajează Republica Moldova, condiţionând 

negocierea noului contract de livrare a gazelor cu retragerea Republicii Moldova din al Treilea 

Pachet Energetic. 

 

Pe durata existenţei problemei conflictului Transnistrean conducerea Republicii Moldova nu a 

avut o poziţie coerentă şi consecventă, fixată în legislaţia Republicii Moldova, cu referire la 

problema privatizărilor realizate în stânga Nistrului, în condiţiile când obiectivele economice 

strategice din stânga Nistrului au fost privatizate ilegal. Lipsa unei asemenea poziţii lipseşte 

Republica Moldova de argumente importante în cadrul procesului de negocieri cu Rusia, in 

special în ceea ce priveşte conflictul Transnistrean. 

3. Remitenţele trimise de cetăţenii moldoveni aflaţi la muncă în Rusia şi dependenţa de 

piaţa rusească de desfacere a mărfurilor moldoveneşti. 

În  URSS, RSSM constiuia o anexă agrară a economiei unionale. Circa 53% din populaţia RSSM 

locuia în zona rurală, majoritatea fiind angajată în sectorul agrar necompetitiv, organizat sub 

forma de  „colhozuri” şi „sovhozuri”. Circa 30% din potenţialul industrial al RSSM a fost 

amplasat în Transnistria. Celelalte întreprinderi industriale,de pe malul drept, în majoritatea 

cazurilor erau „întreprinderi-fiice” ale întreprinderilor, amplasate în centrele industriale din 

Moscova şi Leningrad, făcând parte din complexul militar-industrial unional. 

Destrămarea URSS, urmată de reformele şi privatizările incoerente, conflictul armat din stânga 

Nistrului au provocat un şoc social-economic în Republica Moldova. Consecinţe deosebit de 

grave pentru Republica Moldova a avut inclusiv default-ul din 1998 din Rusia.  În asemenea 

condiţii drastice mai mulţi locuitori din Republica Moldova au început să plece la muncă în 

Rusia. Acest fenomen a fost determinat de mai mulţi factori. În primul rând, asemenea practici 

existău încă în URSS. Totodată, plecarea în Rusia nu necesita vize, pe când limba rusă era 

cunoscută, în funcţie de profesie şi statut social, de toţi locuitorii Republicii Moldova. 

În prezent (2012) se consideră, că circa 2/3 din remitenţele trimise în Republica Moldova vin de 

la cetăţenii moldoveni, aflaţi, deseori ilegal, în Rusia. Numărul cetăţenilor moldoveni, aflaţi la 

muncă în Rusia nu se cunoaşte cu exactitate – cifrele anunţate variază între 200 şi 400 mii. 
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Oricum, este evident că piaţa muncii din Republica Moldova nu este în stare să absoarbă nici a 

zecea parte din acest număr.  

Totodată, există precedentul când Rusia, în condiţiile tensionării relaţiilor politice, a introdus 

unilateral regimul de vize pentru cetăţenii Georgiei. Conducerea Republicii Moldova este 

conştientă de riscul unor asemenea scenarii, în special dacă ele vor fi realizate înainte de 

alegerile parlamentare, preconizate pentru începutul anului 2015. Expulzarea forţată din Rusia 

şi revenirea în Republica Moldova a zeci de mii de cetăţeni ar putea avea un impact grav asupra 

situaţiei social-politice interne, inclusiv asupra rezultatelor electorale.   

Riscul real de aplicare a unui asemenea scenariu din partea Rusiei, în special în cazul eventualei 

agravări a situaţiei legate de conflictul Transnistrean, dăunează grav capacităţii statului 

moldovenesc de a promova politici active în scopul reîntregirii Republicii Moldova. 

Dependenţa excesivă de o singură piaţă de desfacere ale mărfurilor este un alt punct vulnerabil 

pentru Republica Moldova - după destrămarea URSS Republica Moldova a moştenit 

dependentă totală de piaţa de desfacere din Rusia. Acest fapt se datora mai multor factori – 

disciplina tehnologică scăzută, calitatea instabilă a produselor, lipsa experienţei de prezenţă pe 

alte pieţe de desfacere. Respectiv, Federaţia Rusă a profitat de acest factor pentru exercitarea 

presiunilor politice asupra Republicii Moldova în situaţiile când comportamentul Republicii 

Moldova a deranjat Rusia. Aşa, la 25 martie 2006, Ghenadii Onişenko, şeful  

„Rospotrebnadzor”,  a semnat ordonanţa prin care a fost interzis, cu începere din 27 martie, 

accesul pe teritoriul Rusiei a băuturilor alcoolice produse în Republica Moldova. Acest „război al 

vinului” a avut consecinţe extrem de grave pentru Republica Moldova. Ulterior, agenţii 

economici din Republica Moldova în repetate rânduri s-au confruntat cu interdicţii la exportul în 

Rusia a producţiei legumicole şi animaliere.  

Realităţile dure ale „războiului vinului” au determinat agenţii economici din Republica Moldova 

să caute alte pieţe de desfacere. Or, este foarte dificil de promovat produsele tradiţionale 

moldoveneşti din sectorul agrar pe alte pieţe.  Drept urmare, Republica Moldova continuă a fi 

vulnerabilă în raport cu Federaţia Rusă şi sub acest aspect. 

Perspectivele anului 2013 şi conflictul Transnistrean 

Recent (toamna anului 2012) a fost anunţată perspectiva semnării în toamna anului 2013 a 

Acordului de Asociere între Republica Moldova şi UE, partea componentă a căruia va fi şi 

DCFTA. În paralel Republica Moldova a trecut la faza a doua de implementare a Planului de 

Acţiuni în vederea obţinerea regimului liberalizat de vize cu UE, ceea ce înseamnă că în 2014 

cetăţenii Republicii Moldova ar putea să obţină posibilitatea de a circula fără vize în UE.  
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Se poate de presupus, că această perspectivă de apropiere între Republica Moldova şi UE a 

deranjat Rusia şi a determinat un şir de acţiuni.  La 21 martie 2012, Dmitrii Medvedev a semnat 

Decretul7 nr.320 cu privire la desemnarea lui Dmitrii Rogozin în calitate de reprezentant al 

Preşedintelui Rusiei pentru Transnistria. În primul rând, era evident că acest Decret a apărut în 

perspectica revenirii lui Vladimir Putin în funcţia de Preşedinte al Rusiei, şi că el făcea parte 

dintr-u n şir de acţiuni deja programate ale Rusiei în raport cu  Republica Moldova. 

În situaţia când termenul „Transnistria” nu are nici conţinut juridic şi nici frontiere definite,  

utilizarea lui într-un Decret oficial al Preşedintelui Rusiei constituie o sfidare deschisă a 

suveranităţii Republicii Moldova. În continuarea acestei politici, la 12 aprilie 2012, Anatolii 

Serdiukov, ministrul apărării al  Rusiei, a vizitat obiectivele militare ale Rusiei din raioanele de 

est ale Republicii Moldova fără a informa în prealabil oficialităţile Republicii Moldova. 

Rusia categoric refuză să discute perspectiva demontării actualului format al operaţiunii de 

menţenere a păcii cu înlocuirea lui cu o operaţiune de observatori civili sub mandatul OSCE. Pe 

parcursul anului 2012 Rusia a pornit procesul de consolidare a prezenţei sale militare ilegale în 

Transnistria (Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR)) sub acoperirea operaţiunii de menţinere 

a păcii. Inclusiv, a fost reabilitată pista de decolare a aerodromului militar de la Tiraspol. În 

„Comitetul Securităţii de Stat” („CSS”) al regimului din Transnistria au apărut, pe poziţii 

secunde, ofiţeri trimişi din Rusia pentru exercitarea controlului deplin din partea Rusiei asupra 

regimului din „RMN”.  

Federaţia Rusă a reluat practicile de control total asupra comportamentului administraţiei de la 

Tiraspol pe plan extern. Drept urmare, au fost sistată comunicarea directă între Evghenii 

Şevciuk şi Vlad Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova. Regimul din „RMN”, în baza indicaţiilor 

primite de la Kremlin, a revenit la practica torpilării procesului de negocieri în formatul „5+2”.  

În 2012, Federaţia Rusă insistă categoric asupra deschiderii secţiei consulare la Tiraspol. În 

situaţia când conducerea Republicii Moldova nu acceptă aceasta, Rusia purcede la mimarea 

respectării prevederilor Convenţiei Diplomatice referitor la acţiunile sale în Transnistria. La 21 

ianuarie 2012, Evghenii Şevciuk a anunţat8 despre transmiterea gratuită a clădirii pentru secţia 

consulară a Rusiei ce activează în deplasare (de la Chişinău). În paralel, în Duma de Stat a 

Federaţiei Ruse se află în proces de examinare un proiect de lege9 № 643855-5, care  simplifică 

procedura de obţinere a cetăţeniei ruse pentru persoanele din spaţiul ex-sovietic. În prezent, 

Rusia (şi administraţia de la Tiraspol) pretinde, că în „RMN” locuiesc circa 170 mii de cetăţeni ai 

Rusiei. Cert este că Rusia doreşte să ridice la maximum cota populaţiei deţinătoare a cetăţeniei 

                                                           
7
 http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1605519 

8
 http://novostipmr.com/ru/news/12-12-21/zdanie-vyezdnogo-konsulskogo-punkta-posolstva-rossiyskoy-federacii 

9
 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=643855-5 
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ruseşti în Transnistria pentru a avea motive în plus pentru justificarea politicii de anexare tacită 

a acestei părţi din teritoriul Republicii Moldova. 

În prezent se desfăşoară negocierile între Republica Moldova şi UE în vederea încheierii 

Acordului de Asociere, parte componentă a căruia este DCFTA. Această înseamnă, că Republica 

Moldova, după intrarea în vigoare ale prevederilor DCFTA va deveni parte a spaţiului economic 

al UE. Republica Moldova invită şi reprezentanţii administraţiei de la Tiraspol în calitate de 

coparticipant la negocierile cu privire la DCFTA. Însă, din partea administraţiei de la Tiraspol la 

aceste negocieri a asitat o singură persoană din partea „MAExt”.  Această atitudine din partea 

administraţiei de la Tiraspol vorbeşte în favoarea ipotezei, că Rusia nu doreşte ca prevederile 

DCFTA să se răsfrângă asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova. Din  această cauză, 

regimul din „RMN” a mimat participarea la aceste runde de negocieri, fie şi cu perspectiva 

pierderii pieţei de desfacere europene pentru agenţii economici din Transnistria.  

La finele anului 2012, conflictul dintre Evghenii Şevciuk şi „Sovietul Suprem” („SS”) a căpătat 

forme deschise  şi chiar agresive. Totodată, numărul adepţilor lui Evghenii Şevciuk în „SS” la 

moment nu depăşeşte circa o treime (din 43).  Însă, oricum nu ar evolua acest conflict intern 

din „RMN”, Rusia va controla pârghiile de control asupra regimului. 

Concluzii 

Politicile promovate de Federaţia Rusă în raport cu regiunea nistreană a Republicii Moldova 

urmăresc scopul de anexare tacită a acestui teritoriu, contrar politicilor promovate de UE în 

direcţia consolidării încrederii între maluri în scopul facilitării procesului de reîntregire a 

Republicii Moldova; 

Această concurenţă a două proiecte geopolitice sporeşte riscul organizării premeditate ale 

provocărilor din partea serviciilor secrete ale Rusiei în scopul neadmiterii semnării Acordului de 

Asociere UE-Republica Moldova; 

Politicile promovate de Rusia vor amplifica procesele de degradare internă şi de depopularizare 

a „RMN”. Inclusiv, ele nu lasă loc pentru lărgirea dialogului între populaţia de pe ambele maluri 

ale Nistrului şi au readus atmosfera „războiului rece” în cadrul procesului de negocieri în 

formatul „5+2”; 

Consolidarea statului de drept democratic Republica Moldova în urma procesului de apropiere 

de UE constituie o singură cale care păstrează perspectiva soluţionării conflictului Transnistrean 

în baza intereselor naţionale ale Republicii Moldova.    


