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Abstract. In parallel with former Soviet Republic of Moldova’s process of
emancipation from the Soviet centre, from 1989 onwards protest movements
in the region with predominantly non-Moldovan population in the left
bank of Dniester began organizing themselves to resist Moldovan
independence efforts. This resistance was mainly motivated by the fear
that Moldova, once fully independent, would wish to reunite with Romania,
as historically it was part of it. In addition, a strong tendency for the
preservation of the Soviet Union and of „Socialist values“ was present
within these protest movements, in particular among the Slav population
and its leadership in Transdniestrian region. The situation escalated into
larger scale violence and fighting. In spring 1992, the conflict between the
separatist authorities of the Transnistrian region of the Republic of Moldova
and the central government of the country escalated dramatically. Violent
clashes resulted in several hundred casualties and more than 100.000
refugees. A ceasefire was agreed in July 1992 and the parties committed
themselves to negotiate a settlement to the conflict. Since then, the negotiations
took place in different formats with the involvement of different actors.
After 20 years, few positive results have been achieved, without a just and
lasting settlement of the conflict. The article presents the main causes,
evolution of the conflict and the efforts towards achieving a lasting solution,
process of negociation, results and perspectives.
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Principalul obstacol în calea dezvoltãrii tuturor democraþiilor noi ale Europei
este, fãrã îndoialã, instabilitatea regionalã. Conflictele prelungite (protracted
conflicts) sunt printre cauzele instabilitãþii regionale. În vocabularul OSCE,
aceste conflicte, denumite uneori „conflicte îngheþate“, se referã la Osetia de Sud
ºi Abhazia în Georgia, Nagorno-Karabah (disputa între Armenia ºi Azerbaidjan) ºi
Transnistria (Republica Moldova). Aceste conflicte, departe de a fi îngheþate, au
urmãtoarele efecte: consumã resursele statelor ºi organizaþiilor implicate în re-
zolvarea acestora; zãdãrnicesc planurile de dezvoltare economicã; obstrucþio-
neazã democraþia, oferindu-le liderilor naþionali pretexte pentru a întârzia refor-
mele democratice, invocând preocupãri de securitate naþionalã; fac posibilã exis-

RELAÞ I I INTERNAÞ IONALE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., IX, 3, pp. 17–30, Bucureºti, 2012.



tenþa unor zone incontrolabile º.a. Conflictele prelungite în general, cu deosebire
cel din regiunea separatistã transnistreanã a Republicii Moldova, precum ºi con-
tinuarea staþionãrii trupelor strãine pe teritoriul acesteia, reprezintã o preocupare
prioritarã pentru România, ca ºi pentru comunitatea euro-atlanticã, în ansamblu.
În diferite funcþii din Centrala MAE ºi în cadrul Misiunii Permanente a Ro-

mâniei la OSCE – Viena, aceastã problemã a fost în atenþia mea chiar de la iz-
bucnirea conflictului. În cele ce urmeazã, voi încerca sã prezint principalele cauze
care au dus la izbucnirea conflictului transnistrean, evoluþia ºi tergiversarea re-
zolvãrii politice durabile a acestuia, actorii implicaþi în procesul de negocieri, re-
zultatele ºi perspectivele.
Dupã decenii de dominaþie strãinã, spre sfârºitul anilor ’80 are loc redeºtep-

tarea sentimentului românesc în Basarabia, anexatã de URSS în urma ultimatu-
mului, la 23 iunie 1940, consecinþã a Pactului Ribbentrop-Molotov. Aceste te-
ritorii au rãmas în componenþa URSS dupã terminarea celui de al doilea rãzboi
mondial, ca urmare a reglementãrilor Tratatului de pace, din 10 februarie l947.
Republica Moldova ºi-a proclamat suveranitatea statalã la 27 august 1989,

rãmânând în cadrul Uniunii Sovietice. Doi ani mai târziu, la 27 august 1991, Par-
lamentul de la Chiºinãu a aprobat „Declaraþia de independenþã“, prin care se re-
confirmau demersurile anterioare, de dupã 1989: 31 august 1989 —proclamarea
limbii române ca limbã de stat în RSS Moldoveneascã ºi reintroducerea alfabe-
tului latin; 27 aprilie 1990 — tricolorul cu cap de zimbru este adoptat ca steag
naþional; 23 mai 1991 — RSS Moldoveneascã devine Republica Moldova; 23
iunie 1991 — Parlamentul Republicii Moldova proclamã suveranitatea Repu-
blicii, iar la 27 august 1991, independenþa de stat. „Declaraþia de independenþã“
proclamã Republica Moldova „stat suveran ºi independent, liber sã-ºi hotãrascã
prezentul ºi viitorul Patriei fãrã niciun amestec din afarã, în conformitate cu
idealurile ºi nãzuinþele sfinte ale poporului, în spaþiul istoric ºi etnic al devenirii
sale naþionale“. În aceeaºi zi, guvernul de la Bucureºti a procedat la recunoaº-
terea independenþei Republicii Moldova, România fiind primul stat care a fãcut
acest gest politic, stabilind cu aceasta relaþii diplomatice la nivel de ambasadã,
la 29 august 1991.
În Declaraþia Guvernului României, din 27 august 1991, referitoare la decla-

raþia Republicii Moldova cu privire la proclamarea independenþei de stat s-a su-
bliniat: „Guvernul României îºi îndeplineºte o nobilã îndatorire de a saluta actul
istoric de autodeterminare a poporului Republicii Moldova, de împlinire a nã-
zuinþelor sale legitime spre libertate, democraþie ºi demnitate naþionalã. Pro-
clamarea unui stat românesc independent pe teritoriile anexate cu forþa în urma
înþelegerilor secrete stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov reprezintã un pas
decisiv spre înlãturarea pe cale paºnicã a consecinþelor nefaste ale acestuia,
îndreptate împotriva drepturilor ºi intereselor poporului român“.
În Declaraþia Parlamentului României, din 3 septembrie 1991, în legãturã cu

independenþa Republicii Moldova s-a subliniat: „Decizia Parlamentului Mol-
dovei consacrã aspiraþia profundã de libertate ºi independenþã a românilor de
dincolo de Prut. Proclamarea independenþei Moldovei încununeazã anii în-
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delungaþi ºi grei de luptã a fraþilor noºtri moldoveni pentru apãrarea identitãþii
naþionale, a limbii ºi culturii lor româneºti. În noile condiþii create de declararea
independenþei, se deschid perspective favorabile dezvoltãrii colaborãrii ºi legã-
turilor multiple dintre cele douã state vecine, ce descend din trunchiul unic al
poporului roman, aºa cum acesta s-a format istoriceºte“1.
Noul stat independent — Republica Moldova — a avut o ascensiune rapidã

pe arena internaþionalã, la care a contribuit ºi România, oferindu-i sprijin total,
asistenþã ºi consiliere necesarã. Un sprijin deosebit a fost acordat pentru primirea
ºi afirmarea Republicii Moldova ca stat independent pe plan internaþional ºi pri-
mirea în ONU, OSCE, CoE, integrarea în structurile subregionale etc.
Relaþiile României cu Republica Moldova — apropiate, speciale ºi privi-

legiate — s-au dezvoltat într-un ritm dinamic, vizând integrarea economicã ºi
spiritualã a acesteia în Uniunea Europeanã, astfel încât locuitorii de pe ambele
maluri ale Prutului sã se regãseascã, în perspectivã, în marea familie europeanã.
Au fost încurajate investiþiile româneºti, inclusiv prin constituirea unui fond de
garanþii pentru investitorii români º.a. România a fost mai precautã în problema
situaþiei din Transnistria/Republica Moldova, în sensul cã nu se putea implica de
o manierã hotãrâtoare, deschisã în rezolvarea acestui conflict, prin ajutor militar
sau de altã naturã. Chiar ºi aºa, au existat voci, îndeosebi din partea autoritãþilor
de la Tiraspol, pretinzând existenþa unui asemenea sprijin, acuzaþii care au fost
respinse de România. Am sprijinit, însã, în permanenþã poziþia Republicii Mol-
dova în eforturile de soluþionare pe cale paºnicã, politicã a crizei. Acest sprijin a
fost acordat în cadrul mecanismului cvadripartit (când România a fãcut parte din
acesta), la ONU, la OSCE, la Consiliul Europei ºi în alte foruri unde se discuta
problema conflictului, iniþiind ºi promovând adoptarea unor hotãrâri în favoarea
Republicii Moldova privind soluþionarea paºnicã a conflictului ºi retragerea tru-
pelor strãine. Am susþinut implicarea ºi prezenþa mai consistentã a UE în solu-
þionarea politicã a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranitãþii ºi inte-
gritãþii teritoriale a Republicii Moldova.
Începutul ºi evoluþia conflictului. În 1990, odatã cu eforturile de supravieþuire

a sistemului sovietic, s-au accentuat miºcãrile de independenþã în republicile bal-
tice, Ucraina, Georgia, Moldova, promovând poziþii de emancipare naþionalã.
Trãsãtura definitorie a acestei faze a fost proclamarea independenþei ºi suverani-
tãþii republicilor respective.
În Republica Moldova, linia orientatã spre afirmarea independenþei noului

stat ºi spre promovarea valorilor democratice naþionale, în cadrul procesului de
integrare europeanã, a trezit o reacþie ostilã din partea forþelor prosovietice ºi ºo-
vine. Pe malul stâng al Nistrului, în Transnistria, unde ruºii ºi ucrainienii consti-
tuiau împreunã populaþia majoritarã (54%), temându-se de posibila unificare cu
România, a fost convocat Sovietul Suprem raional cerând, iniþial, autonomia, iar
ulterior, la 2 septembrie 1990, s-a proclamat independenþa Republicii Sovietice
Socialiste Moldoveneºti Transnistrene (ulterior Republica Moldoveneascã Trans-
nistreanã), având capitala la Tiraspol. Acest act de secesiune a declanºat violenþe
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sporadice în Gãgãuzia ºi Transnistria, care au durat pânã în anul 1992, când
Chiºinãul a fãcut un efort de a dezarma miliþia separatistã ºi a declara starea de
urgenþã în þarã. Încercãrile Chiºinãului de a prelua controlul asupra zonelor se-
cesioniste s-au soldat cu escaladarea violenþelor, care au dus la declanºarea unui
rãzboi civil. Guvernul central al Moldovei s-a dovedit neputincios în faþa rezis-
tenþei armate a Tiraspolului, sprijinitã de Armata a 14-a a Rusiei.
La 2 martie 1992, Republica Moldova devine membrã a ONU, fiind ºi ziua

în care a început conflictul violent pe malul stâng al Nistrului, provocat de o di-
versiune a separatiºtilor din Transnistria, la Dubãsari. Autoritãþile de la Chiºinãu
aveau informaþii despre pregãtirea diversiunii, dar au ezitat sau nu au încercat s-
o dezamorseze la timp.
Redeºteptarea naþionalã a românilor basarabeni — dintre care o treime fuse-

serã exterminaþi de Stalin prin execuþii, foamete ºi deportare în Siberia — se do-
rea a fi înãbuºitã în sânge de cãtre cei care se opuneau acesteia. Armata a 14-a
rusã, hoarde de cazaci aduºi cu avioane de pe Don, mercenari ºi foºti puºcãriaºi
de drept comun au fost implicaþi în dezlãnþuirea în Transnistria a unei terori de
o cruzime inimaginabilã, atacând sate, ºcoli, grãdiniþe de copii, instituþii, locuin-
þe, omorând la întâmplare civili lipsiþi de apãrare. Acordul de încetare a focului,
semnat între autoritãþile de la Chiºinãu ºi Tiraspol, a fost semnat la 21 iunie
1992, deºi izbucniri de violenþã sau tensiune au continuat ºi dupã aceastã datã.
A fost declanºat un procss de soluþionare paºnicã a conflictului, în diferite for-
mate ºi implicând diferiþi actori, fãrã a se reuºi, timp de 20 de ani, identificarea
unei soluþii durabile, politice a conflictului.
De menþionat cã reacþia ºi implicarea Europei Occidentale a venit cu întâr-

ziere ºi nu de o manierã decisivã. La data izbucnirii violenþelor, Republica Mol-
dova era stat participant la CSCE/OSCE, admisã la 30 ianuarie l992, ºi membrã
a ONU (2 martie 1992). Preºedintele Snegur s-a adresat ambelor foruri interna-
þionale pentru sprijin, însã perioada pentru folosirea mecanismelor de prevenire
a conflictelor de care dispuneau cele douã foruri era deja depãºitã. Neimplicarea
decisivã a comunitãþii internaþionale în faza preconflict ar putea fi explicatã
astfel: comunitatea internaþionalã, în perioada respectivã, era preocupatã, îndeo-
sebi, de evoluþia crizei din Golf ºi din spaþiul ex-iugoslav; noile mecanisme ale
OSCE pentru prevenirea ºi gestionarea conflictelor erau în faza de elaborare;
preocupat de evoluþia situaþiei din spaþiul ex-sovietic, urmare a dezintegrãrii
URSS, Occidentul a ezitat sã facã presiuni asupra Rusiei.
În ceea ce priveºte cauzele conflictului, unii analiºti au fost iniþial tentaþi sã

aprecieze cã este un conflict interetnic2. Analizele ulterioare, mai profunde, au dus
la concluzia cã, deºi existã un element interetnic, acesta nu poate fi nicidecum
considerat drept cauza violenþelor ºi lipsei unei soluþii durabile timp de douã de-
cenii. Este, mai degrabã, vorba de o disputã implicând valori, ideologii ºi expe-
rienþe diferite, în care un rol important îl are factorul politico-economic. Totodatã,
considerente de naturã istoricã, regionalã, internã ºi externã au jucat un rol im-
portant în acest sens. De la începutul discuþiilor ºi negocierilor privind soluþio-
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narea conflictului, s-au conturat patru probleme cruciale pentru o soluþie politicã:
problema limbii, problema unirii cu România, Armata a 14-a a Rusiei ºi statutul
special pentru Transnistria. Pe parcurs, primele douã probleme au fost eliminate:
în Moldova, a fost adoptatã o lege care reglementeazã problema limbii; la son-
dajul opiniei publice privind viitorul statut al þãrii, organizat dupã alegerile din
martie 1994, 95% s-au pronunþat pentru continuarea funcþionãrii Republicii
Moldova ca stat independent — un semnal important care a eliminat problema
unirii cu România ca fiind obstacol în negocierile cu liderii separatiºti3.
Statutul Transnistriei a fost abordat atât în discuþii directe între reprezentanþii

Chiºinãului ºi Tiraspolului, cât ºi, ulterior, în diferite forme de negocieri multila-
terale care au urmat.
Dacã imediat dupã independenþã poziþia de principiu a Chiºinãului viza men-

þinerea unui stat unitar, ulterior acesta a manifestat disponibilitatea de a accepta
un statut special pentru Transnistria, însã fãrã a-i garanta statut de subiect de
drept internaþional. Proiectul de lege privind statutul special pentru Transnistria
a fost discutat în Parlamentul de la Chiºinãu, în anul 1993, fãrã participarea re-
prezentanþilor transnistreni. Proiectul nu a fost adoptat.
Întãrirea integritãþii teritoriale a Republicii Moldova cu un statut special

pentru Transnistria a devenit o poziþie sprijinitã de OSCE ºi UE. Misiunea OSCE
a elaborat propuneri în acest sens, conþinând prevederi privind autoguvernarea
substanþialã în domeniul politic, juridic, economic, social ºi cultural, precum ºi
necesitatea unor garanþii cã Transnistria va avea dreptul sã decidã asupra viitoru-
lui sãu, dacã Moldova va hotãrî sã renunþe la statalitatea sa.
Liderii transnistreni au insistat, iniþial, pentru independenþã. Ulterior, au pro-

pus un proiect de tratat privind separarea puterilor între subiectele Confederaþiei
Moldoveneºti, un pas spre independenþa virtualã a Transnistriei.
Rolul Rusiei. În evoluþia conflictului transnistrean, dar mai ales în tergiver-

sarea soluþionãrii acestuia timp de douã decenii, trebuie menþionat ºi analizat ro-
lul crucial al unui actor important — Rusia. În timp ce preºedintele Elþîn a spri-
jinit independenþa Moldovei, vicepreºedinteleAleksandr Rutskoi s-a transformat
într-un protector virulent al populaþiei rusofone ºi al prezenþei personalului mi-
litar rus în Moldova. Forþele prosovietice de la Moscova au fost aliaþii „naturali“
ai autoritãþilor transnistrene de la bun început. Faptul cã acestea au avut un impact
decisiv asupra evoluþiei evenimentelor în Republica Moldova este indiscutabil4.
Moscova a avut un rol important atât în faza de început a conflictului, cât ºi

în procesul negocierilor vizând identificarea unei soluþii paºnice, general ac-
ceptabile, în deceniile urmãtoare. Sprijinul militar acordat de Armata a 14-a re-
giunii separatiste, precum ºi cel politic ºi economic acordat de Moscova au fost
decisive, Transnistria devenind de facto independentã5.
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Rolul crucial al Moscovei ºi al prezenþei sale militare în conflict se reflectã
foarte clar în acordul de încetare a focului, din 21 iulie 1992, care a pus capãt
ostilitãþilor. Convenþia privind principiile de soluþionare paºnicã a conflictului
(Convenþia Elþîn-Snegur) a fost semnatã la Moscova de cei doi preºedinþi, consfin-
þind activa implicare a Rusiei6. Convenþia stipuleazã, de asemenea, crearea Co-
misiei Unificate de Control ºi a forþelor unificate de menþinere a pãcii (ruse, mol-
dovene ºi transnistrene), legalizând astfel prezenþa militarã a Rusiei în Moldova.
Totuºi, negocierile privind retragerea trupelor Rusiei au continuat. În 1994, pãr-
þile au ajuns la un acord conform cãruia Kremlinul se angaja sã-ºi retragã forþele
în decurs de trei ani de la ratificarea acordului. Acesta, însã, n-a fost niciodatã
ratificat de Moscova.
De la încetarea ostilitãþilor armate, în 1992, Moscova a acordat în permanenþã

sprijin politic, economic ºi militar regiunii separatiste, devenind astfel forþa
majorã în menþinerea statu quo-ului ºi obstrucþionarea procesului de soluþionare
a conflictului7.
Se cuvine a reaminti cã în 1999, la summit-ul OSCE de la Istanbul, a fost

semnat Tratatul Adaptat privind Forþele Armate Convenþionale în Europa8. An-
gajamentele de la Istanbul includ prevederi privind retragerea trupelor Rusiei din
Georgia ºi Moldova. Dupã summit-ul de la Istanbul, Rusia a început implemen-
tarea angajamentelor. Conform datelor OSCE, în perioada 2000-2004 forþele
armate ale Rusiei au retras ºi distrus o cantitate uriaºã de muniþii (aproximativ
22.000 tone) ºi armament greu din Transnistria. În 2002, Consiliul Ministerial al
OSCE de la Porto a salutat aceste mãsuri („sunt întrunite condiþiile necesare“) ºi
a prelungit termenul pentru viitoarele retrageri. Din pãcate, atitudinea pozitivã a
OSCE s-a dovedit a fi prematurã. Din 2004 nu au mai avut loc alte retrageri. În
Transnistria, aproximativ 20.000 tone de muniþii au rãmas în depozitele din Col-
basna, iar Grupul Operaþional al Forþelor Ruse — succesorul Armatei a 14-a —
sunt încã amplasate în Transnistria împreunã cu „forþele de menþinere a pãcii“
ale Rusiei. Numãrul trupelor Rusiei staþionate în Transnistria este de aproxi-
mativ 800-1.200. Viitorul însuºi al Tratatului FACE este sub semnul întrebãrii.
Statele membre ale NATO au refuzat ratificarea Tratatului pânã când Moscova
nu-ºi va îndeplini angajamentele, iar în 2007 preºedintele Putin a suspendat par-
ticiparea Rusiei la acesta. Republica Moldova, sprijinitã de alte state, inclusiv
România, continuã sã insiste pentru implementarea angajamentelor de la Istanbul,
cerând în mod repetat eliminarea prezenþei militare ruse ºi înlocuirea „forþelor
de menþinere a pãcii“ ruseºti de cãtre o misiune internaþionalã de observare. Ce-
rerile au fost reiterate la summit-ul OSCE de laAstana din 2010 ºi Consiliile Mi-
nisteriale de la Atena (2009) ºi Vilnius (2011), însã fãrã niciun rezultat tangibil.
De menþionat cã oprirea de cãtre Rusia, în 2003, a retragerii forþelor sale a

coincis cu insuccesul procesului de reconciliere politicã. Guvernul comunist din
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Chiºinãu, dupã victoria în alegerile din 2001, a urmat o politicã de concesii, re-
cunoscând dependenþa Tiraspolului de Moscova ºi faptul cã soluþionarea con-
flictului ar fi virtual imposibilã fãrã Rusia. Preºedintele Voronin a preferat pro-
cesul de soluþionare în format trilateral cu Moscova ºi Tiraspol, ignorând medie-
rea occidentalã, deschizând astfel posibilitatea prezentãriiMemorandumului Kozak
(dupã numele lui Dmitri Kozak, reprezentantul Administraþiei Prezidenþiale a
Rusiei, care a condus delegaþia rusã la negocieri). Conform acestuia, s-ar oferi
Transnistriei o largã suveranitate în cadrul Republicii Moldova ºi dreptul de veto
în probleme generale. De asemenea, Tiraspolul ar avea propria legislaþie ºi con-
stituþie. Implementarea memorandumului ar fi fost garantatã de trupele Rusiei
staþionate pe teritoriul Moldovei pânã în anul 2020. Memorandumul Kozak ar fi
asigurat Rusiei un control absolut în Republica Moldova, iar observatorii oc-
cidentali (SUA ºi UE) ar fi fost eliminaþi.
Perspectiva federalizãrii Republicii Moldova ºi cererile exagerate ale Trans-

nistriei au declanºat o largã nemulþumire a societãþii civile, ducând la demons-
traþii antiguvernamentale de masã. Sub presiunea acestora, precum ºi a þãrilor ºi
organizaþiilor occidentale, preºedintele Voronin a anulat, în ultimul moment, ra-
tificarea memorandumului. Insuccesul acestuia a dus la deteriorarea relaþiilor
moldo-ruse ºi oprirea retragerii trupelor Rusiei din Transnistria.
La 18 martie 2009, doar cu câteva sãptãmâni înainte de alegerile generale în

Republica Moldova, preºedintele Rusiei, preºedintele Republicii Moldova ºi
preºedintele Transnistriei au semnat o Declaraþie Comunã care menþioneazã ega-
litatea pãrþilor participante (dând satisfacþie pretenþiilor Transnistriei de a fi con-
sideratã subiect de drept internaþional) ºi condiþioneazã retragerea Rusiei din
Transnistria de o soluþie politicã generalã a conflictului (cu alte cuvinte, trupele
ruseºti pot rãmâne în Transnistria pânã la soluþionarea finalã a conflictului), ceea
ce contravine total poziþiei oficiale a Republicii Moldova, conform cãreia trupele
Rusiei trebuie sã fie retrase necondiþionat, conform angajamentelor de la Istanbul,
ºi înlocuite cu o misiune internaþionalã de observare.
Alte mecanisme ºi forme de negociere. Republica Moldova a devenit stat par-

ticipant al CSCE (ulterior OSCE) în 1992, ca stat succesor al URSS, dupã dezin-
tegrarea acesteia, semnând, la cel mai înalt nivel, Actul Final de la Helsinki din
1975, Carta de la Paris pentru o nouã Europã din 1990, asumându-ºi toate anga-
jamentele convenite pânã atunci în cadrul procesului general european. La scurt
timp de la primirea în CSCE/OSCE, ca urmare a izbucnirii conflictului din
Transnistria, problema soluþionãrii paºnice a acestuia s-a aflat în permanenþã în
atenþia organizaþiei.
La summit-ul OSCE de la Helsinki, din 10 iulie 1992, preºedintele Snegur a

cerut sã se ia în considerare „problema folosirii mecanismului CSCE de men-
þinere a pãcii de o manierã adecvatã situaþiei noastre“. De menþionat cã, în Docu-
mentul de la Helsinki, adoptat cu acel prilej, operaþiunile CSCE de menþinere a
pãcii erau condiþionate de încetarea efectivã ºi durabilã a focului, condiþie consi-
deratã neîndeplinitã la timpul respectiv, datã fiind continuarea violenþelor.
Misiunea OSCE la Chiºinãu a fost stabilitã la 4 februarie 1993, având iniþial

mandatul de a facilita identificarea unei soluþii politice pe termen lung a conflic-
tului transnistrean; de a asista pãrþile în consolidarea independenþei ºi suverani-
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tãþii Moldovei prin încheierea unui acord privind statutul special pentru Trans-
nistria; de a strânge informaþii privind conflictul din zonã; de a sprijini mãsurile
privind retragerea trupelor strãine din Moldova; de a acorda asistenþã în defini-
rea unui statut special pentru Transnistria, care sã includã respectarea drepturilor
omului, drepturilor minoritãþilor ºi a principiilor democratice; de a acorda asis-
tenþã pentru repatrierea refugiaþilor. Mandatul are la bazã respectarea integritãþii
teritoriale a Republicii Moldova ca stat unitar, cu un statut special pentru Trans-
nistria. Liderii transnistreni, sub protecþia trupelor ruse, insistau pentru un statut
de independenþã sau un sistem confederal.
Retragerea trupelor strãine a fost o prioritate pentru OSCE. La 9 decembrie

1999, ca urmare a deciziilor adoptate la summit-ul de la Istanbul din acelaºi an,
Consiliul Permanent al OSCE a decis extinderea mandatului Misiunii OSCE în
Moldova prin includerea asigurãrii transparenþei retragerii ºi distrugerii muniþiei
ºi armamentului Rusiei din Transnistria, precum ºi coordonarea asistenþei tehnice
ºi financiare care sã faciliteze aceste mãsuri.
Mandatul Misiunii OSCE a fost exercitat în cadrul unui sistem convenit de

facilitatori ºi garanþi ai negocierilor între autoritãþile Moldovei ºi separatiºtii
transnistreni: Rusia, Ucraina ºi OSCE. În cadrul acestui format, au fost identifi-
cate câteva formule de compromis, care au fost incluse în Memorandumul pri-
vind bazele normalizãrii relaþiilor între Republica Moldova ºi Transnistria (Mos-
cova, 8 mai 1997); Acordul privind mãsurile de creºtere a încrederii ºi dezvol-
tarea contactelor între Republica Moldova ºi Transnistria (Odessa, 20 martie
1998), urmate de Comunicatul Comun al mediatorilor (21 noiembrie 1998) ºi
Comunicatul Comun al participanþilor la reuniunea de la Kiev privind normali-
zarea relaþiilor dintre Republica Moldova ºi Transnistria (Kiev, 16 iulie 1999).
Aceste documente permit, în principiu, supravegherea frontierei ºi gestionarea
comunã în domeniile economic, juridic, social ºi de apãrare.
La reuniunea de la Kiev, din iulie 2002, organizatã la iniþiativa OSCE, media-

torii în conflictul transnistrean au prezentat un proiect de acord privind asigu-
rarea integritãþii teritoriale a Moldovei ca un „stat federal“.

Din pãcate, aceste acorduri, chiar dacã au fost parþial respectate, nu au con-
tribuit la facilitarea dialogului prin creºterea încrederii între pãrþi sau la identi-
ficarea unei soluþii politice a crizei. De fapt, negocierile directe au ajuns mai
totdeauna în impas, iar uneori au fost chiar întrerupte.
La rândul sãu, Adunarea Parlamentarã a OSCE a decis, în ianuarie 1999, cre-

area unui Comitet ad-hoc pentru Moldova, pentru a facilita dialogul ºi a creºte
încrederea între pãrþi. Mandatul acestui comitet a fost promovarea pãcii, stabili-
tãþii ºi domniei legii, cu respectarea unitãþii Moldovei9.
Implicarea OSCE în criza din Transnistria reflectã recunoaºterea relevanþei

regionale ºi globale a acestui conflict. Din pãcate, nu a fost suficient luat în con-
siderare un alt aspect al crizei: dimensiunea criminalã. În Transnistria îºi gãsesc
adãpost reþele de crimã organizatã, care opereazã sub protecþia autoritãþilor sepa-
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ratiste. Transnistria a devenit o zonã incontrolabilã, în care acþioneazã forþe ve-
nite din spaþiul ex-sovietic ºi din alte pãrþi. Din nefericire, Republica Moldova
nu s-a putut apãra singurã împotriva acestora.
Mecanismul cvadripartit de reglementare a conflictului din Transnistria, com-

pus din Moldova, România, Rusia ºi Ucraina, a fost creat la 20 martie 1992, cu
ocazia reuniunii CSCE de la Helsinki. Mecanismul ºi-a început activitatea la 23
martie, printr-o reuniune la nivel de miniºtri de Externe ai celor patru þãri conve-
nindu-se modalitãþile concrete ºi structurile de lucru. Experþii au elaborat reco-
mandãri, inclusiv privind neimplicarea cetãþenilor altor state în conflict ºi preve-
nirea incidentelor armate. La reuniunea miniºtrilor de Externe din 6 aprilie a fost
datã publicitãþii o declaraþie prin care aceºtia se pronunþã împotriva implicãrii în
conflict a Armatei a 14-a, pentru menþinerea ordinii de drept de cãtre autoritãþile
Republicii Moldova pe tot teritoriul þãrii, pentru interzicerea accesului civililor
la armament ºi pentru încetarea focului începând cu 7 aprilie 1992. Aceastã reu-
niune reprezenta un rãspuns politic al autoritãþilor de la Chiºinãu, puternic spri-
jinite de la Bucureºti, la acþiunile agresive ale liderilor autoproclamaþi de la Ti-
raspol, începute la 3 martie 1992 ºi care urmãreau separarea Transnistriei de Re-
publica Moldova.
Reuniunile miniºtrilor de Externe erau, de regulã, precedate de reuniuni pre-

gãtitoare la nivel de experþi, din care fãceau parte reprezentanþi personali ai celor
patru miniºtri, pentru a contribui nemijlocit la soluþionarea conflictului, prin par-
ticiparea directã la negocierile care deja începuserã între reprezentanþii Chiºi-
nãului ºi cei ai liderilor separatiºti ºi prin instituirea unui grup de observatori mi-
litari din cele patru þãri însãrcinaþi cu supravegherea încetãrii focului între beli-
geranþi. Dl Ambasador Marcel Dinu a fost reprezentantul personal al ministrului
de Externe al României, dl Adrian Nãstase, în acest mecanism cvadripartit10.
La 17 aprilie, la Chiºinãu are loc o nouã reuniune cvadripartitã la care se

adoptã statutul comisiei mixte pentru controlul respectãrii încetãrii focului, sta-
bilindu-se un numãr de observatori militari din cele patru þãri participante care
sã supravegheze linia ce separa poliþia moldoveneascã de forþele rebele pe o lun-
gime de 262 km. S-a hotãrât dezarmarea forþelor paramilitare, repatrierea merce-
narilor, accelerarea investigaþiilor procuraturii asupra acþiunilor criminale din zonã.
Pânã la 15 mai 1992, observatori din România ajunseserã în zonã pentru su-

praveghere11. Grupul de observatori militari din cele patru state pentru suprave-
gherea încetãrii focului a fost amplasat la Tighina, desfãºurând o activitate nor-
malã timp de câteva sãptãmâni, pânã când au fost reluate operaþiunile militare în
perioada 20-25 iunie, soldate cu ocuparea Tighinei de cãtre forþele militare sepa-
ratiste ºi, în general, cu tensionarea situaþiei.
La 25 iunie 1992, la Istanbul, preºedinþii României, Moldovei, Rusiei ºi Ucra-

inei au adoptat un comunicat (inspirat de Moscova), prin care „pãrþile în conflict“
sunt invitate sã înceteze focul ºi sã treacã la crearea unor zone de securitate.
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Împotriva mecanismului s-au pronunþat vehement separatiºtii de la Tiraspol,
se pare datoritã prezenþei României, care, „conform informaþiilor acestora“,
oferea sprijin Republicii Moldova. Acuzaþiile Tiraspolului potrivit cãrora Ro-
mânia ar fi furnizat Chiºinãului o mare cantitate de armament, soldaþi ºi volun-
tari sunt produsul propagandei transnistrene ºi ruse12.
La începutul lunii iulie 1992, au loc mari concentrãri de trupe ºi armament în

Transnistria, escaladarea violenþei rebelilor. Noul acord de încetare a focului,
semnat la 7 iulie 1992, este din nou încãlcat de separatiºti. Moscova ajunge la
concluzia cã singura forþã care ar putea pacifica zona ºi dezarma detaºamentele
rebele ar fi armata rusã; în acest sens, redacteazã un proiect de convenþie prin
care se prevede crearea unei zone de securitate controlate de o comisie specialã
ºi de un contingent militar rus. Conform înþelegerilor, Moldova îºi va retrage for-
þele din Transnistria, iar toatã zona rãmâne la discreþia totalã a Armatei a 14-a.
La 21 iulie, preºedinþii Elþîn ºi Snegur semneazã Convenþia privind reglementrea
paºnicã a conflictului armat, care prevedea înfiinþarea a trei zone de securitate,
prezenþa unor forþe mixte de menþinere a pãcii (400 militari), compuse din 6 ba-
talioane ruseºti, 2 moldoveneºti ºi 2 ale separatiºtilor. Alte 3 batalioane ruseºti
vor staþiona în zona Tighina-Chiºcani.
Aceastã evoluþie a evenimentelor a provocat îngrijorarea statelor europene ºi

a forurilor internaþionale, care au considerat necesarã o implicare în procesul de
soluþionare a conflictului.
Mecanismul cvadripartit a fost „îngheþat“ prin neconvocare (care trebuia fã-

cutã de Chiºinãu).
România ºi Ucraina, pãrþi în mecanismul cvadripartit, nu au avut o influenþã

decisivã în negocieri. Deºi au sprijinit poziþia de principiu a Republicii Moldova
pentru o soluþie politicã, paºnicã a conflictului bazatã pe integritatea teritorialã a
þãrii, cele douã þãri nu aveau posibilitãþi eficiente sã influenþeze cursul nego-
cierilor în aceastã direcþie. România era în etapa de consolidare a încrederii din
partea partenerilor vest-europeni, fiind încã perceputã ca având vulnerabilitãþi.
Începuse rãzboiul din Balcani, iar relaþiile speciale cu Republica Moldova pro-
vocau unele temeri în vest, principala fiind cã acest lucru ar putea deschide calea
unui proces revizionist în toatã Europa. În ceea ce priveºte Ucraina, conflictul
transnistrean era o problemã sensibilã din alte raþiuni: orice schimbare a fron-
tierelor în regiune putea avea un efect de domino, afectând suveranitatea Ucrai-
nei asupra Bucovinei de Nord ºi Basarabiei de Sud, care n-au aparþinut acesteia.
Totodatã, succesul regimului separatist din Tiraspol ar fi putut fi urmat de ex-
tremiºtii din Crimeea. Ca ºi alte guverne din regiune, Kievul nu era interesat în
deschiderea cutiei Pandorei. Ucraina nu era, de asemenea, deloc interesatã în
permanentizarea prezenþei militare ruse „în coasta sa“; nu este interesatã nici în
prezent, însã este preocupatã de soarta populaþiei ucrainiene în Transnistria.
În opinia unor analiºti, eºecul mecanismului cvadripartit s-ar datora, în prin-

cipal, urmãtoarelor douã cauze: lipsa la negocieri a pãrþii transnistrene ca parte
direct participantã la conflict, deºi efectiv controlatã ºi reprezentatã de Rusia; în
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cursul anului 1992, ministrul de Externe al Rusiei, A. Kozîrev, a „reorientat“ a-
bordarea multilateralã într-una bilateralã, Rusia exprimând preferinþa ca Ro-
mânia ºi Ucraina sã nu fie incluse în „treburile transnistrene“, iar Chiºinãul s-a
„conformat“. Ucraina ºi România erau confruntate cu probleme interne, iar con-
flictul transnistrean reprezenta o chestiune sensibilã, din raþiuni diferite pentru
fiecare din ele.
Discuþiile au continuat într-un format tripartit: Chiºinãu – Tiraspol – Mosco-

va, la care s-a adãugat, ulterior, ºi Kievul. Încercãrile României de a fi inclusã în
aceastã nouã formulã au fost obstrucþionate, inclusiv de Chiºinãu. Astfel, în
1995, la sediul OSCE de la Viena, discuþiile informale privind prelungirea man-
datului Misiunii OSCE în Moldova s-au desfãºurat paralel cu negocierea, tot in-
formalã, a unui text privind noul format al mecanismului — cu includerea Ucra-
inei ºi OSCE ca mediatori, dar fãrã România. Am cerut aprobarea MAE pentru
o temporizare (tacticã) a finalizãrii celor douã documente, timp în care, speram
eu, am fi putut face demersuri pentru includerea României. Demersurile au avut
loc, dar de cãtre ministrul de Externe al Republicii Moldova la omologul sãu ro-
mân, pentru deblocarea documentelor (!)
Din 2005, la cererea Republicii Moldova, formatul mecanismului a fost lãr-

git, prin includerea SUA ºi a Uniunii Europene cu statut de observator, fiind cu-
noscut drept formatul de negociere 5+2. Totuºi, nici acest format nu s-a dovedit
a fi foarte eficient. Dupã 2006, au trecut mai mult de trei ani pentru a se organiza,
la 6 noiembrie 2009, la Viena, o reuniune informalã a acestuia, vizând mai de-
grabã discutarea unor probleme de ordin practic, precum cooperarea în domeniul
social, dezvoltarea infrastructurii etc. decât gãsirea unei soluþii politice atotcu-
prinzãtoare.

Uniunea Europeanã, pe lângã participarea în calitate de observator la ne-
gocierile în formatul 5+2, a fost implicatã în soluþionarea situaþiei create de con-
flictul transnistrean ºi pe alte planuri, deºi a jucat un rol mult mai puþin vizibil
decât Rusia. În 2003, UE a introdus interzicerea acordãrii vizelor pentru liderii
transnistreni, mãsurã care a fost extinsã de atunci de câteva ori. În 2005, în ca-
drul Politicii Externe ºi de Securitate Comune a UE, a fost numit un Repre-
zentant Special al UE în Republica Moldova pentru a contribui la soluþionarea
conflictului din Transnistria ºi a reprezenta UE la nivel înalt în Moldova. În
2005, a fost trimisã o Misiune a UE de Asistenþã la Frontierã în Republica Mol-
dova ºi Ucraina pentru a îmbunãtãþi controlul la frontierã ºi cooperarea între ser-
viciile respective ale Ucrainei ºi Moldovei, inclusiv pe sectorul transnistrean.
Misiunea nu are vreo putere executivã, ci acordã asistenþã tehnicã, instruire ºi
consiliere pentru armonizarea standardelor de gestionare frontalierã cu normele UE.
Evoluþii recente ºi perspective pentru soluþionarea conflictului. În comparaþie

cu alte conflicte îngheþate din zona OSCE, pentru conflictul din regiunea trans-
nistreanã a Republicii Moldova, în opinia multor analiºti, existau mai multe ºanse
sã se ajungã la o soluþie durabilã. Totuºi, eforturile în aceastã direcþie dureazã de
20 de ani, cu unii paºi pozitivi, dar fãrã o soluþie politicã durabilã.
Dupã toate eforturile depuse de diferiþi actori, progresele sunt modeste. Mol-

dova, sprijinitã de þãrile occidentale ºi nu numai, insistã pentru retragerea tru-
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pelor ruse de pe teritoriul sãu, iar Moscova refuzã, pretextând cã prezenþa con-
tingentului sãu este indispensabilã pentru prevenirea violenþelor. La summit-ul
OSCE de la Astana, din decembrie 2010, dezbaterile privind conflictele înghe-
þate au evidenþiat aceastã diferenþã de abordãri, sprijinul pentru poziþia Moldovei
ºi continuarea negocierilor în formatul 5+2. Astfel, în declaraþia interpretativã a
ºefului delegaþiei UE la Summit-ul OSCE, dupã adoptarea documentului final se
subliniazã, printre altele:
„(…) În ceea ce priveºte Republica Moldova, Uniunea Europeanã:
— reafirmã angajamentul sãu cã formatul 5+2 de negocieri este singurul le-

gitim pentru procesul de soluþionare.
— face apel pentru reluarea imediatã ºi necondiþionatã a negocierilor în for-

matul 5+2, vizând realizarea soluþionãrii politice durabile pe baza respectãrii
suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a Republicii Moldova.
— sprijinã mãsurile de creºtere a încrederii ºi securitãþii pentru promovarea

transparenþei, stabilitãþii ºi a reducerilor militare convenite anterior, în con-
formitate cu obiectivele, declaraþiile ºi angajamentele OSCE (…)“ (SUM. DOC/
1/10/Corr. 1, 3 dec. 2010, Atr. 1).
În declaraþia interpretativã a delegaþiei Republicii Moldova se accentueazã

urmãtoarele:
„Conflictele nerezolvate, inclusiv cel din Transnistria, precum ºi continuarea

staþionãrii forþelor militare strãine pe teritoriul altor state suverane fãrã acordul
acestora, rãmân o prioritate pentru OSCE. Elementele cheie în aceastã direcþie
ar fi:
— continuarea necondiþionatã a negocierilor în formatul 5+2 vizând conve-

nirea unei soluþii politice viabile a conflictului transnistrean, cu asigurarea su-
veranitãþii ºi integritãþii teritoriale a Republicii Moldova.
— continuarea implementãrii mãsurilor atotcuprinzãtoare de creºtere a în-

crederii, inclusiv circulaþia liberã a persoanelor, bunurilor ºi serviciilor.
— reluarea ºi finalizarea retragerii forþelor militare ºi a armamentelor Rusiei

din Moldova în conformitate cu angajamentele luate la summit-ul OSCE de la
Istanbul (1999).
— transformarea actualelor aranjamente de menþinere a pãcii într-o misiune

multinaþionalã civilã, bazatã pe un mandat internaþional corespunzãtor“.
În declaraþia interpretativã a delegaþiei române, care a subscris la cea a UE,

se adaugã urmãtoarele:
„(…) Apreciem cã principala nerealizare a acestei reuniuni constã în lipsa

progreselor privind soluþionarea conflictelor îngheþate cu care se confruntã Re-
publica Moldova, Georgia ºi regiunea Nagorno-Karabah (...) Conflictul din re-
giunea separatistã transnistreanã a Republicii Moldova continuã sã fie o pro-
vocare pentru securitatea regiunii OSCE. România continuã sã sprijine reluarea
imediatã ºi necondiþionatã a negocierilor oficiale în formatul 5+2, vizând so-
luþionarea justã ºi durabilã a conflictului, cu respectarea deplinã a integritãþii
teritoriale, independenþei ºi suveranitãþii Republicii Moldova“.
La 30 noiembrie 2011, dupã aproape 6 ani, la Vilnius, au fost reluate nego-

cierile oficiale în formatul 5+2 — Moldova, Transnistria, Federaþia Rusã, Ucra-
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ina, UE ºi SUA. În aprecierea preºedintelui în exerciþiu al OSCE, acestea au
creat o bazã solidã pentru activitatea viitoare privind soluþionarea conflictului.
Discuþiile privind principiile ºi procedurile pentru desfãºurarea negocierilor,
care s-au derulat într-o atmosferã constructivã, constituie o cale solidã pentru ob-
þinerea de noi progrese tangibile privind soluþionarea conflictului transnistrean
— a declarat ministrul de Externe al Lituaniei, Andronius Azubalis, în calitate de
preºedinte în exerciþiu al OSCE. Acum, menþinerea momentului pozitiv ºi conti-
nuarea reuniunilor oficiale regulate sunt esenþiale pentru progresul spre soluþio-
narea cuprinzãtoare a conflictului — obiectivul pe care cu toþii îl împãrtãºim.
Participanþii au convenit ca urmãtoarea reuniune oficialã în formatul 5+2 —

oficial „Conferinþa Permanentã privind problemele politice în cadrul procesului
de negociere a soluþionãrii conflictului transnistrean“ — sã aibã loc în februarie
2012, în Irlanda13.
La 28-29 februarie, la Dublin, a avut loc o nouã reuniune 5+2 care, conform

preºedintelui în exerciþiu al OSCE, s-a desfãºurat într-o atmosferã constructivã.
Participanþii au convenit sã stabileascã un ritm constant pentru reuniunile 5+2,
urmãtoarea reuniune fiind prevãzutã a avea loc în a doua jumãtate a lunii aprilie,
la Viena.
În ciuda acestor semnale politice pozitive, recentul incident, soldat cu împuº-

carea unui tânãr moldovean de 18 ani de cãtre un membru al forþelor de men-
þinere a pãcii ruseºti în timp ce traversa zona de tranzit lângã Podul lui Vodã,
punctul de trecere între Republica Moldova ºi Transnistria, a dus la divergenþe
între Chiºinãu, Tiraspol ºi Moscova. Reacþionând la incident, Moldova, UE ºi
SUAau fãcut apel la înlocuirea forþelor de menþinere a pãcii ruseºti cu un contin-
gent internaþional civil. Rusia ºi Transnistria au respins acest apel. Noul preºedinte
al Transnistriei, ªevciuk, a sugerat chiar lãrgirea misiunii ruseºti de menþinere a pãcii.
Aceste abordãri divergente evidenþiazã obstacolele existente în soluþionarea

conflictului:
• Obiective opuse: liderii transnistreni acþioneazã pentru independenþã; Rusia

preferã reunificarea, dar cu un drept de veto al Transnistriei (care ar bloca aspi-
raþiile Moldovei de integrare în UE); Moldova preferã reunificarea, fãrã un drept
special pentru reprezentanþii transnistreni.
• Costul reunificãrii. Chiar dacã reunificarea ar fi, din punct de vedere politic,

acceptabilã tuturor pãrþilor, datoriile ºi cheltuielile asociate cu integrarea trans-
nistreanã ar reprezenta o povarã imensã pentru Moldova14.
În comparaþie cu alte forme de negociere (bilaterale, trilaterale etc.), formatul

5+2 dispune de un potenþial solid, în principal pentru cã este singura posibilitate
pentru implicarea occidentalã.

Ar fi de dorit, desigur, ca statutul de observator al SUA ºi UE sã fie trans-
format în cel de mediator. Totuºi, simpla schimbare a statutului nu poate duce la
rezolvarea problemei majore, întrucât Moscova ºi Tiraspolul nu sunt interesate
într-o apropiere generalã cu Chiºinãul, ci urmãresc obiective cãrora, mai de-
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grabã, le corespunde menþinerea statu-quo-ului. Pâna când nu va interveni o
schimbare în abordãrile acestora, existã puþine ºanse pentru soluþionarea con-
flictului. Cu alte cuvinte, dacã Moscova ºi guvernul din Transnistria nu sunt inte-
resate în finalizarea procesului de soluþionare a conflictului, nu pare posibilã o
soluþie realã.
Miza pe termen mediu ºi lung a întregului caz este geografia frontierei euro-

atlantice, ceea ce pentru România — ºi nu numai — este de importanþã vitalã.
Dezgheþarea conflictului nu trebuie sã ducã, însã, la „îngheþarea“ întregii regiuni.
Þinând seama de acest fapt, guvernul Republicii Moldova a adoptat o abor-

dare pragmaticã, de integrare europeanã, proces care poate sã contribuie la îm-
bunãtãþirea standardului de viaþã al populaþiei þãrii, fãcând-o mai atractivã pentru
locuitorii din Transnistria ºi facilitând astfel reintegrarea. Aceasta pare sã fie o
abordare mai eficientã decât încercãrile uneori disperate ale guvernelor comu-
niste anterioare de a ajunge la o soluþie politicã cuprinzãtoare la Moscova15, abor-
dare care s-a soldat cu unele greºeli serioase, cum a fost Memorandumul Kozak.
Conflictul din Transnistria ºi urmãrile sale au constituit, totodatã, un obstacol

în dezvoltarea unor relaþii mai strânse între UE ºi Republica Moldova. Abor-
darea rezervatã a UE de a se angaja în procesele de soluþionare a conflictelor în
vecinãtatea esticã este contraproductivã. O mai activã implicare a UE în soluþio-
narea politicã durabilã a conflictului din Transnistria — ºi a altor conflicte neso-
luþionate din regiune — ar putea contribui la prevenirea escaladãrii acestora ºi
prevenirii altor conflicte, asigurând o mai mare vizibilitate politicii externe ºi de
securitate comune a UE, determinând un impact al acesteia pe plan regional ºi
global.
Pentru România, prelungirea stãrii de tensiune în regiunea Transnistria, din

Republica Moldova, este o sursã majorã de insecuritate. Cheia soluþiei constã în
retragerea forþelor armate ruseºti, a cãror prezenþã pe acest teritoriu este la ori-
ginea situaþiei în care o minoritate încearcã, pe cale militarã, sã creeze o entitate
statalã independentã, de facturã comunistã ºi totalitarã.
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