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Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

Viziunea Germaniei privind Problematica Transnistreană şi Principalii Vectori de 
Politică Externă ai R. Moldova 

 
*Transcriptul emisiunii radiofonice, din 16 octombrie 2011, realizată de Asociaţia pentru Politică 
Externă (APE) în colaborare cu Agenţia de ştiri şi analize Imedia şi cu asistenţa Fundaţiei germane 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). Emisiunea este difuzată la Radioul Vocea Basarabiei în fiecare 
duminică.  
 
Principalele teme ale emisiunii: 

1. Rolul Germaniei în reglementarea conflictului transnistrean 
2. Reîntoarcerea lui Vladimir Putin în calitate de lider al administraţiei de la Kremlin şi schimbarea 

percepţiilor referitor la criza transnistreană 
3. R. Moldova ar trebui să tindă spre Uniunea Euro – Asiatică sau Uniunea Europeană 
4. Posibilitatea obţinerii de către R. Moldova a regimului de vize liberalizat cu UE 

 
Corneliu RUSNAC, moderator IMEDIA: Buna ziua stimaţi ascultători! Sunt Corneliu Rusnac şi vă 
salut la o nouă emisiune de Sinteze şi Dezbateri pe teme de Politică Externă realizată cu suportul 
Asociaţiei pentru Politică Externă şi finanţat de Fundaţia Germană Friedrich Ebert.  
 
În emisiunea de astăzi vreau să vă prezint o discuţie cu expertul independent german Martin Sieg, care a 
avut loc în cadrul unui Club de Presă organizat de Asociaţia pentru Politică Externă. Una dintre 
problemele abordate în cadrul acestei discuţii a fost conflictul transnistrean. Martin Sieg consideră că 
problema transnistreană nu are cum să fie rezolvată rapid şi că soluţionarea ei va necesita mai mult timp. 
Martin Sieg: 
 

1. Rolul Germaniei în reglementarea conflictului transnistrean 

Martin SIEG:  Nu aşteptăm ca formatul 5+2 să prezinte în timpul apropiat soluţia finală. Eu personal 
cred că va fi un proces pe termen lung. Acest proces va cere ca Moldova, Chişinău şi Tiraspol să se 
apropie, să rezolve multe subiecte problematice care există între ele, astfel ca nu doar părţile implicate în 
formatul 5+2 să fie antrenate în găsirea unor posibile compromisuri. Dacă vorbim despre ceia ce ar putea 
realiza formatul 5+2, atunci este vorba de găsirea unui numitor comun referitor la anumite principii care 
trebuie să asigure integritatea teritorială a Moldovei şi să fie sigură că reglementarea finală se va finaliza 
prin crearea unui stat funcţional. Luând în considerare apropiatele alegeri în Transnistria, Rusia şi 
posibilele alegeri în Moldova, consider că acest obiectiv poate fi realizat pe parcursul anului 2012. În 
orice caz, acest proces trebuie susţinut de strategii întreprinse de Moldova, UE ce ar continua procesul de 
integrare europeană a Moldovei, reformele interne în Moldova, consolidarea politică a Moldovei, care 
este importantă pentru ca şi alte puteri să se decidă în ceia ce priveşte propriile lor interese. Rusia, de 
exemplu, nu poate fi sigură de cine va guverna la Chişinău în câteva luni, astfel cu greu ne putem aştepta 
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ca Rusia să întreprindă careva iniţiative de amploare aici. Cred că este destul de important de a avea o 
strategie care ar presupune antrenarea activă a Transnistria asumată de Moldova împreună cu UE pentru 
a promova schimbarea şi în Transnistria.   
 
Corneliu RUSNAC: Dar care este rolul Germaniei în soluţionarea conflictului Transnistrean? 
 
Martin SIEG:  Germania în acest întreg proces poate oferi sprijin. Germania nu acţionează doar pe cont 
propriu şi nu va acţiona peste capul Guvernului Republicii Moldova, dar acest proiect are drept scop 
susţinerea Guvernului Republicii Moldova. Astfel, este important ca R. Moldova să ajungă la un  consens 
în ceia ce priveşte liniile roşii pe care Moldova nu doreşte să le treacă, dar şi ce compromisuri este gata 
să facă.  
 
Corneliu RUSNAC: Martin Sieg a subliniat că în prezent Rusia este interesată de rezolvarea crizei 
transnistrene. Ce schimbări de optică ar putea însă aduce eventuala revenire a lui Vladimir Putin în 
fruntea administraţiei de la Kremlin? 
 

2. Reîntoarcerea lui Vladimir Putin în calitate de lider al administraţiei de la Kremlin şi schimbarea 
percepţiilor referitor la criza transnistreană 

Martin SIEG:  Consider că Rusia are un interes serios în reglementarea conflictului transnistrean, dar nu 
ar trebui să supraestimăm locul pe care îl ocupă Transnistria pe agenda de politică externă, care de fapt 
este destul de nesemnificativ. Consider că problema majoră a Rusia va ţine nu atât de interesele Rusiei 
cât de politica internă a acesteia, cultura strategică în Rusia. Orice lider rus trebuie să fie foarte atent 
atunci când va accepta o soluţie care ar părea drept un abandon al Transnistriei. Deoarece există o 
divergenţă de opinii în Rusia, precum sunt şi forţe naţionaliste, este important pentru liderii ruşi să nu fie 
percepuţi drept persoane ce îşi abandonează compatrioţii. Astfel, o soluţie viabilă necesită din parte 
oricărui lider mult mai multă determinare şi voinţă politică decât s-ar putea aştepta. Este important să fie 
inclusă toată conducerea rusească, firesc că trebuie să avem de afaceri cu Medvedev, dar nu ar trebui să 
credem că putem ajunge la un acord cu Medvedev fără Putin. În orice caz avem nevoie de Putin. 
Consider că o eventuală Preşedinţie a lui Putin va trebui să facă faţă mai multor dificultăţi comparativ cu 
preşedinţiile anteriore. De asemenea, persistă un lucru foarte important şi anume modernizarea Rusiei. 
Rusia se ciocneşte de multe dificultăţi în acest domeniu şi nu ar trebui să credem că Putin este mai puţin 
interesat decât Medvedev în modernizarea Rusiei. De asemenea, societatea rusească nu se mulţumeşte 
doar prin a avea stabilitate politică. Putin se va afla într-o poziţie mult mai provocatoare. Luând acest fapt 
în considerare, cred că putem vorbi de două posibilităţi: 1. din cauza problemelor interne Rusia va 
încerca să evite conflicte externe, va merge pe o direcţie mai cooperantă şi acest fapt ar putea crea un 
mediu pozitiv pentru găsirea unei soluţii; 2. din cauza problemelor interne Putin nu doreşte să pară slab 
în ceia ce ţine de politica externă şi acest fapt ar putea contribui la dezvoltarea unei poziţii dure. Ce s-ar 
putea întâmpla în realitate, nu ştiu. Acestea sunt posibilităţile pe care le vad eu.  
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Corneliu RUSNAC: În alt context dl Sieg s-a referit şi la declaraţiile liderului comunist Vladimir 
Voronin care afirmase recent că locul R. Moldova ar fi în cadrul Uniunii Euro - Asiatice. Expertul 
german consideră că aceste declaraţii au un pronunţat caracter electoral.  
 

3. R. Moldova ar trebui să tindă spre Uniunea Euro – Asiatică sau Uniunea Europeană 

Martin SIEG:  Sunt segmente ale electoratului, există media în diferite limbi şi oameni care caută sprijin 
deci, nu eu ar trebui să spun de ce are nevoie Moldova. Îmi aduc aminte faptul că fiind la putere dl 
Voronin tindea, de asemenea, spre integrare europeană şi întotdeauna cerea UE să sporească ofertele sale 
pentru Moldova. Moldova este cea care trebuie să decidă ce va reprezenta un beneficiu pentru ţară: 
aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus sau aderarea la proiectul european. Consider că proiectul 
european este unui mai cuprinzător şi, în general, poate oferi mai mult, dar aici nu este vorba de un joc în 
care se decide cine oferă mai mult şi îşi extinde zona de influenţă. Cred că întrebarea de bază ar trebui să 
fie care proiect integraţionist favorizează mai mult reformele, garantează o dezvoltare durabilă, atrage 
investiţii străine şi asigură că Moldova se poate aştepta nu doar la stabilitate politică, dar şi la o creştere 
economică. În acest domeniu, UE are un set de reguli bine dezvoltate, iar implementarea acestui set de 
reguli s-a dovedit a fi eficient în multe state europene, state care au beneficiat de pe urma lor. Într-un 
final, Parteneriatul Estic nu este sfârşitul liniei. De asemenea, deşi UE nu este pregătită să înceapă acum 
discuţii serioase privind extinderea, totuşi, există un viitor european în spatele Parteneriatului Estic.     
 
Corneliu RUSNAC: Un punct de vedere similar îl are şi directorul executiv al Asociaţiei pentru Politică 
Externă Victor Chirilă: 
 
Victor CHIRIL Ă: Cred că Declaraţia are ca scop viitoarea campanie electorală care va urma după 
această infinită instabilitate politică în R. Moldova. Cred că Partidul Comuniştilor deja se pregăteşte 
pentru această campanie electorală şi va merge cu această lozincă pentru a câştiga electoratul nostalgic 
din R. Moldova, nostalgic după vremurile sovietice. De asemenea, cred că dl Voronin încă o dată a arătat 
că nu este consecvent atunci când vine vorba de politica noastră externă. Mereu a demonstrat că este 
foarte abil în a exploata conjunctura internaţională şi regională pentru a se menţine la putere şi în cazul de 
faţă pentru a reveni la putere. Fără îndoială că în următorii ani va trebui să avem o discuţi serioasă şi 
asupra acestei iniţiative formulate de dl Voronin pentru a veni cu argumente şi contra – argumente, 
pentru a convinge societatea că integrarea europeană este unica cale de reformare economică şi 
democratică a ţării. Trebuie să ştim foarte bine ce vrem, cum vedem această ţară în următorii ani. Vrem o 
ţară care să fie parte a unei Uniuni Vamale Economice compusă din state cu democraţii fragile, cu 
respectarea valorilor democratice puse sub semnul întrebării sau vrem o ţară unde drepturile noastre sunt 
respectate, unde libertatea de expresie este respectată, drepturile politice sunt luate în calcul de clasa 
noastră politică. Trebuie să avem o viziune clară strategică asupra ţării noastre şi asupra viitorului nostru. 
Cred că astfel de iniţiative doar bulversează dialogul politic în R. Moldova, nicidecum nu adaugă 
stabilitatea necesară.  
 

4. Posibilitatea obţinerii de către R. Moldova a regimului de vize liberalizat cu UE 
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Martin SIEG:  Există o problemă evidentă şi ea constă în faptul că Moldova, în prezent, duce lipsă de 
consolidare politică, iar instabilitatea Guvernului este o problemă. La fel ca şi în majoritatea statelor 
democratice, liderii sunt mai mult interesaţi să concureze între ei decât în implementarea unor reforme 
serioase. Există cel puţin un motiv plauzibil pentru aceasta, reformele sunt costisitoare şi necesită voinţă 
politică. De asemenea, integrarea europeană nu va veni drept un dar; nu, ea va necesita reforme şi vor 
exista perdanţi. Vor fi mai mulţi câştigători, dar de obicei perdanţii recunosc mai devreme că sunt 
perdanţi decât învingătorii recunosc că sunt învingători. Astfel, anume datorită acestui motiv politic este 
de înţeles de ce liderii politici mai întâi luptă pentru a stabili şi fortifica propriile poziţii înainte de a se 
mişca pe calea reformelor. Într-un sens mai larg, aş spune că Moldova se află într-o poziţie foarte dificilă. 
În prezent Moldova poate beneficia de multe oportunităţi. La conducerea multor ministere se află lideri 
destul de capabili şi există un consens general privind tipul de reforme necesare. Mai mult ca atât, există 
o speranţă în UE că Moldova, după ce lucrurile nu au mers bine în Ucraina, va deveni o poveste de 
succes privind integrarea europeană în Europa de Est şi din această cauză atenţia faţă de Moldova este 
sporită, există multă bunăvoinţă, dar dacă instabilitatea politică va prevala această intenţie se va spulbera 
şi mulţi oameni în Europa (UE) vor crede că li s-a adus aminte de experienţa Ucrainei. Şi cu aceasta, 
multe oportunităţi se vor pierde. Consider că Moldova nu poate trece de la unele alegeri la altele fără a 
sacrifica careva oportunităţi.  
 
Într-adevăr, trebuie să ne punem întrebarea dacă această coaliţie nu poate sta unită şi nu se poate 
concentra la reforme atunci cine poate? Care este alternativa? Cred că aceasta este problema. Nu trebuie 
să excludeţi niciodată posibilitatea unor surprize, mai mult ca atât, există percepţia la Bruxelles că 
Moldova avansează mult în implementarea Planului de Acţiuni. Să fiu sincer, nu ţine doar de ceia ce face 
Moldova. Există două probleme pe care Moldova puţin probabil le poate influenţa. În primul rând, 
liberalizarea regimului de vize nu este doar un automatism care vine împreună cu implementarea 
Planului de Acţiuni. Într-un final, este nevoi de o decizie politică care va necesita majoritatea calificată 
între statele membre ale UE. Consider că atitudinea în UE se schimbă şi astfel va trebui ceva timp pentru 
ai convinge pe toţi că liberalizarea regimului de vize este o necesitate. Acest proces politic nu poate fi 
influenţat de Guvernul moldovean. A doua problemă se referă la procedurile tehnice. Planul de Acţiuni 
conţine un cadru procedural bine definit. Anumite prevederi trebuie implementate, va urma o evaluare, 
apoi un raport şi o decizie şi doar după aceasta vom trece la faza următoare. Acest lucru va necesita timp, 
iar 2012 este destul de ambiţios în această privinţă. Personal consider că liberalizarea regimului de vize 
se va produce, este o necesitate. Cred că Guvernul moldovean face tot ce îi stă în puteri pentru a derula 
acest proces, dar nici o persoană în lume care ar putea garanta că se va întâmpla în 2012 sau în 2013.  
 
Corneliu RUSNAC: Stimaţi ascultători aţi ascultat fragmente dintr-o discuţie cu expertul independent 
german Martin Sieg. Spre regret, timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Eu vă mulţumesc foarte 
mult pentru prezenţa la acest program. Stimaţi ascultători, sunt Corneliu Rusnac şi vă reamintesc că aţi 
ascultat o emisiune de discuţii pe teme de politică externă realizată cu suportul Asociaţiei pentru Politică 
Externă şi finanţată de Fundaţia Friedrich Ebert. Pe curând!                 
 
 
 


