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Transcrerea emisiunii radiofonice din 18 august 2012, 
realizate de Asociaţia pentru Politică Externă (APE) în 
comun cu Fundaţia Friedrich Ebert (FES). Emisiunea este 
difuzată de postul public Radio Moldova şi de Radio 
Vocea Basarabiei. Emisiunea este parte a proiectului FES 
şi APE „Dialoguri de politică externă”.

TEMELE EMISIUNII:
1. În contextul vizitei la Chişinău a Cancelarului german Angela Merkel, unul dintre cei mai influenţi experţi germani care 

se ocupă de R.Moldova, Martin Sieg, consilier pe probleme de politică externă şi securitate în Bundestag, vorbeşte 
despre originea interesului Germaniei pentru soluţionarea conflictului transnistrean şi viitorul european al R.Moldova.

2. Ambasadorul moldovean în Marea Britanie, Iulian Fruntaşu, despre ce a însemnat pentru Republica Moldova 
participarea la jocurile olimpice de la Londra, dar şi despre relaţiile bilaterale moldo-britanice.

Asociaţia pentru Politică Externă, împreună cu Fundaţia Friedrich Ebert, 
vă invită la un ciclu de emisiuni consacrate politicii externe a Republicii 
Moldova şi subiectelor de integrare europeană. Ultima perioadă a fost 
marcată de o serie de evenimente importante pentru Republica Moldova: 

- După 16 zile de competiţie olimpică, sportivii moldoveni au 
revenit acasă de la Londra cu două medalii de bronz, ambele 
câştigate la probele de ridicare a greutăţilor. Guvernul a decis 
alocarea unor premii băneşti în valoare de 560 mii euro celor doi 
sportivi care au luat medalii şi altor şapte olimpici care au obţinut 
rezultate bune la Londra. Republica Moldova s-a clasat pe locul 
75 în clasamentul pe medalii al olimpiadei, la egalitate cu Grecia, 
Qatar şi Singapore.

- Şeful diplomaţiei europene, Catherine Ashton, a salutat decizia 
mai multor ţări, printre care şi Republica Moldova, de a se 
alătura sancţiunilor Uniunii Europene împotriva Siriei. La 23 iulie 
curent, miniştrii de externe din cele 27 de state membre ale UE 
au adoptat măsuri suplimentare pentru asigurarea respectării 
embargoului asupra livrării armelor în Siria.

- Statele Unite ale Americii se arată îngrijorate de situaţia politică 
din România. Principalele îngrijorari ale Departamentului de Stat 
sunt determinate de suspiciunea că la referendumul de demitere 
a lui Traian Băsescu au avut loc fraude de amploare, de procesul 
de reactualizare a listelor electorale şi de presiunile exercitate 
asupra Curţii Constitutionale, a declarat Philip Gordon, asistentul 
secretarului de stat Hillary Clinton, după o serie de întrevederi pe 
care le-a avut la Bucureşti. 

- Într-o scrisoare semnată de vicepreşedintele Comisiei Europene, 
Catherine Ashton, şi Cecilia Malstrom, comisarul european 
pentru afaceri interne, este salutată încheierea primei etape a 
dialogului privind liberalizarea vizelor dintre Republica Moldova şi 
UE. În scrisoarea adresată Coaliţiei europene pentru un continent 
fără vize, cei doi oficiali de la Bruxelles scriu că începând cu iunie 
2012, Chişinăul a devenit unul dintre principalii beneficiari ai 
Programului de integrare şi cooperare din Parteneriatul Estic şi 
dau asigurări că vor aplica pentru Republica Moldova principiul 
„mai multă asistenţă pentru mai multe reforme”. 

- Cancelarul german Angela Merkel va vizita Republica Moldova pe 
22 august. Programul vizitei oficiale include întrevederi cu primul 
ministru Vlad Filat, preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, 
preşedintele Nicolae Timofti şi liderii grupurilor parlamentare. 
Angela Merkel va ţine şi un discurs public în incinta Palatului 
Republicii şi va participa la un ceremonial de depunere de flori la 
monumentul lui Ştefan cel Mare.

- Premierul Vlad Filat a declarat că vizita este una foarte 
importantă pentru Republica Moldova şi se aşteaptă ca oficialul 
de la Berlin să transmită un mesaj politic puternic de susţinere a 
Republicii Moldova, atât pe dimensiunea de reintegrare a ţării, 
cât şi pe cea de integrare europeană. Mesajul Cancelarului va 
servi şi drept un argument în plus pentru investitorii germani 
pentru a veni în Republica Moldova. Şeful interimar al misiunii 
diplomatice a Germaniei la Chişinău, Carsten Wilms, a confirmat 
că Angela Merkel va aborda subiectul transnistrean, precizând 
că discuţiile vor avea loc fără participarea liderului de la Tiraspol, 
Evheni Şevciuk. 

- În septembrie, la scurt timp după vizita cancelarului german la 
Chişinău, premierul Vlad Filat va vizita Federaţia Rusă, la invitaţia 
omologului său Dmitri Medvedev. Buletin bilunar, Nr. 12 (76), din 18.08.2012
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Expertul Martin Sieg despre 
interesul Germaniei pentru 
reglementarea transnistreană şi 
viitorul european al R.Moldova

 Lina Grâu: Unul dintre subiectele cele mai discutate şi speculate la 
Chişinău în ultimile săptămâni este apropiata vizită a Cancelarului german 
Angela Merkel, vizită care este deja considerată ca fiind una istorică şi despre 
care autorităţile moldovene speră că va contribui la fixarea definitivă a 
Republicii Moldova pe harta politică a Europei. 

Am discutat pe marginea acestei vizite cu unul dintre cei mai influenţi 
experţi germani care se ocupă de Republica Moldova, Martin Sieg, consilier 
pe probleme de politică externă şi securitate al Bundestagului german. 
L-am întrebat pentru început pe Martin Sieg cum de s-a ajuns сa Republica 
Moldova să fie inclusă pe agenda vizitelor internaţionale ale Cancelarului 
german.

 Martin Sieg: Pot să comentez aceste lucruri doar din punctul meu de 
vedere în calitate de expert – nu pot vorbi din partea Guvernului german. 
Au fost mai multe întâlniri ale lui Vlad Filat cu Cancelarul Angela Merkel, el 
a fost de două ori la Berlin şi ultima dată a adresat o invitaţie Cancelarului 
să viziteze Republica Moldova. Atunci, a existat o problemă, şi anume faptul 
că preşedintele nu putea fi ales la Chişinău şi acest lucru crea incertitudini în 
ceea ce priveşte stabilitatea guvernării din Republica Moldova, motiv pentru 
care vizita a fost amânată. 

Scopul aceste vizite este, bineînţeles, de a arăta bunăvoinţa şi suportul 
Germaniei pentru Republica Moldova, dar şi susţinerea pentru cursul 
reformelor pe care acest Guvern le realizează şi pentru interesul Guvernului 
de a veni mai aproape de UE în perspectiva unei viitoare integrări europene. 



Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă
18 AUGUST 2012 

Buletin bilunar, Nr. 12 (76), din 18.08.2012
64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel-Fax: +373 22 21 09 86

Website: www.ape.md E-mail: office@ape.md

2

Germania este de asemenea interesată 
ca în cadrul Parteneriatului Estic şi a 
Politicii Europene de Vecinătate, Republica 
Moldova să se poată dezvolta într-o 
poveste de succes. 

 Lina Grâu: L-am mai întrebat pe Martin 
Sieg ce loc va avea subiectul reglementării 
transnsitrene pe agenda discuţiilor Angelei 
Merkel de la Chişinău, mai ales că subiectul 
a fost intens speculat în presă.

 Martin Sieg: Germania acordă în 
ultimii ani un suport important în 
reglementarea conflictului dintre 
Moldova şi Transnistria. Cancelarul 
german şi preşedintele Medvedev au 
convenit, în 2010, că ambele ţări vor 
lucra împreună pentru soluţionarea 
acestui conflict. Aceasta nu a fost doar 
o mişcare germano-rusă, la mijloc a 
existat şi o solicitare a primului ministru 
moldovean care a cerut Germaniei 
să susţină Republica Moldova într-un 
astfel de format. Acesta a fost substratul 
implicării Germaniei în aceste discuţii. 
Chiar dacă Germania nu este membru 
al formatului de negocieri 5+2, Berlinul 

încearcă la modul direct, dar şi prin 
intermediul parteneriatului său cu Rusia, 
să ajute la identificarea unei soluţii. 

Dar trebuie să se reţină faptul că 
Germania nu îşi propune să lucreze la 
elaborarea unui plan de reglementare. 
Soluţia reglementării trebuie să fie găsită 
de Chişinău şi Tiraspol, noi doar putem 
susţine acest proces. Iată de ce nu trebuie 
să vă aşteptaţi ca doamna Cancelar să 
propună vreun plan de reglementare. 
Dacă şi este cineva care poate veni cu 
un asemenea plan, acesta poate fi doar 
Guvernul moldovean şi nu Germania. 

Ştiu bineînţeles că mulţi experţi 
moldoveni, dar şi reprezentanţi ai societăţii 
sunt îngrijoraţi de faptul că Germania 
şi Rusia ar purta discuţii peste capul 
Moldovei. Vreau să fie foarte clar că 
aceste aceste discuţii nu au avut loc fără o 
strânsă coordonare cu Guvernul Republicii 
Moldova. În plus, Germania nu vine să 
aducă propriile idei specifice în aceste 
discuţii şi, din câte ştiu, din perspectiva 
Berlinului nu poate fi vorba despre un plan 
de federalizare. 

Din punctul meu de vedere, Moldova, ea 
însăşi, la fel ca şi comunitate moldoveană 
de experţi trebuie să fie preocupată 
mai mult de lucrul asupra a ceea ce 
poate fi numit „liniile roşii” pentru 
Republica Moldova, pentru a lămuri care 
sunt aspectele ce îngrijorează de fapt 
populaţia atunci când se vorbeşte despre 
federalizare. 

Eu cred că există câteva motive serioase 
de îngrijorare. Nu se poate pur şi simplu 
spune că orice soluţionare a conflictului 
este o soluţionare bună. Actualul status 
quo este dăunător pentru ambele părţi şi 
este important să se plece din acest punct. 
Dar de asemenea este foarte important să 
se înţeleagă ce fel de reglementare este 
în interesul Republicii Moldova. Şi în acest 
context este important, din punctul meu 
de vedere, să se clarifice – de care aspecte 
anume sunt îngrijoraţi moldovenii atunci 
când vine vorba despre federalizare. 

Dacă federalizarea înseamnă un fel de stat 
comun unde cele două maluri trebuie să 
cadă de acord asupra oricărui subiect, ceea 
ce ar da un de facto drept de veto fiecăreia 
dintre părţi, acest model nu va duce la 
crearea unui stat funcţional. Dacă însă 
federalizarea va însemna un statut specific 
pentru Transnistria, în cadrul căruia 
regiunea va avea propriile sale instituţii 
şi propriile competenţe şi va fi stabilită 
o divizare clară a competenţelor, atunci 
aceasta pare singura cale de a soluţiona 
problema. Puteţi numi acest model 
„federalizare”, îl puteţi numi „autonomie” 
– deşi se pare că ambele noţiuni sunt 
neplăcute celor două maluri şi s-ar putea 
pur şi simplu găsi un alt termen. 

Şi o remarcă finală. Eu cred că este 
foarte important să se ştie, în raport cu 
reglementarea transnistreană, că, dacă e 
să ne referim la opţiunile constituţionale 
prezente, nu prea avem cum să vorbim 
despre o reunificare imediată. Sincer 
vorbind, Republica Moldova este foarte 
neconsolidată şi instabilă în multe privinţe. 
Ea are nevoie să-şi edifice şi consolideze 
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instituţiile, să se mişte înainte cu procesul 
de integrare europeană. Transnistria, 
pe de altă parte, este şi ea în proces de 
transformare, are şi ea nevoie de propriile 
reforme. Şi cu aceste diferenţe dintre cele 
două părţi ale ţării astăzi o reunificare cred 
că nu ar fi funcţională. Iată de ce este mai 
bine să vorbim despre un proces care va 
lua ceva timp. 

Vorbim despre un proces de schimbare 
pe ambele maluri care ar putea genera 
în câţiva ani, la modul teoretic şi într-un 
context favorabil, o situaţie în care cele 
două maluri vor fi mult mai apropiate unul 
de celălalt. Unde societatea va fi mult mai 
apropiată, economia mult mai integrată, 
sistemul politic şi cel judiciar mult mai 
similare, iar ambele părţi ar avea mult mai 
multe motive să aibă încredere reciprocă. 
Şi dacă acest lucru se va întâmpla, 
vom putea vorbi şi despre alte opţiuni 
constituţionale decât cele la care ne putem 
gândi în prezent. 

 Lina Grâu: L-am mai întrebat pe Martin 
Sieg cât de mare este disponibilitatea 
Germaniei şi a Uniunii Europene în general 
de a ajuta Republica Moldova să ajungă 
la cea mai bună soluţie posibilă pentru 
reglementarea transnistreană. 

 Martin Sieg: Eu cred că reglementarea 
transnistreană se cere a fi făcută pe diferite 
nivele. Avem desigur nivelul internaţional, 
care se regăseşte în principal în cadrul 
formatului 5+2. Aici joacă un rol important 
şi Rusia, şi SUA, şi Ucraina, în cadrul 
acestui format Germania şi UE pot susţine 
reglementarea. Dar bunul mers în cadrul 
acestui format depinde foarte mult de 
contextul politic favorabil al relaţiilor dintre 
Rusia şi UE, dintre Rusia şi SUA. Eu cred 
că există o fereastră de oportunităţi care 
rezultă din semnarea Memorandumului 
germano-rus de la Meseberg – după 
semnarea documentului s-au făcut unele 
mişcări pozitive din ambele părţi. Dar nu 
sunt foarte sigur că această fereastră de 
oportunităţi va fi una de durată. Se poate 
întâmpla ca în formatul 5+2 în următorii 

ani să nu vedem progrese majore. Sper 
că le vom avea, dar s-ar putea ca în 
momentul în care ne vom apropia de 
discutarea unor aspecte de substanţă acest 
progres să nu mai fie atât de vizibil. 

Eu cred că pentru Rusia în acest moment 
este foarte dificil să-şi facă o strategie, 
pentru că nu are cum să ştie cine va 
guverna Republica Moldova pe termen 
lung, ce partener va avea aici. Deaceea 
îi este foarte greu să-şi facă planuri pe 
termen lung, inclusiv în formatul 5+2. 
Având în vedere acest lucru, mă îndoiesc 
că va exista un progres important în acest 
format. Iar sfatul meu pentru Republica 
Moldova este să nu se concentreze prea 
mult pe acest lucru. Ce fel de compromis 
este gata să facă Rusia este o decizie 
care se va lua la Moscova, iar Chişinăul 
are foarte puţine părghii de a influenţa 
această decizie. Germania şi UE pot susţine 
Guvernul Republicii Moldova în căutarea 
unui compromis cu Rusia, însă Germania 
şi UE nu vor presa Rusia pentru o soluţie 
sau alta. 

În afara acestor discuţii internaţionale însă, 
Republica Moldova trebuie să se gândească 
cum să reintegreze Transnistria. Moldova 
nu trebuie să creadă că dacă ruşii vor pleca 
de acolo, toate problemele se vor rezolva 
imediat – nu e chiar atât de simplu. Există 
o parte a populaţiei din regiune care şi-a 
dezvoltat acolo propriile interese şi într-o 
anumită măsură chiar propria identitate 
– nu mai este acelaşi lucru când spui 
„Moldova” şi când spui „Transnistria”. Nu 
spun că oamenii de pe cele două maluri 
ale Nistrului nu pot locui împreună. Pot, 
dar va fi un proces dificil care va ţine foarte 
mult de dezvoltarea anumitor structuri. 
Şi aici sunt lucrurile pe care le poate face 
Moldova. Chişinăul nu poate influenţa 
foarte mult Moscova, dar poate să pună 
accent pe cum să conlucreze cu Transnistria 
pentru a realiza anumite schimbări aici, 
pe loc – pentru a deschide Transnistria, 
pentru a angaja regiunea în crearea unor 
interconexiuni care vor aduce cele două 
societăţi mai aproape una de cealaltă. 

La mijloc sunt decizii dificile, pentru că un 
asemenea angajament înseamnă automat 
să implici şi autorităţile transnistrene. Iar 
a implica în această situaţie înseamnă a 
le conferi, implicit, mai multă legitimitate. 
Şi admit că acest lucru este o problemă. 
Dar, pe de altă parte, dacă nu te angajezi, 
dacă nu încerci să ajuţi Transnistria, te scoţi 
pe tine însuţi în afara jocului şi te pui în 
situaţia de a aştepta evoluţii care au loc 
fără participarea ta. 

Eu cred că dacă Chişinăul va lăsa la o 
parte contextul geopolitic şi va ţine 
cont de situaţia din Republica Moldova 
şi Transnistria, vor trebui să existe trei 
condiţii pentru reglementare. Prima ar 
fi, bineînţeles, ca sistemul politic şi cel 
judecătoresc să se dezvolte într-o manieră 
care le-ar face mai similare. 

Cea de a doua precondiţie ar fi ca 
Republica Moldova şi Transnistria să 
dezvolte interese comune. Chiar şi în acest 
moment există un interes comun, pentru 
că status quo-ul actual este dăunător 
pentru ambele părţi. Dar cred că foarte 
puţină lume atât din Transnistria, cât şi 
din Republica Moldova este conştientă de 
acest lucru. Acest interes comun trebuie 
dezvoltat. Şi el poate fi dezvoltat doar 
creând interconexiuni şi prin angajare. 

Iar cel de al treilea aspect ţine de faptul 
că Republica Moldova trebuie ea însăşi să 
fie interesată de dezvoltarea economică a 
Transnistriei. Regiunea astăzi în mare parte 
este dependentă de subvenţiile din partea 
Rusiei, mai ales de gazele foarte ieftine, 
dar acest lucru nu poate dura la nesfârşit. 
Şi cum va putea Republica Moldova, 
care nu este o ţară bogată, să plătească 
pe viitor pensiile miilor de pensionari 
transnistreni dacă subvenţiile din partea 
Moscovei vor înceta? Astfel încât o 
Transnistrie mai puternică din punct de 
vedere economic presupune că regiunea 
va deveni economic mai independentă, 
iar, pe de altă parte, că ea va fi în stare să 
adopte propriile decizii şi să dezvolte ceea 
ce numeam mai sus interesul comun pe 
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care îl are cu Republica Moldova. Şi acest 
lucru va oferi Chişinăului mai multe pârghii 
pentru reunificare, dintr-o perspectivă 
economică. 

 Lina Grâu: Acum câteva luni, influentul 
deputat german Manfried Grund a 
declarat la Chişinău că Republica Moldova 
ar putea adera la Uniunea Europeană şi 
fără regiunea sa transnistreană, în cazul 
în care va exista o voinţă puternică a 
poporului în acest sens, iar eforturile de 
reunificare nu se vor solda cu succes. Pe de 
altă parte, la Berlin este foarte puternică 
şi opinia potrivit căreia un al doilea Cipru 
nu va fi acceptat în UE, deci integrarea 
europeană va fi posibilă pentru Republica 
Moldova doar după reintegrarea regiunii 
transnistrene. Pe de altă parte, fostul şef 
al Misiunii OSCE în Republica Moldova, 
William Hill, ne spunea într-un recent 
interviu că transnistrenii, la nivel de 
aspiraţii, nu ar avea nicio problemă să se 
integreze în UE. L-am întrebat pe Martin 
Sieg dacă integrarea europeană se poate 
face fără o reglementare prealabilă.  

 Martin Sieg: Transnistria, la fel ca şi 
Moldova, s-a aflat în ultimii 20 de ani într-
un fel de punct mort, situat geostrategic 
undeva între Vest şi Est. Şi ambele părţi 
ale ţării au suferit din cauza acestei 
incertitudini. Cea mai mare problemă în 
ceea ce priveşte conflictul transnistrean 
astăzi ţine de competiţia geopolitică dintre 
Rusia şi UE pentru integrarea europeană 
pe de o parte şi Uniunea vamală, Uniunea 
Eurasiatică pe de altă parte. Eu cred că 
atât Rusia, cât şi UE nu-şi doresc o astfel 
de competiţie, dar aceasta a devenit într-
un fel inevitabilă, pentru că într-un final 
discuţia este despre ce fel de standarde 
vor fi aplicate – fie acquis-ul comunitar 
şi integrarea europeană, fie standardele 
ruseşti. Şi acest lucru face şi mai dificilă 
rezolvarea conflictului. 

Cred de asemenea că şi transnistrenii sunt 
implicaţi, ei înşişi, într-o confruntare de 
interese. În mod evident ei privesc către 
UE, din punct de vedere economic, ca spre 

o oportunitate – indistria din Transnistria 
exportă astăzi pe piaţa europeană mai 
mult decât în Rusia. Bineînţeles că odată 
cu deschiderea pieţei europene prin 
semnarea Acordului de liber cu UE vor 
creşte şi oportunităţile. Pe de altă parte, 
transnistrenii văd Rusia ca pe un sprijin, ca 
pe o ţară care a subvenţionat foarte mult 
regiunea datorită legăturilor culturale şi de 
altă natură. 

Impresia mea este că la nivelul elitelor 
transnistrene există teama de a deveni o 
minoritate într-un eventual stat reunificat, 
minoritate care ar fi dezavantajată pentru 
că limba pe care o vorbeşte nu va avea 
acelaşi statut ca cea oficială. Iar oamenii 
de afaceri transnistreni, privind către malul 
drept, se tem de o preluare ostilă a afaceri 
lor. Şi asta, pentru că în ambele părţi ale 
ţării supremaţia legii nu s-a prea dezvoltat 
în ultimii 20 de ani, în Transnistria 
bineînţeles chiar mai puţin decât în 
Republica Moldova. Astfel încât ambele 
părţi nu au încredere una în cealaltă. 
Procesul de integrare europeană poate 
ajuta aici nu neapărat direct prin edificarea 
acestei încrederi, cât prin suportul în 
reformarea instituţiilor, poate oferi 
ambelor părţi încrederea că vor lucra într-
un cadru legal sigur. Este ceva ce ambele 
părţi nu au avut în ultimii 20 de ani, motiv 
pentru care nu au avut nici încredere 
reciprocă. Dar Chişinăul şi Tiraspolul pot 
avea încredere în Uniunea Europeană care 
va susţine dezvoltarea acestor lucruri în 
timp. Cred că aceasta este semnificaţia 
integrării europene şi rolul UE în acest 
proces. Şi da, cred că transnsitrenii ar 
trebui să fie puternic interesaţi de aşa 
ceva. 

În ceea ce priveşte celălalt aspect, legat 
de faptul dacă UE va accepta sau nu în 
calitate de membru un stat cu un conflict 
nesoluţionat. Îl cunosc foarte bine pe 
Manfried Grund pe care îl consiliez la 
Berlin. Pot presupune că declaraţia 
domniei sale trebuie plasată într-un 
anumit context. Eu aş interpreta această 
declaraţie astfel: bineînţeles că dacă 

Moldova va încerca din toate puterile să 
soluţioneze acest conflict şi într-un final, 
din cauza unor probleme geopolitice nu 
va putea ajunge la o soluţie, atunci UE va 
putea spune: Bine, nu putem pedepsi sau 
face rău Moldovei pentru lucruri pe care 
nu le poate schimba. 

Asta, în cazul în care se va ajunge într-un 
impas. Atunci Uniunea Europeană cred 
că va găsi modalităţi şi va accepta ca 
Republica Moldova să-şi continue calea 
către integrarea europeană, chiar dacă 
Transnistria nu va urma acelaşi parcurs. 
Acest lucru va însemna că la finalul 
acestui proces, în chiar faza terminală, 
Moldova va fi cea care va trebui să decidă 
ce fel de reglementare este posibilă. Eu 
nu cred că UE, după exemplul cu Ciprul, 
ca mai accepta în următorii 10 sau 20 
de ani vreun alt stat care să adere cu 
un conflict nesoluţionat. Acest lucru 
este o certitudine. Aderarea finală 
nu se va produce înainte să aibă loc o 
reglementare, oricare ar fi ea.  

Dar între timp, trebuie avuţi în vedere mai 
mulţi paşi intermediari foarte importanţi. 
În acest moment o problemă importantă 
este cea legată de Acordul de liber schimb 
cu UE. Acest Acord cere o semnificativă 
apropiere a legislaţiei moldovene de 
standardele europene. De facto, Acordul 
de liber schimb prevede mai mulţi 
paşi necesari în procesul de aderare. 
În momentul în care documentul va fi 
implementat, pentru Republica Moldova 
se vor deschide multe oportunităţi de 
afaceri. 

Întrebarea însă este în ce măsură 
Transnistria se va alinia la cerinţele acestui 
Acord? Fie Transnistria este parte a 
Acordului de liber schimb dintre Republica 
Moldova şi UE şi implementează toate 
prevederile, fie nu este parte, dar atunci 
va pierde preferinţele comerciale pe care 
le are în prezent. Ceea ce înseamnă că 
separarea economică dintre cele două 
părţi ale ţării se va accentua, lucru care 
nu este în interesul nimănui. În plus, 
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Transnistria va rata o bună parte din 
oportunităţile economice pe care le-ar 
putea avea. 

Dacă Transnistria nu va implementa 
paşii necesari în procesul de integrare 
europeană, UE va încerca probabil o 
anumită perioadă să negocieze o soluţie 
cu transnistrenii. Ce este cu adevărat 
important e ca Moldova să încerce cu 
sinceritate să găsescă un compromis, 
nu doar să-şi roage partenerii externi să 
preseze Rusia sau să susţină Chişinăul 
pe plan internaţional. Important este să 
încerce la modul foarte serios să găsească 
o soluţie împreună cu Tiraspolul. Şi dacă 
aceste eforturi sincere vor ieşua din cauza 
situaţiei geopolitice, atunci bineînţeles că 
UE nu va sancţiona Chişinăul, ci va accepta 
alte soluţii care se vor impune pentru ca 
Republica Moldova să-şi poată urma cursul 
european. 
 

 Lina Grâu: L-am mai întrebat pe Martin 
Sieg care sunt şansele Republicii Moldova 
de a obţine regim liberalizat de vize cu UE.

 Martin Sieg: Republica Moldova va avea 
regim liberalizat de vize cu UE – acest lucru 
a fost promis în cadrul Parteneriatului 
Estic. Dar procesul va lua ceva timp – în 
mod sigur nu se va întâmpla atât de 
repede precum speră cetăţenii moldoveni. 
Şi asta, pentru că inclusiv în interiorul 
UE acest subiect este unul controversat. 
Majoritatea experţilor şi politicienilor din 
zona relaţiilor externe susţin liberalizarea 
regimului de vize. Dar dacă ne referim 
la politicienii şi factorii de decizie care 
răspund de chesiuni de afaceri interne, 
cei care sunt mai preocupaţi de aspectele 
de securitate, aceştia sunt cu mult mai 
sceptici. 

Chişinăul trebuie să construiască un 
consens larg în jurul acestui subiect, 
în plus, dacă vă veţi uita la Planul de 
acţiuni pentru liberalizarea vizelor, care 
a fost negociat de Ministerul moldovean 
de Externe, veţi vedea cât de multe 
măsuri sunt prevăzute acolo, măsuri 

implementarea cărora necesită destul 
de mult timp. În plus, este nevoie de 
timp pentru cooprdonarea cu Uniunea 
Europeană, pentru obţinerea unui consens 
între grupurile politice relevante din 
ţările UE. Şi atunci veţi înţelege de ce 
liberalizarea vizelor nu va veni atât de rapid 
precum unii politicieni moldoveni şi chiar o 
parte a populaţiei speră. 

Iurie Leancă a făcut o promisiune care 
în mod evident nu poate fi respectată. 
Eu cred că el a făcut această promisiune 
pentru a pune presiune pe Ministerul de 
Externe, pe opinia publică şi politicienii 
din Republica Moldova pentru a face 

tot ce este posibil pe această direcţie. 
Şi, sincer vorbid, această strategie – de 
a crea aşteptări mai mari – funcţionează 
în prezent. Mă refer la faptul că practic 
nimeni în UE nu se credea că Planul de 
acţiuni pentru liberalizarea vizelor va 
fi acordat atât de repede precum s-a 
întâmplat. Şi chiar dacă liberalizarea 
propriu-zisă nu a putut fi obţinută aşa cum 
s-a spus iniţial, la modul practic această 
promisiune a accelerat considerabil 
procesul. Şi nu aş sfătui Guvernul 
moldovean să accepte o eventuală cerere 
de demisie din partea ministrului de 
Externe – aşa cum văd eu lucrurile, el şi-a 
făcut munca foarte bine. 

 Lina Grâu: Aşadar, cancelarul german 
Angela Merkel va veni la Chişinău 
miercuri, 22 august. Aceasta va fi primită 
cu onoruri militare, se va întâlni cu 
primul ministru Vlad Filat, preşedintele 
Parlamentului, Marian Lupu, preşedintele 
Nicolae Timofti şi cu liderii grupurilor 
parlamentare, după care va ţine un discurs 
public. 

L-am întrebat pe directorul executiv al 
Asociaţiei pentru Politică Externă, Victor 
Chirilă, unde ar plasa vizita Angelei Merkel 
la Chişinău – în planul susţinerii pentru 
integrarea europeană sau mai degrabă în cel al reglementării transnistrene. 

 Victor Chirilă: Eu cred că este legată de integrarea europeană, de politica noastră 
de apropiere de UE, dar şi de subiectul transnistrean. Germania, după cum ştim cu 
toţii, este destul de activă în ultimul timp de facilitarea procesului de negocieri şi 
eventual de găsirea unui soluţii finale pentru problematica transnistreană. Doamna 
Merkel personal s-a implicat în astfel de discuţii. 

Chişinăul este un exemplu pozitiv al Parteneriatului Estic. Poate fi şi un mesaj adresat 
nu doar partidelor politice şi societăţii moldoveneşti, dar şi partenerilor noştri din Est, 
inclusiv Ucraina. Angela Merkel a avut în ultimul an unele declaraţii critice la adresa 
lui Victor Ianukovici şi nu este exclus că vine să transmită un mesaj de încurajare a 
reformelor democratice atât în Republica Moldova, cât şi în tot spaţiul Parteneriatului 
Estic.

Victor Chirilă
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 Lina Grâu: Evenimentul marcant al 
acestei săptămâni a fost, indiscutabil, 
încheierea jocurilor olimpice de la Londra 
şi revenirea echipei moldovene cu două 
medalii de bronz, ambele câştigate la 
probele de ridicare a greutăţilor, rezultat 
considerat destul de bun de experţii în 
sport. Astfel, Republica Moldova s-a clasat 
pe locul 75 în clasamentul pe medalii al 
olimpiadei, la egalitate cu Grecia, Qatar şi 
Singapore.

L-am întrebat pe ambasadorul moldovean 
în Marea Britanie, Iulian Fruntaşu, ce 
a însemnat pentru Republica Moldova 
participarea la jocurile olimpice de la 
Londra şi dacă această participare a crescut 
vizibilitatea ţării. 

 Iulian Fruntaşu: Pentru Republica 
Moldova, ca şi pentru oricare altă ţară a fost 
important să participe la Jocurile Olimpice 
de la Londra şi participarea sportivilor 
noştri s-a dovedit a fi una foarte reuşită. 
Bineînţeles că ar trebui probabil să aspirăm 
la mai mult, dat având în vedere toate 
circumstanţele, atleţii noştri s-au descurcat 
destul de bine. 

Sportul şi arta sunt nişte instrumente ale 
diplomaţiei populare care uneori sunt poate 
chiar mai importante decât diplomaţia 
clasică. Şi un sportiv care câştigă o medalie 
duce, simbolic vorbind, drapelul ţării în 
lume – ziarele scriu despre sportivul în 
cauză şi oamenii vorbesc...

Apropo, am fost martorul discuţiilor şi 
în metrou – de obicei britanicii vorbesc 
doar despre vreme, în timp ce în această 
perioadă se discuta intens despre sport. 
Englezii chiar au fost implicaţi sufleteşte în 
aceste Jocuri olimpice şi se discută nu doar 
performanţa sportivilor britanici, ci şi a celor 
din alte ţări. 

Deci, a însemnat mult. Eu sper că acest 
spirit va fi menţinut şi dezvoltat în 
continuare, imboldul pe care l-a primit 
echipa noastră cumva să fie direcţionat 
în politici ulterioare care să conducă la 
performaţe şi mai mari, atunci când echipa 
noastră va merge, peste patru ani, în 
Brazilia. 

 Lina Grâu: Pe reţelele de socializare 
văzusem la un moment dat că un nou joc 
apăruse în Marea Britanie, care se numea 

„Where is Moldova?”. Se poate spune că 
după această olimpiadă mai mulţi britanici, 
mai mulţi europeni vor şti să răspundă la 
întrebarea „Unde este Moldova?” 

 Iulian Fruntaşu: Într-adevăr britanicii nu 
cunosc atât de bine amplasarea geografică 
a Republicii Moldova şi nu este vina noastră 
– e un context cultural, educaţional mai 
special, pentru că oamenii se concentrează 
mai mult pe propria ţară. Cine cunoaşte? 
Cunosc de exemplu britanicii care au citit 
cartea „Jucând tenis cu moldovenii” a lui 
Tony Howks, carte care a stat şi la baza unui 
film turnat recent. Eu am avut onoarea să 
particip şi să deschid evenimentul consacrat 
premierei acestui film la cinematograful 
Odeon din Leicester Square, unde au 
participat în jur de 700-800 de oameni – 
oameni de afaceri şi de cultură, diaspora 
noastră.  

Tony Howks este un scriitor care scrie 
cărţi satirice. El a mai scris şi o altă carte 
„În jurul Irlandei cu frigierul”, dar „Jucând 
tenis cu moldovenii” a fost o carte scrisă 
acum vreo 10 ani care a devenit chiar un 
bestseller în Marea Britanie şi care a atras 
atenţia publicului britanic asupra Republicii 
Moldova. Din banii câştigaţi din vânzarea 
cărţii, Tony Howks a creat în Republica 
Moldova un Centru pentru copiii moldoveni 
bolnavi de paralizie cerebrală. 

Un alt lucru care ne-a făcut cunoscuţi din 
punct de vedere pozitiv a fost şi faptul că 
Valentina Naforniţă a câştigat BBC Singer Of 
The World, anul trecut. Iubitorii de operă 
au apreciat foarte mult prestaţia dânsei şi 
a fost o chestie foarte bună, din această 
perspectivă a diplomaţiei populare. Deci, 
încetul cu încetul şi britanicii află şi despre 
Republica Moldova, dar, iarăşi, e un proces 
care durează.  

 Lina Grâu: Domnule ambasador, să 
vorbim un pic despre relaţiile bilaterale cu 
Marea Britanie. În Republica Moldova eu 
am impresia că nu se cunosc prea multe 
lucruri despre această ţară, decât că ar fi o 
ţară foarte frumoasă, un centru de cultură 
europeană, de tradiţie europeană şi cred 
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Iulian Fruntaşu: Agenţii economici 
moldoveni trebuie să-şi diversifice 
exporturile în Marea Britanie
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că este mai mult cunoscută ca centru 
universitar. Sunt foarte mulţi studenţi în 
Republica Moldova care îşi doresc să-şi facă 
studiile în Marea Britanie. Dincolo de aceste 
aspecte, care este relaţia bilaterală dintre 
Chişinău şi Londra? 

 Iulian Fruntaşu: Relaţiile politice sunt în 
ascensiune şi sunt foarte bune. De altfel, 
Marea Britanie este probabil una dintre 
puţinele ţări care sprijină fără echivoc 
procesul de integrare a Republica Moldova 
în Uniunea Europeană şi sprijină lucrul 
acesta nu doar prin vorbe, ci şi prin acţiuni. 
Relaţiile bilaterale sunt şi ele în dezvoltare. 
Ne propunem mai multe lucruri pe care le 
vom dezvolta la nivelul unor vizite oficiale 
care vor urma. 

La nivel economic mi-a plăcea să existe o 
diversificare a relaţiilor comerciale, în sensul 
exporturilor moldoveneşti pe piaţa Marii 
Britanii – avem volume destul de bune, dar 
nu sunt atât de diversificate. Plus la asta 
mi-ar fi plăcut şi, sper eu, că şi companiile 
noastre vinicole îşi vor consolida poziţiile 
pe piaţa britanică, în particulat după 
ce au participat aici, la Londra, la târgul 
internaţional de vinuri din luna mai 2012.  

 Lina Grâu: Marea Britanie este singurul 
partener european cu care Republica 
Moldova înregistrează un sold pozitiv în 
comerţ – adică exportăm pe această piaţă 
mai mult decât importăm de acolo. Ce 
produse moldoveneşti sunt exportate în 
Marea Britanie? Ce se caută acolo?

 Iulian Fruntaşu: Vă spuneam să mi-ar fi 
plăcut să existe o diversificare a exporturilor 
noastre, pentru că marea parte a exporturilor 
moldoveneşti sunt bazate pe textile în 
bază de lohn – adică sunt haine cusute de 
întreprinderile noastre din materie primă 
adusă din Marea Britanie şi reexportate 
apoi, sub branduri britanice. Mai exportăm 
şi aşa-numite produse ale regnului vegetal 
– seminţe de tot felul pentru uleiuri. Aceste 
două categorii constituie aproximativ 80 la 
sută din exporturile moldoveneşti. De-aia 
spuneam că ar fi bine să existe o diversificare 
mai mare. 

Pe de altă parte, un aspect pozitiv pe 
care vreau să-l menţionez sunt serviciile. 
Companiile noastre – sunt vreo două-
trei, dar în particular compania Endava 
– exportă foarte multe programe soft, care 
sunt făcute de inginerii noştri şi exportate 
în Marea Britanie, şi nu numai acolo, ci şi în 
alte ţări ale lumii. Dar Marea Britanie este 
piaţa principală de desfacere. Sunt foarte 
calitative produsele în cauză. Chiar şi partea 
de securitate a cardului Viza a fost făcută de 
către moldoveni de exemplu. 

Ziceam şi repet încă o dată că ar fi bine să 
fie mai active şi companiile noastre vinicole 
şi poate şi alte indistrii la fel, pentru că 
diversificarea exporturilor întotdeauna este 
o chestiune bună – ne asigurăm pe viitor 
pentru ca atunci când nu merge o piaţă să 
putem miza pe altele. Bineînţeles că e bine 
să punem accent pe produse cu valoare 
adăugată şi e bine să existe şi anumite 
produse finite sub anumite branduri. 
Presupun că e şi o problemă a industriilor 
noastre, pentru că e greu să dezvolţi un 
brand naţional care să poată fi exportat 
după aia pe pieţele occidentale. Dar merită 
de încercat totuşi. 

 Lina Grâu: În ceea ce priveşte investiţiile 
britanice în Republica Moldova, credeţi 
există interes din partea investitorilor de 
acolo să vină aici cu anumite investiţii? Şi ce 
i-ar împiedica să vină din ce în ce mai mulţi?

 Iulian Fruntaşu: Există investiţii – de 
exemplu compania Endava în domeniul 
IT, compania Carrefour care este destul 
de activă în ceea ce priveşte importul 
seminţelor pentru uleiuri vegetale. Mai 
sunt şi alte companii – nu foarte multe, e 
adevărat. Adevărat este şi faptul că Marea 
Britanie nu are foarte multe industrii, cum 
ar fi Germania, pentru că economia Marii 
Britanii este cumva mai diferită decât 
economia Europei continentale – aici 
sunt foarte multe servicii. Mă întâlnesc cu 
tot felul de companii care şi-au exprimat 
interesul să vină în Republica Moldova, 
începând cu companii din agricultură şi 
terminând cu cele din domeniul softurilor. 
Deci interes există din partea lor. 

Iar ceea ce îi împiedică nu sunt lucruri noi – 
ceea ce îi împiedică pe britanici, îi împiedică 
şi pe ceilalţi. E nevoie de o anumită 
transparenţă a cadrului regulatoriu, de 
o anumită stabilitate a cadrului legal şi o 
predictibilitate, o siguranţă a capitalului 
şi o siguranţă a faptului că atunci când 
contractele sunt semnate, sunt şi 
respectate. Lucrurile s-au îmbunătăţit pe 
parcursul acestor ani de când Alianţa se 
află la guvernare – e o chesiune pe care 
mi-o spun britanicii. Şi e un interes tot mai 
mare din partea investitorilor britanici. 
Dar atractibilitatea unei pieţe cum este 
Republica Moldova ţine de cadrul legislativ 
şi regulatoriu în primul rând. 

 Lina Grâu: Domnule ambasador, 
vorbeam mai devreme de faptul că 
avem mulţi studenţi acolo, spuneaţi şi de 
promovarea imaginii Republicii Moldova. 
Care este calitatea diasporei pe care o aveţi 
în Marea Britanie? Sunt mai mult studenţi, 
sau muncitori la negru? Pentru că fiecare 
ţară are specificul său şi din acest punct 
de vedere. Şi care este imaginea pe care o 
importă această diasporă pentru Republica 
Moldova în Marea Britanie?

 Iulian Fruntaşu: Comunitatea 
moldovenilor este foarte bine văzută în 
Marea Britanie, chiar dacă există anumite 
tendinţe anti-imigrare în societate, pentru 
că e şi criză economică şi în aceste condiţii 
unele forţe politice încearcă să caute ţapi-
ispăşitori. Şi de obicei emigranţii sunt cei 
care sunt plasaţi în postura respectivă. Cu 
toate acestea, comunitatea moldovenilor 
este văzută bine, ca fiind o comunitate de 
oameni care munceşte din greu şi sunt 
profesionişti. Avem în Marea Britanie tineri 
care sunt profesionişti şi care lucreată în 
The City – cartierul financiar al Londrei, 
sunt foarte bine văzuţi la diferite bănci şi 
companii. Avem, bineînşeles şi muncitori, 
aşa-numiţii angajaţi pe cont propriu, care 
tot sunt bine văzuţi. 

În comparaţie cu alte state din sudul 
Europei, Marea Britanie este o societate 
mai corectă în sensul în care dacă ştii să 
munceşti şi eşti responsabil, există şanse 
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foarte mari de a urca pe scara socială. Poţi 
ajunge şi preşedinte de bancă, indiferent de 
faptul că te-ai născut în Republica Moldova. 
E un context destul de bun pentru cei care 
ştiu şi vor să muncească, sunt ambiţioşi. 
Aici, pe parcursul anilor, au venit mulţi elevi 
care au studiat la şcoli şi au studiat foarte 
bine, mulţi studenţi am avut şi avem în 
continuare, care finalizează studiile cu note 
foarte bune şi sunt acceptaţi de diferite 
companii, foarte bine pregătiţi. Îmi spunea 
de exemplu ambasadorul Marii Britanii la 
Chişinău că cel mai bun rezultat la chimie 
a fost obţinut de o moldoveancă de-a 
noastră. Ai noştri sunt buni. Pentru că au 
ambiţii probabil mai mari şi vor să înveţe, 
vor să reuşească şi mediul este foarte 
prielnic pentru aceasta.  

 Lina Grâu: Vroiam să vă mai întreb din 
punct de vedere politic cum este văzută 
Republica Moldova în mediile politice de 
la Londra. Tot se vorbeşte despre această 
„poveste de succes” a Parteneriatului Estic, 
care ar fi Republica Moldova. Este la fel 
imaginea şi la Londra? Şi cu ce vine la modul 
concret Marea Britanie în susţinerea acestui 
parcurs european al Chişinăului?

 Iulian Fruntaşu: Păi, vine cu mai multe 
lucruri concrete. Susţinerea politică este 
importantă sub diferite forme, începând 
cu poziţia pe care o adoptă reprezentantul 
Marii Britanii la Bruxelles de exemplu, în 
cadrul Uniunii Europene. 

Spuneam mai sus că Marea Britanie este 
una din puţinele ţări care susţine fără 
echivoc parcursul european al Republicii 
Moldova, şi nu doar în vorbe, ci şi în fapte. 
Într-un context politic mai larg, este şi 
interesul Marii Britanii să se producă 

extinderea către Est, pentru că în felul 
acesta anumite tendinţe federale sunt 
diminuate. Iar Londra şi-ar dori o Uniune 
Europeană mai interguvernamentală şi mai 
puţin federală. Dar asta e o strategie de 
lungă durată a ţării, indiferent de partidul 
care se află la guvernare. 

Coincidenţa asta de interese ne pică bine 
şi Londra este foarte activă în direcţia 
respectivă. Nu mai vorbesc de tot felul 
de proiecte foarte şi foarte concrete care 
sunt în derulare la Chişinău, experţi care 
vin acolo şi muncesc în cadrul diferitor 
ministere şi departamente. 

 Lina Grâu: În ceea ce priveşte 
reglementarea transnsitreană, Marea 
Britanie nu participă direct în formatul 5+2 
de negocieri, dar prin intermediul UE are 
un cuvânt de spus în acest proces. Care este 
experienţa Marii Britanii cu care poate veni 
ea în soluţionarea acestui conflict?

 Iulian Fruntaşu: Probabil că toată 
lumea îşi dă seama că Marea Britanie are 
o experienţă bogată în reglementarea 
conflictelor, atât pe teritoriul propriu – mă 
refer la Irlanda de Nord, cât şi în afară – 
mă refer la operaţiuni şi misiuni civile la 
care Marea Britanie a participat în diferite 
zone de conflict. Deci, există o experienţă 
foarte relevantă şi importantă, care 
poate fi utilizată într-o măsură oarecare 
şi în contextul reglementării diferendului 
transnistrean. Ambasada Marii Britanii 
la Chişinău a gestionat anumite fonduri 
pentru implementarea a tot felul de 
proiecte care ţin de apropierea celor două 
maluri. Deci, britanicii au această experienţă 
şi aceste cunoştinţe, dar şi oportunităţi 
financiare – ei vin şi cu un anumit suport 

financiar pentru implementarea iniţiativelor 
şi proiectelor în cauză. 

 Lina Grâu: Pe final vroiam să vă întreb – 
la nivel de mentalitate care este lecţia de 
învăţat pentru Republica Moldova privind 
spre Marea Britanie? 

 Iulian Fruntaşu: Ştiţi, eu când am mers 
la ceremonia de deschidere a Jocurilor 
Olimpice, am participat şi la o recepţie 
unde m-am întâlnit cu ministrul pentru 
Europa din cadrul Ministerului britanic 
de Externe, David Lidington, un prieten al 
Republicii Moldova. Acesta m-a luat într-o 
parte unde sub sticlă era expusă o copie 
originală a Magna Carta – primul document 
constituţional al Marii Britanii şi în general 
prima mostră de gândire constituţională în 
lume şi care datează din secolul XIII. Acolo 
erau stipulate libertăţile fundamentale ale 
individului. Iar din secolul XIII până în secolul 
XXI totuşi este ceva timp. Marea Britanie e 
o democraţie de secole. Nu putem noi sări, 
arde etapele chiar atât de repede.  

Putem învăţa multe. Şi ar trebui să vină 
tinerii noştri aici, oamenii de afaceri, să 
consolidăm aceste relaţii interumane în 
primul rând, pentru că din aceste relaţii 
interumane apar tot felul de idei, inclusiv 
de afaceri, apar prietenii, căsătorii şi 
mentalitatea se schimbă în felul acesta. 
Schimbarea de mentalitate nu este un 
proces rectiliniu şi prin stabilirea acestor 
contacte, cât mai multe, sunt sigur că vom 
reuşi să direcţionăm dezvoltarea socială 
inclusiv a societăţii noastre către valori pe 
care oricum le împărtăşim cu Europa şi cu 
Marea Britanie în particular. 

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) este o organizaţie neguvernamentală angajată în susţinerea procesului de integrare a Republicii Moldova 
în Uniunea Europeană şi facilitarea procesului de soluţionare a problemei transnistrene în contextul europenizării ţării. APE a fost constituită în 
toamna anului 2003 de un grup proeminent de experţi locali, personalităţi publice, de foşti oficiali guvernamentali şi diplomaţi de rang înalt, toţi 
fiind animaţi de dorinţa de a contribui cu bogata lor experienţă şi expertiză la formularea şi promovarea de către Republica Moldova a unei politici 
externe coerente, credibile şi eficiente. 

Fundaţia Friedrich Ebert (FES) este o fundaţie politică social-democrată germană, scopurile căreia sunt promovarea principiilor şi fundamentelor 
democraţiei, a păcii, înţelegerii şi cooperării internaţionale. FES îşi îndeplineşte mandatul în spiritul democraţiei sociale, dedicându-se dezbaterii 
publice şi găsirii, într-un mod transparent, de soluţii social-democrate la problemele actuale şi viitoare ale societăţii. În Republica Moldova, Fundaţia 
Friedrich Ebert şi-a început colaborarea în anul 1994 prin intermediul Biroului regional de la Kiev, iar din octombrie 2002 la Chişinău activează un 
Birou permanent al Fundaţiei. 


