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Abstract

Politica pașilor mici de angajare cu ad-
ministraţia transnistreană dă tot mai multe 
semne de uzură. Dialogul între Chișinău și 
Tiraspol produce tot mai puţine rezultate 
practice. Lista subiectelor conflictuale se ex-
tinde, iar administraţia transnistreană se în-
depărtează din ce în ce mai mult de media-
na unui potenţial consens negociabil cu au-
torităţile Republicii Moldova. În acest con-
text, miza autorităţilor moldovene este con-
tinuarea dialogului cu administraţia trans-
nistreană, fie și pro-forma, și mai ales pre-
venirea oricărei izbucniri armate a conflic-
tului, care ar putea periclita șansele Repu-
blicii Moldova de a semna Acordul de Aso-
ciere și creare a Zonei Aprofundate și Cu-
prinzătoare de Comerţ Liber cu UE, acţiune 
preconizată pentru toamna anului 2014.

Anul 2014 va fi unul electoral în Republica 
Moldova și, prin urmare, este puţin proba-
bil că tendinţele actuale se vor îmbunătăţi. 
Autorităţile moldovene nu vor avea voinţa, 
consensul, energia și timpul necesar pentru 
a se implica plenar pe dimensiunea trans-
nistreană. Chișinăul va opta, mai curând, 
pentru continuarea unui dialog sterp, fără 
ambiţie, rezolvând, în măsura posibilităţilor, 
chestiuni curente minore, în mare parte făn mare parte făn mare parte f ră 
nicio legătură cu reintegrarea ţării. Ar putea 
autorităţile Republicii Moldova să prevină o 
astfel de turnură nefastă a evenimentelor? 

În opinia noastră, în prezent posibilităţile 
Chișinăului sunt minime. 

Marea deficienţă a autorităţilor Republi-
cii Moldova pe dimensiunea transnistreană 
este lipsa unei politici credibile de reinte-
grare a ţării, care ar fi aprobată și susţinută 
de cel puţin majoritatea parlamentară aflată 
la guvernare. În opinia noastră, orice politi-
că de stat, pentru a fi în măsură să realizeze 
obiectivele fixate, trebuie să dispună de un 
set de elemente indispensabile, și anume: 
viziune, strategie și mijloace de aplicare. 
Astfel, în cele ce urmează, vom analiza res-
pectivele componente, prezentând starea 
de fapt a lucrurilor și evidenţiind principa-
lele lor deficienţe.

Politica de Reintegrare a Ţării: 
 o prioritate de guvernare, 
 fără o politică de implementare

În ultimii patru ani, Reintegrarea Ţării s-a 
numărat constant printre cele șapte prio-
rităţi majore ale Guvernelor Republicii Mol-
dova create de Alianţa pentru Integrare Eu-
ropeană și Coaliţia pentru Guvernare Pro-
Europeană. În același timp, relevanţa sa în 
ierarhia priorităţilor de guvernare s-a schim-
bat în ultimul an. Astfel, dacă în perioada 
Guvernelor conduse de ex-Prim-ministrul 
Vlad Filat (septembrie 2009 – mai 2013), rein-
tegrarea ţării s-a regăsit pe locul doi după 
integrarea europeană, în prezent acest dezi-
derat se află pe locul șapte din cele șapte 
priorităţi ale Guvernului condus de Prim-mi-
nistrul Iurie Leancă.

Programul de activitatea al actualului Gu-
vern a preluat practic integral toate obiecti-
vele și acţiunile prioritare formulate la acest 
capitol de Guvernele conduse de ex-Prim-
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ministrul Vlad Filat, optând în acest fel pentru 
continuitatea politicii pașilor mici de anga-
jare cu administraţia transnistreană, iniţiată 
de Vlad Filat în 2011. Pe de altă, în programul 
de activitate al Guvernului Leancă nu se mai 
regăsește necesitatea elaborării unei strate-
gii ample privind reintegrarea ţării, accentul 
fiind pus pe promovarea reglementării poli-
tice în formatul de negocieri 5+2, pe crearea 
premiselor de reintegrare a regiunii trans-
nistrene în spaţiul economic, informaţional, 
politic, social și cultural al Republicii Moldo-
va, pe promovarea măsurilor de încredere 
între populaţia de pe cele două maluri ale 
Nistrului și pe mobilizarea eforturilor par-
tenerilor externi în susţinerea procesului de 
reglementare a conflictului transnistrean. 

Între timp politica pașilor mici de anga-
jare cu administraţia transnistreană dă tot 
mai multe semne de uzură. Dialogul între 
Chișinău și Tiraspol produce tot mai puţine 
rezultate practice. Lista subiectelor conflictu-
ale se extinde. Administraţia transnistreană 
se îndepărtează din ce în ce mai mult de me-
diana unui potenţial consens negociabil cu 
autorităţile Republicii Moldova. Măsurile de 
încredere promovate până în prezent, în 
special datorită asistenţei UE, sunt practic 
invizibile și nu produc efectele scontate asu-
pra stării de spirit în regiune. Situaţia în Zona 
de Securitate este în continuă tensiune, iar 
riscurile escaladării violente a conflictului au 
crescut. Totodată, negocierile politice și dis-
cutarea problemelor de securitate în forma-
tul de negocieri 5+2 sunt constant sabotate 
de Federaţia Rusă și administraţia transnis-
treană, ambele ameninţând cu boicotarea 
formatului 5+2.

În acest context, miza autorităţilor mol-
dovene este continuarea dialogului cu ad-
ministraţia transnistreană, fie și pro-forma, 
și mai ales prevenirea oricărei izbucniri ar-
mate a conflictului, care ar putea periclita 

șansele Republicii Moldova de a semna 
Acordul de Asociere și creare a Zonei Apro-
fundate și Cuprinzătoare de Comerţ Liber 
cu UE, preconizată pentru toamna anului 
2014. În viziunea Guvernului de la Chișinău, 
semnarea Acordul de asociere cu UE, de 
către Ucraina și Republica Moldova, va 
schimba contextul regional din jurul re-
giunii transnistrene, determinând admi-
nistraţia acesteia să se adapteze la noile 
realităţi politico-economice, să fie mai fle-
xibilă la masa negocierilor, să se confor-
meze normelor și regulilor Zonei Apro-
fundate și Cuprinzătoare de Comerţ Liber 
cu UE și, în consecinţă, să avanseze pro-
cesul de reintegrare a regiunii transnis-
trene în spaţiul economic unic al Republi-
cii Moldova. La rândul lor, administraţia 
transnistreană și Federaţia Rusă insistă că 
semnarea Acordurilor de Asociere cu UE 
de către Ucraina și Republica Moldova va 
avea ca efect izolarea regiunii transnistre-
ne, înrăutăţirea dialogului dintre Tiraspol 
și Chișinău, creșterea nivelului de confrun-
tare, ceea ce va duce inevitabil la escalada-
rea conflictului. Ambele abordări se bat cap 
în cap, contribuind și mai mult la adânci-
rea neîncrederii și creșterea potenţialului 
conflictual între administraţia transnistrea-
nă și autorităţile moldovene.

Anul 2014 va fi unul electoral în Repu-
blica Moldova și, prin urmare, este puţin 
probabil că tendinţele actuale se vor îmbu-
nătăţi. Autorităţile moldovene nu vor avea 
voinţa, consensul, energia și timpul nece-
sar pentru a se implica plenar pe dimensiu-
nea transnistreană. Chișinăul va opta, mai 
curând, pentru continuarea unui dialog 
sterp, fără ambiţie, rezolvând, în măsură 
posibilităţilor, chestiuni curente minore, în 
mare parte fără nicio legătură cu reintegra-
rea ţării. La rândul său, Tiraspolul va conti-
nua să testeze răbdarea și capacitatea de 
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reacţie a autorităţilor moldovene, provo-
când tensionări surprize/spontane în zona 
de securitate a conflictului transnistrean, 
în speranţa de a prinde Chișinăul pe pi-
cior greșit. Este lesne de presupus că atât 
Tiraspolul, cât și Moscova, nu vor tăgădui 
să tensioneze contradicţiile între cele două 
maluri ale Nistrului pentru a influenţa re-
zultatele alegerilor parlamentare din toam-
na anului viitor. 

Ar putea actualele autorităţi ale Repu-
blicii Moldova să prevină o astfel de turnu-
ră nefastă a evenimentelor? În opinia noas-
tră, în prezent posibilităţile Chișinăului sunt 
minime. Invitarea unei misiuni europene 
de monitorizarea a situaţiei din zona de 
securitate este puţin probabilă fără con-
simţământul Federaţiei Ruse, care este 
semnatara Acordului cu privire la principiile 
de soluţionare a conflictului armat din re-
giunea transnistreană a Republicii Moldova, 
din 21 iulie 1992, în temeiul căruia a fost 
creata zona de securitate, instituită misi-
unea de pacificare și, inclusiv, mecanis-
mele de asigurare a securităţii în respec-
tiva zonă. De asemenea, în ciuda creșterii 
vizibilităţii și rolului UE în promovarea mă-
surilor de încredere, precum și a dialogului 
între Chișinău și Tiraspol, UE nu dispune 
de pârghii eficiente de influenţă asupra 
administraţiei transnistrene. Cât privește 
Ucraina, aceasta se complace în postura 
de mediator echidistant, evitând să valo-
rifice pârghiile politice, economice și ad-
ministrative de care dispune în raport cu 
administraţia transnistreană, pentru a nu fi 
criticată de atitudine părtinitoare sau, mai 
ales, de înrăutăţirea „bunăstării” ucraineni-
lor în regiunea transnistreană. Între timp, 
suspendarea semnării Acordului de Aso-
ciere cu UE de către Kiev, în urma presiuni-
lor Moscovei, riscă să submineze influenţa 
Ucrainei în regiunea transnistreană. Pe de 

altă parte, OSCE și-a redus contribuţia la 
rolul de facilitator al dialogului, iar SUA s-a 
retras în spatele UE. 

Totuși, marea deficienţă a autorităţilor 
Republicii Moldova pe dimensiunea trans-
nistreană este lipsa unei politici închegate 
de reintegrare a ţării, care ar fi aprobată 
și susţinută de cel puţin majoritatea par-
lamentară aflată la guvernare. De altfel, 
în ciuda discuţiilor interminabile despre 
prioritatea absolută a reintegrării regiunii 
transnistrene, autorităţile moldovene nu 
au avut niciodată o abordare strategică pe 
termen mediu și lung în raport cu acest 
obiectiv. Pe parcursul celor 22 de ani de 
conflict, politica de reintegrarea a ţării a fost 
redusă de autorităţile moldovene, aproa-
pe exclusiv, la negocierea unui statut poli-
tic pentru regiunea transnistreană fie doar 
cu Federaţia Rusă și administraţia de la Ti-
raspol, fie în varii formate precum 3+2 (Ru-
sia, Ucraina, OSCE plus Republica Moldova 
și regiunea transnistreană) sau 5+2 (Rusia, 
Ucraina, OSCE, Republica Moldova și regiu-
nea transnistreană plus SUA și UE în calita-
te de observatori). 

Ca rezultat, Chișinăul a ratat ocazia de a 
elabora, aproba și pune în aplicare o poli-
tică naţională de reintegrare a ţării, care ar 
fi dotat Republica Moldova cu un set de 
pârghii reale de influenţă asupra societăţii 
din regiunea transnistreană (asupra mol-
dovenilor, rușilor, ucrainenilor, oamenilor 
de afaceri, lumii academice, jurnaliștilor, 
organizaţiilor non-guvernamentale, tineri-
lor etc.). De asemenea, Republica Moldova 
rămâne vulnerabilă la șantaje și provocări 
puse la cale de administraţia de la Tiraspol, 
iar populaţia din regiunea transnistrea-
nă cunoaște foarte puţin, dacă nu deloc, 
despre viziunea și acţiunile Chișinăului de 
reintegrare a ţării. Mai rău, societatea de 
pe malul drept al Nistrului nu este pregă-
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tită pentru o eventuală reintegrare a ţării. 
Doar un procent din populaţia Republicii 
Moldova consideră problema transnistrea-
nă ca reprezentând o prioritate majoră, iar 
numărul celora care nu cunosc nimic des-
pre viziunea de reintegrare a ţării este, în 
mod cert, și mai mic. De fapt această viziu-
ne practic nu este dezbătută în spaţiul pu-
blic și nu mai este susţinută univoc chiar de 
acei care au votat-o în parlament la 22 iulie 
2005, în particular de Partidul Comuniștilor 
al Republicii Moldova. 

Politica de Reintegrare a Ţării: 
 analiza deficienţelor 

În opinia noastră, orice politică de reinte-
grare a ţării, pentru a fi în măsură să realizeze 
obiectivele fixate, trebuie să dispună de un 
set de elemente indispensabile, și anume: 
viziune, strategie și mijloace de aplicare. 
Astfel, în cele ce urmează, vom analiza res-
pectivele componente, prezentând starea 
de fapt a lucrurilor și evidenţiind principale-
le lor deficienţe. 

Viziunea de Reintegrare a Ţării

Viziunea de Reintegrare a Ţării este ex-
pusă în Legea Parlamentului Republicii Mol-
dova nr. 173, din 22 iulie 2005, cu privire la 
prevederile de bază ale statutului juridic speci-
al al localităţal al localităţal al localit ilor din stâilor din stâilor din st nga Nistrului (Trans-
nistria)1, care a fost votată de 100 din 101 
deputaţi ai Parlamentului, dominat la acea 
dată de Partidul Comuniștilor. Conform 
acestei Legi, pentru realizarea politicii de 
reintegrare a Republicii Moldova, procesul 
de negocieri cu Transnistria se desfăşoară 
în vederea atingerii scopurilor de demo-
cratizare şi de demilitarizare a Transnistriei. 
Numai după îndeplinirea condiţiilor privind 
demilitarizarea, în special a celor referitoare 
la onorarea de către Federaţia Rusă a obli-
gaţiilor asumate la Summit-ul OSCE de la 
Istanbul (1999) privind evacuarea integrală, 
urgentă şi transparentă a trupelor şi arma-
mentului de pe teritoriul Republicii Moldo-
va, şi după formarea, în Transnistria, a unui 
sistem al puterii alese în mod democratic, 
procesul de negocieri se va desfăşura pen-
tru elaborarea în comun şi adoptarea Legii 
organice a Republicii Moldova cu privire la 
statutul juridic special al Transnistriei2. 

Drept bază pentru elaborarea şi adop-
tarea Legii Republicii Moldova cu privire la 
statutul juridic special al Transnistriei vor 
servi prevederile Legii din 22 iulie 2005, în 
special: 

1 Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 173, din 22 iulie 2005, cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic 
special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria), http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&langhttp://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang
=1&id=313004.

2 Condiţiile demilitarizării și democratizării regiunii transnistrene au fost stipulate expres de Parlamentul Republicii 
Moldova în Legea nr. 117, din 10 iunie 2005, cu privire la iniţiativa Ucrainei în problema reglementării conflictului 
transnistrean și la măsurile pentru democratizarea și demilitarizarea zonei transnistrene, http://lex.justice.md/index.http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=307472php?action=view&view=doc&lang=1&id=307472.
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1. În componenţa Republicii Moldova se 
va constitui unitatea teritorială auto-
nomă cu statut juridic special Trans-
nistria; 

2. Transnistria va fi parte componentă 
inalienabilă a Republicii Moldova; 

3. Organul reprezentativ al Transnistriei 
va fi Consiliul Suprem – organul su-
prem al puterii legislative al Transnis-
triei cu drept de a adopta legi de im-
portanţă locală şi alte acte normative 
în limita competenţei sale;

4. Judecătoriile, organele procuraturii, 
Direcţia Serviciului de Informaţii şi 
Securitate şi Direcţia Afacerilor Inter-
ne ale Transnistriei vor fi părţi compo-
nente ale sistemului unic de instanţe 
judecătoreşti şi ale sistemului unic de 
organe de drept ale Republicii Mol-
dova şi îşi vor desfăşura activitatea 
de înfăptuire a justiţiei, de asigura-
re a ordinii de drept şi a securităţii 
statului în baza legislaţiei Republicii 
Moldova;

5. Transnistria va avea simbolurile sale, 
care se aplică deopotrivă cu simbolu-
rile Republicii Moldova; 

6. Limbile oficiale în Transnistria vor fi lim-
ba moldovenească, în baza grafiei la-
tine, limba ucraineană şi limba rusă. 
Republica Moldova garantează funcţi-
onarea şi altor limbi pe teritoriul Trans-
nistriei; 

7. Transnistria va soluţiona de sine stătă-
tor, în interesul întregii populaţii, pro-
blemele ce ţin de dezvoltarea juridică, 
economică şi socială date în compe-
tenţa ei de Constituţia RM şi de alte 
legi ale Republicii Moldova şi de legis-
laţia Transnistriei; 

8. Transnistria va avea dreptul să stabi-
lească şi să întreţină, în modul prevă-
zut de legislaţia Republicii Moldova, 

relaţii externe în domeniile economic, 
tehnico-ştiinţific şi umanitar; 

9. Pământul, apele, subsolul, regnul ve-
getal şi cel animal, alte resurse natura-
le aflate pe teritoriul Transnistriei vor 
fi proprietatea întregului popor al Re-
publicii Moldova, constituind totodată 
baza economică a Transnistriei. 

10. Adoptarea Legii Republicii Moldova 
cu privire la statutul juridic special al 
Transnistriei va fi însoţită de adoptarea 
unui sistem de garanţii interne, care va 
fi format în baza procesului de negoci-
eri, doar după îndeplinirea condiţiilor 
de demilitarizare și democratizare a 
Transnistriei. 

Viziunea de reintegrare a ţării, expusă în 
Legea cu privire la prevederile de bază ale 
statutului juridic special al localităţilor din 
stânga Nistrului (Transnistria), nu se mai 
bucură însă de susţinerea solidară a clasei 
politice moldovenești, în particular de su-
portul celui mai mare partid de opoziţie, 
Partidul Comuniștilor, care a promovat-o și 
aprobat-o univoc în 2005. Mai mult decât 
atât, Legea dată a fost încălcată chiar de 
principalul ei promotor, Vladimir Voronin, 
Președintele de atunci al Republici Mol-
dova. La 18 martie 2009, aflat la Moscova, 
Vladimir Voronin, Președintele Republicii 
Moldova și liderul Partidului Comuniștilor, 
semnează împreună cu liderul transnis-
trean Igor Smirnov și Președintele Fede-
raţiei Ruse, Dmitri Medvedev, o Declaraţie 
Comună în care, printre altele, părţile sem-
natare au menţionat rolul stabilizator al 
actualei misiuni de pacificare din regiune, 
subliniind totodată necesitatea obiectivă
a transformării ei într-o misiune de ga-
rantare a păcii sub egida OSCE, după so-
luţionarea politică a problemei transnis-
trene. Or, acest lucru contravine flagrant cu 
prevederile Legii nr. 117, din 10 iunie 2005, 
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care stipulează condiţiile indispensabile 
pentru demilitarizarea regiunii transnis-
trene, printre care se numără și necesi-
tatea transformării treptate și depline a 
operaţiunii de pacificare existente într-un 
mecanism internaţional de observatori mi-
litari și civili, care vor acţiona cu manda-
tul OSCE, până la reglementarea deplină a 
conflictului. 

În prezent, liderul comuniștilor Vladimir 
Voronin se pronunţă deschis pentru acor-
darea regiunii transnistrene a statului de 
republică în cadrul Republicii Moldova3 și 
respinge formula de unitate teritorială au-
tonomă cu statut juridic special, așa cum 
este prevăzut în Art. 3 al Legii din 22 iulie 
2005 cu privire la prevederile de bază ale 
statutului juridic special al localităţilor din 
stânga Nistrului (Transnistria). Pe de altă 
parte, poziţia partidelor din actuală Coaliţie 
pentru o Guvernare Pro-Europeană (Parti-
dul Liberal-Democrat, Partidul Democrat 
și Partidul Liberal Reformator) nu este fără 
echivocuri. Deși oficial aceste partide se 
pronunţă pentru acordarea unei autono-
mii largi regiunii transnistrene, acest dezi-
derat nu se regăsește în Programul de Ac-
tivitate al Guvernului 2013 - 2014. Mai mult 
decât atât, ele evită să se pronunţe asupra 
condiţionălităţilor politice prevăzute de Le-
gea din 22 iulie 2005, care, conform unor 
surse neoficiale, restrâng spaţiul de ma-
nevră al Chișinăului la masa negocierilor. 
Nu este clară nici poziţia Partidului Liberal, 
rămas în afara Coaliţiei pentru Guvernare 
Pro-Europeană, și care nu o singură dată 

și-a exprimat nemulţumirea faţă de poli-
tica pașilor mici în raport cu administraţia 
de la Tiraspol iniţiată de fostul Prim-minis-
tru, Vlad Filat. 

Strategia de Reintegrare a Ţării

Legea Parlamentului Republicii Moldo-
va nr. 173, din 22 iulie 2005, cu privire la 
prevederile de bază ale statutului juridic 
special al localităţilor din stânga Nistrului 
(Transnistria) a rămas în mare parte un do-
cument declarativ, fără urmări practice. Ea 
nu a fost urmată de elaborarea unei Stra-
tegii de reintegrare a ţării care ar fi ghidat 
toate instituţiile statului și societatea în 
aplicarea prevederilor sale. Este adevărat, 
în februarie 2012 Biroul de Reintegrare 
din cadrul Cancelariei de Stat a elaborat 
proiectul Concepţiei reglementăiei reglementăiei reglement rii conflic-
tului transnistrean şi reintegrăi reintegrăi reintegr rii Republicii 
Moldova. Această concepţie urma să fie 
supusă unor dezbateri publice în martie 
aceluiași an, iar apoi aprobată de Gu-
vernul Republicii Moldova. Nici una, nici 
alta nu s-a întâmplat. Federaţia Rusă și 
administraţia transnistreană au ameninţat 
autorităţile moldovene că nu vor partici-
pa la reuniunile în formatul 5+2, în cazul 
în care această Concepţie va fi aprobată 
de Guvernul Republicii Moldova. Pentru 
a nu periclita relansarea dialogului cu 
administraţia de la Tiraspol, precum și re-
uniunile în formatul 5+2, Chișinăul a decis 
să amâne examinarea și aprobarea unui 
astfel de document.

3 Владимир Воронин: «Они просто хотят отделиться по Днестру от Украины и России», Kommersant.md, http://http://
www.kommersant.md/node/18873.
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Proiectul Concepţiei reglementăiei reglementăiei reglement rii conflic-
tului transnistrean şi reintegrăi reintegrăi reintegr rii Republicii 
Moldova definește originea şi caracterul 
conflictului; reflectă importanţa reglemen-
tării acestuia; reiterează obiectivele, princi-
piile şi mecanismele reglementării politice; 
reliefează rolul măsurilor de întărire a încre-
derii al societăţii civile și comunităţii inter-
naţionale; trasează obiectivele și principiile 
politicilor de reintegrare; enunţă sursele 
de finanţare ale politicilor de reintegrare; și 
descrie cadrul instituţional şi normativ-le-
gislativ al politicii de reintegrare. Cu toate 
acestea, Concepţia respectivă nu ar fi cores-
puns necesităţilor unei politici naţionale de 
reintegrare a ţării, deoarece aceasta are un 
caracter declarativ. Ea nu conţine o analiză 
SWOT a situaţiei politice și social-econo-
mice din regiunea transnistreană. Nu re-
flectă principalele provocări, ameninţări și 
oportunităţi ale reglementării și reintegră-
rii. Nu face o evaluare a potenţialelor costuri 
ale reglementării și reintegrării, iar sursele 
de finanţare sunt niște declaraţii de intenţii. 
Documentul nu conţine indicatori de pro-
gres. Nu evaluează posibilul impact al regle-
mentării și reintegrării. Iar responsabilităţile 
de coordonare și implementare a politicii 
de reintegrare a ţării sunt formulate în ter-
meni generali. Pe deasupra la toate, proiec-
tul Concepţiei nu conţine un plan de acţiuni 
care ar fi angajat toate instituţiile guverna-
mentale în implementarea ei. 

Mijloacele Politicii de Reintegrare 

Mijloacele politicii de reintegrare a ţării 
sunt fie insuficient dezvoltate, fie practic nu 
există de loc. Este adevărat că, actualmente, 
Guvernul Republicii Moldova dispune de un 
set de instrumente instituţionale pentru im-
plementarea politicii de reintegrare a ţării, 
și anume: 

1. Comisia guvernamentală pentru reinte-
grarea ţării, care asigură și coordonea-rii, care asigură și coordonea-rii
ză promovarea de către toate institu-
ţiile naţionale ale Republicii Moldova a 
unei politici unice în domeniul reinte-
grării ţării;

2. Viceprim-ministrul pentru reintegrare
responsabil de realizarea politicilor 
în acest domeniu. El are statut de re-
prezentant politic în reglementarea 
transnistreană din partea autorităţilor 
constituţionale de la Chişinău, con-
duce delegaţiile Republicii Moldova 
în procesul de negocieri pentru so-
luţionarea diferendului transnistrean, 
inclusiv la rundele oficiale de nego-
cieri în formatul „5+2”;

3. Biroul pentru reintegrare al Cancelariei 
de Stat, cu statut de Direcţie generală, 
responsabil de realizarea politicilor în 
domeniul reintegrării ţării; 

4. Grupurile de lucru sectoriale4 mandatate 
să contribuie la întărirea încrederii și 
securităţii între ambele maluri ale Nis-

4 Până în prezent au fost create 13 grupuri de lucru: pentru economie şi comerţ (subgrupul de lucru pe probleme 
bancare); pentru agricultură şi ocrotirea mediului; pentru transportul auto şi infrastructura drumurilor; pentru 
asigurarea funcţionării normale a căii ferate; pentru actele de stare civilă şi documentarea populaţiei; pentru 
demilitarizare şi întărirea securităţii; pe probleme sociale şi ajutor umanitar; pentru ocrotirea sănătăţii; pentru educaţie; 
pentru colaborarea organelor în combaterea crimei organizate; pentru telecomunicaţii şi servicii poştale; pe probleme 
vamale.
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trului în contextul soluţionării proble-
mei transnistrene și acordarea asis-
tenţei sociale populaţiei localităţilor 
din regiunea transnistreană. 

Aceste instituţii însă suferă de o serie de 
deficienţe structurale, care le subminează 
eficienţa activităţii lor, transformându-le în 
niște forme butaforice, fără conţinut. Astfel, 
Comisia guvernamentală pentru rein-
tegrarea ţării coordonează o politică de 
reintegrare practic inexistentă, fără stra-
tegie și fără un plan consolidat de acţiuni, 
care să canalizeze atenţia, eforturile și re-
sursele autorităţilor centrale ţi locale. În 
consecinţă, reuniunile ei se limitează în 
general la informarea instituţiilor despre ul-
timele evoluţii de la masa negocierilor, din 
zona de securitate și din cadrul grupurilor 
sectoriale de lucru, iar deciziile luate sunt 
mai degrabă de ordin tactic ce au ca scop 
coordonarea unor poziţii, atitudini, acţiuni 
legate de situaţia curentă. 

La rândul său, Viceprim-ministrul pen-
tru reintegrare nu dispune de pârghiile 
necesare pentru realizarea politicilor de 
reintegrare, care există aproape exclusiv 
la nivelul discursului public și mai deloc 
la nivelul unor documente programatice 
aprobate de ministere, Guvern sau Parla-
ment. Deși reintegrarea ţării este o priori-
tate majoră a activităţii lor, ministrele nu 
au dezvoltate planuri de reintegrare sec-
toriale, în cazul în care aceasta s-ar întâm-
pla în următorii 10 ani. Din lipsa resurselor 
financiare pentru implementarea măsuri-
lor de încredere, despre care vorbesc atât 
de mult autorităţile centrale, acestea sunt 
lăsate de Guvern aproape în totalitate pe 
seama partenerilor europeni, care de alt-
fel le finanţează aproape exclusiv. Mai mut 
decât atât, negocierile politice în formatul 
5+2 și dialogul cu administraţia de la Tiras-
pol ocupă cea mai mare parte a timpului 

viceprim-ministrului pentru reintegrare, viceprim-ministrului pentru reintegrare, v care 
este, în primul rând, negociatorul-șef al 
Chișinăului la masa negocierilor în forma-
tul 5+2. Or, acest fapt nu-i permite să se 
concentreze deplin pe elaborarea și apli-
carea politicilor de reintegrare, care nu ar 
depinde de voinţa Tiraspolului. De altfel, 
în opinia noastră, dubla sa postură, de ne-
gociator-șef și principalul responsabil de 
realizarea politicilor de reintegrare, poate 
limita libertatea sa de acţiune pe această 
din urmă dimensiune. 

Biroul pentru reintegrare al Cancela-
riei de Stat, mandatat să asiste viceprim-
ministrul pentru reintegrare în procesul re-
glementării politice și la implementarea po-
liticilor de reintegrare a ţării, nu dispune de 
capacităţile instituţionale pentru îndeplini-
rea acestor sarcini. Din cei 13 membri ai Bi-
roului, 6 sunt tineri cu experienţă incipientă 
în domeniu, iar alţii 2 se ocupă nemijlocit 
de activitatea Comisiei Unificate de Con-
trol (CUC), responsabilă de implementarea 
Acordului cu privire la principiile de regle-
mentare paşnică a conflictului armat din re-
giunea transnistreană a Republicii Moldova, 
semnat de Republica Moldova şi Federaţia 
Rusă la 21 iulie 1992. În plus, Biroul are insu-
ficientă expertiză pentru elaborarea strate-
giilor, politicilor, planurilor şi mecanismelor 
de reglementare și reintegrare.

Cât privește Grupurile de lucru sec-
toriale, autorităţile de la Chișinăul nu au 
propriile planuri de acţiuni pro-active pe 
termen mediu, care ar îndrepta activitatea 
acestora în direcţia creării premizelor obiec-
tive pentru construirea unor spaţii unice 
între ambele maluri ale Nistrului econo-
mic, de transport, educaţional, comer-
cial, social, turistic, vamal etc. Ca rezultat, 
agendele de lucru ale acestora sunt reacti-
ve, circumstanţiale, spontane, fără aborda-
re sistemică și sabotate adesea de subiec-
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te conflictuale impuse de administraţia de 
la Tiraspol. 

Mai mult decât atât, Republica Moldova 
nu are propriul plan de promovare a măsu-
rilor de încredere între ambele maluri ale 
Nistrului; nu a evaluat până în prezent cos-
turile reintegrării sale, iar resursele bugeta-
re acordate pentru acest scop sunt mizere
în raport cu obiectivul propus. Pentru anul 
2013, Guvernul Republicii Moldova a alocat 
aproximativ 15 milioane MDL (circa 850 mii 
Euro) pentru activităţi de reintegrare, fiind 
cheltuite aproape în întregime pentru mici 
proiecte de dezvoltare socio-economică a 
localităţile din zona de securitate, aflate sub 
jurisdicţia autorităţilor centrale de la Chișinău. 
În același timp, măsurile de încredere la nive-
lele societăţii civile, autorităţilor locale, comu-
nităţii de afaceri, mediului academic etc. nu 
sunt acoperite de resursele bugetare.

Recomandări 

Miza aproape exclusivă pe reglementa-
rea politică în formatului de negocieri 5+2 și 
promovarea măsurilor de încredere nu este 
suficientă pentru pregătirea ţării pentru o 
eventuală reintegrare a regiunii transnistre-
ne. Republică Moldova are nevoie urgent de 
elaborarea și punerea în aplicare a unei poli-
tici credibile de reintegrare pe termen mediu 
și lung, care ar fixa obiectivele, ar trasa sarci-

nile, ar stabili responsabilităţile, ar mobiliza 
resursele financiare și ar lansa o comunicare 
activă cu societatea de pe ambele maluri ale 
Nistrului. În acest context, considerăm opor-
tun să facem următoarele recomandări:

1. Reconfirmarea sprijinului politic, de că-
tre toate partidele parlamentare, pen-
tru principiile reglementării politice 
stipulate de Legea Parlamentului Repu-
blicii Moldova nr. 173, din 22 iulie 2005, 
cu privire la prevederile de bază ale sta-
tutului juridic special al localităţtutului juridic special al localităţtutului juridic special al localit ilor din 
stâstâst nga Nistrului (Transnistria)5;

2. Elaborarea unei Strategii de reinte-
grare a ţării care ar ghida toate in-
stituţiile statului și societatea în pro-
cesul de aplicare a prevederilor sale. 
Aceasta ar urma să conţină analiza 
SWOT a situaţiei politice și social-eco-
nomice din regiunea transnistreană; 
să reflecte principalele provocări, ame-
ninţări și oportunităţi ale reglementă-
rii și reintegrării; să stabilească exact 
sursele de finanţare; să evalueze po-
sibilul impact al reintegrării; să for-
muleze expres mecanismele de coor-
donare și implementare a politicii de 
reintegrare a ţării;

3. Aprobarea unui plan de acţiuni care ar 
angaja toate instituţiile guvernamen-
tale în implementarea Strategiei de 
reintegrare. Planul de acţiuni ar urma 
să stabilească indicatori concreţi de 
progres și să fixeze responsabilităţile 
ce revin fiecărei instituţii implicate;

5 Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 173, din 22 iulie 2005, cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic 
special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria), http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&langhttp://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang
=1&id=313004.
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4. Ministerele ar urma să elaboreze poli-
tici sectoriale de reintegrare pe termen 
mediu și lung, care ar formula obiec-
tivele, acţiunile de realizare, ar evalua 
costurile și ar identifica resursele de 
finanţare; 

5. Grupurile de lucru sectoriale de la 
Chișinău ar urma să elaboreze proprii-
le planuri de acţiuni pro-active, care ar 
canaliza activitatea acestora în direcţia 
creării premizelor obiective pentru con-
struirea unor spaţii unice între ambe-
le maluri ale Nistrului economic, de 
transport, educaţional, comercial, so-
cial, turistic, vamal etc.; 

6 Unificarea Germaniei a costat bugetul german 1.3 trilioane Euro, dintre care 185 miliarde Euro au fost colectaţi de la 
germani în baza „taxei de solidaritate”, introdusă de Guvernul Germaniei în 1991. La rândul ei, Coreea de Sud a creat în 
2012 Fondul pentru unificarea ţării, care va acumula resurse financiare din fondurile guvernamentale și donaţiile private. 
În Coreea Fondul coreean pentru unificare este văzut, în primul rând, ca un simbol al pregătirilor pentru reunificarea 
ţării, precum și ca un efort de mobilizare a societăţii pentru susţinerea politicii de reunificare. 

6. Ministerul de Finanţe în colaborare cu 
ministerele de resort ar urma să evalu-
eze potenţialele costuri ale reintegră-
rii și să propună opţiuni/instrumente 
concrete de finanţare. În acest context, 
merită să fie analizată experienţele 
Germaniei și Coreei de Sud de finanţare 
a unificării și, respectiv, a politicii de re-
unificare6. 
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credibile şi eficiente.

Friedrich-Ebert-Stiftung (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. 
Friedrich-Ebert-Stiftung activează în Republica Moldova din octombrie 2002.

V I C T O R  C H I R I L Ă  este director executiv al Asociaţiei pentru 
Politică Externă. A absolvit Universitatea  „A. I. Cuza” din Iaşi și 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrare Publică din 
Bucureşti. A activat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în 
perioada 1996 - 2006. În perioada 2006 - 2007, a făcut studii de 
Masterat în Politici Publice Europene la Universitatea Edinburgh 
din Scoţia, Marea Britanie. Din august 2007 activează la Asociaţia 
pentru Politică Externă. Specializat în relații internaționale şi studii 
europene. Este autor al mai multor analize și studii de politică 
externă și integrare europeană. 




