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Evoluţii în Politica Externă a Republicii Moldova la începutul anului 2010 
 

 

*Transcriptul emisiunii radiofonice, din 07 martie 2010, 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. Începerea discuţiilor în vederea reluării negocierilor privind soluţionarea problematicii 

transnistrene în formatul 5 plus 2 

2. Aplicarea Acordului de Mic Trafic la Frontieră dintre R. Moldova şi România 

3. Discuţii privind liberalizarea regimului de vize cu UE 

 

 

Corneliu RUSNAC, moderator IMEDIA: Bună ziua stimaţi ascultători! Sunt Corneliu Rusnac şi vreau 

să vă anunţ că începând de astăzi reluăm seria de emisiuni consacrate problemelor de politică externă, 

întrerupte la sfârşitul anului trecut. Vă reamintim că aceste emisiuni sunt realizate cu suportul Asociaţiei 

pentru Politică Externă şi finanţate de Fundaţia Friedrich Ebert. Astăzi vom discuta despre ultimele 

evoluţii în problema transnistreană, despre modul de aplicare în practică a Acordului de Mic Trafic la 

Frontiera moldo-română, Acord intrat în vigoare zilele trecute şi despre vizita Misiunii Comisiei 

Europene la Chişinău, care a purtat discuţii cu autorităţile moldovene pe problema liberalizării regimului 

de vize cu ţările europene.  

 

Invitaţii noştri de astăzi sunt Dl Radu Vrabie de la Asociaţia pentru Politică Externă şi Dl Vlad Lupan, 

expert independent. Dl Vrabie, Dl Lupan, bună ziua şi bine aţi venit la emisiunea noastră!  

 

Aşadar, să trecem la primul subiect al discuţiei noastre. Pe 1, 2 martie, la Viena, în Austria au avut loc 

consultări în problema transnistreană în formatul 5 plus 2. După cum se ştie din acest format fac parte 

Chişinăul şi Tiraspolul ca părţi implicate în conflict, Rusia, Ucraina şi OSCE ca mediatori, şi SUA şi UE 

ca observatori. Revenit la Chişinău de la aceste consultări, Vicepremierul Victor Osipov, responsabil de 

reglementarea conflictului transnistrean în cadrul Guvernului R. Moldova, a anunţat că negocierile 

oficiale pe marginea reglementării transnistrene întrerupte încă în 2006 ar putea fi reluate până la sfârşitul 

anului curent. Între timp ar trebui însă să mai urmeze încă trei consultări de genul celor de la Viena în 

mai, iulie şi octombrie. Dl Vrabie de ce ar fi nevoie de consultări prealabile pentru a relua negocierile? 

Dacă ne amintim bine, în 2005 când a fost stabilit formatul 5 plus 2 tratativele au fost reluate destul de 

repede. Şi ce şanse există ca negocierile să fie totuşi reluate încă în acest an? 
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1. Începerea discuţiilor în vederea reluării negocierilor privind soluţionarea problematicii 

transnistrene în formatul 5 plus 2 

 

Radu VRABIE, Asociaţia pentru Politică Externă: Trebuie de menţionat faptul că atunci când vrem 

ca un format de negocieri să lucreze trebuie ca toate părţile implicate în acest format să fie interesate în 

asta. Din păcate, am văzut pe parcursul ultimilor ani că administraţia de la Tiraspol nu este interesată în 

negocieri decât doar în celea care ar putea să le aducă un anumit suport financiar din partea diferiţilor 

actori, şi aici nu este important dacă sunt bani ruseşti sau europeni. De aceia, cred că administraţia de la 

Tiraspol încearcă să obţină un preţ cât mai mare din revenirea la formatul oficial 5 plus 2, de aceia 

probabil este şi această tărăgănare în timp prin anumite negocieri neformale. Într-un fel administraţia de 

la Tiraspol mizează ca în această perioadă de timp să găsească anumite lacune în politica promovată de 

Chişinău pentru a creşte şi mai mult preţul, ori pentru a bloca începerea acestor negocieri sau a le amâna 

la maxim posibil.  

 

Corneliu RUSNAC: Dl Lupan? 

 

Vlad LUPAN, expert independent: Negocierile prealabile sunt un semn de dialog, de discuţii după o 

perioadă extinsă de lipsă de negocieri într-un format cum este 5 plus 2. Dacă ne amintim foarte bine de 

perioada anului 2008-2009, perioada electorală pentru R. Moldova, Partidul Comunist a plecat de la 

aceste negocieri, atunci când a acceptat să se întâlnească, în primul rând, cu Smirnov în decembrie a 

anului 2008, iar la această întâlnire a semnat un document prin care practic a acceptat plecarea temporară 

din formatul 5 plus 2 pentru a accepta un alt format, 2 plus 1, Chişinău, Tiraspol plus Moscova, fapt care 

s-a şi produs, o întâlnire care s-a produs în acest format 2 plus 1 în martie 2009 înainte de alegerile din R. 

Moldova. Documentele semnate acolo au demonstrat destul de clar că guvernarea anterioară plecase de la 

abordarea în pachet a soluţionării problemei transnistrene. Până la urmă au acceptat şi o serie de cedări pe 

subiectul retragerii trupelor ruse practic acceptând o staţionare a trupelor ruse pe o perioadă nelimitată de 

timp în R. Moldova, ca ulterior să survină alegerile şi înţelegerile semnate cu conducerea PCRM să 

devină mai puţin relevantă în contextul general. Astfel, chiar dacă în perioadele 2005-2008 nu am văzut 

progrese în formatul 5 plus 2, după care am văzut o plecare de la formatul 5 plus 2 am ajuns în situaţia în 

care în anul 2009, marcat de alegeri, nu s-au produs lucruri foarte serioase, nu s-au produs efecte foarte 

serioase pe acest teren şi iată la sfârşitul anului odată cu numirea noului responsabil de problematica 

soluţionării transnistrene în noul Guvern al R. Moldova, Guvern al Alianţei pentru Integrare Europeană 

aceste eforturi sunt reluate şi practic am văzut că la sfârşitul anului trecut, în 2009, s-au înţeles toate 

părţile implicate în formatul 5 plus 2 să revină în acest format pentru a discuta posibilitatea reluării 

negocierilor oficiale. Ceia ce s-a produs până acum sunt negocieri neformale, discuţii neformale pe 

marginea acestui proces. Iată vedem că întrevederea de la Viena spune că se va reveni la negocieri 

oficiale în formatul 5 plus 2. Deci, ceia ce a fost până acum nu au fost negocieri. Astfel, pentru ca să 

pregăteşti negocierile este nevoie să stabileşti anumite reguli şi să creezi anumite condiţii. Aceste condiţii 

se pare că au fost create printr-o atitudine mai maleabilă din partea Federaţiei Ruse vis-a-vis de noua 

guvernare, cel puţin le dă o şansă să vadă cum vor acţiona ei pe problematica transnistreană, asta deloc 

nu înseamnă că autorităţile de la Kremlin sunt bine dispuse faţă de Chişinău. Ele mai repede testează 

terenul prin intermediul acestor acţiuni, iar pe de altă parte evident actorii internaţionali care au fost 
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exclusiv din formatul 5 plus 2 prin acele plecări ale Chişinăului în formatul 2 plus 1; ar fi vrut, evident, 

să revină în formatul 5 plus 2 unde cel puţin au un glas de spus. Din punct de vedere a eficienţei eu cred 

că acest format nu va produce progrese serioase în soluţionarea conflictului transnistrean. El este mai 

degrabă un format tactic, format în care trebuie să continue negocieri pe o serie de subiecte importante, 

dar care nu vor duce la o soluţionare imediată a conflictului şi nici o soluţionare care s-ar produce într-o 

perioadă scurtă sau medie de timp.  

 

Radu VRABIE: În continuare a ceia ce spus Dl Lupan eu am încercat şi încerc să înţeleg poziţia 

Tiraspolului care chiar dacă este susţinută şi dictată de către Moscova, în mare parte un anumit joc 

propriu. Dacă observăm regiunea transnistreană intră într-un şir lung de alegeri. În martie vor fi alegerile 

locale, în decembrie vor fi alegerile parlamentare, după aia în 2011 vor fi alegeri prezidenţiale. Nu cred 

că administraţia actuală de la Tiraspol ar încerca să se apropie de malul drept, de Chişinău oficial pentru 

că asta va fi speculat de către oponenţii lor. Oricine în perioada aceasta va încerca să se apropie cumva de 

Chişinău vor fi imediat taxaţi de către partea opusă şi de aceia eu mă aştept ca Tiraspolul să joace acel joc 

pe care l-au jucat ultimii ani, la un moment dat să găsească un pretext prin care să se retragă de la 

negocieri invocând varii motive în acest sens. Sper că acest lucru nu se va întâmpla şi vom avea suport şi 

din partea UE şi sper că mai sunt forţe la Tiraspol care îţi doresc o schimbare a situaţiei. Astea ar fi 

previziunile mele privind cum va evolua procesul de negociere în următorii doi ani.   

 

Vlad LUPAN: Aş vrea să mai subliniez, într-adevăr atitudinea Moscovei şi Tiraspol-uluişi faptul că ei 

intră în alegeri şi că au interesele lor este demonstrată prin două declaraţii ale Ministerului de Externe a 

Federaţiei Ruse. Dacă urmărim cu atenţie comunicările acestui minister, de fapt, putem să ne dăm foarte 

bine seama care sunt intenţiile lor. Unu, pe data de 3 martie Ministerul de Externe face o foarte scurtă 

declaraţie pe marginea acestor întrevederi care este diferită de declaraţiile apărute în presa din R. 

Moldova, nu foarte diferite dar există o mică diferenţă care un cititor al declaraţiilor de la Ministerul de 

Externe Rus, bazându-ne pe experienţa sovietică ar trebui să ia în consideraţie. Nuanţele foarte mult 

contează. În partea a doua a acestui comunicat este inclus un cuvânt foarte interesant: „participanţii la 

întrevedere au discutat perspectivele posibilităţii reluării negocierilor”, deci nici măcar nu se discută din 

punct de vedere a Federaţiei Ruse reluarea negocierilor dar, perspectivele posibilităţilor. Deci este o 

condiţionare dublă.  

 

Corneliu RUSNAC: Mulţi experţi consideră că o piedică importantă în rezolvarea problemei 

transnistrene este prezenţa militară rusească în regiunea nistreană. După ce România şi-a anunţat intenţia 

de a instala elemente ale scutului american antirachetă ce şanse mai există ca Moscova să-şi retragă într-

un viitor previzibil trupele din regiunea de Est a R. Moldova. Dl Lupan? 

 

Vlad LUPAN: Eu cred că există o legătură directă dintre aceste evenimente. Pur şi simplu interesul 

Federaţiei Ruse în soluţionarea conflictului transnistrean este constant şi nu se schimbă de la prezenţa sau 

absenţa scuturilor. Până acum scut nu a fost şi Federaţia Rusă oricum nu si-a retras trupele. Este clar că 

scutul nu a prezentat şi nu prezintă acel impediment în vederea retragerii trupelor ruse, unu. Al doilea 

element la care trebuie să ne gândim foarte atent este nu atât prezenţa fizică doar a trupelor ruse în R. 

Moldova, cât prezenta trupelor ruse unu, doi, prezenţa  unor cantităţi încă mari de muniţii, peste 
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aproximativ 20 de mii de tone încă mai rămân pe teritoriul R. Moldova prezentând un risc de securitate şi 

un risc ecologic în continuare, şi elementul trei este că deşi numărul trupelor ruse a scăzut semnificativ 

până în anul 2010, avem acum peste 1500 de ostaşi, deci în esenţă s-ar putea să nu fie mult dar, în 

realitate trebuie să ne amintim foarte bine că o bună parte din cei care au fost membri ai armatei sovietice 

şi ulterior ai armatei ruse se află acum, o bună parte, în rândurile ofiţerimii aşa-numitei armate 

transnistrene. Deci prezenţa militară rusească este una atât directă cât şi indirectă chiar dacă ei nu au 

oarecum o afiliere directă şi o responsabilitate directă faţă de Moscova. Astfel, retragerea trupelor ruse 

trebuie să fie tratată în contextul mai larg al necesităţii demilitarizării regiunii de est a R. Moldova. Nu a 

R: Moldova ca stat dar, a regiunii de est.  Iată acest suport militar al regimului de la Tiraspol s-ar putea să 

reducă şi impertinenţa acestui regim. Sigur că este un deziderat mai mult realist decât practic pentru că 

este destul de dificil să atingi asemenea rezultate fără o implicare internaţională pe scară largă şi fără o 

susţinere serioasă în negocieri pe problema respectivă, nu formatul 5 plus doi care nu va da niciodată nici 

un rezulta pentru că există şi drept de veto. Elementar acelaşi Tiraspol va pune un drept de veto pe 

dezmembrarea armatei sale. Deci, nu putem să ne aşteptăm de la formatul 5 plus 2 să aducă rezultate în 

vederea soluţionării conflictului. În ce priveşte scutul nemijlocit, aşa cum ziceam, nu este un subiect 

esenţial important. Ceia ce este important pentru noi ca să înţelegem este că nu putem să ne aşteptăm ca 

scutul să nu trezească interes. Vorbim de interes: „gata a apărut scutul noi nu ne mai retragem”, nu. 

Interes înseamnă un singur lucru: activizarea unor agenţii secrete, militare pe teritoriul Transnistrean 

pentru că au acces mai liber în R. Moldova, iar R. Moldova are un acces relativ liber în România. Atunci 

când cineva spune că: „iată gata din cauza scutului se va întâmpla ceva rău în R. Moldova”, nu poate fi în 

principiu mai rău decât acum pentru că la război nu putem să ne aşteptă, el nu se va întâmpla. După ce 

Federaţia Rusă a avut cazul Georgiei ea nu va îndrăzni în perioada imediat următoare să mai creeze o 

asemenea problemă. Iar din punct de vedere că vor mişuna agenţi străini pe teritoriu R. Moldova, haideţi 

să  fim serioşi. Pentru asta trebuie să ai capacităţi, să-ţi închipui că nu lucrează nici un serviciu din altă 

ţară.  

 

Corneliu RUSNAC: Dl Vrabie? 

 

Radu VRABIE:  Foarte scurt. Scutur antirachetă este doar un pretext care va fi utilizat. El era să aibă un 

impact negativ doar în cazul când trupele ruseşti erai să fie în marş spre Moscova şi iată atunci era 

anunţul si se întorceau înapoi. În cazul în care ei staţionează nu văd motiv serios. Sunt doar speculaţii 

care sunt utilizate în scopuri politice. Ceia ce pe mine m-a deranjat foarte mult a fost poziţia unor partide 

politice din Chişinău care au luat poziţie mai înainte decât Ministerul de Externe rus. Dacă Chişinău, sau 

partidele politice din Chişinău nu discutau despre această problemă, nu invocau acest aşa-zis pericol 

pentru R. Moldova puteam să salvăm timp şi să nu dăm apă la moara propagandei de la Tiraspol. Prin 

aceste acţiuni că R. Moldova ar fi o linie de front, că R. Moldova ar mai fi în centrul unui război nu ştiu 

de care, doar s-a turnat apă la moara propagandei de la Tiraspol. A fost nevoie ca Chişinăul să aibă o 

reacţie oficială, s-au trezit o mulţime de speculaţii. Eu cred că în momentul în care noi suntem o ţară 

neutră noi nu trebuie să comentăm nici o decizie militară a nici uneia din părţi pentru că la drept vorbind 

cum va fi acest scut antiaerian în România aşa există şi bază militară, cam la aceiaşi distanţă în 

Sevastopol. Trebuie să fim consecvenţi. Ori comentăm şi acuzăm toate părţile care fac schimb de trupe 

peste tot în lume ori nu luăm nici o decizie pentru că a fi ţară neutră înseamnă că nu trebuie să comentăm 
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nimic. Nu am văzut nici un comentariu al austriecilor referitor la instalarea scutului antirachetă în Cehia 

sau în Polonia, nu a fost nici o reacţie a Ministerului de Externe a Elveţiei. Sunt nişte lucruri care au fost 

inventate şi aduse la nivel de scandal politic şi asta este păcat pentru noi că am irosit forţele degeaba. 

 

2. Aplicarea Acordului de Mic Trafic la Frontieră dintre R. Moldova şi România 

 

Corneliu RUSNAC: Să trecem acum la un alt subiect, la modul cum se aplică acordul de mic trafic la 

frontiera dintre R. Moldova şi România. După intrarea în vigoare a acestui acord pe 26 februarie, multă 

lume a constatat că la Chişinău, dar şi la Bucureşti, că există un şir întreg de condiţii care fac mai dificilă 

obţinerea permisului de mic trafic unei decât cea de obţinerea vizei pentru România. Ştim că Dl 

Viceministru Andrei Popov a plecat la Bucureşti pentru a discuta simplificarea formularului şi a 

condiţiilor de obţinere a permisului. Prin ce se explică aceste scăpări în procesul de aplicare pentru 

obţinerea permisului de mic trafic şi cum pot fi ele depăşite la modul practic? Dl Vrabie? 

 

Radu VRABIE: Orice acţiune în cadrul procesului nostru de integrare europeană, de relaţii cu vecinii, 

chiar în cazul rezolvării conflictului transnistrean trebuie privite ca pe un proces, nu ca pe un eveniment. 

Mi se pare că una din problemele cheie la acest  mic trafic la frontieră a fost aşteptările foarte mari. 

Relaţia noastră cu România este dominată de o serie de stereotipuri, o serie de aşteptări foarte mari, iar în 

momentul în care apar anumite probleme tehnice apar foarte multe discuţii, speculaţii despre tratamentul 

pe care îl oferă românii fraţilor de peste Prut şi etc. eu cred că ca şi orice alte acorduri, desigur că mai 

este loc pentru lucru adăugător. Dacă ambele părţi, şi Bucureşti-ul şi Chişinăul vor fi cooperante şi vor 

reuşi să discute în termeni normali, fără speculaţii şi stereotipuri cred că acest lucru în scurt timp va fi 

înlăturat, se va ajunge la o formulă comună, acceptabilă pentru ambele părţi şi sper foarte mult că în scurt 

timp această mică problemă va fi depăşită pentru că este o chestiune importantă pentru locuitorii din zona 

de frontieră, ori ei au foarte multe legături cu România. Deseori relaţiile din populaţia din Ungheni şi cea 

din Iaşi este mai apropiată decât dintre Ungheni şi Chişinău dat fiind distanţa dintre ele.  

 

Corneliu RUSNAC: Dl Lupan? 

 

Vlad LUPAN: Relaţiile în zona de frontieră sunt în primul rând în interesul cetăţenilor R. Moldova, nu a 

României atât de mult. Sunt şi în interesul României, este zona economică din Ungheni, evident este mai 

interesant să lucrezi într-o zonă economică mai apropiată, în special dacă ai posibilităţi de conlucrare. 

Deci, trebuie să înţelegem că interesul primar, sau beneficiarul acestui acord este în primul rând 

cetăţeanul simplu din R. Moldova. Introducerea unor condiţii prin care cetăţeanul R. Moldova trebuie să 

găsească o invitaţie pentru ca să călătorească în acolo evident că nu creează facilităţi în acest sens. Pe de 

altă parte trebuie să înţelegem foarte corect ce înseamnă prevederile acestui acord şi ce înseamnă 

călătoriile în România. Asta nu înseamnă călătorii necotrolabile. Într-adevăr trebuie controlate. Aici ne 

uităm că asemenea prevederi ar trebui să fie parte a Acordului privind Micul Trafic de Frontieră. În 

documentul cadru al UE sunt indicate în manieră largă pentru ca părţile să se înţeleagă pe detalii 

documente necesare pentru probarea necesităţii invitaţiei şi aşa mai departe a cetăţenilor din regiunea de 

frontieră în ţara UE. Deja este la discreţia ambelor state care negociază acordul să stabilească care sunt 

acele documente. Se pare că aici s-a produs o situaţie, în care pe de o parte  R. Moldova a avut aşteptări 
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destul de înalte vis-a-vis de deschiderea pe care poate să o demonstreze România, pe de altă parte 

România s-a simţit oarecum constrânsă de prevederile Acordului Cadru al UE în ce priveşte necesitatea 

stabilirii anumitor documente concrete care să permită intrarea pe teritoriu şi astfel, se pare că s-a produs 

un eveniment birocratic clasic ca atunci când democraţia impune mai multe reguli decât sunt necesare.  

 

Corneliu RUSNAC: Totuşi se pare că aceste mici obstacole ar putea fi depăşite mai ales că şi o 

delegaţie de la Chişinău a plecat la Bucureşti. Mai ales că pare să existe deschidere şi din partea Dl 

Premier al României, Emil Boc… 

 

Vlad LUPAN:  …este adevărat în esenţă, ceia ce discutăm noi acum este o mică problemă care a apărut 

mai mult sau mai puţin întâmplător şi care poate să apară pe diverse alte domenii pentru că aşa se 

întâmplă. Problema este următoarea: aşteptările populaţiei erau înalte, se presupunea că intrarea va fi în 

genere liberă din partea populaţiei. Populaţia nu cunoştea detaliile. Respectiv acum apariţia acestor 

documente afectează în primul rând cetăţenii. Respectiv cetăţenii sunt îngrijoraţi de o asemenea evoluţie 

şi evident că are un impact asupra cetăţeanului. Însă sunt nişte probleme pentru care este nevoie de 

clarificare şi sunt probleme rezolvabile.  

 

Radu VRABIE: Avem exemple şi în alte ţări. Adică eu cred că în orice moment se poate de rezolvat în 

spirit european. Este adevărat că unii cetăţeni moldoveni au făcut o imagine proastă R. Moldova. Din 

câte înţeleg va fi o declaraţie că pe răspundere proprie vor merge în România pe sectorul asta de 30 de 

km. am foarte mari îndoieli că mulţi dintre cetăţeni vor respecta acest spaţiu. Ori, nimerind pe teritoriul 

României poţi mult mai uşor să pătrunzi în spaţiul Shengen. Avem deja precedente nereuşite. Din cauza 

asta cred că existe anumite rezerve din partea autorităţilor române în cum vor gestiona acest lucru. Dar 

există acest mic trafic la frontieră între Polonia şi Ucraina. Nu am auzit multe scandaluri, deci există o 

metodă europeană cum de implementat acest lucru şi în condiţiile în care Guvernul de la Chişinău nu mai 

critică tot ce vine de la Bucureşti eu cred că se va găsi o soluţie utilă şi acceptabilă pentru ambele părţi.  

 

Vlad LUPAN:  Problema chiar şi depăşirii a celor 30 de km, nu asta ar trebui să fie îngrijorarea. Probabil 

ar trebui să fie îngrijorarea în ce priveşte controlul migraţiunii.  

 

Radu VRABIE: Problema mare a UE nu este că avem ţări nu ne vor şi care ne vor. Este o luptă dintre 

Ministerul de Externe dintr-o ţară şi Ministerul de Interne. Ministerul de Externe este deseori deschis 

pentru a avansa în procesul de abolire a regimului de vize, iar Ministerul de Interne este împotrivă. Ori el 

se confruntă cu anumite probleme, are anumite statistici pe care le invocă de fiecare dată. De asta am se 

menţionat imaginea R. Moldova. S-a creat o imagine din păcate, iar noi trebuie să lucrăm la reparaţia 

acestei imagini.  

 

Vlad LUPAN:  Eu cred că trebuie să lucrăm acasă şi ulterior pe externe.  
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3. Discuţii privind liberalizarea regimului de vize cu UE 

 

Corneliu RUSNAC: Să vorbim acum puţin şi despre vizita de documentare a Comisiei Europene din 1,2 

martie care a purtat discuţii în problema liberalizării regimului de vize cu autorităţile moldovene. Ce ar 

trebui să întreprindă R. Moldova pentru a obţine regim liberalizat de vize cu ţările UE? Dl Vrabie ? 

 

Radu VRABIE: Iarăşi, probabil o să ne repetăm dar, integrarea europeană nu este o chestiune de politică 

externă. În mare parte integrarea europeană este o chestiune de politică internă. De acele procese prin 

care trebuie să trecem, criterii care trebuie îndeplinite. Iarăşi, integrarea europeană este un proces. 

Liberalizarea regimului de vize iar-i este un proces, nu este un eveniment. Nu trebuie să semnăm 

documente ca după aia să nu le putem îndeplini, precum a fost Planul de Acţiuni R. Moldova-UE. Sunt o 

serie de chestiuni tehnice. Probabil specialişti în domeniu din cadrul Ministerului de Externe sau din 

cadrul Ministerelor de Resort le cunosc bine. Deci, în primul rând pentru a nu pune căruţa înaintea cailor 

trebuie să facem toate lucrurile ce sunt necesare pe interior. Aici mă refer la calitatea paşapoartelor 

biometrice, la înzestrarea cu camere şi toate resursele necesare la vămile care sunt pe teritoriul R. 

Moldova, controlul asupra migraţiei, controlul asupra porţiunii de hotar pe care nu îl controlăm acum cu 

Transnistria. Deci, sunt o serie de prevederi pe care trebuie să le îndeplinim, iar după aia va fi mult mai 

uşor să facem lobby pentru noi în capitalele europene, să apelăm la prietenii Moldovei din cadrul UE. 

Atâta timp cât nu facem acest lucru şi suntem restanţieri şi avem probleme cu exportul de carne, a 

anumitor produse.. şi nu facem tema de acasă va fi foarte greu să ne ajute chiar şi acei prieteni are îi 

avem în UE.   

 

Corneliu RUSNAC: Dl Lupan? 

 

Vlad LUPAN: Este o temă care într-adevăr este de interes pentru cetăţeanul de rând. Când cetăţeanul R. 

Moldova poate să intre în UE fără vize? Evident că populaţia este interesată pentru nu pentru că toată 

populaţia R. Moldova ar dori să părăsească ţara şi să rămână ţara fără oameni dar, pentru că au 

posibilitatea de a pleca la munci sezoniere sau pentru ca să-şi viziteze liber rudele, să se simtă liberi. Asta 

este ideea de fapt. Deci, în momentul în care discutăm liberalizarea regimului de vize, care este un 

subiect pe care şi la dorit administraţia anterioară, administraţia comunistă, vedem că acest dialog începe 

acum odată cu instaurarea Alianţei pentru Integrare Europeană. Este un semnal foarte clar din partea UE 

că suntem gata să începem o discuţie în ce priveşte liberalizarea regimului de vize, însă această discuţie 

trebuie obligatoriu să însemne nu doar aşezat la masă din partea Chişinăului şi Bruxelles-ului şi iată vom 

discuta şi vom intra. Nu, şi asta nu este o decizie politică. Deci, cetăţeanul de rând trebuie să înţeleagă că 

Guvernul, autorităţile, Alianţa pentru Integrare Europeană trebuie să implementeze o serie de schimbări 

în R. Moldova pentru ca cetăţeanului să-i fie permis să intre în UE.  

 

Şi, am auzit de mai multe ori afirmaţii, din diverse surse că ar fi bine ca R. Moldova să intre pe făgaşul 

UE odată cu Balcanii de Vest. Desigur nu se are în vedere intrarea în acest pachet. Se are în vedere 

intrarea pe aceiaşi manieră de cooperare dintre UE şi Balcanii de Vest. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta 

înseamnă că în R. Moldova autorităţile să negocieze cu UE în cadrul acestor discuţii despre viză o foaie 

de parcurs în ce priveşte liberalizarea regimului de viză. Şi în această foaie de parcurs să fie înscrise 
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capitolele cu acţiuni concrete, reforme concrete pe care trebuie să le îndeplinească R. Moldova pentru ca 

să obţină acest regim din partea UE. Deci pentru ca cetăţeanul R. Moldova să fie primit în UE fără viză, 

practic am văzut că în zona Balcanilor de Vest, iată chiar acum mă uit la foaia de parcurs a Serbiei, a 

Bosniei, foarte scurt putem să spunem în felul următor: 1. R. Moldova trebuie să asigure o calitate a 

documentelor care să corespundă normelor UE, 2. ca R. Moldova să asigure securitatea datelor private a 

cetăţenilor (Acesta este un subiect, de altfel, foarte serios în R. Moldova după alegerile din 5 aprilie, când 

un minister avea acces la toate datele şi se specula că le-ar fi utilizat într-o manieră negativă. Sigur astea 

sunt speculaţii atâta timp cât nu sunt probe concrete demonstrate. Dar, este o problemă care trebuie 

soluţionată) 3. Managementul integrat a frontierelor, un lucru de altfel foarte interesant, în zona 

europeană doar Norvegia are serviciu de grăniceri, Norvegia care nu este membră a UE, iar noi vrem să 

fim membri ai UE, în rest peste tot vedem poliţie de frontieră. E vorba nu doar de managementul integrat 

al frontierelor, mai adăugam şi eu e vorba şi de securizarea frontierei pe zona transnistreană. Sunt câteva 

moduri cum să securizezi frontiera pe zona transnistreană, unul dintre care ar fi printr-o cooperare a R. 

Moldova cu UE şi împreună cu UE cu Ucraina. Deja am avut exemplul EUBAM-ului, care a mers destul 

de greu însă, cel puţin a mers într-o direcţie potrivită şi trebuie să mergem şi mai departe. Trebuie să 

obţinem ce are Ucraina cu Polonia: control comun. Eventual pe frontiera  R. Moldova pe zona 

transnistreană pe teritoriul Ucrainei, iar pe nord şi sud pe teritoriul R. Moldova aşa cum, de altfel, s-a şi 

propus anterior. Mai mulţi ani în urmă au fost chiar şi zone unde se efectua contro comun dintre Ucraina 

şi R. Moldova. Cred că trebuie să revenim mai cu seamă că Ucraina, a declarat foarte clar prin noul său 

Preşedinte că doreşte integrarea europeană. Deci, haideţi să demonstrăm acest lucru.   

 

Încă un element important ar fi o serie de acţiuni în oprirea migraţiunii ilegale de către R. Moldova şi 

implementarea acelor acţiuni necesare pentru readmisia cetăţenilor săi expulzaţi din UE. Noi ştim că 

cetăţenii R. Moldova migrează câteodată ilegal în UE şi după asta sunt trimişi acasă. Noi avem deja un 

acord cu UE în ce priveşte readmisia, facilitarea vizelor şi readmiterea cetăţenilor pe teritoriul R. 

Moldova. Însă în zona Balcanilor, de exemplu, am observat că s-a atras atenţia asupra reintegrării 

cetăţenilor în spaţiul de muncă, lucru la care ar trebui, probabil, să se gândească şi autorităţile R. 

Moldova. Al treilea capitol pe foile de parcurs pe zona Balcanilor sunt ordinea publică şi securitatea. 

Cred că corupţia aici, fără surprinderea nimănui, s-ar plasa pe locul 1 dar, în acelaşi timp, ne amintim de 

combaterea traficului de persoane. În 2008 am mai sugerat şi subiectul cooperării dintre R. Moldova şi 

statele UE, în mod direct dintre Ministerele de Interne cu tot cu date (Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale), în ce priveşte persoanele date în căutare pe teritoriul R. Moldova, în ce priveşte 

paşapoartele care sunt pierdute, etc.. Deci,  sunt o serie de acţiuni ce trebuie întreprinse. Nivelul 4 ţine de 

Cooperarea externă dintre R. Moldova şi UE. Deci liberalizarea vizelor ţine de o serie de acţiuni pe care 

nu Bruxelles-ul trebuie să le întreprindă dar, R. Moldova.  

 

Corneliu RUSNAC: Spre regret timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Eu vă mulţumesc foarte 

mult pentru prezenţa la acest program. Stimaţi ascultători, eu, Corneliu Rusnac, vă reamintesc că aţi 

ascultat o emisiune de discuţii pe teme de politică externă realizată cu suportul Asociaţiei pentru Politică 

Externă şi finanţate de Fundaţia Friedrich Ebert. Pe curând!  


