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I.  ŞTIRI PE SCURT 
 

Integrare Europeană 
• Populatia Moldovei se pronunta in continuare pro UE si contra NATO. Infotag. 11.05.2010. 
• Cooperarea cu Germania reprezinta cel mai mare interes al Moldovei – Vladimir Filat. Infotag. 12.05.2010. 
• UE va sustine Moldova pe calea reformelor. Infotag. 14.05.2010. 
• UE se pronunta pentru reluarea neintirziata a negocierilor in formatul 5 plus 2. Infotag. 18.05.2010. 
• NATO discuta reformele militare in Moldova. Infotag. 20.05.2010. 
• Moldova si Elvetia au semnat un acord de facilitare a regimului de vize. Infotag. 21.05.2010. 
• Iurie Leancă a reiterat angajamentul ferm al R.Moldova în implementarea Parteneriatului Estic. Interlic. 25.05.2010. 
• Desființțțțarea posturilor reprezentanțțțților speciali UE în Moldova șșșși Caucaz. Interlic. 31.05.2010. 

 
România – Republica Moldova 
• Romania a acceptat candidatura noului ambasador al R. Moldova. Infotag. 10.05.2010. 
• Moldova şi România, în dialog economic la Chişinău. Interlic. 25.05.2010. 

 
Ucraina – Republica Moldova  
• Activitatea unor puncte de trecere, situate la frontiera moldo-ucraineană, temporar, a fost sistată. Interlic. 25.05.2010. 
• Rusia si Ucraina pledeaza pentru crearea in Moldova a unui spatiu juridic, economic si de securitate unic. Infotag. 

18.05.2010. 
 

Rusia – Republica Moldova 
• Vlad Filat s-a întâlnit ieri seara târziu cu Vladimir Putin. Info-Prim-Neo. 22.05.2010. 
• Viitorul Moldovei se afla in sfera de influenta a Rusiei – analistul politic transnistrean. Infotag. 19.02.2010. 
• Lavrov: Rusia susŃine integritatea teritorial ă a Republicii Moldova. Interlic. 27.05.2010. 
• Vizita lui Iurie Leanc ă la Moscova. Interlic. 28.05.2010. 

 
Conflictul Transnistrean 
• Victor Osipov pledează la Washington pentru reluarea negocierilor în format 5 plus 2. Interlic. 04.05.2010. 
• Deblocarea comerŃului transnistrean de către Ucraina şi Rusia este o speculaŃie, oficiali din guvernul moldovean. Info-

Prim-Neo. 13.05.2010. 
• Guvernul de la Chişinău pledează în continuare pe diminuarea factorului militar în regiunea transnistreană. Info-Prim-

Neo. 18.05.2010. 
• Luni la Astana au demarat consultarile in problema reglementarii transnistrene. Infotag. 25.05.2010. 
• Exportul Transnistriei a crescut cu 19%. Infotag. 28.05.2010. 
• Sub pretextul elementelor scutului SUA în România, Rusia îşi va permanentiza prezenŃa militar ă în Transnistria. Interlic. 

28.05.2010. 
 

II.  OPINII, COMENTARII, INTERVIURI 
• Interviu cu Iulian Fruntasu si Igor Munteanu: Rusia  - UE: ambiguităŃile şi incompatibilit ăŃile unei relaŃii politice. Radio 

Europa Liberă. 06.06.2010. 
• Kurt Fleckenstein: Conflictele îngheŃate blochează admiterea în UE. Radio Europa Liberă. 31.05.2010. 
• Interviu cu Mihai Ghimpu: Încotro Republica Moldova ? Radio Europa Liberă. 31.05.2010. 
• DeclaraŃia de la Sarajevo şi Parteneriatul estic. Radio Europa Liberă. 03.06.2010. 
• Interviu cu Vlad Lupan: Perspectivele relaŃiilor moldo-ucrainiene după DeclaraŃia de la Kiev. Radio Europa Liberă. 

21.05.2010. 
• Interviu cu Anneli Ute Gabanyi: DeclaraŃia de la Kiev - „kozaciok-ul” ruso-ucrainean contra Moldovei. Radio Europa 

Liber ă. 18.05.2010. 
• Dezacordul diplomatic al Chişinăului faŃă de declaraŃia de la Kiev. Radio Europa Liberă. 18.05.2010. 
• Dezacordul diplomatic al Chişinăului faŃă de declaraŃia de la Kiev. Radio Europa Liberă. 18.05.2010. 
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• Interviu cu Vlad Filat: Problema transnistreană nu Ńine doar de discuŃiile moldo-ruse. Radio Europa Liberă. 24.05.2010. 
• Interviu cu Oazu Nantoi, Vlad Lupan, Valentin Krîlov : Nodul gordian al reglementării transnistrene. Radio Europa 

Liber ă. 23.05.2010. 
• Interviu cu Vlad Spânu: O manifestare de forŃă a Rusiei în problema transnistreană. Radio Europa Liberă. 18.05.2010. 
• Interviu cu Vlad Filat: Am reu şit să asigurăm supravieŃuirea Ńării şi să punem bazele dezvoltării din continuare. Infotag. 

02.06.2010. 
 
 

I.  ŞTIRI PE SCURT 
 

12 mai  Prim-ministrul Vlad FILAT a avut astăzi o întrevedere cu Cancelarul Federal al 
Germaniei, Angela MERKEL, în cadrul vizitei pe care o întreprinde în această 
Ńară. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte ce Ńin de colaborarea 
bilaterală dintre cele două Ńări, posibilităŃile de aprofundare a acesteia, aspiraŃiile 
europene ale Republicii Moldova etc. 

15 mai  Prim-ministrul Vlad FILAT şi Comisarul european pentru extindere şi politica 
europeană de vecinătate, Stefan FULE au semnat astăzi Memorandumul privind 
Programul comprehensiv de consolidare a capacităŃilor instituŃional. 

17 mai  Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de 
Securitate a făcut o DeclaraŃie privind reglementarea transnistreană. Astăzi, 17 
mai 2010, dna Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru 
Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Vicepreşedinte al Comisiei Europene, a 
făcut o DeclaraŃie privind reglementarea transnistreană.  

20 mai  Reuniunea Platformei de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE. La 
21 mai 2010, la Chişinău, va avea loc reuniunea Platformei de Cooperare a 
Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, în cadrul căreia vor fi abordate diverse 
aspecte legate de implementarea proiectelor din cadrul acestuia pentru perioada 
2009 şi primul trimestru 2010. Platforma de Cooperare a fost instituită la Chişinău 
şi este o structură de monitorizare şi coordonare a  implementării Parteneriatului. 

21 mai  Prim-ministrul Vlad FILAT a participat astăzi la Sankt-Petersburg (Rusia) la 
Summit-ul şefilor de guvern din Comunitatea Statelor Independente 
În cadrul Summit-ului, au fost abordate chestiuni ce Ńin de colaborarea statelor-
membre în cadrul ComunităŃii, de sporirea eficienŃei cooperării bilaterale şi 
multilaterale. 
 

22 mai  Prim-ministrul Vlad FILAT a avut ieri seara tîrziu, la Sankt-Pertersburg (Rusia), o 
întrevedere cu omologul său rus Vladimir PUTIN. În cadrul întrevederii au fost 
abordate subiecte ce Ńin de stadiul actual al relaŃiilor bilaterale, problemele 
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existente şi posibilităŃile de soluŃionare a acestora. 

25 mai  Iurie Leancă a participat la reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ai 
Parteneriatului Estic. La 24 mai 2010, dl Iurie Leancă, Viceprim-ministru, 
Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi dna Natalia Gherman, 
Viceministru, au participat la Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ai 
Parteneriatului Estic, organizată în oraşul Sopot, Polonia. 

25 mai Iurie Leancă a participat la reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ai 
Parteneriatului Estic. La 24 mai 2010, dl Iurie Leancă, Viceprim-ministru, 
Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi dna Natalia Gherman, 
Viceministru, au participat la Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ai 
Parteneriatului Estic, organizată în oraşul Sopot, Polonia. 

28 mai  La Chişinău s-a discutat facilitarea regimului de vize. În zilele de  26 şi 27 mai 
curent, la Chişinău a avut loc cea de-a III-a reuniune a Comitetului mixt de 
evaluare a implementării Acordului de readmisie a persoanelor cu şedere ilegală 
dintre UE şi RM şi cea de-a V-a reuniune a Comitetului mixt de evaluare a 
implementării Acordului de facilitare a regimului de vize dintre UE şi RM. 
DelegaŃia RM a fost condusă de dl Mihai CapaŃînă, Secretar General al 
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.  

 
 

Integrare Europeană 
• Populatia Moldovei se pronunta in continuare pro UE si contra NATO. Infotag. 11.05.2010.  

CetăŃenii R. Moldova se pronunŃă în continuare pro integrare europeană şi contra alipirii la blocul militar NATO, 
potrivit unui sondaj realizat de IMAS-INC Chişinău. 62 la sută din respondenŃi sînt gată să voteze în cadrul unui 
referendum pentru aderarea la UE şi doar 14% ar vota împotrivă. În acelaşi timp, 36% din respondenŃi sînt contra 
aderării la NATO, iar 19% - pentru. În cel de-al doilea caz mai există şi 28% de indecişi. PopulaŃia preferă 
doctrinele de stînga. Astfel, comunismul iese pe primul loc cu 31% de popularitate, iar social-democraŃia este pe 
locul trei cu 12%. Ideologiile liberale sunt simpatizate de 23% respondenŃi. Creştin-democraŃii au susŃinere doar la 
2% din populaŃie, iar naŃionaliştii se rezumă la un singur procent de simpatizanŃi. Nota Redactiei: În cadrul 
barometrului socio-politic din octombrie 2009, pentru UE s-au pronunŃat 63%, contra – 12%, iar contra NATO ar 
fi votat 37% şi 26 la sută pentru. Marja de eroare a sondajului este de ±3%. http://www.infotag.md/noutati/583249/ 
 

• Cooperarea cu Germania reprezinta cel mai mare interes al Moldovei – Vladimir Filat. Infotag. 
12.05.2010.  

Cooperarea cu Germania reprezintă cel mai mare interes al Moldovei, a spus prim-ministrul Vladimir Filat la 
deschiderea de marŃi seara a expoziŃiei mobile „Moldovamobil” la Berlin. Premierul a spus că în Moldova deseori 
se spune că prietenul la nevoie se cunoaşte. „Germania este prietenul Moldovei, deoarece a susŃinut şi susŃine 
republica pînă la alegeri, în timpul alegerilor şi, mai ales, după acestea”, a menŃionat Filat. Potrivit lui, delegaŃia 
moldovenească a vizitat Muzeul SocietăŃii NemŃilor Basarabeni din Stuttgard, al cărui direct a amintit că 
preşedintele în exerciŃiu al Germaniei este neamŃ basarabean. „Noi nu doar că avem un trecut comun, dar şi un 
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prezent comun, şi un viitor comun în componenŃa familiei europene, deoarece Moldova este o Ńară europeană”, a 
spus Filat. Miercuri Vladimir Filat se va întîlni cu politicieni de rang înalt din Germania, iar seara va Ńine un 
discurs la Academia Fondului Konrad-Adenauer-Stiftung cu tema „RM şi Europa – dezvoltarea politică şi 
publică”.   
http://www.infotag.md/noutati/583274/ 
 

• UE va sustine Moldova pe calea reformelor. Infotag. 14.05.2010.  
Moldova trebuie să întreprindă măsuri decisive pentru implementarea reformelor, iar Uniunea Europeană o va 
susŃine. Despre aceasta se menŃionează în articolul Comisarului UE pentru Extindere şi Politică de Vecinătate, 
Stefan Fule, care a fost pregătit în ajunul vizitei sale la Chişinău. El a subliniat că sprijinul UE în continuare „va fi 
real şi substanŃial”, amintind că la 24 martie la Bruxelles partenerii internaŃionali au promis Moldovei sprijin 
financiar de peste 1,9 mlrd. euro, pînă în 2013. „Am discutat, de asemenea, modalităŃile optime de livrare a acestei 
asistenŃe, concentrîndu-ne asupra principalelor reforme şi obiective comune. Cu această ocazie, am convenit să 
majorăm cu 75% asistenŃa bilaterală UE pentru Moldova”, a menŃionat comisarul european. Potrivit lui, relaŃiile 
dintre UE şi RM, care este un vecin apropiat şi un partener important pentru Uniunea Europeană, s-au intensificat 
foarte mult pe parcursul ultimelor luni., avînd în vedere faptul că Guvernul Moldovei a plasat obiectivul de 
integrare europeană în topul priorităŃilor sale. Stefan Fule intenŃionează ca în decursul mandatului său de cinci ani, 
în calitate de Comisar, „să depună eforturi pentru a ajuta Moldova să culeagă roadele unei relaŃii mai strînse cu 
UE”. „La începutul anului am lansat negocierile privind ambiŃiosul şi amplul Acord de Asociere între UE şi 
Moldova. Acest Acord va aduce Republica Moldova, în mod semnificativ, mai aproape de Uniunea Europeană, atît 
politic, cît şi economic. Aştept cu nerăbdare încheierea acestor negocieri, cît mai curînd posibil”, a spus el, 
îndemnînd Guvernul Moldovei „să depună eforturi duble”. […] http://www.infotag.md/noutati/583305/ 

 

• UE se pronunta pentru reluarea neintirziata a negocierilor in formatul 5 plus 2. Infotag. 18.05.2010.  
Uniunea Europeană se pronunŃă pentru reluarea fără precondiŃii şi întîrzieri a negocierilor pe marginea conflictului 
transnistrean în format „5+2”, a declarat luni la Bruxelles, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri 
Externe şi Politică de Securitate, Vicepreşedintele Comisiei Europene, Catherine Ashton. UE accentuează 
necesitatea respectării depline a principiilor fundamentale ale suveranităŃii şi integrităŃii teritoriale a R. Moldova. 
„Invit ăm toate părŃile implicate să sprijine eforturile Moldovei în implementarea măsurilor de consolidare a 
încrederii, pentru beneficiul populaŃiei din regiunea transnistreană”, a spus Ashton. Comisarul a salutat 
memorandumul (aide-mémoire) prezentat de către Guvernul moldovean autorităŃilor europene, „în care este 
confirmată disponibilitatea de a angaja în continuare cu toŃi partenerii săi în scopul de a găsi o soluŃie viabilă şi 
durabilă pentru problema transnistreană, inclusiv cu ajutorul UE”. „Vom acorda atenŃia cuvenită acestor propuneri 
constructive în strînsă consultare cu partenerii noştri în formatul „5+2”, a menŃionat Ashton.   
http://www.infotag.md/noutati/583342/ 

 

• NATO discuta reformele militare in Moldova. Infotag. 20.05.2010.  
Comitetului Politic şi pentru Parteneriate a discutat la Cartierul General NATO de la Bruxelles proiectul 
Raportului pentru anul 2010 privind progresele înregistrate de RM în Procesul de planificare şi analiză (PARP) al 
„Parteneriatului pentru Pace”. Surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene au relatat că 
documentul, audiat în formatul 28 + Republica Moldova, este întocmit în baza informaŃiilor oferite de autorităŃile 
moldoveneşti şi ca rezultat al vizitei de evaluare a misiunii NATO la Chişinău din 12-16 aprilie. Potrivit 
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comunicatului, delegaŃia Republicii Moldova a subliniat determinarea Ńării de a continua reforma forŃelor armate în 
vederea modernizării şi sporirii eficienŃei acestora. ReprezentanŃii statelor aliate au subliniat disponibilitatea 
NATO de a oferi sprijin Moldovei în realizarea angajamentelor asumate în cadrul PARP şi Planului Individual de 
AcŃiuni al Parteneriatului RM-NATO (IPAP). Rota redactiei: Moldova este membru asociat al Adunării 
Parlamentare a NATO din noiembrie 1994. łara colaborează cu NATO în cadrul programului „Parteneriat pentru 
Pace”. În mai 2006 Consiliul AlianŃei Nord-Atlantice a aprobat Planul Individual de AcŃiuni al Parteneriatului RM-
NATO. Afară de Moldova, NATO mai are asemenea parteneriate cu Georgia, Azerbaidjan, Armenia şi Kazahstan. 
http://www.infotag.md/noutati/583381/ 
 

• Moldova si Elvetia au semnat un acord de facilitare a regimului de vize. Infotag. 21.05.2010.  
Moldova şi ElveŃia au semnat joi un acord privind facilitarea eliberării vizelor şi readmisia persoanelor cu şedere 
ilegală. Acesta a fost scopul vizitei de două zile la Chişinău a ministrului elveŃian de externe, Micheline Calmy-
Rey. În contextul consolidării cadrului juridic al relaŃiilor bilaterale, Micheline Calmy-Rey şi Iurie Leancă au 
semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal ElveŃian şi Protocolul de implementare a 
acestuia din urmă. Calmy-Rey a apreciat eforturile reformatoare şi democratice ale noii guvernări de la Chişinău şi 
a dat asigurări că Ńara sa va sprijini în continuare prin proiecte concrete aceste aspiraŃii.  În semn de apreciere 
pentru RM, partea elveŃiană a organizat reuniunea anuală a ambasadorilor elveŃieni din Ńările Europei Centrale şi 
de Sud-Est. Debutul evenimentului a avut loc joi la Chişinău. Ministrul moldovean, Iurie Leancă, a adus mulŃumiri 
autorităŃilor elveŃiene pentru asistenŃa tehnică acordate Ńării noastre. Prin intermediul AgenŃiei elveŃiene pentru 
Dezvoltare şi Cooperare, în ultimii zece ani au fost finanŃate 50 de proiecte de asistenŃă tehnică şi umanitară în 
valoare de circa 20 milioane de dolari. Leancă a invitat ElveŃia să contribuie ca donator la pregătirea instituŃiilor 
publice moldoveneşti pentru implementarea viitorului Acord de Asociere între Moldova şi Uniunea Europeană. 
Nota redactiei: Consilierul Federal, Ministrul Afacerilor Externe al ConfederaŃiei ElveŃiene, Micheline Calmy-Rey, 
a efectuat o vizită de lucru la Chişinău între 19 şi 20 mai. ElveŃia a aderat la Centrul Comun de Vize din cadrul 
Ambasadei Ungariei, care va elibera vize Schengen pentru ElveŃia începînd cu 25 mai.   
http://www.infotag.md/noutati/583398/ 
 

• Iurie Leancă a reiterat angajamentul ferm al R.Moldova în implementarea Parteneriatului Estic. 
Interlic. 25.05.2010. 

La 24 mai, Iurie Leancă, viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi Natalia 
Gherman, viceministru, au participat la Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ai Parteneriatului Estic, 
organizată în oraşul Sopot, Polonia. Desfăşurat sub preşedinŃia Radoslaw Sikorski, Ministrul Afacerilor Externe al 
Poloniei, şi Miguel Ángel Moratinos, Ministrul Afacerilor Externe şi Cooperării al Regatului Spaniei, Ńară ce 
deŃine actualmente PreşedinŃia la UE, evenimentul a întrunit delegaŃii oficiale ale statelor UE şi ale Parteneriatului 
Estic, cât şi înalŃi oficiali ai Comisiei Europene, cum ar fi Comisarul pentru Extindere şi Politica Europeană de 
Vecinătate, dl Štefan Füle. Reuniunea şi-a propus să abordeze aspectele principale ale dezvoltării Parteneriatului 
Estic în dimensiunile sale bilaterale şi multilaterale: provocările şi perspectivele de evoluŃie ale aranjamentului, 
implementarea eficientă a proiectelor comune, modalităŃile de coordonate şi finanŃare a acestora. În acelaşi context 
tematic, evenimentul a abordat liniile directorii ale politicii UE de dezvoltare în raport cu Ńările Parteneriatului 
Estic. În cadrul discursului rostit cu această ocazie, Iurie Leancă a reiterat angajamentul ferm al Republicii 
Moldova în implementarea Parteneriatului Estic, pe care Ńara noastră îl apreciază ca pe un instrument important de 
facilitare a integrării europene. Republica Moldova abordează pragmatic participarea sa la obiectivele 
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Parteneriatului şi consideră acest exerciŃiu drept important pentru asocierea politică şi integrarea economică în UE. 
Accentul se pune pe consolidarea continuă a cooperării bilaterale şi îmbunătăŃirea dialogului multilateral, în 
special în contextul lansării dialogului privind liberalizarea regimului de vize RM-UE. În cadrul reuniunii, Polonia 
a lansat iniŃiativa privind crearea unui Grup informal al Prietenilor Parteneriatului Estic, care ar include state 
precum Canada, Japonia, Norvegia, Rusia, ElveŃia, Turcia şi SUA. Cu ocazia participării la reuniunea PE, 
Ministrul Iurie Leancă a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Polonia, Spania, Letonia, Luxemburg, 
Marea Britanie, Bulgaria şi Danemarca, în cadrul cărora au fost discutate subiecte de actualitate ale dezvoltării 
cooperării bilaterale, precum şi de promovare a aspiraŃiilor europene ale Republicii Moldova.    
http://www.interlic.md/2010-05-25/iurie-leanca-a-reiterat-angajamentul-ferm-al-r-moldova-in-implementarea-
parteneriatului-estic-15991.html 
 

• Desființțțțarea posturilor reprezentanțțțților speciali UE în Moldova șșșși Caucaz. Interlic. 31.05.2010.  
Propunerea Catherine Ashton este interpretată drept o scădere a interesului UE pentru zonă și un afront adus noilor 
membri UE care susțin Parteneriatul Estic. Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, 
Catherine Ashton a propus renuntarea la posturile pe care le ocupau in Moldova si Caucazul de Sud, reprezentantii 
speciali ai Uniunii Europene. Daca aceasta decizie va fi aprobata de tarile membre ale Uniunii, ar putea sa insemne 
scaderea dramatica a importantei pe care Uniunea o acorda politicii ei de vecinatate si Parteneriatului Estic. 
Diplomati din cadrul Uniunii Europene spun ca aceasta propunere i-a luat prin surprindere pe multi dintre membrii 
UE, cit si pe cei doi emisari ai Bruxelles-ului - Kalman Miszei si Peter Semneby. Propunerea a fost avansata 
vineri, la o reuniune cu ambasadorii tarilor Uniunii de catre principalul consilier al Catherinei Ashton, diplomatul 
britanic Robert Cooper. Cooper le-a dat ambasadorilor mai multe detalii despre propunerea doamnei Ashton decit 
erau cuprinse intr-o scrisoare pe care aceasta o trimisese la 21 mai si in care erau prezentata reorganizarea actualei 
structuri pe care Catherine Ashton o coordoneaza. [...] http://www.interlic.md/2010-05-31/desfiin-area-posturilor-
reprezentan-ilor-speciali-ue-in-moldova-i-caucaz-europa-libera-16030.html 
 

România – Republica Moldova 
• Romania a acceptat candidatura noului ambasador al R. Moldova. Infotag. 10.05.2010. 

România şi-a dat agrementul privind numirea lui Iurie ReniŃă în funcŃia de ambasador al R. Moldova la Bucureşti. 
Urmează ca Preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, să semneze un decret prezidenŃial în acest sens. ReniŃă este 
originar din localitatea Abaclia, raionul Basarabeasca, are 52 de ani şi este ziarist de profesie. A facut parte din 
prima promoŃie a studenŃilor moldoveni la Şcoala NaŃională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. În 
perioada 1996-1999 a fost consilier la ambasada Moldovei în SUA, iar în 1999 a fost consilier al ministrului de 
externe Nicolae Tăbăcaru. Între anii 1999-2003, ReniŃă a lucrat la misiunea OSCE din CroaŃia, iar în prezent este 
manager la compania „American Tabacco”.http://www.infotag.md/noutati/583229/ 
 

• Moldova şi România, în dialog economic la Chişinău. Interlic. 25.05.2010.   
La Chişinău, luni, 24 mai, a avut loc Sesiunea a V-ea a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică şi 
integrare europeană între Republica Moldova şi România. ŞedinŃa a fost prezidată de către viceprim-ministrul, 
ministrul Economiei Republicii Moldova, Valeriu Lazăr, preşedintele părŃii moldave a comisiei, şi ministrul 
Economiei, ComerŃului şi Mediului de afaceri din România, Adriean Videanu, preşedintele părŃii române.Conform 
agendei evenimentului au fost puse în discuŃii perspectivele cooperării moldo-române în context european şi 
regional, precum şi aspecte importante de dezvoltare a colaborării bilaterale în comerŃ, energie, agricultură, 
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industrie, transporturi, mediu, întreprinderi mici şi mijlocii, standardizare, valorificând în particular oportunităŃile 
oferite de statutul României ca Ńară membră a Uniunii Europene şi avantajele comerciale de care dispune 
Republica Moldova în acest sens. 
În cadrul programului vizitei la Chişinău a avut loc şi întrevederea delegaŃiei oficiale din România cu Prim-
ministrul Republicii Moldova Vlad Filat.Potrivir ME, volumul comerŃului exterior între Republica Moldova şi 
România în anul 2009 a atins valoarea de 551,3 milioane USD, înregistrînd o diminuare de 40%, cu o pondere de 
circa 12% în total schimburi comerciale, România situîndu-se pe locul 2 după FederaŃia Rusă. Volumul exportului 
a însumat 239,6 milioane USD, micşorîndu-se cu 28,6% faŃă de anul 2008, s-a plasat pe locul 2 printre principalii 
importatori cu o pondere de 18%, cedînd întîietate FederaŃiei Ruse. Importurile s-au cifrat la 311,7 milioane USD 
şi au înregistrat o scădere cu 47,2%, ponderea fiind de 10%, situată pe poziŃia 3, după Ucraina şi FederaŃia Rusă. 
BalanŃa comercială negativă - 72,1, comparativ cu - 255,0 în anul 2008. [...] http://www.interlic.md/2010-05-
25/moldova-shi-rom-nia-in-dialog-economic-la-chishinau-15986.html 
 

Ucraina – Republica Moldova 
• Activitatea unor puncte de trecere, situate la frontiera moldo-ucraineană, temporar, a fost sistată. 

Interlic. 25.05.2010. 
În legătură cu ridicarea nivelului de apă în rîurile frontaliere, cu acordul organelor de cooperare din Ucraina, a fost 
sistată activitatea punctelor de trecere peste frontiera moldo-ucraineană, de debarcader - „CosăuŃi - Iampoli" şi 
„Soroca - łekinovka". CetăŃenii, care şi-au planificat traversarea frontierei prin punctele de trecere nominalizate, 
urmează să se folosească de serviciile altora, dislocate în această direcŃie, cum ar fi „OcniŃa - Sochireni", „Briceni - 
Rosoşeni". În rezultatul modificării regimului de lucru, Serviciul Grăniceri a luat toate măsurile de sporire a 
capacităŃii de trecere în punctele de control ce activează. În scopul inadmiterii formării rîndurilor este mărit 
numărul de personal al inspectorilor controlului de frontieră, precum şi sînt aplicate mijloace tehnice suplimentare. 
http://www.interlic.md/2010-05-25/activitatea-unor-puncte-de-trecere-situate-la-frontiera-moldoucraineana-
temporar-a-fost-sistata-15990.html 
 

• Rusia si Ucraina pledeaza pentru crearea in Moldova a unui spatiu juridic, economic si de securitate 
unic. Infotag. 18.05.2010.  

 Rusia şi Ucraina pledează pentru soluŃionarea problemei transnistrene „exclusiv pe cale politică paşnică, printr-un 
dialog egal în vederea identificării unui statut special garantat pentru Transnistria cu respectarea suveranităŃii şi 
integrităŃii teritoriale a Republicii Moldova, a neutralităŃii constituŃionale si creînd un spaŃiu juridic, economic şi de 
securitate unic”. Despre aceasta se arată în declaraŃia preşedinŃilor Rusiei şi Ucrainei – Dmitrii Medvedev şi Viktor 
Ianukovici, semnată în ajun la Kiev. Rusia şi Ucraina, ca intermediari şi state-garante ale reglementării problemei 
transnistrene, au reiterat „ataşamentul faŃă de înŃelegerile atinse anterior în cadrul procesului de negocieri”. Ei 
consideră drept componente indispensabile ale reglementării „consolidarea încrederii între RM şi Transnistria, 
asigurarea dezvoltării social-economice stabile în regiune, restabilirea în continuare a instituŃiilor societăŃii civile, 
respectarea drepturilor şi libertăŃilor omului potrivit normelor şi principiului dreptului internaŃional”. łările-
garante vor continua eforturile de restabilire a înŃelegerii reciproce dintre Republica Moldova şi Transnistria, 
îndemnînd conducerea acestora să se abŃină de la acŃiuni unilaterale care ar putea complica situaŃia din regiune şi 
perspectivele de reglementare. Statele promit să acorde „sprijin maxim activităŃii grupurilor de experŃi pentru 
întărirea măsurilor de încredere pe Nistru în domeniul comercial-economic, umanitar, de transport şi în alte 
domenii”. […] http://www.infotag.md/noutati/583343/ 
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Rusia – Republica Moldova 
• Vlad Filat s-a întâlnit ieri seara târziu cu Vladimir Putin. Info-Prim-Neo. 22.05.2010.   

Termenul de înregistrare a cetăŃenilor moldoveni pe teritoriul FederaŃiei Ruse va fi extins de la 3 la 30 de zile. La 
această înŃelegere au ajuns prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat şi omologul său rus, Vladimir Putin, 
care au avut ieri seara, 21 mai, o întrevedere la Sankt-Pertersburg. Vlad Filat a spus că pentru Guvernul de la 
Chişinău este o prioritate protecŃia socială a cetăŃenilor moldoveni aflaŃi în FederaŃia Rusă. „În general, pledăm 
pentru relaŃii pragmatice, bazate pe realism. În programul de activitate al Guvernului este clar stipulat că ne dorim 
relaŃii de parteneriat strategic cu FederaŃia Rusă”, a precizat Vlad Filat. Vladimir Putin a menŃionat disponibilitatea 
Ńării sale de a dezvolta relaŃiile cu Republica Moldova în baza beneficiului reciproc. Premierul rus a precizat că ştie 
despre problemele care există în relaŃiile bilaterale, inclusiv cea care Ńine de exportul vinurilor moldoveneşti în 
FederaŃia Rusă şi a menŃionat că se va implica în soluŃionarea lor. PărŃile au convenit că, în scurt timp, vor fi 
deschise noi terminale pentru exportul vinului moldovenesc în Rusia. Prim-ministrul Vlad Filat a mai spus că 
înŃelegerile la care s-a ajuns anterior, inclusiv în cadrul precedentei întrevederi la Ialta, dar şi a discuŃiilor 
ulterioare pe care le-a avut cu omologul său rus, se implementează. Referindu-se la problema transnistreană, prim-
ministrul Republicii Moldova a menŃionat că Guvernul doreşte soluŃionarea problemei pe cale paşnică. „Trebuie să 
luăm decizii în beneficiul cetăŃenilor”, a spus Vlad Filat.  http://www.info-
prim.md/?a=10&nD=2010/05/22&ay=30926 

 
• Viitorul Moldovei se afla in sfera de influenta a Rusiei – analistul politic transnistrean. Infotag. 

19.02.2010.  
 „Viitorul Moldovei nu este în România şi nici în Europa, unde va sta în genunchi, ci în sfera de influenŃă a 
FederaŃiei Ruse, a lumii slavone şi ortodoxe”. O declaraŃie în acest sens a făcut liderul partidului „Narodnaia volia” 
(VoinŃa populară) din Transnistria, deputatul Sovietului Suprem al autoproclamatei RMN, Oleg Gudîmo. Potrivit 
lui, anume acest „semnal” se conŃine în declaraŃia comună a preşedinŃilor Rusiei şi Ucrainei în privinŃa 
reglementării transnistrene. În comentariul său privind declaraŃia lui Medvedev şi Ianukovici, el a spus că un alt 
mesaj al preşedinŃilor este faptul că „Transnistria iarăşi revine la procesul de negocieri în calitate de parte cu 
drepturi egale”. „În declaraŃia lui Dmitri Medvedev şi Viktor Ianukovici se vorbeşte exclusiv despre dialogul între 
părŃi, lucru îmbucurător”, a menŃionat Gudîmo. El recomandă autorităŃilor moldovene să tragă concluzii şi „în 
sfîrşit să conştientizeze că faŃă de Transnistria trebuie să aibă o atitudine ca faŃă de o parte cu drepturi egale în 
negocieri”. Potrivit lui, Chişinăul, „cu susŃinerea structurilor occidentale, foloseşte măsuri de impunere faŃă de 
Transnistria”, dar „acestea sînt ineficiente şi duc numai la o reacŃie de răspuns – la împotrivire”. […] 
http://www.infotag.md/noutati/583356/ 

 
• Lavrov: Rusia susŃine integritatea teritorial ă a Republicii Moldova. Interlic. 27.05.2010. 

Rusia susŃine integritatea teritorială a Republicii Moldova, a declarat joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, 
într-o conferinŃă de presă comună cu omologul său moldovean, Iurie Leancă. "Cel mai important este să nu 
pierdem toate realizările pozitive care au fost obŃine de-a lungul anilor în urma contactelor dintre părŃi şi să ajutăm 
la găsirea unei soluŃii care ar stabili un statut special garantat pentru Transnistria în cadrul suveranităŃii şi 
integrităŃii teritoriale a Republicii Moldova", a afirmat Lavrov, făcând referire la conflictul transnistrean. Moscova 
consideră că procesul de negocieri ar putea fi deblocat prin eforturi comune, iar căutarea unui compromis pentru o 
rezolvare globală şi viabilă a dosarului tranistrean va continua, a mai afirmat ministrul rus de externe. "Am 
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confirmat interesul privind reluarea negoierilor în formatul 5+2 împreună cu Ucraina, în calitate de Ńară garant, 
observatorii din conflict - Statele Unite şi Uniunea Europeană şi, de asemenea, OSCE", a adăugat Lavrov. ToŃi 
participanŃii la acest format de negocieri trebuie să promoveze activ măsurile de încredere şi să ajute cele două 
părŃi să se aşeze la masa negocierilor, pentru a găsi o soluŃie comună, a spus el. La rândul său, ministrul de externe 
al Republicii Moldova, Iurie Leancă, a declarat că "este foarte important să aibă loc consultări şi să fie găsite 
soluŃii reciproc acceptabile în acest cadru". Libera circulaŃie a cetăŃenilor şi a mărfurilor între Republica Moldova 
şi regiunea separatistă reprezintă una dintre piedicile în calea soluŃionării conflictului, a subliniat Leancă. "Aceste 
probleme nu pot fi rezolvate rapid decât dacă există voinŃă la Chişinău şi Tiraspol", a adăugat Iurie Leancă. "Un alt 
obiectiv este stabilirea condiŃiilor prealabile esenŃiale interne şi externe pentru începerea negocierilor privind 
statutul Transnistriei în cadrul Republicii Moldova", a precizat ministrul moldovean de externe.  
http://www.interlic.md/2010-05-27/lavrov-rusia-sustzine-integritatea-teritoriala-a-republicii-moldova-16000.html 
 

• Vizita lui Iurie Leanc ă la Moscova. Interlic. 28.05.2010.  
Vicepremierul Iurie Leancă, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care efectuează în zilele  de 27 şi 
28 mai o vizită de lucru  la Moscova, a avut o întrevedere cu omologul său rus Serghei Lavrov. "Ne dorim relații 
pragmatice", a declarat Iurie Leancă în debutul discuŃiei cu şeful diplomaŃiei ruse. Efectuând o trecere în revistă a 
stării actuale a relaŃiilor bilaterale moldo-ruse, ambii oficiali au  împărtăşit opinia că dialogul între Republica 
Moldova şi FederaŃia Rusă se dezvoltă în linie ascendentă, drept exemplu servind permanenŃa contactelor la 
diverse nivele. Cu referinŃă la colaborarea economică bilaterală, Iurie Leancă şi Serghei Lavrov au remarcat 
creşterea considerabilă a nivelului schimburilor comerciale atestată de la începutul anului curent,  evidenŃiind că 
întrevederea Premierilor ambelor state de la Sankt Peterburg din 21 mai creează un fundal favorabil pentru 
soluŃionarea problemelor care mai persistă în acest domeniu, în special în ceea ce Ńine de mărirea numărului de 
terminale pentru exportul produselor vinicole moldoveneşti pe piaŃa rusă şi lărgirea gamei acestora. În altă ordine 
de idei, cei doi oficiali au discutat problematica umanitară, inclusiv subiectul prelungirii termenului de înregistrare 
a cetăŃenilor moldoveni pe teritoriul FederaŃiei Ruse de la 3 la 30 de zile. De asemenea, s-a convenit asupra 
definitivării înŃelegerilor privind recunoaşterea reciprocă a documentelor de studii, urmare a aderării părŃilor la 
Procesul de la Bologna. S-a convenit iniŃierea procesului de elaborare a programului de colaborare umanitară 
pentru anii 2011-2013. [...] 
http://www.interlic.md/2010-05-28/vizita-lui-iurie-leanca-la-moscova-16007.html 
 

Conflictul Transnistrean 
• Victor Osipov pledează la Washington pentru reluarea negocierilor în format 5 plus 2. Interlic. 

04.05.2010.  
Potrivit unui comunicat al Biroului pentru reintegrare, viceprim-ministrul Victor Osipov îşi continuă vizita la 
Washington, având astăzi întrevederi la Departamentul de Stat, Departamentul Apărării, Consiliul NaŃional de 
Securitate şi Oficiul Vicepreşedintelui Statelor Unite. În discuŃiile cu responsabilii de formularea politicii externe 
şi de securitate a Statelor Unite ce Ńine de spaŃiul Europei de Est şi în particular Republica Moldova, Viceprim-
ministrul V. Osipov a informat despre stadiul actual şi perspectivele procesului de reglementare a conflictului 
transnistrean, subliniind necesitatea reluării pe parcursul anului curent a negocierilor în formatul 5+2. Oficialul 
moldovean a reiterat importanŃa continuării procesului de implementare a măsurilor de întărire a încrederii între 
cele două maluri ale Nistrului, mulŃumind pentru sprijinul constant al Guvernului Statelor Unite în acest sens. Un 
subiect separat al întrevederii cu Daniel Rosenblum, Coordonatorul pentru AsistenŃa Externă oferită Moldovei de 
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către Guvernul american, a Ńinut de necesitatea de a extinde şi de pe malul stâng al Nistrului asistenŃa acordată de 
administraŃia de la Washington. Oficialii din cadrul Consiliului NaŃional de Securitate şi al Oficiului 
Vicepreşedintelui Statelor Unite au apreciat acŃiunile constructive întreprinse de Guvernul RM în vederea 
relansării negocierilor în formatul 5+2, care este unicul format pentru identificarea unei soluŃii viabile în procesul 
de reglementare a conflictului transnistrean. 
http://www.interlic.md/2010-05-04/victor-osipov-pledeaza-la-washington-pentru-reluarea-negocierilor-in-format-
5-plus-2-15658.html 
 

• Deblocarea comerŃului transnistrean de către Ucraina şi Rusia este o speculaŃie, oficiali din guvernul 
moldovean. Info-Prim-Neo. 13.05.2010.   

Textul declaraŃiei ruso-ucrainene cu privire la reglementarea conflictului transnistrean nu este deocamdată 
cunoscut, au spus astăzi, 13 mai, premierul moldovean Vlad Filat şi vicepremierul pentru reintegrare, Victor 
Osipov. Documentul urmează să fie semnat săptămâna viitoare la Kiev de către preşedintele FederaŃiei Ruse, 
Dmitri Medvedev, şi cel al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Iar presa rusă a scris că declaraŃia, printre altele, prevede şi 
anularea restricŃiilor comerciale pentru agenŃii economici exportatori din regiunea transnistreană. „Consider că 
mass-media reflectă fanteziile şi doleanŃele unor cercuri din stânga Nistrului. Acestea nu pot servi temei pentru a 
comenta declaraŃia ruso-ucraineană care se aşteaptă să fie semnată la Kiev”, a declarat Victor Osipov. „Mitul 
despre aşa-numitul blocaj care restricŃionează activitatea comercială externă a agenŃilor economici din stânga 
Nistrului a apărut acum câŃiva ani. Acesta este deja desfiinŃat. Datele despre activitatea economică externă a 
agenŃilor economici din Transnistria şi mecanismele puse la dispoziŃia lor de către autorităŃile de la Chişinău 
demonstrează că acestea sunt eficiente şi se poate de spus că sunt salvatoare pentru economia regiunii”, a mai spus 
vicepremierul. Victor Osipov a declarat că spaŃiu de interpretare la acest subiect nu poate fi, deoarece regulile de 
comerŃ pentru Ucraina şi pentru Rusia reies din normele şi obligaŃiile internaŃionale asumate din cadrul 
OrganizaŃiei InternaŃionale a ComerŃului pe care orice membru s-a angajat să le respecte. Data deplasării la Kiev a 
vicepremierului pentru reintegrare, Victor Osipov, încă nu a fost anunŃată.  http://www.info-
prim.md/?a=10&nD=2010/05/13&ay=30735 

 
• Guvernul de la Chişinău pledează în continuare pe diminuarea factorului militar în regiunea 

transnistreană. Info-Prim-Neo. 18.05.2010.   
Guvernul de la Chişinău se pronunŃă pentru lansarea consultărilor cu privire la transformarea operaŃiunii de 
menŃinere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă multinaŃională cu mandat internaŃional, a 
declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, marŃi, 18 mai, după ce a luat act de DeclaraŃia comună a 
preşedinŃilor FederaŃiei Ruse şi Ucrainei prin care este exprimată voinŃa politică de a contribui în cadrul formatului 
de negocieri „5+2” la urgentarea reglementării problemei transnistrene. Prim-ministru a subliniat la un briefing că 
Guvernul Republicii Moldova pledează pentru diminuarea factorului militar în regiune, inclusiv prin retragerea 
completă a muniŃiilor care aparŃin FederaŃiei Ruse şi a contingentului militar ce asigură paza acestora. Filat a 
declarat că autorităŃile de la Chişinău sunt disponibile să purceadă fără întârziere şi fără condiŃii prealabile la 
negocieri constructive în formatul „5+2” şi se adresează către toate părŃile implicate să procedeze în acelaşi mod. 
„Guvernul Republicii Moldova mizează în continuare pe sprijinul sincer al tuturor partenerilor internaŃionali 
implicaŃi, în vederea reglementării cât mai grabnice a conflictului transnistrean cu luarea în considerare a 
intereselor naŃionale ale Republicii Moldova, ceea ce va contribui la asigurarea păcii şi securităŃii în această parte a 
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Europei”, a mai spus prim-ministrul. DeclaraŃia comună cu privire la reglementarea conflictului transnistrean a fost 
semnată luni, 17 mai, la Kiev, de către preşedintele rus, Dmitri Medvedev, şi cel ucrainean, Viktor Ianukovici.   
http://www.info-prim.md/?a=10&nD=2010/05/18&ay=30818 
 

• Luni la Astana au demarat consultarile in problema reglementarii transnistrene. Infotag. 
25.05.2010. 

Inainte de această întrevedere vicepremierul Moldovei pentru reintegrare, Victor Osipov, şi ministrul afacerilor 
externe al autoproclamatei RMN, Vladimir Iastrebceac, au participat la consultările de la Bender. Ei s-au mai 
întîlnit cu noul reprezentant al Rusiei în problema transnistreană, iar Osipov a avut o serie de întrevederi la 
Ministerul de Externe al Ucrainei. În cadrul vizitei la Chişinău şi Tiraspol de la începutul lunii aprilie, preşedintele 
în exerciŃiul al OSCE, ministrul de externe al Kazahstanului, Kanat Saudabaev, a declarat că „la Astana vor fi 
examinate probleme ce Ńin de întărirea încrederii, inclusiv în privinŃa circulaŃiei libere a pasagerilor şi mărfurilor 
între cele două maluri ale Nistrului”. Iastrebceac a declarat că Tiraspolul va participa la reuniunea de la Astana şi 
„nu poate să nu aprecieze importanŃa formatului „5+2”, considerîndu-l o platformă importantă”. El a subliniat că 
„Transnistria este interesată ca întrevederea să fie maximal rezultativă”. La rîndul său, Osipov, a subliniat că 
„reuniunea de la Astana poate contribui la apropierea părŃilor şi reluarea negocierilor în formatul „5+2” în vederea 
căutării unei soluŃii eficiente şi viabile a problemei transnistrene”. Cu o săptămînă înainte de reuniunea de la 
Astana, preşedinŃii Rusiei şi Ucrainei – Dmitri Medvedev şi Victor Ianukovici – au semnat o declaraŃie comună 
privind reglementarea transnistreană. Ei s-au pronunŃat pentru soluŃionarea problemei transnistrene „exclusiv pe 
cale politică paşnică, printr-un dialog egal în vederea identificării unui statut special garantat pentru Transnistria cu 
respectarea suveranităŃii şi integrităŃii teritoriale a Republicii Moldova, a neutralităŃii constituŃionale şi creînd un 
spaŃiu juridic, economic şi de securitate unic”. 
http://www.infotag.md/noutati/583414/ 
 

• Exportul Transnistriei a crescut cu 19%. Infotag. 28.05.2010.  
În ianuarie-aprilie Transnistria a exportat mărfuri în valoare de $133,1 mil. sau cu 19% mai mult decît în aceeaşi 
perioadă a anului 2009, dar cu 52% mai puŃin decît în 2008. Surse din cadrul Biroului pentru reintegrare au relatat 
pentru INFOTAG 51,7% din exportul verificat şi perfectat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova reprezintă 
producŃia metalurgică. Exportul acesteia a crescut cu 46% faŃă de perioada similară a anului trecut. Pe locul doi în 
exportul transnistrean se situează producŃia din industria uşoară – $39,3 mil. (+30%), pe trei – producŃia din 
industria constructoare de maşini şi electrotehnică – $11,2 mil. (+100%). Exportul energiei electrice a constituit 
puŃin peste $6 mil. sau 30% din nivelul anului trecut. Aceste date însă nu iau în consideraŃie livrările pentru 
Moldova, unde ajunge cea mai mare parte a energie electrice produse. 40,8% din exportul transnistrean au revenit 
Ńărilor UE, iar 30,3% Ńărilor CSI. Comparativ cu ianuarie-aprilie 2009, livrările în UE s-au redus cu 13%, în timp 
ce în CSI au crescut cu 34%, iar în alte Ńări – cu 97%. Importul în regiune, declarat Serviciului Vamal al RM, a 
constituit circa $35 mil. (+44%). Cea mai mare cotă de import revine Ńărilor Uniunii Europene (64%). Principalele 
articole de import reprezintă materia primă şi materialele destinate pentru producerea producŃiei exportate. 
Principalul flux de mărfuri care intră în regiune este introdus prin punctele de trecere amplasate pe segmentul 
transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene fără controlul Moldovei. Din cei 53 de agenŃi economici, care au 
declarat importul de producŃie în regiune, 45 au importat materie primă şi materialele destinate pentru fabricarea 
producŃiei exportate. Principalul flux de mărfuri care intră în regiune este introdus prin punctele de trecere 
amplasate pe segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene fără controlul Moldovei. Nota redactiei: 



 

 

64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel: +373 22 22 44 30, Fax: +373 22 21 09 86 
Website: www.ape.md  E-mail: office@ape.md 

Panorama Nr. 19 (75)   31.05.2010 - 12 - 

Embassy of the  
Czech Republic 

to the Republic of     
Moldova 

PPPP    AAAA    NNNN    OOOO    RRRR    AAAA    MMMM    AAAA    

Buletin bilunar de analize, comentarii şi interviuri pe probleme de politică externă a Republicii Moldova  
 
Nr. 19 (75), 31 mai 2010 

Din martie 2006 la frontiera moldo-ucraineană activează noul regim de acces pentru mărfurile transnistrene – doar 
la înregistrarea şi perfectarea vamală de către Moldova. De atunci în Moldova au fost înregistraŃi 638 de agenŃi 
economici din regiune, care beneficiază de regimul preferenŃial oferit RM în comerŃul cu UE. AutorităŃile 
autoproclamatei RMN consideră că acest lucru reprezintă o blocadă economică. 
http://www.infotag.md/noutati/583510/ 
 

• Sub pretextul elementelor scutului SUA în România, Rusia îşi va permanentiza prezenŃa militar ă în 
Transnistria. Interlic. 28.05.2010.  

Republica Moldova ar putea suporta 'efecte secundare' în urma acceptului României de a găzdui pe teritoriul său 
elemente ale sistemului de apărare antirachetă al SUA, a declarat joi- David Kramer, fost secretar adjunct pentru 
probleme europene şi eurasiatice în cadrul Departamentului de Stat al SUA. El nu exclude posibilitatea ca Rusia să 
utilizeze ca argument instalarea unor rachete interceptoare americane în România pentru menŃinerea prezenŃei sale 
militare în Transnistria. S-ar putea ca şi Transnistria să se servească de acest pretext, consideră fostul diplomat. 
Referitor la diferendul transnistrean, singurul lucru pe care îl pot face SUA în acest moment este să insiste asupra 
reluării procesului de negocieri în formatul 'cinci plus doi' /Republica Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina şi 
OSCE plus UE şi SUA, ca observatori) şi împreună cu partenerii europeni să ceară la aceste negocieri retragerea 
trupelor ruse din Transnistria. Kramer, în prezent expert în cadrul German Marshall Fund, a criticat acŃiunile 
administraŃiei Barack Obama, prea 'ocupată ' în acest moment de relansarea relaŃiilor cu Rusia, în detrimentul 
celorlalte Ńări din regiune. Acest lucru se aplică într-o mai mică măsură Republicii Moldova, în comparaŃie cu 
Ńările din Caucaz sau Ucraina, susŃine fostul subsecretar de stat. 'În ceea ce priveşte Republica Moldova, cred că 
politica administraŃiei americane poate fi lăudată, ea susŃine noul guvern în cadrul programului Millennium 
Challenge', a declarat David Kramer. 
http://www.interlic.md/2010-05-28/sub-pretextul-elementelor-scutului-sua-in-rom-nia-rusia-ishi-va-permanentiza-
prezentza-militara-in-t-16006.html 
 
OPINII, COMENTARII, INTERVIURI 

1. Interviu cu Iulian Fruntasu si Igor Munteanu: Rusia  - UE: ambiguităŃile şi incompatibilit ăŃile unei 
relaŃii politice. Radio Europa Liberă. 06.06.2010.   

„Punct şi de la Capăt” - Vasile Botnaru în dialog cu analiştii politici Igor Munteanu (IDIS) şi Iulian Fruntaşu, 
consilier al premierului Vlad Filat. 
 
Astăzi vom vorbi despre rezultatele recentului summit Rusia–Uniunea Europeană, care s-a convocat la Rostov-pe-
Don. Rezultatele acestuia, asemeni cercurilor pe apă, s-ar putea să ajungă, sau nu, până în periferia europeană, 
unde îşi are locul geopolitic Republica Moldova. În studioul de la Chişinău al Europei Libere se află Igor 
Munteanu, directorul Institutului pentru iniŃiative sociale „Viitorul” şi politologul Iulian Fruntaşu, consilier al 
premierului Vlad Filat.  
 
Europa Liberă: Domnule Fruntaşu, ce concluzii se văd de aici, de la Chişinău, din biroul Dumneavoastră de 
consilier? 
Iulian Frunta şu: „După mine, summitul, practic, nu s-a încununat cu succes. Dar e o practică obişnuită a Uniunii 
Europene şi a FederaŃiei Ruse să ajungă aşa, la nişte concluzii, după mine, puŃin cam spălăcite. Pentru că, într-
adevăr, sunt foarte multe probleme, din păcate, mai importante, decât Republica Moldova şi trebuie să 
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recunoaştem acest lucru. Şi chiar în contextul acestor probleme, şi unii şi alŃii au încercat aşa, să iasă din 
încurcătura asta cu o faŃă mai umană, ca să zic aşa. Era foarte dificil şi pentru Uniunea Europeană să critice prea 
mult FederaŃia Rusă, pentru violarea drepturolor omului, de exemplu, şi atitudinea faŃă de ziarişti, situaŃia în 
Caucazul de Nord, etc., iar pe de altă parte, nici Moscovei nu-i convine să trântească uşile şi să iasă din sala de 
şedinŃe. Deci, lucrurile se întâmplă în felul ăsta atunci, când nu există nici o şansă de a progresa. Şi şansa asta de a 
progresa nu a fost înaintea summitului. Asta s-a şi întâmplat.” 
 
Europa Liberă: Domnul Munteanu? 
Igor Munteanu:  „Eu cred că trebuie să facem lista aşteptărilor ambelor părŃi şi această listă este destul de 
contradictorie şi oarecum ambiguă. Pe de o parte Uniunea Europeană consideră că ar putea să aplice instrumentele 
prin care a schimbat geografia şi politica în regiunea Europei Centrale şi de Est prin integrare, iar atunci când a 
impus proiectul de integrare a impus şi anumite condiŃionalităŃi pe fiecare din aceste domenii. În mai 2005, 
FederaŃia Rusă şi Uniunea Europeană au convenit asupra unui proiect de avansare a celor patru spaŃii. Un singur 
spaŃiu a înregistrat anumite schimbări pozitive şi pe care nimeni nu le poate nega. Asta este legat doar de spaŃiul 
economic. Pentru că FederaŃia Rusă reprezintă al treilea partener comercial în balanŃa de exporturi de hidrocarburi, 
Uniunea Europeană nu este foarte mulŃumită de felul în care vizualizează această politică a FederaŃiei Ruse, dar 
totuşi apreciază calitatea, importanŃa şi talia acestui partener. FederaŃia Rusă doreşte un statut de exclusivitate în 
relaŃia cu Uniunea Europeană. Nu-şi doreşte să fie doar un vecin, doreşte să fie un partener strategic, dar în 
termenii pe care-i dictează ea.  
 
La acest summit, Uniunea Europeană notează că pe majoritatea spaŃiilor nu s-au înregistrat nici un fel de progrese. 
Constată iminenŃa unor grave dificultăŃi şi probleme, pe care trebuie să le discute în continuare cu FederaŃia Rusă. 
Pe de altă parte, obŃine câteva lucruri importante. Printre aceste lucruri aş menŃiona acordul de readmisie. Acest 
acord impune nişte obligaŃii financiare destul de importante pentru FederaŃia Rusă, pentru că tot fluxul de 
persoane, care în mod ilegal penetrează spaŃiul european e, în general, prin FederaŃia Rusă. Al doilea lucru: 
FederaŃia Rusă primeşte această constatare de progres prin faptul, că acordul pe care-l semnează se numeşte acord 
de modernizare. Or, exact terminologia de modernizare este compatibilă cu frazeologia utilizată de preşedintele 
Medvedev.  
 
Preşedintele Medvedev îşi doreşte să vadă FederaŃia Rusă în calitate de receptor de tehnologii din partea Uniunii 
Europene. În acelaşi timp, deschizând societatea FederaŃiei Ruse doar atât, cât să asigure legitimitatea acestui 
proces. El nu este deschis pentru intrarea unor instrumente de protejare şi garantare a libertăŃilor civile, după cum 
arată situaŃia şi momentul din FederaŃia Rusă. În acelaşi timp, FederaŃia Rusă nu doreşte să discute situaŃia 
drepturilor omului din Caucazul de Nord, sau din megapolisurile ruseşti, în care societatea civilă fierbe în acest 
moment de proteste în adresa autorităŃilor.” 
 
Europa Liberă: Adică, exact aşa, cum vorbea Vladimir Vladimirovici Putin – Kremlinul cere acum 
modernizare, fără nici un fel de condiŃii impuse de Occident. 
Igor Munteanu:  „De fapt, Vladimir Putin a fost primul, care şi-a dorit un acord de parteneriat strategic cu 
Uniunea Europeană. Chiar din anul 2000, atunci când era prim-ministru. În acea perioadă, FederaŃia Rusă avea 
nevoie ca de aer de un sprijin al unui actor extern, care să ia în consideraŃie exclusivismul FederaŃiei Ruse. Şi al 
doilea actor, după Statele Unite, care, mă rog, întotdeauna au fost importanŃi pe dimensiunea de securitate, 
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Uniunea Europeană venea ca al doilea, care compensa acest vid de izolare în jurul FederaŃiei Ruse. După atâŃia ani 
de zile, din 2000 până în acest moment, observăm, însă, că foarte multe lucruri nu s-au întâmplat, în afară de 
spaŃiul comerŃului. FederaŃia Rusă în continuare este privită ca un partener comercial extrem de important, dar nu a 
reuşit nici unul dintre obiectivele, sau megaobiectivele pe care şi le-a propus.  
 
FederaŃia Rusă a dorit să devină unicul şi cel mai important furnizor de gaze, care unifică şi legislaŃia şi oferă 
coerenŃă spaŃiului de reglementare – nu a reuşit. FederaŃia Rusă nu şi-a putut impune, pe dimensiunea de securitate, 
calitatea de unic organizator al spaŃiului geopolitic din fosta URSS, pentru că nimeni nu l-a acceptat şi FederaŃia 
Rusă nu a reuşit să promoveze ideea unei alianŃe politico-militare cu Uniunea Europeană, care să excludă Statele 
Unite. Or, aceste lucruri definesc foarte exact locul, în care se află FederaŃia Rusă. Foarte multă lume spune că 
FederaŃia Rusă, de fapt, a reuşit doar să-şi reconfirme statutul de exportator de resurse naturale, dar nu a reuşit să 
ajungă la situaŃia în care calitatea sa de actor geopolitic este tratată în aceiaşi termeni şi la acelaşi nivel cu statutul 
de actor geopolitic al Uniunii Europene.” 
 
Europa Liberă: Prin urmare, putem spune că Uniunea Europeană, inclusiv prin neacceptarea viziunii ruseşti 
asupra securităŃii europene, îi arată locul, care i se cuvine astăzi, din cauza problemelor nerezolvate. 
Iulian Frunta şu: „Uniunea Europeană încearcă să-şi promoveze politicile prin intermediul instrumentelor pe care 
le are la dispoziŃie. Din păcate, ele nu sunt suficiente pentru a exercita careva presiuni sau pentru a stimula 
suficient de bine FederaŃia Rusă, astfel încât FederaŃia Rusă să reformeze statul şi societatea nu doar din punct de 
vedere modernizator aşa, în sensul lui Medvedev, ci chiar să respecte şi drepturile omului, să democratizeze 
societatea, etc. Deci, odată ce Uniunea Europeană nu are aceste instrumente, pe de o parte, pe de altă parte nici 
Moscova nu vrea să accepte această direcŃie de dezvoltare, suntem într-o situaŃie aşa, de şah-mat-pat, nu ştiu cum 
acolo, care va continua în permanenŃă.  
 
E un joc subtil, un dans a doi parteneri, care nu prea se iubesc, care nu prea se respectă, dar care sunt prinşi în 
aceste mişcări şi care vor continua şi mai departe, prin alte runde. Interesant e, de exemplu, să vorbim despre faptul 
că Moscova nu a primit mult râvnitul regim de liberalizare a vizelor. Pentru că, dincolo de toată frazeologia şi 
discuŃiile care au fost, probabil, unii sperau, totuşi, că se vor înregistra anumite progrese în acest domeniu. Uniunea 
Europeană sau unele state membre, cel puŃin, sunt destul de reticente vis-a-vis de deschiderea hotarelor în faŃa 
cetăŃenilor FederaŃiei Ruse. Cum să vă spun, acest echilibru între stimulente şi încurajări şi anumite presiuni, 
deocamdată, nu oferă suficientă masă critică, pentru a face FederaŃia Rusă să se schimbe în mod calitativ, nu doar 
aşa, formal.” 
 
Europa Liberă: În folclorul moldovenesc există o alegorie, după mine, genială: Nu colacul e mare, uşa 
bisericii e mică. Nu? Cam asta e relaŃia între Rusia şi Uniunea Europeană. Sau nu? 
Igor Munteanu:  „PoziŃia FederaŃiei Ruse este destul de ambiguă şi contradictorie. Pe de o parte, întotdeauna a 
respins abordarea bloc, sau abordarea în bloc a unor Ńări, considerând că nu face parte din politica de vecinătate, 
este prea mare pentru această politică de vecinătate şi nu poate să accepte toate comandamentele, sau termenul de 
ajustare a legislaŃiei şi a normelor interne, pentru că asta ar însemna să accepte exercitarea unei guvernări externe. 
Or, acest lucru este imposibil pentru FederaŃia Rusă. Pe de altă parte, a încercat să determine în permanenŃă 
Uniunea Europeană să renunŃe la alianŃele tradiŃionale cu NATO, de exemplu, cu umbrela de securitate, organizată 
şi furnizată de OrganizaŃia Nord Atlantică. Pe de altă parte, spunând că noi am depăşit ordinea de după războiul 
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rece, în acelaşi timp a încercat să reconstituie alte alianŃe, care exact sunt clădite pe această formulă, sau acordul de 
la Shanghai de apărare a statelor membre, reprezintă o replică în adresa AlianŃei Nord Atlantice. După asta, a 
încercat să negocieze condiŃiile de aderare la OrganizaŃia Mondială a ComerŃului de pe statutul unei alianŃe de state 
şi nu în calitate bilaterală.  
 
Toate aceste chestiuni nu au reuşit decât să provoace reacŃia Occidentului şi să arate, de fapt, slăbiciunea FederaŃiei 
Ruse. Pentru că, dacă ar fi dorit să meargă spre o formulă de integrare şi de conciliere a diferenŃelor, ar fi acceptat 
una dintre pârtiile de integrare sectorială. FederaŃia Rusă nu a dorit să fie unul dintre, a dorit să fie exclusivă 
partener al Uniunii Europene, dar determinând, în acest fel, detaşarea Uniunii Europene de aliaŃii tradiŃionali, în 
primul rând Statele Unite ale Americii, pe care diplomaŃii ruşi îi consideră non-europeni, care nu au nici o treabă 
să se amestece în treburile interne ale bătrânei Europe.  
 
Din acest punct de vedere, eu nu cred că în acest moment ideea pe care o promovează diplomaŃia rusă, inclusiv cea 
legată de concepŃia de securitate gen Medvedev, are vreo şansă să fie acceptată. Pentru că această concepŃie de 
securitate reafirmă o parte din elementele acordului Helsinki, dar într-o altă manieră. În maniera în care exclude tot 
Occidentul, utilizează doar anumită terminologie, care pune fundamentul pentru „democraŃie suverană” şi acest 
concept este, probabil, fundamental pentru ca să înŃelegem care sunt fricile FederaŃiei Ruse. FederaŃia Rusă se 
teme ca de moarte de influenŃa nemijlocită a unor practici de reglementări, care provin inclusiv din Uniunea 
Europeană asupra spaŃiului intern al FederaŃiei Ruse. Pentru că, în momentul în care anumite reglementări şi aquis 
communautaire ar putea să penetreze spaŃiul politico-juridic al FederaŃiei Ruse, administraŃia de la Kremlin se 
teme că ar pierde controlul asupra populaŃiei şi statului.” 
 
Iulian Frunta şu: „Atraşi de civilizaŃia europeană.” 
 
Igor Munteanu:  „De beneficiile civilizaŃiei europene.” 
 
Iulian Frunta şu: „Da, şi sunt sigur că Putin undeva, la un moment dat, s-a visat şi el un Petru I, dar probabil că nu 
are viziunea asta şi nu are tăria de caracter chiar să preia misiunea civilizatorie a Occidentului şi să o transpună pe 
pământul rusesc.” 
 
Igor Munteanu:  „Cred că ei sunt foarte interesaŃi de implanturi tehnologice.” 
 
Iulian Frunta şu: „E o contradicŃie în mintea lor, la un moment dat.” 
 
Europa Liberă: Păi, după ce Abramovici cumpără o echipă şi Kursaveli e vizitat de cei mai bogaŃi oameni... 
Iulian Frunta şu: „Exact. Nu e vorba de la Shanghai, nu?” 
 
Europa Liberă: Da. O paranteză vroiam să fac în legătură cu proiectul de securitate europeană. Dacă tot 
Europa nu l-a încuvinŃat şi tacit l-a respins, de ce a trebuit România să-şi facă o voce distinctă? 
Igor Munteanu:  „Probabil că fiecare din statele membre ale comunităŃii europene, ale Uniunii Europene, a 
încercat să aibă propriile reacŃii la această incursiune a FederaŃiei Ruse, prin schimbarea Helsinki, nici măcar nu 
Helsinki plus, aşa cum ar fi dorit europenii, ci mai degrabă Helsinki doi, care ar fi impus o altă ordine, după 
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trecerea aproape a două decenii de la colapsul URSS-ului. România, probabil, că şi-o fi expus anumite opinii, 
legate de imposibilitatea impunerii unei alte ordine, în condiŃiile în care spaŃiul european este protejat în termeni de 
acorduri de securitate destul de bine. 
 
Problema litigiilor pe care FederaŃia Rusă le constată în vecinătatea sa, sunt de ordinul incompatibilităŃilor de 
proiecte politice. Şi aici aş vrea să spun, că în acest moment, FederaŃia Rusă nu are un proiect pozitiv faŃă de 
vecinătatea sa imediată. Ea poate să sancŃioneze, să intervină, cum a intervenit în războiul georgian, poate să 
intervină cu mijloace economice foarte brutale, cum a fost cazul ucrainean, poate să menŃină status quo în conflicte 
îngheŃate sau semidezgheŃate, dar nu poate, de exemplu, să aducă gradul de deschidere şi de instituŃionalizare a 
schimbărilor şi a reformelor structurale, aşa cum o face Uniunea Europeană. Şi această disperare a FederaŃiei Ruse 
se vede foarte clar din faptul că ea doreşte să blocheze extinderea europeană, manifestată prin politica de 
vecinătate şi nu să ofere ceva în schimb. Or, ceea ce există, instituŃional vorbind, în spaŃiul CSI-ului nu merită nici 
măcar să fie comparat cu beneficiile, pe care toate aceste state de la periferia Uniunii Europene le pot regăsi în 
interiorul Uniunii Europene.” 
 
Europa Liberă: Cto na cito ucilsea, aşa se spune ruseşte. La asta se pricep. 
Iulian Frunta şu: „Eu vreau să mai adaug ceva. Păcat că FederaŃia Rusă nu are un proiect vis-a-vis de propria 
societate, societatea rusă. Pentru că să fim serioşi, ce influenŃă poate exercita benefică asupra spaŃiului post 
sovietic, dacă speranŃa de viaŃă a bărbaŃilor în FederaŃia Rusă, în Siberia în particular, nu trece peste 50 de ani. 
Când, practic, drepturile omului sunt violate, când societatea rusă este atât de divizată şi asta, de fapt, este 
exemplul cel mai prost pentru cei, care sunt în spaŃiul post sovietic.” 
 
Europa Liberă: Pardon, Vladimir Putin, în celebra discuŃie cu Iurie Şevciuk, sau schimb de replici, ce a spus? 
Fără democraŃie Rusia nu are viitor. Asta e spus pentru camere de luat vederi? 
Iulian Frunta şu: „Absolut.” 
 
Igor Munteanu:  „Da, dar probabil a meritat să spună şi partea a doua a termenului - fără „democraŃie suverană”. 
Şi vă spuneam de „democraŃie suverană” – FederaŃia Rusă înŃelege de fapt o democraŃie în care nici un factor 
exterior nu poate impune nişte reglementări de conduită, sau reguli de conduită, sau norme morale. De exemplu, 
litigiul cel mai proaspăt este felul în care s-a împotrivit FederaŃia Rusă modificării articolului 14 din paragraful 
adiŃional al ConvenŃiei europene pentru drepturile omului, care însemna reformarea CurŃii Europene pentru 
Drepturile Omului. Motivul. Ca deciziile impuse de CEDO să nu afecteze funcŃionarea instituŃiilor de stat din 
FederaŃia Rusă. Respectiv, mulŃi din politicienii acestei Ńări se consideră de pe Lună sau de pe Marte, dar nu se 
consideră parte din Europa, atunci când este vorba, nemijlocit, despre racordarea la reguli, reglementări şi norme 
ale dreptului omului.” 
 
Iulian Frunta şu: „Pe mine conceptul ăsta de „democraŃie suverană” mă amuză.” 
 
Igor Munteanu:  „Originea acestui termen vine de la fostul şef al administraŃiei prezidenŃiale pe timpul lui Putin, 
de la domnul Surkov, care spunea că există în acest timp în lume doar şase democraŃii suverane. Doar şase. De ce? 
Pentru că ele se pot apăra cu arme nucleare.” 
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Europa Liberă: Exact asta. Cineva a comparat acest termen cu pistolul cu amortizor. Vreau să revin la oile 
noastre, la regiunea noastră. Este cumva o coincidenŃă întâmplătoare între anunŃul făcut în ajunul acestui 
summit de Lady Ashton despre proiectele ei de a suprima nişte funcŃii de reprezentanŃi ai Uniunii Europene în 
zone, care pentru noi sunt relevante, pentru Moldova şi Caucaz. Este o coincidenŃă? Sau este, într-adevăr, un 
proiect de rutină, care acum inerŃial a venit? 
Iulian Frunta şu: „ Mai degrabă e vorba de reforma propriu-zisă instituŃională a Uniunii Europene, după toate 
schimbările, după Lisabona şi tratatul respectiv, etc. Nu ştiu. BineînŃeles, unii ar putea specula, vedeŃi, Doamne, 
europenii încearcă cumva, eu ştiu, să ne lase ruşilor şi chestiuni de acest fel. Eu n-aş specula, n-aş face speculaŃii 
de acest fel. Uniunea Europeană, într-adevăr, are nevoie de diplomaŃi profesionişti. Pentru că nu a avut acest 
serviciu diplomatic, într-adevăr, a trebuit să fie profesionalizat. Altceva este faptul, că, personal, eu mi-aş dori să 
fie un reprezentant de talia, eu nu ştiu, de talia lui Tony Blair, care ar putea deschide uşile, dar asta, cum să vă 
spun, wishful thinking, în capacitatea mea personală pot visa orice. Din păcate, lucrul ăsta nu se va întâmpla. Mi-aş 
fi dorit-o. Iar eu cred că nu ar trebui să ghicim aşa, în cafea.” 
 
Europa Liberă: Bine, dar ceea ce Dumneavoastră spuneŃi, că este de rutină, inofensiv, o reformă birocratică, 
după Lisabona..., aceiaşi ruşi ar putea interpreta ca o trimitere pe raft, la sertar a problemei Caucazului, a 
problemei Transnistriei. 
Iulian Frunta şu: „A fost reprezentantul ăsta, când ruşii au atacat Georgia şi nu s-a întâmplat nimic, mare lucru. 
Adică, eu nu aş face legătura asta aşa evidentă.” 
 
Europa Liberă: Domnul Munteanu? 
Igor Munteanu:  „Eu cred că, într-adevăr, unii ar putea avea percepŃia falsă că Uniunea Europeană renunŃă la 
anumite spaŃii, care s-au mobilizat în ultimii ani de zile. Dar cred, că este o percepŃie mai degrabă din afara 
Uniunii. Eu cred că Uniunea Europeană dansează, dansează elegant, dansează cu resursele proprii. În situaŃia în 
care nu are foarte multe instrumente de presiune asupra FederaŃiei Ruse, politica de bază în raport cu FederaŃia 
Rusă este s-o angajeze, în loc s-o izoleze, si s-o antagonizeze, s-o aşeze în ungher. Şi cred că pornind de la această 
premisă, Lady Ashton, sau oricare oficial important al Uniunii Europene, care va încerca să transmită nişte 
semnale, să semneze nişte acorduri, dar să aibă suficientă prudenŃă asupra aplicabilităŃii acestor acorduri. Trebuie 
să raŃionalizeze spaŃiul. Eu am impresia că chiar dacă am avut un reprezentant special şi avem în continuare, 
utilitatea generală a acestui reprezentant special nu a fost la nivelul aşteptărilor noastre. Acest lucru trebuie spus 
răspicat. Nu datorită personalităŃilor, care s-au perindat în această funcŃie, ci mai degrabă limitării mandatului şi 
impreciziei regulilor mandatului, atunci când el a fost determinat. Şi cred că o consolidare a mandatului emisarului 
Uniunii Europene în acest răstimp, ar putea să dea mai multă tonalitate şi mai multă coerenŃă în relaŃiile dintre 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova.” 
 
Europa Liberă: De aici întrebarea practică, sau pronosticul, pe care vi-l cer. Misiunea EUBAM se va 
consolida? Sau uşor-uşor se va retrage, inclusiv din cauza situaŃiei din Ucraina? 
Igor Munteanu: „Misiunea EUBAM este oarecum diferită de mandatul pe care-l are reprezentantul special, 
Kalman Miszei, şi anterior domnul Jakobovits. Deci, EUBAM este o instituŃie extrem de necesară Republicii 
Moldova, Ucrainei şi Uniunii Europene. Deci, nu este o iniŃiativă care avantajează una dintre părŃi. Pe de o parte, 
EUBAM-ul este necesar ca un prim instrument de intervenŃie în spaŃiul ex-sovietic al Uniunii Europene, pe teren, 
nu a existat aşa ceva, sau de mărimea aceasta. Este un test pentru capacitatea autorităŃilor naŃionale de a asimila 
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practici pozitive pe domeniul reformării serviciului vamal şi de frontieră. Şi pe de altă parte, este necesar şi Ńărilor 
respective, inclusiv şi Ucrainei, pentru ca să se conformeze şi să arate disponibilitate de cooperare. Pentru că dacă 
cooperezi, de exemplu, din perspectiva Kievului, doar pe dimensiunea care te interesează economic şi exporturi, 
dar nu cooperezi pe dimensiunea politică, atunci arăŃi foarte clar că traseul tău este limitat şi, de fapt, nu te 
orientezi spre spaŃiul de deschidere şi de integrare efectivă în Uniunea Europeană.” 
 
Europa Liberă: Valabil şi pentru Ianukovici, domnul Fruntaşu? 
Iulian Frunta şu: „Da. Bine, cred eu că Ianukovici nu are de unde alege. Dar ce vreau să spun, ce se va întâmpla în 
perspectivă, este dacă propunerea doamnei Ashton va fi acceptată de statele membre, atunci funcŃiile pe care le-a 
deŃinut înaltul reprezentant Kalman Miszei, vor fi preluate de către reprezentanŃii Comisiei Europene aici, la 
Chişinău. Din perspectivă europeană, eu dacă aş fi european, cu reşedinŃă, eu ştiu, la Burxelles, la Berlin, sau la 
Paris, pe mine m-ar bucura o asemenea evoluŃie. Pentru că, ziceam eu, Uniunea Europeană într-adevăr are nevoie 
de un serviciu diplomatic profesionist. Şi pe mine m-ar bucura lucrul ăsta şi din perspectiva federativă. Pentru că 
atunci Consiliul European ar avea prerogative mai puŃin relevante, în comparaŃie cu Comisia, ale cărei prerogative 
ar creşte. Pentru că, după mine, chiar şi pentru extindere, este mai bine să avem o comisie puternică şi un 
Parlament puternic, decât un Consiliu European puternic, care mai degrabă trage spre un aranjament 
interguvernamental al Uniunii Europene. Deci, sunt anumite dezbateri la nivelul construcŃiei europene.  
 
Faptul că, eu ştiu, că Comisia îşi consolidează împuternicirile, după mine, e o evoluŃie, în perspectivă, e o evoluŃie 
pozitivă pentru Republica Moldova. De fapt, Comisia natural este înclinată spre extindere. FuncŃionarii Comisiei 
au lucrat, au muncit asupra valurilor succesive de extindere, au deja anumiŃi paşi de gândire, care ne avantajează 
pe noi. Consiliul este format din reprezentanŃii statelor-membre. Într-adevăr, trebuie să muncim şi în capitalele 
europene, nu zic ba. DiplomaŃia noastră ar trebui să fie activă şi la Berlin, şi la Paris, şi la Londra. Dar Comisia 
cumva este înclinată aşa pozitiv, prin definiŃie.” 
 
Europa Liberă: În Ńeleg. Şi chiar şeful Comisiei, care vine de la Kiev tot cred că ar fi mai cooperant, în sensul 
ăsta. Ultima întrebare ar fi: ce eveniment, ce indiciu ar fi să urmărim în timpul apropiat, care să arate că 
Moldova este tratată cel puŃin la fel, dacă nu avantajată în relaŃiile cu Bruxelles-ul, cu Uniunea Europeană? Şi 
nu s-a întors Uniunea Europeană cu spatele la Moldova. Unde aŃi căuta un semnal că Moldova a rămas în 
cărŃile Uniunii Europene? 
Iulian Frunta şu: „Păi, depinde de noi. Noi trebuie să ne facem temele. Există o deschidere fără precedent vis-a-
vis de Republica Moldova. Se munceşte mult. Toate instituŃiile sunt implicate în ce priveşte regimul liberalizat de 
vize. Şi aici, dacă vom înregistra succese, cred eu, că ne putem mişca mai repede, decât s-a mişcat Ucraina, de 
exemplu. Deci, trebuie să ne facem temele şi suntem repetenŃi de foarte mulŃi ani, datorită regimului Voronin. Şi 
atunci, cum să vă spun, noi trebuie să fim cei care înregistrează succese.” 
 
Europa Liberă: Deci, nu-i corect ca noi să căutăm semne la Bruxelles. Aici, acasă trebuie să căutăm. 
Iulian Frunta şu: „Exact.” 
 
Europa Liberă: Domnul Munteanu? 
Igor Munteanu:  „Eu cred că o să ploaie cu semne în lunile următoare. Pentru că toată lumea are interesul să 
scoată din Republica Moldova un caz de succes. Şi actorii naŃionali şi actorii internaŃionali. Uniunea Europeană are 
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nevoie de un caz, care să demonstreze, că buna voinŃă şi nu reaua voinŃă aduce răsplate. Aceste semnale vor veni 
sub forma succesului, pe care Republica Moldova trebuie să-l repurteze într-un an, un an şi jumătate maximum, pe 
tematica liberalizării regimului de vize. Pe de altă parte, noi trebuie să avem o deschidere mai clară faŃă de 
Uniunea Europeană pe anumite subiecte sectoriale. Cum ar fi ralierea noastră la anumite decizii de politică extrenă. 
Cred că la dimensiunea asta Ministerul Afacerilor Externe încă nu a început să gândească serios şi nu a găsit nişa, 
în care deciziile locale să coincidă cu deciziile de politică externă a Uniunii Europene.” 
 
Europa Liberă: Poate urmează să-l facă prin detaşamentul de ambasadori, care, în sfârşit, o să-l trimită.” 
Iulian Frunta şu: „Da, probabil. ObservaŃia asta e pertinentă. Deschiderea despre care vorbeam anterior vis-a-vis 
de Ucraina, de exemplu, câŃiva ani în urmă, după revoluŃia oranj, cred că a ratat ceva. A ratat, în primul rând, 
faptul că, indiferent de susŃinerea pe care o are un stat sau altul, sunt factori interni, care determină evoluŃia unui 
stat. Şi eu îmi exprim speranŃa că Moldova nu va irosi acest credit de încredere, pe care l-a avut şi Ucraina, de 
altfel. Depinde de elitele noastre politice, depinde de societatea moldovenească, cum se va reforma. Şi dacă vom 
ajunge în aceeaşi situaŃie, cum a ajuns Ucraina, nu dă Doamne. Dar cred eu că şi europenii sunt acum mai 
conştienŃi, vor fi şi ei mai atenŃi şi ne vor monitoriza. Şi trebuie să ne monitorizeze mai atenŃi, iar noi să ne facem 
temele.” 
 
Europa Liberă: Adică să nu fim un copil răsfăŃat. 
Iulian Frunta şu: „Exact.” 
 
Am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Igor Munteanu, directorul Institutului pentru 
iniŃiative sociale „Viitorul” şi politologul Iulian Fruntaşu, consilier al premierului Vlad Filat. 
 

2. Kurt Fleckenstein: Conflictele îngheŃate blochează admiterea în UE. Radio Europa Liberă. 
31.05.2010.  

Kurt Fleckenstein, Şeful Delegatiei Parlamentului European la Comisia UE-Rusia, declară că la summitul UE - 
Rusia coflictele înghețate nu vor figura printre priorităŃile agendei  
 
Europa Libera: Se vorbeste mult despre chestiunea vizelor in spatiul tarilor din Parteneriatul estic dar poate ca 
o problema mai importanta decat aceasta este cea a conflictelor inghetate: Transnistria, Osetia de Sud. Ar 
putea tari ca Moldova sau Georgia deveni membre ale Uniunii Europene fara ca aceste conflicte sa fie 
rezolvate? 
Kurt Fleckenstein: Nu, nu imi pot imagina asa ceva. Aceste conflicte nu pot fi aduse in Uniunea Europeana. 
Partile implicate trebuie sa gaseasca solutii pentru ele. 
 
Europa Libera: Cum? Probabil ca stiti ca presedintii rus si ucrainian, Dimitri Medvedev, respectiv Viktor 
Ianukovici au vorbit, recent, in cadrul unei declaratii comune, despre Transnistria spunand ca acest conflict 
trebuie rezolvat pe cale pasnica si ca Transnistriei ar trebui sa i se acorde un statut special. 
Kurt Fleckenstein: Daca as avea patentul pentru solutionarea acestor conflicte as fi desigur o persoana celebra! In 
chestiunile in discutie 3 lucruri sunt importante: integritatea teritoriala a statelor, care nu poate fi unilateral 
modificata, in al doilea rand trebuie sa ne gandim unde se simt acasa acesti oameni. Ce cred ei? Si in al treilea rand 
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ca acestea sunt chestiuni la care trebuie sa reflectam impreuna cu participarea Rusiei si a Uniunii Europene, la 
gasirea unei solutii. 
 
Europa Libera: Se va discuta la summitul Uniunea Europeana–Rusia, de zilele acestea, despre conflictele 
inghetate? 
Kurt Fleckenstein: Nu cred ca va fi una dintre temele principale ale acestui summit dar cei doi presedinti, 
Medvedev si Barroso vor atinge probabil si subiectele legate de conflictele mai fierbinti sau mai inghetate de pe 
continentul nostru. 

3. Interviu cu Mihai Ghimpu: Încotro Republica Moldova ? Radio Europa Liberă. 31.05.2010.  
„Programul de guvernare este clar, ni l-am asumat, și drumul Moldovei este spre Vest, integrarea europeană” - 
răspunde președintele interimar Mihai Ghimpu întrebărilor Valentinei Ursu. 
 
Preşedintele interimar Mihai Ghimpu în dialog cu Valentina Ursu la Europa Liberă. 
 
Europa Liberă: Domnule preşedinte, deşi coaliŃia liberal-democrată se numeşte AlianŃa pentru Integrare 
Europeană, o întrebare, care apare tot mai des în ultimul timp: încotro Republica Moldova? Spre Est? Sau spre 
Vest? 
Mihai Ghimpu:  „Nu există nici un temei ca să spunem că spre Est. Cu toate că noi suntem pentru ca să avem 
relaŃii bune şi cu FederaŃia Rusă şi cu celelalte state membre ale ComunităŃii Statelor Independente, programul de 
guvernare este clar, ni l-am asumat şi drumul Moldovei este spre Vest, spre Bruxelles, este integrarea Europeană.” 
 
Europa Liberă: Dar se zice, că acum marele puteri ar fi putut aranja lucrurile în aşa fel, încât Republica 
Moldova să rămână şi în continuare în braŃele Rusiei sau in sfera de influenta a Kremlinului.  
Mihai Ghimpu:  „Sigur, că viitorul nostru depinde de poziŃia marilor puteri, dar să nu uităm, că în primul rând 
depinde de noi. Şi dacă noi vom avea o poziŃie fermă în realizarea acestui obiectiv, noi o să-l atingem.” 
 
Europa Liberă: Ce înseamnă „poziŃie fermă”? Şi cum atingi acest obiectiv? 
Mihai Ghimpu:  „Asta înseamnă să funcŃioneze Republica Moldova în baza standardelor europene şi occidentale, 
să nu existe deosebire dintre noi şi ei, decât prin calitatea de membru. Şi dacă noi o să avem acasă ceea ce au ei, 
atunci care-i problema? Vreau să vă spun, că obŃinerea liberei circulaŃii, liberalizarea vizelor, regimului de vize şi 
liberalizarea comerŃului e deja un pas, şi nu mic, dar mare în integrarea în această familie europeană. Nu cred eu, 
că cineva ne poate încurca. Important ca cetăŃenii noştri să nu piardă încrederea, în cazul în care prin reforme la 
moment se vor înrăutăŃi condiŃiile de viaŃă. Că aşa-i, trebuie în situaŃia în care ne aflăm, trebuie să trecem şi prin 
greu, ca să râvnim la o viaŃă normală şi permanentă, în care fiecare cetăŃean să se simtă mulŃumit, având şi un loc 
de muncă, şi un salariu, şi o pensie. Dacă nu o să ne împăcăm şi o să continuăm să insistăm, 
 că peste noapte vrem să trăim bine, atunci înseamnă, că noi, cu mînele noastre din nou o să ne creăm un viitor în 
afara...” 
 
Europa Liberă: Adica vreti sa spuneti un viitor incert? 
Mihai Ghimpu:  „Da, incert.” 
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Europa Liberă: Acest destin european al Republicii Moldova, pe cât de mult depinde de regiunea 
transnistreană? 
Mihai Ghimpu:  „Eu sunt convins, că dacă o să apară o altă viaŃă la noi aici, decentă...” 
 
Europa Liberă: Deci, partea dreaptă să fie atractivă pentru partea stângă a Nistrului în ceea ce priveşte 
condiŃiile de trai, democratizarea societatii, respectarea drepturilor omului? 
Mihai Ghimpu:  „Da. Imediat o să fie o reacŃie din partea cetăŃenilor din stânga Nistrului şi ei deja, aşa cum dorim 
noi astăzi această integrare europeană, aşa vor dori şi ei. De ce la noi acum a crescut şi este mare procentul celor 
care vor integrarea tarii in UE? Fiindcă foarte mulŃi cetateni lucrează în Europa, vin acasă, povestesc, se duc în 
ospeŃie şi oamenii au înŃeles, că acolo este viaŃă buna cu adevărat. Dar acum, ce pot compara ei ? Cu ce ne 
deosebim noi cei din dreapta Nistrului? A fost un regim şi la Chişinău, un regim şi la Tiraspol. O sărăcie şi acolo, o 
sărăcie şi la noi. De aceea, cred eu, că anume această politică va schimba lucrurile şi nu o va putea opri nici 
puterile mari.” 
 
Europa Liberă: Această declaraŃie, pe care au semnat-o cei doi preşedinŃi, rus şi ucrainean, acum este 
interpretată în mod diferit de catrea politicieni, analisti si oameni simpli. Dumneavoastră cum aŃi înŃeles-o? 
Mihai Ghimpu:  „In primul rând, sa amintim ca Vladimir Voronin a semnat o declaraŃie la Moscova în formatul 
2+1. Acea declaraŃie vine să spună ceva de formatul 5+2. Deja înseamnă, că FederaŃia Rusă a refuzat la acea 
declaraŃie, semnată cu Voronin. E un pas pozitiv? E un pas bun? E un pas bun. Cred, că aici este meritul Ucrainei. 
Doi: Ucraina încă o dată şi-a asumat responsabilitatea de a contribui la soluŃionarea conflictului transnistrean, 
odată ce susŃine formatul 5+2 şi nu formatul 2+1. Şi cred, că aici un rol important l-a jucat anume Ucraina, întrucât 
n-a aderat la 2+1, ca să fie 3+1, dar a insistat ca să continue să funcŃioneze formatul 5+2. 
 
În afară de aceasta, eu cred că Ucraina înŃelege că problema Transnistriei, conflictul transnistrean aşa-zis, că nu 
este transnistrean, noi avem documente care confirmă, că este conflictul moldo-rus. Acordul de incetare a focului 
semnat de Mircea Snegur şi Boris ElŃin şi hotărârea CEDO în cazul „grupului Ilaşcu”. Dar Ucraina înŃelege foarte 
bine, că aceasta este problema nu numai a Republicii Moldova, ci şi a Ucrainei, fiindcă ei, această insulă pe care o 
sprijină indirect şi direct FederaŃia Rusă, este şi în coasta Ucrainei şi să spunem aşa în coasta teritoriului 
constituŃional, controlat constituŃional de către autorităŃile de la Chişinău. Deaceea, nu cred eu că Ucraina ar 
încerca să găsească, sau să accepte o altă soluŃie, decât soluŃionarea acestei probleme. Altfel apar întrebări şi 
probleme şi nu cred că Ucraina ar accepta să vadă altfel soluŃionarea.” 
 
Europa Liberă: Când ziceŃi „apar întrebări” va referiti la cele teritoriale? 
Mihai Ghimpu:  „Mai multe pot să apară. Să nu uităm, că oricum, cu toată politica, care are loc în urma alegerilor, 
Ucraina tot vrea să devină o Ńară europeană, o Ńară în care funcŃionează standardele europene, valorile europene şi 
oricum, care n-ar fi politica, drumul ei este spre Uniunea Europeană. Dar cu o politică, care e înafara standardelor 
europene acolo nu poŃi să ajungi.” 
 
Europa Liberă: Bine, dar de ce în această declaraŃie ruso-ucraineana, atât Kievul, cât şi Moscova trebuie să-i 
spună Republicii Moldova, că trebuie să rămână un stat neutru. Oare nu Republica Moldova este cea care îşi 
decide soarta? 
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Mihai Ghimpu:  „Aici e adevărat. Aici au depăşit competenŃele, întrucât acest drept îi aparŃine statului nostru şi 
noi suntem cei, care trebuie să hotărâm – stat neutru sau nu neutru. Cu atât mai mult, că pe teritoriul Republicii 
Moldova se află armamentul şi muniŃiile FederaŃiei Ruse şi în cazul dat Ucraina, e clar, că nu trebuia să accepte un 
astfel punct de vedere, impus de FederaŃia Rusă. Dacă nu era aici armata, atunci puteam să spunem că este un 
punct de vedere, dar cunoscând că stationează armata şi are deja câŃi ani? Vreo 70 de acum, nu?  
 
E cam aşa, din 40, plus războiul, după război, cam pe aici se apropie. Şi să impui un punct de vedere, clar că nu 
este bine. Dar în politică întotdeauna, ca să obŃii ceva, trebuie să cedezi şi poate din considerentul, că revenirea la 
formatul 5+2 a şi acceptat această poziŃie cu stat neutru. Eu am spus şi la Bruxelles, şi la Strasbourg, şi peste tot, cu 
care mă întâlnesc, că programul AlianŃei este formatul 5+2. Dar dacă va veni ziua, în care nouă ni se va condiŃiona 
aderarea la Uniunea Europeană prin NATO, eu sunt convins, că cetăŃenii vor lua o decizie de schimbare a acestui 
statut. Fiindcă cetăŃenii îşi doresc ca Republica Moldova să devină membru al Uniunii Europene. Nu va fi 
condiŃionat, atunci poate să fie neutru. Dar neutru numai după retragerea armatei ruse. Atâta timp, cât este prezenŃa 
armată a FederaŃiei Ruse pe teritoriul nostru, nu putem vorbi despre un stat neutru.” 
 
Europa Liberă: Dar Dumneavoastră sunteŃi încrezător, totuşi, că armata rusă ar putea să se retraga de pe 
teritoriul Republicii Moldova? În ce condiŃii? 
Mihai Ghimpu:  „Eu vreau să cred că totuşi va veni ziua, când se vor schimba politicienii în FederaŃia Rusă. Vor 
veni generaŃii noi, cu alte viziuni. Nu cu viziuni de a menŃine ceea ce au obŃinut prin război şi prin anexări. Vor 
veni oameni, care vor înŃelege, că FederaŃia Rusă are cu ce se mândri, şi nu numaidecât să menŃină... Ce-i dă 
FederaŃiei Ruse? Ce câştigă FederaŃia Rusă, că stă şi menŃine această enclavă dincolo de Nistru? Ce, nu are 
teritoriu? Are teritoriu.” 
 
Europa Liberă: Influen Ńa asupra unei zone geopolitice, geostrategice. 
Mihai Ghimpu:  „Nu, prin ce influenŃă? Prin ce influenŃă?” 
 
Europa Liberă: Hotarul NATO a ajuns la Prut si banuiesc ca acest lucru ii cam deranjeaza pe cei care conduc 
Federatia Rusa? 
Mihai Ghimpu:  „InfluenŃa..., cred ei că este influenŃă, dar nu este nici o influenŃă. InfluenŃa o au şi de pe Marea 
Neagră. PosibilităŃi şi mai mari le au. Ce influenŃă e aici?” 
 
Europa Liberă: Şi totuşi armata nu pleacă, chiar si in pofida faptului ca Moscova si-a asumat anumite 
angajamente la reuniunea OSCE din 1999 de la Istanbul? 
Mihai Ghimpu:  „Numai doar că folosesc acest teritoriu ca si contrabandă, ca gaură neagră, ca trafic de arme, de 
oameni. Rusia poate influenŃa Balcanii şi fără a avea Republica Moldova, Ucraina, România. Are Marea Neagră şi 
acum e atât de dezvoltată tehnica militară, încât nu e nevoie să ai în fiecare zonă câte un punct militar, ca să 
influenŃezi. Este, pur şi simplu, o politică în continuare veche.  
 
De expansiune, care ei cred aşa – de ce noi trebuie să cedăm, dacă ne-a aparŃinut nouă. Şi sute de ani au luptat ca 
să obŃină aceasta. Dar eu cred că va veni timpul, când se va schimba generaŃia şi vor înŃelege oamenii că, din 
contra, o astfel de politică este în detrimentul FederaŃiei Ruse.” 
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Europa Liberă: Totuşi, rolul decisiv, dacă putem spune aşa, în actualul format 5+2 îl joacă FederaŃia Rusă. De 
vointa Moscovei depinde in mare parte solutionarea conflictului transnistrean. 
Mihai Ghimpu:  „Trebuie să recunoaştem că rolul decisiv îl joacă FederaŃia Rusă, dar mai decisiv îl joacă 
Transnistria, întrucât ea este parte componentă a acestui format. Şi aici a câştigat FederaŃia Rusă, când a impus 
Transnistria ca parte componentă a acestui format.” 
 
Europa Liberă: Dar de ce Moscova insistă să pună pe picior de egalitate Chişinăul cu Tiraspolul, Tiraspolul cu 
Chişinăul in cadrul acestor negocieri in formatul „5+2”? 
Mihai Ghimpu:  „Eu n-aş vrea să cred, dar noi avem un exemplu în istoria noastră. Noi ne-am decis soarta în 
1918, şi în 1924 au format Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, în cadrul Ucrainei. Şi au stat 
la pândă câŃi ani? Până în 40 şi au anexat din nou teritoriul. Să nu fie din nou această poveste – că au creat această 
Transnistrie şi menŃin status quo pentru momentul potrivit, când o să vină, ca din nou să înhaŃe acest teritoriu. 
Fiindcă ei nicidecum nu se pot împăca că acest teritoriu a aparŃinut şi ne aparŃine nouă şi nu lor.” 
 
Europa Liberă: Aceste datorii, pe care le-ar fi avut Republica Moldova, MoldovaGaz către Gazprom, vă dau 
acum dureri de cap? Pentru că, din câte am înŃeles, liderul tiraspolean Smirnov insistă ca Gazprom să aibă un 
contract direct cu TransGaz. 
Mihai Ghimpu:  „Noi avem exemple în care FederaŃia Rusă a încălcat declaraŃia de recunoaştere a independenŃei 
Republicii Moldova, cu Centrala de la Cuciurgan. Întrucât legea spune, că nu sunt legale privatizările în stânga 
Nistrului şi însuşi Voronin a acceptat acest contract între Guvernul nostru şi Rao ES, corect. Şi acuma apare 
problema cu livrările de gaze. Clar că FederaŃia Rusă încearcă încetişor, aşa, câte o porŃiune să rupă din 
independenŃa şi din teritoriul nostru. De aceea noi trebuie să fim foarte atenŃi în astfel de probleme. Eu cred că au 
mai rămas câŃiva ani de zile, se va rezolva problema. Sau Nabucco, sau contractul care este acuma între Georgia, 
România şi Azerbadjan şi noi vom deveni mai liberi şi vom putea lua decizii mai avantajoase tarii.” 
 
Europa Liberă: Adică, sursele energetice de alternativă ar putea să scoată Moldova din impas sau altfel zis sa o 
ajute sa nu depinda economic doar de est ? 
Mihai Ghimpu:  „Da, aşa este. Fiindcă FederaŃia Rusă înŃelege foarte bine, că aceasta este, cum să mă exprim eu, 
ciocanul de presiune, dacă pot să mă exprim aşa. Doar una-două la noi cetăŃenii, când vorbim de relaŃiile cu 
FederaŃia Rusă, toŃi spun: nu uitaŃi, că noi primim gaze, nu uitaŃi că noi primim cutare, că avem piaŃă. Dar asta nu 
poate fi la infinit. Deci, noi trebuie să avem surse de alternativă, ca să putem de unii singuri să ne hotărâm soarta, 
aşa cum şi FederaŃia Rusă şi alte state. Indiferent de numărul populaŃiei, indiferent de mărimea teritoriului. Noi în 
drepturi suntem egali.” 
 
Europa Liberă: In alta ordine de idei sa va intreb unde ajunge Republica Moldova? La referendum sau la 
alegeri? În cadrul AlianŃei am înŃeles că raportul de forŃe ar fi doi la doi. 
Mihai Ghimpu:  „Nu-i doi la doi. Eu numai atâta pot să vă spun, că noi am discutat in patru acest subiect şi îmi 
pare rău, că unii lideri s-au grăbit şi au ieşit, că chipurile e poziŃia lor. Aceasta este aproape poziŃia noastră, a celor 
patru. Şi ar trebui să mai aştepte, ca s-o anunŃăm noi patru.” 
 
Europa Liberă: Asta şi vă joacă fiesta. Lipsa de comunicare sau faptul ca nu puteti ajunge la un compromis in 
cadrul AIE. 
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Mihai Ghimpu:  „Păi, îmi pare rău. Poate în anii ceea, când şi eu făceam greşeli şi îmi spuneau unii, nu credeam. 
Dar acuma văd, că, cu adevărat, e nevoie de o experienŃă politică şi unii din noi cred, că dacă ieşi primul pe scenă, 
înseamnă că eşti cel mai bun actor. Nu e adevărat. Urmează rolul. Şi apoi se vede cine-i mai bun actor. Eu pot să 
spun cu certitudine, că referendumul va avea loc.” 
 
Europa Liberă: Când ar putea avea loc acest referendum? 
Mihai Ghimpu:  „Luna potrivită este nicidecum august sau iulie, fiindcă e vară, e şi vacanŃă.” 
 
Europa Liberă: Deci, în septembrie? 
Mihai Ghimpu:  „Cel mai potrivit e luna septembrie.” 
 
Europa Liberă: Şi va fi inclusă o singură întrebare la acest preconizat referendum? 
Mihai Ghimpu:  „O singură întrebare. O să vedem, una sau mai multe. Încă rămâne să hotărâm definitiv.” 
 
Europa Liberă: Dumneavoastră insistaŃi pentru care intrebare sa fie adresata cetatenilor la acest referendum? 
Mihai Ghimpu:  „Eu de acum, ceea ce am propus nu mai insist, fiindcă timpul a trecut. Pentru că dacă era 
susŃinută propunerea mea, confirmată prin hotărârea Comisiei cu privire la reforma constituŃională, noi am fi 
rezolvat problema până în 16 iunie şi acuma n-am fi avut dureri de cap.” 
 
Europa Liberă: Ceea ce aŃi propus Dumneavoastră – adoptarea unei noi ConstituŃii, nu mai este valabil. 
Mihai Ghimpu:  „Adoptarea noii ConstituŃii. Şi a propos, discuŃia mea la Strasbourg, aşa şi mi-au zis, că acuma 
timp nu mai este, a fost posibil până la 16 iunie. Mi-au dat dreptate în ceea ce am propus atunci. Dar acum e o altă 
situaŃie. Eu nu mai insist la ConstituŃie, cu toate că vom discuta şi acest subiect la AlianŃă. Important este, ca noi să 
depăşim criza prin modificarea articolulu 78, care este. În rest, o să mai vedem. Şi altele? Sau numai acesta?” 
 
Europa Liberă: Alegeri parlamentare anticipate pentru când ar putea fi fixate? 
Mihai Ghimpu:  „Nu pot să vă spun de alegeri. Acum este problema, care noi trebuie să hotărâm - referendum. 
Vor fi sau nu vor fi alegeri, rămâne să hotărâm. Eu în genere vreau să vă spun, că, într-o oarecare măsură, indirect, 
facem jocul comuniştilor, când spunem alegeri. Ei strigă şi Ńipă că alegeri, alegeri, cu toate că încă n-a venit...” 
 
Europa Liberă: PCRM a pornit deja campania electorala. Şi unele componente din AIE de asemenea sunt cu 
gandul la alegeri. 
Mihai Ghimpu:  „Ei au pornit campania dar juridic n-a venit ziua, prin care, deci, putem vorbi despre alegeri. N-a 
venit. Cu atât mai mult, cu cât data de 16, în care expiră anul, nu înseamnă dizolvarea Parlamentului. Dizolvarea 
Parlamentului poate fi şi pe 16, şi pe 17, şi în iunie, şi în iulie, şi în august, şi în septembrie. Aşa că, din punct de 
vedere strategic, noi cam am greşit. Noi singuri vorbim de reforme, de a schimba lucrurile ca să trăiască mai bine 
lumea şi noi singuri oprim acest curs, pe care l-am lansat la început. Fiindcă acum toŃi investitorii stau şi aşteaptă. 
Eu am avut întâlnire cu investitorii din Italia, care au la noi aici investiŃii. Şi în Roma, când am fost în vizită. Şi i-
am întrebat - cum Dumneavoastră vă simŃiŃi acuma?  
 
Europa Liberă: Deci sa va adresez si eu aceasta intrebare: climatul de afaceri în Moldova e unul atractiv 
pentru investitorii străini sau nu pentru ca investitorii nu prea se grabesc sa ajunga in Moldova? 
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Mihai Ghimpu:  „E atractiv, dar la moment s-a oprit. S-a oprit, fiindcă e... incertitudinea aceasta. Şi ei stau şi se 
gândesc: dar cine o să câştige, cine o să vină la guvernare? O să fie, sau nu o să fie alegeri? O să rămână 
democraŃii la putere, sau o să vină din nou comuniştii? Pentru că ei singuri recunosc, că s-au schimbat lucrurile 
radical. De aceea şi tot timpul eu am spus, că sunt împotriva alegerilor. Şi o să fiu încă împotrivă, până când n-o să 
vină ziua şi am să spun: sunt, sau nu sunt? Clar, ca să se înŃeleagă. Dar nu e ziua, deci nu trebuie noi să lucrăm 
împotriva noastră. Pentru ce? Pentru populism? Domnule, noi suntem oameni de stat, trebuie să vedem altfel 
lucrurile.” 
 
Europa Liberă: Domnule Ghimpu, asta trebuie să decideŃi în cadrul AlianŃei liberal-democrate? 
Mihai Ghimpu:  „Da. Noi am decis, doar de două ori am anunŃat.” 
 
Europa Liberă: AnunŃaŃi, ca după asta să ne dezamăgiŃi, ca mai apoi iar sa spuneti că AIE e beton. Nu stiu 
cum ar trebui de inteles declaratiile pe care le faceti uneori in comun, alteori separat.  
Mihai Ghimpu:  „Nu, betonul e beton. Dar vedeŃi cum e cu betonul ăsta, că fiecare consideră că betonul îi aparŃine 
lui.” 
 
Europa Liberă: Domnul preşedinte, dar se apropie şi ziua de 1 iunie. Comisia pe care aŃi creat-o trebuie să vă 
pună pe masă Raportul privind aprecierea regimului comunist. 
Mihai Ghimpu:  „Da, vă invit luni, la ora 15:00 când Comisia o să-mi prezinte mie raportul.” 
 
Europa Liberă: Comuniştii se tem că aŃi putea să le luaŃi secera şi ciocanul, sa interziceti aceste simboluri prin 
lege. 
Mihai Ghimpu:  „N-am să iau nimic. Ceea ce e legal, le aparŃine. Şi nu eu decid, dar va decide Parlamentul. Eu am 
doar un punct de vedere. Noi trebuie să soluŃionăm această problemă nu numai prin prisma unei ideologii, cum a 
fost cea fascistă. Dar, în genere, trebuie să fie condamnate toate ideologiile, care au adus la crime omeneşti, 
împotriva omenirii şi la moartea, pe timp de pace sau de război, a sute de milioane de oameni. Nu există ideologie 
mai bună şi mai proastă, dacă ea are ca activitate instaurarea unei dictaturi şi lipsirea de drepturile cele mai 
importante, lipsirea de drepturi a cetăŃeanului. Şi aici o să vedem. Nu ştiu ce va propune comisia, dar noi vom 
studia practica – cum au luat, au tratat alte state, ce atitudine, ce documente au adoptat, atunci când au condamnat 
comunismul.” 
 

4. DeclaraŃia de la Sarajevo şi Parteneriatul estic. Radio Europa Liberă. 03.06.2010.  
„Exista probleme nerezolvate intre vecinii din regiune care vor trebui abordate in linia unei culturi de integrare 
europeană” 
 
Comisarul european pentru afaceri externe a propus saptamana aceasta eliminarea posturilior de reprezentant 
special al Uniunii pentru Moldova si Georgia. Semn ca vecinatatea estica nu mai este o prioritate, au apreciat multi 
analisti. Concomitent, la reuniunea de ieri de la Sarajevo a Uniunii europene cu Balcanii de vest, Bruxelles-ul si-a 
reafirmat hotarirea de a continua extinderea. Bruxelles-ul pare sa-si fi clarificat rangul prioritatilor daca aceasta 
reasezare nu ar avea loc pe fundalul crizei econoice din tarile Uniunii. De la Strasbourg, Iolanda Badilita: 
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Saptamana aceasta diplomatul sef al Uniunii Europene, Catherine Ashton, propunea ca in Moldova si Caucazul de 
Sud sa fie desfiintate posturile de insarcinat special al Uniunii Europene. 
 
Conferinta de la Sarajevo, care confirma inca o data viitorul European al Balcanilor de vest, pica, asadar, destul de 
prost pentru tarile din Parteneriatul Estic carora s-ar parea ca li se pregateste o pauza in promisul drum catre 
Uniunea Europeana. 
 
La o prima vedere, Declaratia de la Sarajevo semnata de cei 27 de ministri de externe ai tarilor membre si cei ai 
tarilor din zona in fata reprezentantilor Statelor Unite, Rusiei si Turciei dar si ai NATO, OSCE si Consiliului 
Europei pare a spune exact contrariul. 
 
Daca ne uitam insa la faptul ca Franta, Germania si Statele Unite nu au fost reprezentate la nivelurile 
corespunzatoare, din motive de agenda, putem spune ca, de cand cu criza economica si deficitele bugetare scapate 
de sub control nici Balcanii de Vest nu mai reprezinta o prioritate pentru Uniunea Europeana. Si totusi, schitata de 
presedintia spaniola si de Comisia Europeana, declaratia de la Sarajevo reitereaza angajamentul Europei cu privire 
la acestea si accentueaza ca cooperarea regionala trebuie sa se imbunatateasca. 
 
Insa, intr-o declaratie postata pe site-ul peresdintiei spaniole a Uniunii Europene se spune ca „exista probleme 
nerezolvate intre vecinii din regiune care vor trebui abordate in linia unei culturi de integrare europeana”. Nu doar 
probleme de vecinatate sunt aici. Regiunea ramane una instabila daca e sa ne gandim la recentele conflicte dintre 
partidele politice de la Tirana sau la conflictele entice din Bosnia Herzegovina. 
 
Trebuie spus ca de 10 ani Uniunea Europeana investeste cele mai multe resurse financiare, politice si militare in 
Balcanii de Vest. Unele dintre tarile din regiune, cum e cazul Sloveniei sunt deja membre UE altele se pregatesc sa 
devina ( cazul Croatiei) iar Serbia, Muntenegru si Bosnia-Hertegovina au semnat Acorduri de Stabilizare si 
Asociere. De curand, Uniunea Europeana a anuntat ca va extinde regimul de liberalizare a vizelor la toate tarile din 
regiune. 
 
Si, in timp ce la Bruxelles ministrii de finante ai tarilor membre incearca sa gaseasca impreuna cu Comisia 
Europeana si Banca Central Europeana parghii pentru intarirea guvernantei economice si tinerea in frau a 
deficitelor bugetare, comisarul pentru extindere Stefan Fule vorbea ieri la Sarajevo despre „necesitatea extinderii 
Uniunii Europene”. 
 

5. Interviu cu Vlad Lupan: Perspectivele relaŃiilor moldo-ucrainiene după DeclaraŃia de la Kiev. Radio 
Europa Liberă. 21.05.2010.  

Vlad Lupan: „cred că vor fi relaŃii dificile pe subiectul transnistrean şi sper să fie relativ acceptabile cel puŃin pe 
subiectul frontierii şi, eventual, a proprietăŃilor R. Moldova în Ucraina.” 
 
Subiectul zilei vine, ca si lucoarea, de la Rasarit. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Victor Osipov se află la 
Kiev pentru discuŃii legate de situaŃia din Transnistria, după ce luni, tot la Kiev, preşedinŃii Ucrainei, Victor 
Ianukovici şi FederaŃiei Ruse, Dmitri Medvedev au semnat o declaraŃie comună privind paradigma militaro-
politica a reglementarii transnistrene. Viziune pe care guvernul de la Chişinău a tinut sa o raporteze la 
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angajamentele anterioare ale mediatorilor, dupa care, joi, Ministerul rus de Externe, a comentat comentariul 
guvernului Filat. Episodul urmator se juca cit de curind.  
 
De la Kiev, viceprim-ministrul Osipov va pleacă la Astana pentru a participa luni, la reuniunea în formatul „5+2”, 
organizata sub egida presedintiei kazahe a OSCE. Despre logica interna a acestor evenimente adica partea 
invizibila a icebergului vom discuta astazi cu analistul Vlad Lupan. 
 
Europa Liberă: Domnule Lupan oare ce mai poate obŃine vicepremierul Osipov în discuŃiile cu demnitarii 
ucrainieni, de vreme ce Kievul şi Moscova s-au pus de acord în privinŃa glosarului politic aplicat în 
reglementarea transnistreană?  
Vlad Lupan:  „Probabil încearcă să mai „limiteze” problemele ulterioare, cum spun englezii. Nu ştiu dacă e posibil 
să mai obŃii ceva după o asemenea declaraŃie pe care au făcut-o liderii de la Moscova şi Kiev”. 
 
Europa Liberă: Deci, dle Lupan, ce credeŃi dumneavoastră despre perspectivele relaŃiilor Kiev-Chisinau? 
Vlad Lupan:  „Eu cred că vor fi relaŃii dificile pe subiectul transnistrean şi sper să fie totuşi încă relativ acceptabile 
cel puŃin pe subiectul frontierii şi, eventual, a proprietăŃilor Republicii Moldova în Ucraina. Subiectul transnistrean 
nu va fi un subiect uşor de acum încolo”. 
 
Europa Liberă: De altfel cum au reacŃionat, daca au reacŃionat, ceilalŃi participanŃi la formatul „5 plus 2” la 
demersul Medvedev-Ianukovici?  
Vlad Lupan:  „Într-adevăr a fost o reacŃie din partea Uniunii Europene care a fost o reacŃie standart din partea 
acestei organizaŃii, o reacŃie moale prin care îşi reiterează interesul faŃă de formatul „5+2” şi asta în esenŃă a fost 
mesajul pe care l-a transmis UE”. 
 
Europa Liberă: Adică nu s-a apucat să dea dreptate Chişinăului sau...?  
Vlad Lupan:  „Păi nu, UE crede că este mai bine să nu fie exclusă din formatul „5+2”, aş spune că frica lor este 
tocmai asta. Atunci când FederaŃia Rusă încearcă să-i excludă din format, ei încearcă să revină. FederaŃia Rusă 
joacă anume pe această îngrijorare a UE şi, practic din cauza asta, poate manipula situaŃia. Atunci când unul dintre 
jucători se teme de ceva poŃi să-l manipulezi cu asta”. 
 
Europa Liberă: Dar se poate presupune că acum Rusia va încerca să contracareze efectele zise „negative” ale 
acestei declaraŃii în negocierile sale directe cu Moscova? 
Vlad Lupan:  „UE cu siguranŃă va încerca să o facă, dar foarte atent, pentru că Uniunea Europeană, care de obicei 
spune că nu are de a face cu geopolitica în situaŃia în care simte că FederaŃia Rusă are o importanŃă mai mare într-o 
zonă sau alta, totuşi încearcă să fie foarte atentă când negociază cu Moscova. În asemenea circumstanŃe putem să 
ne aşteptăm că va negocia, dar probabil va negocia doar parŃial şi foarte atent”.  
 
Europa Liberă: Realişti fiind, să ne uităm la nomenclatorul de probleme pe care le are UE în raport cu 
Răsăritul. Transnistria cam unde se află, totuşi? 
Vlad Lupan: „În primul rând, Republica Moldova nu este chiar atât de înalt pe agendă pe cât încearcă să ne 
sugereze nouă Uniunea Europeană, dar ei niciodată nu vor spune în mod deschis lucrul acesta. Respectiv, 
Transnistria nu este cu siguranŃă nu este sus deloc, chiar şi în comparaŃie cu Republica Moldova. Ceea ce vreau eu 
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să spun e că Uniunea Europeană, totuşi, luând în consideraŃie evenimentele de la Kiev şi evoluŃiile dintre Ucraina 
şi Rusia, precum şi faptul că îşi doresc să facă o poveste de succes din Republica Moldova, totuşi, cel puŃin vor 
încerca să lucreze cu Republica Moldova pentru ca să o aducă la un nivel european cât mai înalt. Efectul minim 
pozitiv este că Bruxelles-ul va încerca să suŃină Chişinăul şi autorităŃile Republicii Moldova în reformele sale, 
măcar atât!” 
 
Europa Liberă: Dle Lupan, dar retragerea muniŃiilor sau a trupelor, sau drapelul şi ştampila armatei a 14-ea, 
cine ar putea să ne ajute să retragem aceste reminiscenŃe - americanii sau europenii? 
Vlad Lupan:  „În primul rând, vedem că în declaraŃia de la Kiev ambele părŃi au subliniat că declaraŃia din 18 
martie 2009 rămâne valabilă, iar prin acea declaraŃie semnată de liderul separatist Igor Smirnov împreună cu ex-
preşedintele Vladimir Voronin retragerea trupeor, într-un mod indirect, nu mai era pe agendă. Schimbarea 
operaŃiunii de menŃinere a păcii era lăsată pentru perioada după soluŃionarea conflictului în acea declaraŃie, iar în 
mod indirect asta însemna şi o problemă în retragerea trupelor ruse.  
 
În asemenea circumstanŃe unica putere care, efectiv, poate motiva FederaŃia Rusă să-şi retragă forŃele şi muniŃiile 
din Republica Moldova rămâne SUA, dar eventual şi insistenŃa statelor NATO, care fac parte din Uniunea 
Europeană. CombinaŃia aceasta de factori ar mai putea încă să motiveze FederaŃia Rusă să-şi retragă muniŃiile şi 
trupele sale, respectiv schimbând şi formatul de menŃinere a păcii”. 
 
Europa Liberă: Domnule Lupan, Ne amintim ca premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu Iulia Timoşenko, 
Chişinaul a făcut atunci o miza proastă pentru care va fi să plătească acum?  
Vlad Lupan:  „Nu cred că a fost o miză proastă, a fost o încercare de a se întâlni cu un premier care era în 
funcŃiune. Problema este alta, nu cunosc detaliile, dar eu aş fi spus că se putea de întâlnit şi cu Ianukovici. Când 
vin funcŃionari străini în Republica Moldova ei se întâlnesc atât cu partidele aflate la guvernare cât şi cu opoziŃia”. 
 
Europa Liberă: CredeŃi că Ianukovici va fi mai dur şi din cauza asta? 
Vlad Lupan: „Nu, nu cred că va fi mai dur din cauza asta. Aşa cum a scris un analist în «Зеркало недели» - ziar 
din Ucraina, un analist care de altfel îi susŃine pe cei care au fost pro-revoluŃia oranj, dl Kravcenco spunea încă cu 
câteva zile înainte de eveniment că nu trebuie să ne aşteptăm la nimic altceva decât la o asemenea cedare din 
partea lui Ianukovici, pentru că pur şi simplu ei nu consideră subiectul transnistrean important pentru Ucraina. Nu 
este ceva pe care el poate să înŃeleagă în termeni financiari”.  
 
Europa Liberă: Ne aşteptam ca subiectul Palanca imediat o să fie scos în faŃă, vedem că Ucraina întârzie, de 
ce?  
Vlad Lupan: „Pentru că nu este un subiect extrem de important acum când Republica Moldova este relativ 
accesibilă la subiectul frontierelor, accesibilă într-un mod pragmatic, normal”. 
 
Europa Liberă: Vă mulŃumim domnule Lupan. Dragi ascultători vă reamintim că am discutat în această 
dimineaŃă cu analistul politic Vlad Lupan. 
 

6. Interviu cu Anneli Ute Gabanyi: DeclaraŃia de la Kiev - „kozaciok-ul” ruso-ucrainean contra 
Moldovei. Radio Europa Liberă. 18.05.2010.   
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Anneli Ute Gabanyi: „Faptul că Catherine Ashton a cerut reluarea negocierilor 5+2 fără condiŃii prealabile arată 
că UE nu este de acord cu o abordare a conflictului transnistrean în format 2+3”  
 
Europa Liberă: Cei doi preşedinŃi, Medvedev şi Ianucovici, şi-au exprimat convingerea, că discuŃiile şi 
colaborarea în formatul 5+2 „sunt capabile să accelereze atingerea unei soluŃii cuprinzătoare şi durabile a 
reglementării politice pe Nistru” . Dar declaraŃia a fost semnată în lipsa şi, probabil, fără ştirea celorlalŃi actori 
implicaŃi în soluŃionarea problemei transnistrene. De ce au făcut-o doar în doi? 
Anneli Ute Gabanyi: „În primul rând, formatul nefiind 5+2, ci fiind formatul 2-3, arată foarte clar că reprezintă o 
acŃiune care este îndreptată împotriva drepturilor suverane ale unei Ńări suverane – Republica Moldova. Arată, de 
altfel, că Rusia, după ce n-a reuşit să danseze, ca să spun aşa, „kozaciok-ul” cu Republica Moldova, acum joacă 
„”kozaciok cu Ucraina împotriva Republicii Moldova. Ce însemna atunci Kozak? Kozak însemna două lucruri: 
folosirea Transnistriei ca un fel de instrument pentru a se amesteca în trebuirile interne ale Moldovei, şi doi – 
însemna, în partea care nu fusese convenită, aşa am înŃeles eu atuncea, însemna Ńelul suprem al Moscovei - de a-şi 
păstra trupele în Transnistria. Doi: declaraŃia, fiind în afara formatului 5+2, arată foarte clar atitudinea Rusiei vis-a-
vis de acest format. Pentru că în acest format nu s-a discutat niciodată serios de când a fost înfiinŃat. Şi faptul, că 
Ucraina acuma este mai pregătită decât oricând, ne gândim şi la Planul Iuşcenco, care nici acela nu era atât de 
pozitiv cum s-ar fi putut crede, deci şi Ucraina este implicată acum în acest joc. Felul în care se vorbeşte despre 
Transnistria – acordarea unui statut special, este, ca să spun aşa, o treabă foarte veche.” 
 
Europa Liberă: Statut special cu garanŃii temeinice. 
Anneli Ute Gabanyi: „Asta-i şi problema. Pentru că acest statut special este acum foarte vag. Iar garanŃiile - cine 
să le dea? În al doilea rând, ceea ce mă sperie şi mai mult, este aspectul neutralităŃii. Şi aici, de asemenea, termenul 
fiind vag, ar trebui să-l explicăm. Pentru că neutralitatea, care a fost consemnată în ConstituŃia din 1994, era o 
neutralitate pe care eu o numesc defensivă, declarată în scopul plecării trupelor ruseşti de pe teritoriul Moldovei.” 
 
Europa Liberă: Şi cere garanŃii ale acestei neutralităŃi tocmai Rusia, care nu a îndeplinit angajamentele 
summitului OSCE de la Istanbul, din 1999. 
Anneli Ute Gabanyi: „A şa este. Şi mai este un lucru. Exemplul Austriei a arătat foarte clar că nimeni nu poate, de 
fapt, garanta o neutralitate. Nu s-a întâmplat nici în cazul Austriei acest lucru. Însă în schimbul declaraŃiei 
neutralităŃii în ConstituŃia Austriei, de fapt, trupele atât ale Occidentului, cât şi trupele ruseşti au fost retrase. Deci, 
aicea este problema.” 
 
Europa Liberă: Ce pot face şi ce trebuie să facă ceilalŃi actori? Mă refer la Uniunea Europeană, Statele Unite 
ale Americii, OSCE. 
Anneli Ute Gabanyi: „Să arate că insistă asupra retragerii trupelor, la care, de altfel, în consens cu ceilalŃi membri 
OSCE, Rusia s-a declarat în 99 de acord. Aici e problema. Şi întrebarea este – ce fel de neutralitate? Cu trupe? Sau 
fără trupe?” 
 
Europa Liberă: Cum putem noi explica faptul că în aceeaşi zi, când cei doi preşedinŃi Medvedev şi Ianukovici 
au semnat această declaraŃie ucraineano-rusă privind reglementarea transnistreană, la Bruxelles, şefa politicii 
externe şi de securitate europeană Aston a cerut reluarea negocierilor în formatul 5+2 fără condiŃii prealabile? 
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Anneli Ute Gabanyi: „Arată foarte clar că Uniunea Europeană nu este de acord cu abordarea 2-3. Mi-aş dori ca 
Uniunea Europeană să rămână în continuare fermă, pentru că această fermitate ar putea să aducă rezultate. Şi dacă 
Rusia este atât de interesată în a obŃine păstrarea neutralităŃii Republicii Moldova, atunci ar trebui să facă acea 
concesie şi Uniunea Europeană ar trebui să insiste asupra retragerii trupelor ruseşti din Transnistria.” 
 
Europa Liberă: Doamna Gabanyi, a urmat reacŃia Guvernului moldovean la această declaraŃie a preşedinŃilor 
Medevedev-Ianukovici privind Transnistria, premierul Filat spunând că Moldova doreşte o misiune civilă pe 
Nistru şi retragerea muniŃiilor şi trupelor ruse. Cum interpretaŃi această reacŃie a Guvernului de la Chişinău? 
Anneli Ute Gabanyi: „Moldova are un punct, la care nu va renunŃa şi anume neacceptarea acestor trupe pe 
teritoriul Republicii Moldova.” 
 
Europa Liberă: Ce ar putea să urmeze în reglementarea conflictului transnistrean? 
Anneli Ute Gabanyi: „Păi să vedem dacă se întrunesc cei cinci şi, respectiv, 5+2 şi vor discuta.” 
 
Europa Liberă: Pentru 24, la Astana, e planificată o întrvedere 5+2, am înŃeles. 
Anneli Ute Gabanyi: „Păi, atunci vom vedea exact, dacă Rusia şi Ucraina vor pune cărŃile pe masă. Pentru că v-
am spus: din felul vag în care s-au pronunŃat, este clar un semnal, că există o nouă încercare de a-şi realiza scopul, 
adica păstrarea trupelor şi dacă Occidentul va reacŃiona ferm sau mai puŃin ferm în această chestiune. Deci, într-un 
fel, mingea este în momentul de faŃă în terenul Uniunii Europene, mai ales, şi a Statelor Unite. Şi vom vedea, dacă 
acolo se va putea cristaliza o poziŃie clară şi fermă şi cum va reacŃiona Rusia la o astfel de poziŃie fermă.” 
 
Europa Liberă: De ce tace OSCE? 
Anneli Ute Gabanyi: „OSCE se pare că nici n-a fost întrebat în acest moment. În al doilea rând, noi ştim foarte 
bine că în OSCE Rusia are o voce puternică şi Rusia a reuşit până acuma să cam manipuleze OSCE-ul.” 
 
Europa Liberă: Pentru că are dreptul de veto. 
Anneli Ute Gabanyi: „A şa este, aşa este. Dar este un moment bun pentru Occident de a face un demers. Şi cred că 
este şi datoria Occidentului, pentru că, dacă vă amintiŃi, UE şi anumite Ńări, cum a fost şi Germania, la summitul 
NATO de la Bucureşti, au fost împotriva unei aderări mai rapide sau a aderării, în general, a Georgiei şi a Ucrainei. 
Acuma Moldova nu are astfel de planuri. Dar atunci este de datoria Ńărilor occidentale să suŃină Moldova în mod 
politic pentru a-şi păstra neutralitatea, respectiv, pentru a realiza o neutralitate fără trupe ruseşti.”  
 
Europa Liberă: Numai că în condiŃiile de criză nu ştiu dacă UE pune prioritar şi soluŃionarea problemei 
transnistrene pe ordinea zilei. 
Anneli Ute Gabanyi: „Bănuiesc că anumite forŃe au şi mizat pe acest aspect.” 
 
Europa Liberă: Moscova, în primul rând? 
Anneli Ute Gabanyi: „BineînŃeles. Dar cred că în Uniunea Europeană ar trebui să se realizeze că securitatea 
Republicii Moldova Ńine şi este legată în mod foarte strâns de securitatea Uniunii Europene. Acest lucru cred că a 
ajuns să fie înŃeles tot mai bine. AnumiŃi dintre noi am spus acest lucru, de ce. Şi atunci Uniunea Europeană ar 
trebui, cel puŃin în acest punct, să ajungă la o atitudine comună, la un numitor comun în ceea ce priveşte problema 
transnistreană.” 
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7. Dezacordul diplomatic al Chişinăului faŃă de declaraŃia de la Kiev. Radio Europa Liberă. 

18.05.2010.  
DeclaraŃia Medvedev-Ianucovici dovedește că Ucraina a cedat Rusiei în ceea ce priveşte poziŃia sa faŃă de 
Republica Moldova  
 
Guvernul moldovean îşi exprimă în mod diplomatic dezacordul cu anumite formulări din declaraŃia semnată ieri la 
Kiev de preşedinŃii Medvedev şi Ianucovici. Cei doi şefi de stat au sugerat că negocierile în problema Transnistriei 
ar putea fi reluate doar în anumite condiŃii şi au pledat pentru menŃinerea actualei operaŃiuni militare de menŃinere 
a păcii, dominate de Rusia.  
 
Iată ce spune în acest sens premierul moldovean Vlad Filat: „Guvernul Republicii Moldova, evocînd rolul actualei 
operaŃiuni de menŃinere a păcii în stabilizarea situaŃiei după stoparea conflictului armat, se pronunŃă pentru 
lansarea consultărilor cu privire la transformarea acesteia într-o misiune civilă multinaŃională cu mandat 
internaŃional. Guvernul Republicii Moldova pledează pentru diminuarea factorului militar în regiune, inclusiv prin 
retragerea completă a muniŃiilor care aparŃin FederaŃiei Ruse şi a contingentului militar ce asigură paza acestora.” 
 
Unii experŃi de la Chişinău consideră însă că declaraŃia guvernului ar fi insuficient de clară. Analistul independent 
în probleme de securiate, Vlad Lupan spune că guvernul, în declaraŃia sa, trece cu vederea anumite evoluŃii nu 
tocmai prielnice Republicii Moldova. Ceea ce s-a schimbat odată cu declaraŃia Medvedev-Ianucovici este că 
pozitia Ucrainei fata de Republica Moldova devine una de cedari in fata Rusiei. 
 
Vlad Lupan:  „Există mai multe subiecte care anterior erau tratate de FederaŃia Rusă în favoarea Tiraspolului şi 
care acum au fost preluate şi de Ucraina. Vorbim întîi de toate despre ideea că declaraŃia de la 18 martie 2009 
semnată de către liderul separatist Igor Smirnov cu ex-preşedintele Vladimir Voronin, în prezenŃa preşedintelui rus 
Medvedev, a presupus că modificarea unui format de menŃinere a păcii în regiunea de est a RM se va produce doar 
după o soluŃionare politică a conflictului, iar indirect practic se renunŃa şi la retragerea trupelor ruse din RM. Iată 
că această declaraŃie a fost adusă şi în documentul semnat ieri dintre preşedinŃii Ucrainei şi Rusiei. Asta înseamnă 
că Ucraina susŃine această declaraŃie. Vedem că Ucraina subscrie şi ideii FederaŃiei Ruse că Moldova şi 
Transnistria sunt egale în negocieri.” 
 
În ultimă instanŃă, apreciază Vlad Lupan, Rusia ar fi demonstrat ca nu are respect fata de comunitatea 
internationala si in particular fata de formatul 5+2, iar Ucraina s-a raliat la intentiile expansioniste ale Moscovei in 
fosta zona de influenta a Krelminului. 
 
Vlad Lupan:  „Putem presupune că autorităŃile de la Kiev au încercat să elimine o serie de probleme din relaŃiile 
cu Kremlinul folosind în acest sens Republica Moldova. Putem presupune că a avut loc un tîrg care a dus la 
diminuarea intereselor Republicii Moldova pe plan internaŃional.” 
 
Un alt expert în probleme de securitate, directorul Institutului Viitorul, Igor Munteanu spune însă că reacŃia 
guvernului de la Chişinău ar aduce claritate cel puŃin într-o problemă – cea legată de necesitatea modificarii 
formatului actual al operaŃiunii militare de pacificare.  
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Igor Munteanu:  „Guvernul R. Moldova transmite mesajul că trupele ruseşti şi muniŃiile din regiunea 
transnistreană nu reprezintă un factor stabilizator, spune că aşteaptă în continuare ca părŃile să-şi onoreze 
angajamentele luate la Istambul, vorbeşte despre nevoia de convertire a misiunii actuale în una internaŃională sub 
egida OSCE sau ONU. Sub acest aspect, declaraŃia guvernului Filat este benefică întrucît dedramatizează situaŃia, 
pentru că ar fi fost anormal ca o astfel de declaraŃie semnată la Kiev să rămînă fără nici o reacŃie la Chişinău.”  
 
Numai că, apreciază analistul, ar fi o eroare să nu observăm că declaraŃia Ianucovici-Medvedev face referinŃă la o 
prevedere constitutionala a Republicii Moldova – neutralitatea, care este un subiect de decizie a cetatenilor 
Republicii Modova si nu a impunerii din afara. În opinia analistului, felul cum este abordat acest subiect în 
declaraŃia ruso-ucraineană poate fi interpretat ca un amestec în treburile interne ale R. Moldova, prin urmare este 
neclar de ce guvernul îl trece cu vederea. 
 

8. Interviu cu Vlad Filat: Problema transnistreană nu Ńine doar de discuŃiile moldo-ruse. Radio 
Europa Liberă. 24.05.2010.   

Premierul Vlad Filat la întîlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg 
 
Un interviu în exclusivitate la Europa Liberă - Premierul Vlad Filat: „Am transmis mesajul foarte clar, acest mesaj 
a fost recepŃionat, fără să pot spune astăzi că am convenit asupra unei soluŃii”. 
 
La sfârşitul săptămânii trecute premierul Vlad Filat a avut o întrevedere la Sankt Petersburg cu omologul său rus 
Vladimir Putin. Ce şi-a dorit premierul moldovean de la această întâlnire şi ce schimbări seismice s-ar putea 
produce în relaŃiile moldo-ruse după ce domnii Filat şi Putin şi-au strâns prieteneşte mâinile ? Prim-ministrul Vlad 
Filat este invitatul emisiunii din această dimineaŃă. 
 
Europa Liberă: Am citit, domnule Filat, critici destul de acide la adresa Dumneavoastră pentru insistenŃa – 
„obsesivă şi pasională”, cum s-ar exprima unii autori de pamflete – cu care v-aŃi fi dorit o întâlnire cu Vladimir 
Putin. De ce a fost atât de importantă - pentru Dumneavoastră, pentru Republica Moldova - această nouă 
întâlnire cu premierul rus?  
Vlad Filat:  „Nu ştiu dacă a fost insistenŃă, a fost o necesitate şi după cum se vede a fost şi justificată această 
întâlnire, deoarece discuŃiile pe care le-am avut dar şi rezultatele pe care le-am obŃinut sunt importante nu atât 
pentru mine, cât pentru Republica Moldova în general. DiscuŃiile care le-am avut oferă posibilitatea, dacă ai 
capacitatea să convingi în anumite situaŃii asupra anumitor lucruri, îŃi oferă posibilitatea să porneşti anumite 
procese şi să deblochezi anumite situaŃii”. 
 
Europa Liberă: Nimeni nu prea crede în prietenii dintre politicieni, ci doar în interese ce-i apropie sau îi 
îndepărtează… Pe Dumneavoastră ca premier ce vă apropie şi ce vă îndepărtează de domnul Putin?  
Vlad Filat:  „Nu cred că mă apropie sau mă depărtează ceva. Dacă e să privim problema prin prisma intereselor 
sau relaŃiilor personale, a fost o oportunitate pe care am folosit-o prin a argumenta şi pentru a debloca anumite 
situaŃii, or funcŃiile noastre şi sarcina pe care o avem este să rezolvăm probleme nu personale, ci probleme care Ńin 
de interesul Ńării” 
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Europa Liberă: Şi totuşi, dincolo de filmările protocolare, atunci când se discută între patru ochi, uneori se 
simte, alteori nu, o anumită chimie între politicieni… Există afinităŃi între premierii Filat şi Putin care să ajute 
la o soluŃionare mai grabnică a problemelor bilaterale în numele intereselor naŃionale?  
Vlad Filat: „Vineri eu nu am avut doar acea întâlnire care a avut loc seara târziu. După acea întâlnire bilaterală, a 
urmat şi o a doua, „unu la unu” cum s-ar spune. Practic, toată după amiaza în cadrul şedinŃelor plenare şi mai puŃin 
protocolare, am avut posibilitatea să comunic, a fost o după-amiază în care am tot comunicat. Seara târziu, în 
cadrul întâlnirii, am finalizat discuŃiile pe care le-am purtat pe parcursul zilei. Nu pot să dau aprecieri vizavi de 
relaŃiile care sunt. Eu am folosit această perioadă de timp pentru a transmite mesaje, pe de o parte, şi pe de altă 
parte, pentru a transmite mesaje personale vizavi de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Am adus 
argumente suficiente pentru a demonstra că multe probleme nu sunt rezolvate din cauza unor funcŃionari şi a 
adumitor abordări absolut subiective din partea acelor funcŃionari”. 
 
Europa Liberă: AŃi convenit, se pare, cu premierul Putin ca termenul de înregistrare a cetăŃenilor moldoveni 
pe teritoriul FederaŃiei Ruse va fi extins de la 3 la 30 de zile… Este vorba, de fapt, de un regim privilegiat 
pentru moldoveni, în comparaŃie cu alŃii?  
Vlad Filat:  „Nu, şi aici trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu este vorba de un regim privilegiat, este vorba de 
un regim de care beneficiază un şir de Ńări din spaŃiul CSI şi faptul că Republica Moldova până în prezent are 
această discriminare reprezintă pe alocuri şi o situaŃie umilitoare. Important este că problema este rezolvată şi 
această rezolvare va fi foarte curând”. 
 
Europa Liberă: Comunicatele vorbesc şi despre aproape promisiunea Dumneavoastră că problema datoriei 
pentru gaze de peste două miliarde de dolari pe care o are Republica Moldova, în primul rând regiunea 
transnistreană, va fi în curând rezolvată? Cum?  
Vlad Filat: „Nu este o promisiune a mea, este o situaŃie care reiese din activitatea comisiei interguvernamentale 
care are o sarcină directă de a rezolva această problemă. De fapt, este rezultatul discuŃiilor pe care le-am avut la 
Ialta, în toamna anului trecut şi vreau să vă spun că acest lucru se va întâmpla. Or, această datorie urmează să aibă 
o finalizare în a fi administrată. Vreau să vă spun că soluŃii există şi aceste soluŃii vor sta la baza deciziilor 
ulterioare”. 
 
Europa Liberă: În chestiunea transnistreană – o altă temă de discuŃie – cât de entuziasmat a fost domnul Putin 
în legătură cu cererea autorităŃilor moldovene de retragere a trupelor ruse şi de creare a unei misiuni civile 
internaŃionale de pace în Transnistria?  
Vlad Filat:  „Aici nu am ajuns să văd entuziasm sau să văd soluŃii. Am transmis mesajul foarte clar, acest mesaj a 
fost recepŃionat fără ca să pot spune astăzi că uite am convenit asupra unei soluŃii. Problema transnistreană nu Ńine 
doar de discuŃiile moldo-ruse.  
 
Această discuŃie este una mult mai largă, cu implicarea mai multor actori importanŃi şi aici urmează să discutăm 
mai larg cu toŃi actorii implicaŃi şi în acest sens vreau să vă spun că am convenit cu premierul kazah asupra unei 
vizite în Kazahstan, să nu uităm că această Ńară deŃine preŃedinŃia OSCE, acest lucru se va întâmpla foarte curând, 
urmează azi mâine să aflăm exact data şi eu cred că Kazahstanul având relaŃii mai apropiate, inclusiv cu FederaŃia 
Rusă, ar putea să dinamizeze acest proces”. 
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Europa Liberă: Domnul Putin a fost citat comparând într-un fel situaŃia din Republica Moldova cu cea din 
Kîrgîstan… AŃi simŃit Dumneavoastră că domnul Putin identifică în continuare aflarea AlianŃei la putere cu o 
sursă de incertitudine şi instabilitate în Republica Moldova?  
Vlad Filat:  „Nu pot să spun acum contextul în care a fost făcută această afirmaŃie sau de unde vine. DiscuŃiile pe 
care le-am avut au fost de la egal la egal. Nu am simŃit din partea dânsului reticenŃă în a discuta sau în a-şi asuma 
anumite responsabilităŃi. Problema este alta, cum noi simŃim lucrurile de aici, de la Chişinău, or eu am transmis 
acest mesaj - că deciziile urmează a fi luate având în vedere relaŃiile interstatale, nu prin prisma afinităŃilor asupra 
unor politicieni sau asupra unor forŃe politice”. 
 
Europa Liberă: Domnule prim-ministru, va mulŃumim ca aŃi fost în această dimineaŃă alături de noi. 
Doamnelor şi Domnilor, vă reamintim că l-am avut ca invitat pe prim ministrul Vladimir Filat. 
 

9. Interviu cu Oazu Nantoi, Vlad Lupan, Valentin Krîlo v: Nodul gordian al reglementării 
transnistrene. Radio Europa Liberă. 23.05.2010.   

Oazu Nantoi, Vlad Lupan şi Valentin Krîlov discută cu Vasile Botnaru despre eroziunea lentă a regimului din 
stânga Nistrului şi o posibilă schimbare a conjuncturii geopolitice în favoarea Republicii Moldova. 
 
La microfon e Vasile Botnaru, autorul şi prezentatorul emisiunii duminicale Punct şi de la capăt. Astăzi vorbim 
despre reglementarea transnistreană. Subiect adus în prim plan prin strădania preşedinŃilor rus şi ucrainean, Dmitri 
Medvedev şi, respectiv, Victor Ianukovici, care, precum ştiŃi, au semnat o declaraŃie comună, gândită, probabil, ca 
un fel de foaie de parcurs, că tot e la modă această sintagmă, pentru toŃi participanŃii la dezlegarea acestui nod 
gordian. Cum se schimbă datele problemei după această intervenŃie, ne vor spune invitaŃii mei. 
 
În studioul de la Chişinău al Europei Libere astăzi se află deputatul democrat Oazu Nantoi, analistul Vlad Lupan şi 
ex-deputatul Valentin Krîlov, actualmente unul din fruntaşii Partidului Socialiştilor „Patria-Rodina”. 
 
Europa Liberă: După declaraŃia Medvedev-Ianukovici, sau Ianukovici-Medvedev, cum ar fi corect să-i 
spunem, reglementarea transnistreană are mai multe şanse? Să începem de la domnul Lupan, care a fost cel 
mai dur în aprecieri în adresa declaraŃiei. 
Vlad Lupan:  „Trebuie să vă spun, că această declaraŃie demonstrează încă o dată, că nu au fost, nu sunt şi nu vor 
fi condiŃii suficiente pentru soluŃionarea conflictului transnistrean.” 
 
Europa Liberă: Domnule Nantoi, Dumneavoastră sunteŃi de acord? 
Oazu Nantoi: „Eu nu sunt de acord. În jurul perspectivei de apariŃie a acestei declaraŃii comune au fost multe 
speculaŃii, preponderent incompetente, dar această declaraŃie nu a adus nimic nou în ceea ce se numeşte 
soluŃionarea conflictului transnistrean. Şi eu am urmărit atent reacŃia celor din stânga Nistrului – regimului 
Smirnov şi slugoii regimului, tot soiul de organizaŃii obşteşti. Apelurile lor către semnatarii acestei declaraŃii arată 
tot mai, să spunem aşa, jalnic. Este evident, că elanul ideologic al regimului din stânga Nistrului s-a răsuflat şi mai 
mult, după apariŃia acestei declaraŃii, care, repet, nu a adăugat nimic.” 
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Europa Liberă: Domnule Nantoi, dar după semnarea acestei declaraŃii continue să existe opinii „alarmiste”, 
care spun: acest plan, Ucraina împreună cu Rusia, sau cu ajutorul Rusiei, vor decupa Transnistria. Are şanse. 
Şi le auzim vocile aici, la Chişinău şi nu doar.  
Oazu Nantoi: „Păi, aceste voci aparŃin celora, care au citit un articol scris de doamna Svetlana Gamova. Mai bine 
zis, au citit titlul articolului scris de doamna Svetlana Gamova, la 13 mai curent în „Nezavisimaia Gazeta” de la 
Moscova. Dar nu s-au gândit la faptul, că Uniunea Europeană îşi are propriile relaŃii cu Ucraina şi viceversa, 
Ucraina are nişte aşteptări vis-a-vis de relaŃiile cu Uniunea Europeană. Eu cu interes am urmărit, de exemplu, 
serbarea Zilei Europei la 15 mai la Kiev, unde domnul Grişcenko, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, a 
declarat foarte apăsat, că ideea de integrare europeană este idee naŃională pentru Ucraina.  
 
Aşa că trebuie să fim calmi şi să privim problema în toată complexitatea ei, care nu oferă soluŃii imediate, dar 
există, în opinia mea, o eroziune lentă a acestui regim din stânga Nistrului şi o schimbare a conjuncturii geopolitice 
în favoarea Republicii Moldova. Chiar dacă au fost semnate acele acorduri de la Harkov, care, cu adevărat, au 
alarmat multă lume.” 
 
Europa Liberă: Domnule Krîlov, Dumneavoastră sunteŃi de acord, că nu avem de ce să ne alertăm? 
Valentin Krîlov:  „Mi se pare, că este rezonabil de a citi părerea domnului Grişcenko Constantin, care în Rada 
supremă din Ucraina a făcut o declaraŃie, unde el a subliniat, că declaraŃia comună Ianukovici-Medvedev 
înseamnă, că nici Ucraina, nici Rusia nu doreşte să piardă timp. Şi după părerea lui, aceasta înseamnă, că procesul 
de negocieri, sau negocierile ca atare vor fi accelerate. În acest context, este o posibilitate, da mică, dar există o 
posibilitate suplimentară pentru accelerarea procesului de negocieri. Referitor la esenŃa reglementării – mi se pare, 
că situaŃia nu poate fi schimbată repede. Trebuie să avem timp.” 
 
Europa Liberă: Dar au apărut elemente noi, care, repet, au îngrijorat pe unii analişti – impunerea, ca şi cum, 
a neutralităŃii. Sau rolul trupelor armate, pe care Chişinăul le vrea evacuate. Aceste lucruri nu sunt noi, 
domnule Krîlov? 
Valentin Krîlov:  „Mi se pare că nu. FederaŃia Rusă permanent a subliniat faptul, că îi convine, când Moldova 
declară, că ea este şi va fi Ńară neutră.” 
 
Oazu Nantoi: „Eu am obosit să aud despre importanŃa neutralităŃii Republicii Moldova. Această clauză este fixată 
în ConstituŃia noastră, pe care noi trebuie s-o respectăm. Alta este, că această clauză, deocamdată, nu ne-a rezolvat 
nici o problemă ce Ńine de securitatea naŃională. Încă mai grav este, că singura Ńară, care sfidează statutul de 
neutralitate a Republicii Moldova, şi suveranitatea, şi integritatea teritorială este FederaŃia Rusă, care în mod ilegal 
îşi menŃine trupele pe teritoriul Republicii Moldova, în raioanele de Est.  
 
Eu, în calitate de cetăŃean, mă simt lezat de cedările absolut nejustificate şi unilaterale, care au fost comise de 
guvernările precedente pe parcursul acestor aproape 20 de ani de zile, sau 18 ani de zile, cum şi cui îi mai place. Şi 
anume din această cauză, FederaŃia Rusă nu ratează nici un prilej, pentru ca să sublinieze: în baza înŃelegerilor 
atinse anterior, asta pe noi ne vâră cu nasul în propriile „performanŃele” diplomatice, ale noastre, referitor inclusiv 
la memorandumul din 8 mai 97, care de facto prevede relaŃii confederative între Chişinău şi Tiraspol. Şi atunci, 
când FederaŃia Rusă utilizează această formulă – statut special, garantat cu certitudine pentru Transnistria, asta 
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FederaŃia Rusă presupune acel stat comun, fixat în memorandumul din 97, unde Chişinăul şi Tiraspolul sunt două 
părŃi egale. Şi Chişinăul nu poate, nu deŃine nici o pârghie, pentru a schimba unilateral această relaŃie.” 
 
Europa Liberă: Adică, autorităŃile de astăzi, noi, care am moştenit această valiză cu aranjamente, au un 
coridor fără loc de întors? Un tunel spre federalizare? Domnul Nantoi. 
Oazu Nantoi: „Nu, categoric nu. Deoarece acel memorandum a fost semnat la 8 mai 97. „Vaca sacră” a 
formatului pentalateral n-a generat nimic pozitiv pentru Republica Moldova şi Guvernul de la Chişinău are mîinile 
dezlegate pentu a purcede la acŃiuni, care vor schimba status quo-ul pe malul stâng al Nistrului şi în jurul acestei 
probleme în ansamblu.” 
 
Europa Liberă: Domnul Lupan?  
Vlad Lupan: „În primul rând, vroiam să menŃionez faptul, că este pentru prima dată, când într-o declaraŃie pe 
marginea soluŃionării conflictului transnistrean este scris foarte clar, că soluŃionarea conflictului transnistrean şi 
elaborarea unui statut pentru Transnistria are loc în baza neutralităŃii constituŃionale a Republicii Moldlova. Or, 
este absolut clar un lucru şi o prioritate a Republicii Moldova, a poporului Republicii Moldova să decidă, dacă este 
neutră sau nu. În asemenea circumstanŃe, când alte două state declară acest lucru, pentru prima dată într-o 
declaraŃie de acest gen, nu în discuŃii bilaterale, dar într-o declaraŃie oficială, sigur, că acest lucru este în primul 
rând o condiŃie. Şi în al doilea rând, este o interferenŃă în afacerile unui alt stat.” 
 
Europa Liberă: Dar, făcând-o pe avocatul diavolului, dar dacă văd, că voi v-aŃi scris, moldovenii, în ConstituŃie 
această normă, de ce nu v-aş încuraja să păstraŃi această normă a neutralităŃii? Eu Rusia, eu, Ucraina. 
Vlad Lupan:  „În primul rând, aşa cum spuneam, este o chestiune internă a unui stat. Atunci, când poporul votează 
şi decide, ce fel de neutralitate sau ne-neutralitate vom avea noi. Nu este absolut nici o treabă a altui terŃ stat în 
acest sens. Dacă în momentul actual ea este, mîine poate să nu fie. Dacă Republica Moldova ar spune, că FederaŃia 
Rusă nu mai trebuie să fie federaŃie, eu cred, că ar fi o interferenŃă în afacerile FederaŃiei Ruse.” 
 
Europa Liberă: Dar, poate, Moldova e copilul inconştient, care are nevoie de sfaturile Rusiei şi a Ucrainei? 
Vlad Lupan:  „Poate, nu ştiu. Mă întreb şi eu. Al doilea element, pe care vroiam să-l menŃionez, este faptul că în 
această declaraŃie se spune foarte clar, că în cadrul soluŃionării este subliniată importanŃa trupelor de menŃinere a 
păcii din regiune. Şi statele garante fac o referinŃă la declaraŃia de la Moscova din 18 martie 2009, privind 
transformarea trupelor de menŃinere a Rusiei sub egida OSCE. DeclaraŃia de la 18 martie 2009 stipulează foarte 
clar, că de fapt, o astfel de transformare se poate să se producă doar în rezultatul unei soluŃionări politice. Cu alte 
cuvinte – după.  
 
Deci, sunt câteva elemente, care, din păcate, nu au existat până acum în declaraŃiile FederaŃiei Ruse. Şi al treilea 
element este, că de fiecare dată, când Republica Moldova se aşeza la masa de negocieri, noi spuneam şi insistam 
pe următoarele: dacă este menŃionată Republica Moldova şi Transnistria, atunci trebuie să fie menŃionat şi faptul, 
că ele sunt părŃi în negocieri şi nu părŃi. Pentru că asta, de fapt, înseamnă şi acea egalitate, pe care încearcă s-o 
aducă FederaŃia Rusă în plan internaŃional pentru Transnistria vis-a-vis de Republica Moldova. Al patrulea element 
– în primele trei capitole subiectul economic este menŃionat de trei ori. Eu cred, că sunt o serie întreagă de 
subiecte, care, pe de o parte da, ele s-au regăsit anterior în unele elemente ale documentului, dar eu cred, că pentru 
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prima dată avem toată constelaŃia într-un singur document. Elaborat de două state, dintre care nici unul nu este 
Republica Moldova.” 
 
Europa Liberă: Judecând după reacŃia Guvernului, această constelaŃie nu este favorabilă Chişinăului, 
domnule Lupan, nu? 
Vlad Lupan:  „Nu, nu este favorabilă. Guvernul a încercat să răspundă într-o manieră cât se poate de echilibrată, 
de moale. Pentru că, până la urmă, în opinia mea, cred că vrea să încerce să discute subiectul la Moscova. Însă 
această declaraŃie, ca şi acŃiunile FederaŃiei Ruse pe subiectul Gazpromului şi alte acŃiuni, demonstrează că, de 
fapt, asemenea atenŃie şi asemenea moliciune, din păcate, nu pot să dea întotdeauna rezultate. Deşi declaraŃia 
Guvernului a acoperit parŃial unele subiecte, unele totuşi au rămas şi în afară.” 
 
Europa Liberă: Domnul Nantoi? 
Oazu Nantoi: „Vreau să subliniez că în această declaraŃie a celor doi preşedinŃi sunt momente care nu plac 
Chişinăului, în mod normal. Dar sunt şi momente care nu plac Tiraspolului.” 
 
Europa Liberă: Ba mai mult. 
Oazu Nantoi: „Deci, atunci când se spune, că în baza respectării suveranităŃii şi integrităŃii teritoriale ale 
Republicii Moldova, da ok! A neutralităŃii constituŃionale şi formarea spaŃiului unic juridic, economic şi de 
apărare, deci asta categoric displace regimului de la Tiraspol.” 
 
Vlad Lupan:  „Aici sunt de acord cu domnul Nantoi.” 
 
Oazu Nantoi: „Prin urmare, stimaŃi colegi, fenomentul care-l numim conflictul transnistrean a fost asociat, cred, 
că de vreo două-trei kilograme de declaraŃii, care n-au schimbat nimic. Şi eu repet: eu sunt adeptul poziŃiei că 
problema transnistreană, problema de reintegrare a Republicii Moldova în baza actualei ConstituŃii a Republicii 
Moldova, poate fi soluŃionată prin consolidarea statului de drept, democratic pe malul drept al Nistrului, prin 
iniŃierea unor acŃiuni coerente, de lungă durată, calculată, de ademenire a diferitor segmente ale populaŃiei din 
stânga Nistrului şi marginalizarea oponenŃilor procesului de reintregire a Ńării, cu suportul Ńărilor, care vor să ne 
ajute.” 
 
Europa Liberă: Există editorialişti, care spun în felul următor – că Dmitri Medvedev cu Victor Ianukovici ar fi 
ajuns şi la o înŃelegere secretă, care se va vedea mai târziu, însemnând că Transnistria va trece în mod efectiv 
sub controlul Kievului şi asta este plata adevărată pentru flota din Marea Neagră. Dumneavoastră credeŃi în 
aceste scenarii, pe care le-a descris şi presa de la Kiev şi presa de la Chişinău, cu referinŃe la surse din blocul 
Iuliei Timoşenko? Domnule Krîlov? 
Valentin Krîlov:  „În viaŃa noastră totul e posibil. Eu personal nu cred în această dezvoltare a evenimentelor, dar 
mi se pare, că totuşi studierea problemei, în cazul dat noi discutăm despre problema transnistreană, totuşi 
presupune abordarea întemeiată şi reieşind din discuŃiile de astăzi, pot să fac concluzia principală: că sunt două 
părŃi, care au două absolut diferite abordări la această problemă. Aici şi este problema transnistreană.” 
 
Europa Liberă: Problema transnistreană oricum va fi rezolvată într-un mod oarecare. Noi încercăm să vedem 
– va fi rezolvată în maniera în care a rezolvat-o, de exemplu, Rusia în raport cu Osetia şi Abhazia. 
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Oazu Nantoi: „Şi Cecenia.” 
 
Europa Liberă: Şi Cecenia, sau nu. Asta e întrebarea, la care vrea să răspundă ascultătorul. 
Valentin Krîlov:  „Corect. Dacă Moldova, eu am în vedere statul moldovenesc, o să facă încă câteva greşeli, e 
posibil. Şi cu regret eu vorbesc despre acest fapt, cu regret mare. Eu sunt adept al integrităŃii teritoariale a 
Moldovei, fără doar şi poate. Dar eu am altă viziune la rezolvarea problemei. Şi dacă, eu nu vorbesc despre anume 
actuala guvernare, n-are importanŃă. Dacă în timpul cel mai apropiat guvernarea, care va fi în funcŃie, o să facă 
câteva greşeli, e posibilă şi această variantă tragică.” 
 
Europa Liberă: Respingerea declaraŃiei Ianukovici-Medvedev ar fi o greşeală? 
Valentin Krîlov:  „Respingerea declaraŃiei Ianukovici-Medvedev este neîntemeiată şi nu este folositoare pentru 
consolidarea statalităŃii moldoveneşti.” 
 
Viktor Ianukovici cu omologul său rus Dmitri Medvedev la 17 mai la Kiev 
 
Europa Liberă: Adică, înŃeleg că soluŃiile pentru reglementarea transnistreană le vedeŃi mai curând în 
interiorul acestei declaraŃii. Am înŃeles corect? 
Valentin Krîlov:  „Aici eu văd macar 12 momente, care sunt îndreptate în direcŃia corectă.” 
 
Europa Liberă: SpuneŃi trei dintre ele. 
Valentin Krîlov:  „Nu trei, ele toate...” 
 
Europa Liberă: Primele trei. 
Valentin Krîlov:  „Ele, toate 12. Ca exemplu, este vorba despre dialog egal, despre integritatea teritorială a Ńării, 
despre neutralitatea Ńării şi despre operaŃiunea de menŃinere a păcii în zona securităŃii...” 
 
Europa Liberă: Domnule Krîlov, dar dialogul egal va conduce, inevitabil, la statutul egal al celor două părŃi, 
sau trei, sau patru, câte vor fi. Asta nu înseamnă, finalmente, federalizare? 
Valentin Krîlov:  „Fără federalizarea Ńării, rezolvarea problemei transnistrene este imposibilă.” 
 
Europa Liberă: Am înŃeles. 
Valentin Krîlov:  „Şi eu şi colegii mei au declarat pe această temă aproape 10 ani în urmă. Noi am fost primii, care 
au înaintat proiectul nostru de a crea în baza Republicii Moldova statul moldovenesc unional ca stat federativ.” 
 
Europa Liberă: Adică şi Dumneavoastră vreŃi reformă constituŃională – păstrăm neutralitatea, dar renunŃăm 
la caracterul unitar. 
Valentin Krîlov:  „Da. Altă ieşire nu este. Dar noi nu pedalăm această temă”. 
 
Europa Liberă: Domnule Nantoi şi Domnule Lupan vreau să vă răspundeŃi la aceeaşi întrebare – este 
îndărătul acestei declaraŃii cumva un plan secret, care poate aduce la Transnistria plecată pe calea Abhaziei şi 
Osetiei? 
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Oazu Nantoi: „Nu. Nu, dat fiind faptul că conflictul transnistrean este un caz aparte. În primul rând, din cauza 
faptului, că Republica Moldova este Ńară vecină a Uniunii Europene. Aici situaŃia geopolitică este cu totul alta şi 
Rusia pierde pas cu pas terenul. Eu îmi pun întrebarea – ce va fi în decembrie 2011 în aşa numita Transnistria, în 
raioanele de Este ale Republicii Moldova? Acest hoŃ, care este Igor Smirnov, încă va mai candida la funcŃia de 
preşedinte? Rusia are probleme cu realizarea operaŃiunii „succesorul”. Asta nu e Osetia de Sud, unde ea trimite 
ofiŃeri din securitate şi-i declară prim-miniştri. Aici e altă situaŃie.  
 
Deaceea, eu cred, că noi mai puŃin trebuie să vorbim despre declaraŃii din exterior, şi mai mult să ne concentrăm 
asupra monitorizării activităŃii propriului nostru Guvern. Să le cerem mai multă insistenŃă şi eficienŃă, şi să fim 
deschişi şi sinceri în dialog cu oamenii de bună credinŃă din stânga Nistrului.” 
 
Europa Liberă: Domnule Nantoi, dar iată, regimul pe care nu-l iubiŃi Dumneavoastră, pe bună dreptate, l-a 
arestat pe Vardanean. Ce poate să facă concret Chişinăul, ca să se legitimeze în faŃa publicului? 
Oazu Nantoi: „Aici aŃi atins o strună foarte dureroasă. Pentru noi, cetăŃenii Republicii Moldova, aceste cazuri ne 
demonstrează o dată în plus, că statul nostru este impotent, atunci când este vorba de problema apărării drepturilor 
propriilor cetăŃeni pe propriul teritoriu. Asta este o problemă. Dar aici care este situaŃia? Dacă vom arăta cu degetul 
la Guvern astăzi asta nu schimbă nimic.  
 
Cazul lui Vardanean necesită aplicarea altor metode şi aici doar prin sensibilizarea opiniei publice, prin presiuni 
din partea comunităŃii internaŃionale se poate de ajuns la ceva, dacă se va ajunge. Sunt multe evenimente tragice în 
stânga Nistrului. Se încalcă brutal drepturile omului. Pe lângă Vardanean a fost arestat, la 19 martie, şi Ilie Cazac. 
Dacă nu este jurnalist, asta nu înseamnă că soarta lui trebuie să ne deranjeze mai puŃin.” 
 
Europa Liberă: La fel de mult ne deranjează cei patru băieŃi arestaŃi pe gheaŃa Nistrului. 
Oazu Nantoi: „Păi, asta e situaŃia.” 
 
Vlad Lupan: „La care statul şi Guvernul ar fi trebuit să reacŃioneze.” 
Europa Liberă: Da, dar atunci, când domnule Nantoi faceŃi trimitere la nu ştiu ce intervenŃie a OSCE-ului sau a 
mediatorilor, ei tocmai spun: nu aprindeŃi lumina, că nouă ne vine mai bine să negociem pe întuneric. Nu trebuie 
transparenŃă, s-ar putea să fie mai eficient. Asta-i problema – nici rezolvare, nici transparenŃă şi Vardanean şi alŃii 
continuă să sufere. 
Oazu Nantoi: „Aici eu constat, cu regret, că ceea ce am spus eu – eu nu sunt fericit de faptul, că statul Republica 
Moldova nu este în stare să-şi apere propriii cetăŃeni.” 
 
Europa Liberă: Dar noi cu atât mai mult. Domnule Lupan, Dumneavoastră ce credeŃi? Au temei cei care 
întrevăd scenarii apocaliptice? 
Vlad Lupan:  „Dacă vă referiŃi la existenŃa unui plan secret, prin care să fie separată Transnistria de Republica 
Moldova, sigur că nu putem spune cu siguranŃă nimic, pentru că nu ştim. Există asemenea idei în Ucraina? Da, am 
văzut. De exemplu chiar şi „Zercalo nedeli”, iarăşi apropiaŃii revoluŃiei, liderilor fostei revoluŃii portocalii scrie că, 
de fapt, subiectele de acest gen, cum este soluŃionarea transnistreană sau politica securităŃii europene nu prezintă 
pentru noua guvernare nimic din punct de vedere a banilor. Şi din cauza asta vor merge pe anumite cedări. Şi asta 
era scris pe data de 15 mai, deci până la începutul întrevederii. Tot acolo se menŃionează, că încă se va vedea ce fel 
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de protocoale secrete vor fi semnate de către Ianukovici şi Medvedev. Sigur, acestea sunt speculaŃii. Nu putem şti 
cu siguranŃă.  
 
Din ceea ce vedem, din declaraŃii, vedem într-adevăr, că Ucraina subscrie politicii FederaŃiei Ruse în această 
regiune a Republicii Moldova şi cu siguranŃă există un anumit interes de a-şi susŃine, prezerva influenŃa în această 
zonă, atât a Moscovei, cât şi, eventual, a Kievului. Pentru că, până la urmă, aşa cum spunea de altfel tot Oazu 
Nantoi, Kievul a avut într-o vreme o politică a mărului copt – să aşteptăm ruşii să acŃioneze, să mai dăm şi noi din 
coate şi după asta Transnistria ne va pica nouă în mîini, pentru că în mîna Rusiei puŃin probabil, Rusia e departe.  
 
Până la urmă de fapt, când ne uităm la această declaraŃie şi la faptul că, iată, există 12 momente pozitive în ea, 
ajungem iarăşi la concluzia, cu care am şi început, că o soluŃionare a conflictului transnistrean este pe o perioadă 
de timp scurtă şi medie, ba poate şi lungă, imposibilă, pentru că există disensiuni extraordinar de mari pe mai 
multe subiecte. Disensiuni, despre care oficialii nu vor vorbi, evident. Dar, din punct de vedere practic, da, eu mi-
aş închipui că Republica Moldova ar trebui, şi am menŃionat de câteva ori lucrul ăsta, că Republica Moldova, în 
primul rând, ar trebui să aibă o strategie de soluŃionare a conflictului transnistrean pe termen mediu şi lung.” 
 
Europa Liberă: Mai cu seamă acum, când în formatul 5+2, se pare, că totuşi se schimbă raportul de forŃă, 
oricum aŃi da. 
Vlad Lupan:  „Da. Raportul de forŃă nu ştiu cum se schimbă în formatul 5+2, pentru că însăşi declaraŃia aceasta 
dintre Ianukovici şi Medvedev este semnată în afara formatului 5+2.” 
 
Europa Liberă: Da, dar până acum, cel puŃin, Chişinăul spera că are un partener diferit de Rusia, atunci când 
avea Kievul ca şi cum în spate. Acum are un singur partener, ruso-ucrainean. 
Vlad Lupan:  „Da, şi din cauza asta tocmai Republica Moldova, am vorbit în repetate rânduri, câŃiva ani la rând, 
despre faptul că Republica Moldova trebuie să se asigure de o susŃinere mult mai clară şi nu numaidecât oficială, 
nu numaidecât deschisă din partea Uniunii Europene şi a SUA pe soluŃionarea conflictului transnistrean. Pentru că 
atunci când să ne aşezăm la negocieri şi nu numaidecât în formatul 5+2, el poate fi un format tactic, de negocieri 
tactice, da pe o soluŃionare de durată, să ne aşezăm aşa, încât alături de Republica Moldova de aceeaşi parte a 
mesei să se aşeze Uniunea Europeană şi FederaŃia Rusă.” 
 
Europa Liberă: Pe final vreau să răspundeŃi la o întrebare, poate fantezistă, poate chiar nelalocul ei. Dar sunt 
obligat să v-o adresez: preşedintele Tadici a spus, că nu va plăti cu preŃul recunoaşterii kosovarilor intrarea în 
Uniunea Europeană. Păstrând proporŃiile, chiar dacă sunt lucruri incomparabile, Chişinăul oare ar putea să 
accepte intrarea accelerată în Uniunea Europeană, abandonând Transnistria? Sub influenŃa diferitor factori, 
Domnule Lupan? 
Vlad Lupan:  „Am avut ocazia să-l văd pe domnul Tadici personal şi să mai urmăresc evoluŃiile din Serbia. 
HaideŃi să nu picăm pradă unor înŃelegeri locale a problemelor. Serbia este mult mai bună la lucru strategic. De 
fapt, Tadici a declarat, în opinia mea, acest lucru tocmai pentru ca să motiveze Uniunea Europeană să-i primească 
aşa cum sunt, fără ca ei să recunoască Kosovo. E un fel de presiune. Şi până în ultimul moment, dacă va fi nevoie, 
cred că Serbia va recunoaşte Kosovo, punând anumite condiŃii, dar asta va fi acel schimb, pentru care Uniunea 
Europeană o va lua în sânul său.” 
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Europa Liberă: Mă interesează, fără Transnistria ar putea să fie mai ademenitoare sau nu Moldova? 
Vlad Lupan:  „Nu va fi fără Transnistria. Pur şi simplu nu va fi. Nu putem discuta despre va fi, sau nu va fi cu 
Transnistria. Ea va fi cu Transnistria într-o anumită măsură, într-un anumit fel. Deci, relaŃia noastră cu Uniunea 
Europeană va fi legată de performanŃele noastre interne. Subiectul transnistrean la un moment dat s-ar putea să nu 
fie atât de important în realŃia cu Uniunea Europeană, în dependenŃă şi de anumiŃi factori, care se vor derula pe 
parcursul a următorilor ani. Nu putem şti cât de mult vor influenŃa. Îm amintesc de o discuŃie, în care un oficial 
european a spus: ŃineŃi minte de precedentul Cipru, dar să ştiŃi, că Republica Moldova nu va fi primită în Uniunea 
Europeană ca şi Cipru. Dar totuşi, nu uitaŃi de precedentul Cipru.” 
 
Europa Liberă: Domnule Nantoi, Dumneavoastră ce credeŃi? 
Oazu Nantoi: „Eu categoric nu accept o asemenea dilemă. Totdeauna spun că acel care nu va fi impotent pentru a 
se integra în Uniunea Europeană, va fi capabil să integreze în componenŃa Republicii Moldova şi raioanele de est 
ale Republicii Moldova.” 
 
Europa Liberă: Domnule Krîlov, vorbeaŃi despre greşeli intenŃionate sau neintenŃionate. 
Valentin Krîlov:  „Transnistria nu doreşte aderarea la Uniunea Europeană, în primul rând, o primă constatare. Dar 
nu e în dorinŃa Transnistriei..., este vorba despre alte momente foarte principale şi principiale. Precedentul Kosovo 
nu este în favoarea Republicii Moldova. El este în favoarea tendinŃelor separatiste, care există în toată lumea, 
inclusiv în Transnistria. În acest context, eu şi colegii mei vedem, aici eu sunt de acord cu domnul Nantoi, că noi 
trebuie să concentrăm eforturile noastre comune, şi interne în primul rând, pe calea rezolvării problemei. Şi aici noi 
nu trebuie să pedalăm ideea federalizării, nefederalizării, aderării la NATO, neaderării la NATO, aderării la 
Uniunea Europeană sau nu.  
 
Noi trebuie să înŃelegem clar, că sunt două etape strict necesare – cu această poziŃie este de acord şi guvernarea 
actuală şi această poziŃie este practic confirmată în declaraŃia comună făcută de domnii Ianukovici şi Medvedev. 
Este vorba despre prima etapă de restabilire a încrederii. Şi paralel merge etapa a doua – construirea relaŃiilor 
reciproc-avantajoase în domeniul, în primul rând, economic, social-economic.” 
 
Oazu Nantoi: „Dar cum să restabilesc eu încrederea, dacă din 6 martie mie nu mi se permite să intru în regiune?” 
 
Valentin Krîlov:  „Este vorba despre recunoaşterea, în primul rând, de Chişinăul oficial baza normativă a 
tratativelor, care există la moment. Chişinăul oficial nu recunoaşte această bază normativă.” 
 
Europa Liberă: Deci, Domnule Krîlov, ca să înŃeleg corect, Dumneavoastră sunteŃi împotriva ipoteticii 
abandonări a Transnistriei de dragul intrării în Uniunea Europeană? 
Valentin Krîlov:  „Eu sunt categoric împotrivă şi cred că majoritatea populaŃiei din Moldova tot este contra acestei 
propuneri.” 
 
Europa Liberă: Dar dacă s-ar pune, admitem, s-ar pune problema – puteŃi intra în Uniunea Europeană mai 
repede fără Transnistria, Dumneavoastră aŃi accepta personal? 
Valentin Krîlov:  „Eu personal nu. Şi cred că majoritatea populaŃiei nu va fi de acord cu această propunere. În 
viaŃa noastră totul e posibil, eu repet această părere a mea, dar consecinŃele acestei propuneri, vor fi tragice.” 
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Europa Liberă: Am înŃeles. MulŃumesc frumos. Doamnelor şi domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii 
de astăzi, la care au participat Oazu Nantoi, Vlad Lupan şi Valentin Krîlov. 
 

10. Interviu cu Vlad Spânu: O manifestare de forŃă a Rusiei în problema transnistreană. Radio Europa 
Liber ă. 18.05.2010.  

Vlad Spânu (FundaŃia Moldova): „Într-un context geopolitic nefavorabil, avem foarte multe de făcut pentru a 
convinge NATO, UE şi SUA să susŃină independenŃa Moldovei”  
 
Vlad Spânu: „Astfel de declaraŃii, care sunt bilaterale, vor să demonstreze că Rusia şi Ucraina sunt o forŃă în acest 
format 5+2 şi de ele va depinde foarte mult cum se va soluŃiona problema transnistreană. Deci, într-un fel, în 
special Rusia îşi arată muşchii vis-a-vis de problema transnistreană, arătând Republicii Moldova, dar şi Statelor 
Unite ale Americii şi Uniunii Europene, că ei sunt cei care vor decide cum se va rezolva conflictul transnistrean. 
Ăsta-i mesajul politic general.” 
 
Europa Liberă: Dar această declaraŃie ruso-ucraineană ar conveni Chişinăului, Republicii Moldova? 
Vlad Spânu: „Tot ce se declară vis-a-vis de Republica Moldova trebuie privit de Chişinău atent. Şi faptul că se 
face referinŃă la declaraŃiile semnate între fostul preşedinte Voronin şi Igor Smirnov ne pune să ne gândim foarte 
mult. Fiindcă la Chişinău lucrurile s-au schimbat, este o altă conducere, însă referire se face de către Kiev şi de 
către Moscova la nişte documente care au fost semnate şi erau contrare intereselor Republicii Moldova.” 
 
Europa Liberă: Ar trebui să urmeze şi reacŃiile OSCE, UE şi SUA? 
Vlad Spânu: „Nu vor urma. Din cauza că în aceste instituŃii, am în vedere OSCE, Rusia este acel actor, care îşi va 
spune cuvântul şi va bloca orice iniŃiative, care ar veni contrar spiritului acestei declaraŃii de la Kiev. Şi nu cred că 
SUA va face vreo declaraŃie, fiindcă declaraŃia se vrea a fi, cel puŃin formal, forma ei pare a fi neutră. Şi se bazează 
pe nişte principii vis-a-vis de soluŃionarea conflictului, care nu sunt contradictorii. Însă în esenŃă ele sunt. Dar 
Ńinând cont de situaŃia geopolitică, care am putea s-o discutăm acum, lucrurile nu sunt favorabile pentru Republica 
Moldova.” 
 
Europa Liberă: Dar ca reacŃie la declaraŃia comună a preşedinŃilor FederaŃiei Ruse şi Ucrainei a urmat 
declaraŃia vociferată astăzi de premierul Filat, care spunea că retragerea completă a muniŃiilor FederaŃiei Ruse 
din Transnistria este una dintre condiŃiile necesare pentru rezolvarea problemei transnistrene. 
Vlad Spânu: „Aceasta este foarte important de spus. Şi de la orice tribună şi cu fiecare prilej pentru a da de înŃeles 
că Moldova are nişte condiŃii, care, dacă nu se vor implementa, nu se va putea merge înainte cu soluŃionarea 
conflictului. Şi acceptarea acestor condiŃii trebuie să fie înŃelese de toate părŃile implicate.” 
 
Europa Liberă: Pe de altă parte, am reŃinut mai recent o declaraŃie, făcută de domnul Kramer, fost secretar 
adjunct de stat pentru Afaceri Europene şi Euroasiatice în AdministraŃia Bush, care spunea că în interesul de a 
elimina problemele iritante de pe agenda sa cu Moscova, AdministraŃia Obama ar putea să vândă şi Georgia, şi 
Moldova, şi nu va mai cere retragerea forŃelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. 
Vlad Spânu: „Da, eu la asta mă refeream. Că Republica Moldova se află în faŃa unei situaŃii geopolitice care nu ne 
este favorabilă nouă. În primul rând, ce a spus David Kramer – AdministraŃia de la Washington, dar şi cu sprijinul 
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unor membri ai Congresului, sunt gata să sacrifice unele principii şi poziŃii în politica externă pentru concesii din 
partea Rusiei. De exemplu, în problema Iranului, în problema Tratatului FACE, care se referă atât la Republica 
Moldova, cât şi la Georgia, şi la reducerea arsenalului nuclear, care acuma sunt în negocieri dintre Washington şi 
Moscova. Deci, asta e o problemă, care există la Washington de a-şi schimba relaŃiile cu Rusia. Dar aceste 
schimbări Rusia le vrea doar având nişte cedări din partea AdministraŃiei şi cedări în ceea ce-i interesează pe ei, la 
graniŃele imediate de Rusia. Şi, în special, se are în vedere Ucraina, Georgia şi Republica Moldova. Aş vrea să zic 
şi alte chestii, legate de situaŃia geopolitică ce Ńine de Transnistria.  
 
Kievul încearcă acuma să-şi schimbe radical politica externă, în special în relaŃiile cu Rusia. Şi atunci este temerea 
că Transnistria poate fi cedată. Sau poziŃia Ucrainei faŃă de Transnistria cedată. Aşa, alt bloc de probleme cu care 
se confruntă Republica Moldova astăzi, este în interiorul NATO şi UE. Există două blocuri de Ńări, care unele, în 
special Germania, Italia, FranŃa, sunt într-o poziŃie mai flexibilă faŃă de Rusia. Şi altele, un grup mai mic, Ńările din 
Europa de Est, care au poziŃie mai fermă, dar care sunt în minoritate şi au o pondere mai slabă. Deci, asta este un 
context geopolitic general, care nu este favorabil Republicii Moldova. Şi noi avem foarte multe de făcut, în sensul 
de a convinge fiecare din aceste Ńări: Ucraina, NATO, Uniunea Europeană şi SUA pentru a-şi revedea poziŃiile şi a 
susŃine independenŃa Republicii Moldova şi soluŃionarea problemei transnistrene.” 
 
Europa Liberă: Domnule Spânu, dar credeŃi că în asemenea condiŃii, în asemenea situaŃie, e posibil de reluat 
negocierile în formatul 5+2 fără anumite condiŃii prealabile? 
Vlad Spânu: „Formatul 5+2 trebuie de reluat. Trebuie de discutat acolo, inclusiv ceea ce se declară la Kiev sau în 
alte părŃi. Cel mai important este ca în paralel la aceste negocieri, care deseori, de atâŃea ani n-au dus la nimic 
palpabil, în sensul soluŃionării problemei transnistrene, trebuie ca să se lucreze cu societatea civilă din 
Transnistria.” 
 
Europa Liberă: Şi chiar credeŃi că administraŃia Smirnov nu va împiedica acest lucru? 
Vlad Spânu: „Întotdeauna a împiedicat şi va împiedica. Însă ne-a demonstrat faptul că URSS-ul a crăpat din două 
considerente: una – din considerentul economic. Şi al doilea din considerentul deschiderii faŃă de lume.” 
 

11. Interviu cu Vlad Filat: Am reu şit să asigurăm supravieŃuirea Ńării şi să punem bazele dezvoltării din 
continuare. Infotag. 02.06.2010. 

  
Infotag: Dle Prim-ministru, au trecut deja opt luni de la instalarea în funcŃie a Guvernului pe care-l conduceŃi. 
Ce aŃi reuşit să realizaŃi în această perioadă din scopurile propuse?  
Vlad Filat:  A fost o perioadă deloc uşoară, noi moştenind de la comunişti o Ńară în profundă criză economică, cu o 
societate antagonizată şi divizată, izolată în plan extern şi cu relaŃii îngheŃate cu partenerii de dezvoltare. Am fost 
impuşi să facem faŃă unor provocări fără precedent în istoria tînărului stat Republica Moldova. Primul şi cel mai 
important obiectiv a fost să asigurăm supravieŃuirea Ńării şi astăzi pot spune cu mîndrie că am reuşit realizarea 
acestuia. Mai mult, noi am reuşit să asigurăm baza necesară pentru dezvoltarea din continuare a Republicii 
Moldova ca stat democratic, de drept, cu economie de piaŃă funcŃională şi cu perspective clare de integrare 
europeană. 
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Infotag: Dle Prim-ministru, V-aş ruga să discutăm puŃin în detalii despre situaŃia economică pe care aŃi 
moştenit-o şi ce avem în prezent la acest capitol. 
Vlad Filat:  Nu este un secret că, în 2009, anul în care a avut loc transferul de putere de la comunişti la democraŃi, 
economia Ńării noastre a înregistrat cel mai acut declin economic din ultimii 15 ani. Produsul Intern Brut în 
ianuarie-septembrie 2009 s-a diminuat cu 7,7%, comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2008. Exporturile şi 
importurile s-au redus cu 24,2% şi 36,9%, respectiv, în perioada ianuarie-octombrie 2009, fiind determinate de 
cererea scăzută externă şi internă de mărfuri. Fluxurile de investiŃii în Ńara noastră au scăzut brusc. InvestiŃiile în 
capital fix s-au micşorat cu 42,5% în perioada ianuarie-septembrie 2009. Întreprinderile industriale, atît cele 
private, cît şi cele publice, au înregistrat o diminuare cu 24,3% a volumului producŃiei industriale (în preŃuri 
comparabile), în perioada ianuarie-octombrie 2009, comparativ cu perioada respectivă a anului 2008. 
 
În ianuarie-septembrie 2009, volumul producŃiei agricole în toate categoriile de gospodării a constituit 89,8% (în 
preŃuri comparabile) din volumul înregistrat în perioada similară a anului 2008. Deficitul bugetar anual, la 
momentul preluării guvernării, era prognozat la nivelul de 16% din PIB, dar Guvernul a reuşit prin acŃiunile sale 
să-l diminueze la 7,8% la sfîrşit de an. Guvernul a moştenit un sistem al finanŃelor publice destabilizat grav.  
 
Criza economică a afectat partea de venituri a bugetului de stat. În ianuarie-octombrie 2009, veniturile au scăzut cu 
8,6%, comparativ cu perioada similară din 2008. Iar majorările electorale ale salariilor şi pensiilor în 2009, la care 
a recurs  guvernarea comunistă, au contribuit la creşterea cheltuielilor publice cu 3,7%. 
 
Imediat după preluarea guvernării, am elaborat Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii 
Moldova pe anii 2009-2011. Programul reprezintă fundamentul pentru acŃiuni pe termen mediu şi lung, care vor 
pune bazele unei economii competitive, bazate pe cunoaştere, tehnologii performante, lipsite de orice bariere 
pentru creştere şi prosperare, şi vor sprijini formarea unei societăŃi moderne, cu valori contemporane şi standarde 
de viaŃă avansate. 
 
În baza acestui program, a fost negociat Acordul - Memorandum de colaborare dintre Guvern şi Fondul Monetar 
InternaŃional pentru 2010-2012, care la 29 ianuarie 2010 a fost aprobat de Consiliul de directori al FMI. Republica 
Moldova a obŃinut suport financiar în valoare de 177 milioane Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a circa 
180 milioane dolari SUA), pentru finanŃarea necesităŃilor bugetare şi asigurarea stabilităŃii macroeconomice. 
 
Conform angajamentelor asumate faŃă de cetăŃenii noştri aflaŃi peste hotare, am purces la elaborarea „Programului 
de Atragere a RemitenŃelor în Economie „PARE 1+1”, care prevede mobilizarea resurselor umane şi financiare ale 
migranŃilor moldoveni în dezvoltarea economică a Republicii Moldova 
 
O preocupare de bază a Guvernului pe care-l conduc a constituit-o îmbunătăŃirea cadrului legal ce vizează 
activităŃile economice. Astfel: a fost simplificată procedura de impozitare cu TVA la cota zero a mărfurilor 
introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în regim vamal; a fost creată Zona Economică Liberă „BălŃi”; 
întru liberalizarea pieŃei energiei electrice, a fost adoptată Legea cu privire la energia electrică;  a fost adoptată 
Legea cu privire la gazele naturale; a fost reformată instituŃional AgenŃia pentru Reglementare în Energetică; a fost 
elaborat proiectul de lege cu privire la eficienŃa energetică.  
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Infotag: Dar care totuşi au fost efectele de ordin financiar?  
Vlad Filat:  În primul trimestru al anului 2010, veniturile bugetului public naŃional au înregistrat o creştere, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, de peste 12%, iar cheltuielile – peste 6%. În această perioadă, noi 
am reuşit nu doar să stabilizăm situaŃia, dar şi să obŃinem o uşoară creştere economică – de peste 2%. În context, aş 
vrea să invoc verdictul Misiunii FMI, care a fost recent în Republica Moldova. Iar aceasta a fost unul clar: 
Guvernul a reuşit să depăşească recesiunea, iar indicatorii macroeconomici s-au îmbunătăŃit vizibil. Apropo, merită 
menŃionat şi faptul că prognoza iniŃială a deficitului bugetar, raportat la PIB, a fost diminuată de la 7% la 5,4%.  
 
Infotag: Dle Prim-ministru, fiŃi de acord: putem vorbi mult despre indicatori macro-economici pozitivi, dar, atît 
timp cît acest lucru nu se va regăsi în nivelul de protecŃie socială al cetăŃenilor, în acŃiunile privind protecŃia 
sănătăŃii, credibilitatea Guvernului va fi una redusă.  
Vlad Filat:  ProtecŃia socială este o prioritate absolută a actualei guvernări şi toate activităŃile noastre la acest 
capitol în perioada de referinŃă au fost orientate spre a contribui la atenuarea consecinŃelor nefaste ale crizei social-
economice, făcîndu-le mai puŃin resimŃite pentru majoritatea cetăŃenilor. În domeniul muncii şi politicilor 
ocupaŃionale a fost asigurată majorarea salariilor cadrelor didactice din instituŃiile de învăŃămînt de toate nivelurile 
în medie cu 24 la sută, următoarele tranşe de majorare a salariilor lor urmînd să fie implementate cu începere de la 
1 ianuarie 2011 şi 1 septembrie 2011. 
 
În scopul protejării de către stat a salariaŃilor cu retribuŃie mică din sectorul real al economiei, cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul real a fost majorat de la 900 lei la 1100 lei pe lună, ceea ce va duce la o majorare a 
salariilor majorităŃii salariaŃilor din sectorul real  cu circa 7-8%. 
 
În domeniul asigurărilor sociale ne-am propus drept scop reconsiderarea sistemului de pensii în vederea unificării 
acestuia şi excluderea condiŃiilor privilegiate din sistemul public de asigurări sociale.  
 
Unul din obiectivele de bază din cadrul sistemului de protecŃie socială constituie susŃinerea adecvată a persoanelor 
vulnerabile prin direcŃionarea eficientă a asistenŃei sociale şi prevenirea excluziunii sociale. Pentru a asigura 
efectiv o asistenŃă socială orientată şi centrată pe beneficiar, prin prisma îmbunătăŃirii accesului la prestaŃia 
bănească ajutor social, a fost majorat venitul lunar minim garantat al familiei de la 430 lei la 530 lei.  
 
Apropo, din 2010 în Republica Moldova se implementează un nou sistem de asistenŃă socială, care prevede 
majorarea alocărilor în acest sens cu peste 36%, comparativ cu anul 2009. Ne propunem să-i ajutăm pe acei care au 
cu adevărat nevoie de acest lucru.       
Politicile de protecŃie socială a familiilor cu copii sunt orientate şi în continuare  spre susŃinerea financiară a 
familiilor prin majorarea constantă a indemnizaŃiilor adresate familiilor cu copii, precum şi spre încurajarea 
creşterii şi securităŃii demografice. Astfel, cuantumul indemnizaŃiei unice la naşterea copilului a fost majorat faŃă 
de anul 2009 cu 300 lei: pentru primul copil el constituie 1700 lei, iar pentru fiecare copil următor - 2000 lei, iar 
indemnizaŃia lunară la îngrijirea copilului pînă la 1,5 ani pentru persoane  neasigurate de la 150 (2008-2009) la 250 
lei (2010). 
 
Una din provocările căreia a trebuit să-i facem faŃă a fost menŃinerea nivelului de finanŃare al sistemului de 
sănătate în condiŃiile impactului crizei financiare internaŃionale. Astfel, au fost întreprinse acŃiuni pentru 
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menŃinerea nivelului de finanŃare al sectorului de sănătate din fondurile publice. Ca rezultat, bugetul consolidat al 
ocrotirii sănătăŃii precizat în anul 2009 a constituit 3820,7 mil. de lei, ceea ce este cu 512,9 mil. de lei mai mult 
comparativ cu bugetul anului 2008.  
 
Pentru extinderea accesului la servicii medicale, în special al categoriilor de persoane social-vulnerabile, pentru 
anul 2010 a fost majorat cuantumul resurselor financiare din bugetul de stat transferat în fondurile asigurării 
obligatorii de asistenŃă medicală cu circa 32,2% faŃă de nivelul precizat pentru anul 2009, ponderea acestora fiind 
59,3% din totalul fondurilor asigurării obligatorii de asistenŃă medicală. 
 
A fost majorat cuantumul resurselor financiare destinat asistenŃei medicale primare pînă la 1 mlrd. lei, ceea ce 
reprezintă 31% din fondul de bază a fondurilor asigurării de asistenŃă medicală pe anul 2010. Aceasta constituie o 
majorare semnificativă cu 82 mil. lei sau 8,9% faŃă de anul 2009. De asemenea, pentru anul 2010 au fost majorate 
alocaŃiile pentru medicamente parŃial şi/sau integral compensate cu 51,2% (sau cu 37,9 mil. lei) faŃă de anul 2009 
şi reprezintă suma de 112 mil. lei. A fost extinsă lista medicamentelor compensate de la 53 denumiri comerciale 
internaŃionale în anul 2009 la 84 în anul 2010. 
 
Infotag: O prioritate declarată a Guvernului pe care-l conduceŃi este integrarea europeană. Ce aŃi reuşit la 
acest capitol?  
Vlad Filat:  În această perioadă, s-a urmărit implicarea cît mai activă a Ńării în procesul de colaborarea cu UE, atît 
în cadrul Parteneriatului Estic, cît şi pe dimensiunile bilaterală şi multilaterală.  
 
Un eveniment de importanŃă majoră pentru parcursul european al Ńării a fost lansarea negocierilor Acordului de 
Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. La 12 ianuarie la Chişinău a avut prima rundă, iar la 25-
26 martie, la Bruxelles - a doua rundă, între care negocierile s-au desfăşurat într-un ritm dinamic prin intermediul 
conferinŃelor video zilnice. În rezultat părŃile au constatat un nivel înalt de convergenŃă între poziŃiile RM şi UE.   
 
În contextul Acordului de Asociere a fost iniŃiată lansarea a trei procese de dialog – cu privire la liberalizarea 
regimului de vize, crearea Zonei de ComerŃ Liber şi Aprofundat, şi dialogul structurat privind drepturile omului. În 
acest scop, RM a găzduit Misiunea Comisiei Europene pentru discuŃii exploratorii pe marginea dialogului privind 
liberalizarea regimului de vize pentru cetăŃenii moldoveni (1-2 martie). Misiunea a avut drept scop evaluarea 
gradului de pregătire a RM pentru lansarea dialogului privind liberalizarea regimului de vize. Urmare a vizitei 
misiunii Comisiei Europene, suntem în proces de aprobare a Termenilor de ReferinŃă pentru dialogul pe vize, care 
va fi lansat cu ocazia Consiliului de Cooperare din 15 iunie a.c. 
 
Dialogul bilateral dintre RM şi UE a fost impulsionat de vizita la Bruxelles a delegaŃiei  Guvernului RM în 
perioada 23-28 martie, cu ocazia reuniunii Grupului Consultativ al Donatorilor din 24 martie. În cadrul reuniunii, 
partenerii de dezvoltare ai RM s-au angajat să ajute RM cu asistenŃă financiară în volum de 2,6 miliarde dolari 
SUA.  
 
Un aspect deosebit de important al colaborării moldo-comunitare Ńine de domeniul energetic. La 17 martie 2010, la 
Viena a avut loc ceremonia oficială de semnare a protocolului de aderare a RM la Tratatul ComunităŃii Energetice. 
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Acest pas este semnificativ pentru Republica Moldova în implementarea standardelor UE în domeniul energetic, 
precum şi pentru a spori capacităŃile investiŃionale pentru Moldova.  
 
Infotag: La capitolul politică externă, nu pot să nu Vă întreb de relaŃiile cu statele vecine, dar şi cu alte Ńări. 
Vlad Filat:  Un rezultat incontestabil, este revenirea la normalitate în relaŃiile cu vecinii. Pe parcursul ultimilor ani, 
relaŃiile cu Ucraina au fost practic îngheŃate, iar cu România ajunseseră într-o fază de duşmănie evidentă (desigur, 
această atitudine era manifestată unilateral de către precedenta guvernare a Republicii Moldova).      
 
Imediat după preluarea guvernării, am relansat relaŃiile cu România. Într-un răstimp relativ scurt, a fost semnat 
Acordului privind micul trafic la frontieră, Acordul cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre 
România şi Republica Moldova, Protocolul de amendare a Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiŃiilor. S-a convenit la deschiderea noilor misiuni consulare. A fost semnat Acordul privind acordarea 
Republicii Moldova a 100 mil. euro. A fost dat în exploatare podul RădăuŃi-Lipcani etc. Într-un cuvînt, Republica 
Moldova şi România au revenit la relaŃii de bună vecinătate şi de parteneriat în beneficiul reciproc.         
 
În calitate de Prim-ministru al Republicii Moldova, am efectuat o vizită de lucru la Kiev, la 1 februarie 2010, în 
cadrul căreia au fost abordate principalele subiecte de actualitate în relaŃiile bilaterale, cum ar fi demarcarea 
frontierei de stat, dinamizarea procesului de recunoaştere a proprietăŃilor RM pe teritoriul Ucrainei, dezvoltarea 
relaŃiilor economice, inclusiv necesitatea organizării, după o pauză de patru ani, a următoarei şedinŃe a Comisiei 
interguvernamentale moldo-ucrainene pentru colaborare comercial-economică.  
  
Promovarea relaŃiilor cu FederaŃia Rusă s-a manifestat prin conturarea unui nou impuls considerabil în dialogul 
politic moldo-rus, fapt care se datorează contactelor la nivel politic înalt, stabilite la finele anului 2009, în 
contextul deŃinerii de către Republica Moldova a preşedinŃiei CSI. În cadrul acestui  dialog bilateral, la 31 martie 
curent, Prim-vicepreşedintele Guvernului FederaŃiei Ruse, Igor Şuvalov, a efectuat o vizită în Republica Moldova. 
Pe agendă au figurat subiecte ce Ńin de cooperarea în diverse domenii de interes comun, precum şi de conlucrarea 
celor două Ńări în cadrul CSI. Aş menŃiona în context cele două întrevederi pe care le-am avut cu Premierul rus 
Vladimir Putin – la Yalta şi la Sankt-Petersburg. În cadrul discuŃiilor constructive pe care le-am avut, am convenit 
asupra soluŃionării mai multor probleme importante, cum ar fi: prelungirea termenului de înregistrare a cetăŃenilor 
moldoveni în Rusia de la 3 la 30 de zile, deschiderea terminalelor suplimentare pentru importul de vinuri 
moldoveneşti etc.  
 
În contextul întrebării Dvs. referitor la relaŃiile cu alte Ńări, aş mai menŃiona faptul că Programul de activitate al 
Guvernului Republicii Moldova prevede iniŃierea unui parteneriat strategic cu SUA, bazat pe principii concrete. 
Urmează a menŃiona că dialogul moldo-american a înregistrat o efervescenŃă fulminantă, înregistrîndu-se astfel de 
acŃiuni ca: în perioada 19-23 ianuarie 2010 am vizitat SUA, în timpul vizitei fiind semnat Acordul de finanŃare 
deplină din fondurile CorporaŃiei Provocările Mileniului (Compact) pentru proiectele TranziŃia la o agricultură 
performantă şi Reabilitarea reŃelei de drumuri, în valoare de 262 milioane dolari SUA, precum şi Memorandumul 
de principii şi proceduri între Republica Moldova şi Statul Carolina de Nord cu privire la dorinŃa de a întări bunele 
relaŃii.  
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Am avut întrevederi cu personalităŃi politice şi administrative marcante: Joe Biden, Viceprepreşedinte al SUA, 
Hillary Clinton, Secretar de Stat al SUA, Daniel Daniel Yohannes, Director Executiv al MCC, Robert Zoelick, 
Preşedinte al Grupului Băncii Mondiale, Dominique Strauss-Kahn, Director al FMI Ban Ki-Moon, Secretar 
General al ONU, Helen Clark, Administrator PNUD etc. În urma vizitei, a fost elaborat proiectul Planului de 
acŃiuni privind implementarea înŃelegerilor convenite în cadrul vizitei oficiale în SUA. 
 
În perioada de referinŃă s-a constatat o intensificare sporită a relaŃiilor bilaterale cu statele membre ale UE Olanda, 
Finlanda, Suedia, Norvegia, Austria, Portugalia, Spania etc.  
 
Infotag: Ce s-a reuşit în vederea atingerii obiectivului de reintegrare a Ńării?    
Vlad Filat:  Aş vrea să menŃionez că reintegrarea Ńării constituie una din cele cinci priorităŃi stabilite în Programul 
de guvernare. Noul Guvern a atribuit procesului de reglementare a conflictului transnistrean o importanŃă politică 
mai mare ca în trecut, punînd dosarul în cauză, pentru prima dată după 1992, în sarcina unui Viceprim-ministru, 
asistat de un Birou pentru Reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat. 
 
Cu regret, în pofida eforturilor întreprinse trebuie sa constatăm că, pînă în prezent, nu am reuşit practic să relansăm 
oficial negocierile în formatul „5+2”. Totuşi, în ultimele au avut loc cîteva evenimente relevante de natură să 
contribuie la crearea premiselor propice pentru desfăşurarea procesului de reglementare a conflictului 
transnistrean. Vom menŃiona, în particular, cele trei reuniuni neformale în formatul „5+2” cu participarea 
reprezentanŃilor transnistreni care s-au desfăşurat pe 6 noiembrie şi 9 noiembrie 2009 respectiv la Viena şi Tiraspol 
şi pe 1-2 martie 2010 la Viena.  
 
S-a reuşit reluarea contactelor şi dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol la nivel de reprezentanŃi politici, prin 
organizarea unor întîlniri lunare, în scopul identificării unor modalităŃi practice de soluŃionare a problemelor cu 
care se confruntă populaŃia de pe ambele maluri ale Nistrului. Au avut loc deja 5 astfel de întîlniri în formatul 
„1+1” (5 şi 27 noiembrie 2009 - Viena şi Bender, 26 ianuarie 2010 - Chişinău, 8 februarie - Tiraspol şi 26 martie - 
Chişinău).  
 
A fost continuată cooperarea cu Misiunea Uniunii Europene pentru AsistenŃă la Frontieră (EUBAM) în vederea 
sporirii eficienŃei controlului şi întăririi securităŃii pe segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene, 
inclusiv prin antrenarea experŃilor europeni în activităŃile de demarcare pe acest segment. 
 
Într-un cuvînt, pînă în prezent a fost depus un volum de lucru enorm în această direcŃie şi vom continua eforturile 
noastre pentru a obŃine o reglementare paşnică a problemei transnistrene în limitele ConstituŃiei Republicii 
Moldova. 
 
 


