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Introducere 

 

 

Relevanţa  problematicii în contextul regional şi internaţional  

 

Anul 2014 a surprins comunitatea internațională prin anunțul privind intrarea sub controlul 

Rusiei a Peninsulei Crimeea. Procesul, care a stârnit controverse și a fost vehement condamnat de 

Occident, a fost urmat de apariția, începând din aprilie 2015, a unor ample confruntări armate în 

estul Ucrainei, unde regiunile Donețk și Lugansk se află sub controlul unor forțe separatiste.   

Prelungirea confruntărilor din estul Ucrainei și climatul instabil din regiune au provocat 

îngrijorare pe de o parte pentru Uniunea Europeană, care s-a văzut din nou confruntată cu noi surse 

de vulnerabilitate dinspre frontiera estică, pe lângă presiunea migranților din vecinătatea sudică, 

dar și pentru Republica Moldova și Ucraina, doi dintre cei mai importanți actori regionali și state-

tampon la frontiera estică a Uniunii și la granița cu Rusia.  

Pe fondul temerilor apărute atât în Occident, cât și în Republica Moldova și Ucraina privind 

riscurile destabilizării regiunii, administrațiile de la Chișinău și Kiev au fost nevoite să caute 

pârghiile necesare pentru a-și consolida cooperarea în vederea gestionării frontierelor și, mai ales, 

să întărească segmentul transnistrean, un permanent punct de divergență pe agenda bilaterală, dar 

și o amenințare pentru stabilitatea celor două țări, care nu mai dețin controlul total asupra 

teritoriului lor. Astfel, Ucraina, actor-cheie în formatul 5+2 în care are loc procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean, și-a manifestat interesul să mențină stabilitatea frontierei 

cu Republica Moldova, în condițiile în care confruntările s-au prelungit în estul țării, iar aplicarea 

Acordurilor de la Minsk a rămas sub semnul întrebării, în pofida eforturilor depuse de Occident 

pentru a aduce părțile la masa dialogului și a găsi o soluție pe termen lung pentru diminuarea 

tensiunilor în regiune. 

La rândul său, Republica Moldova s-a arătat deschisă reluării dialogului cu Ucraina pe tema 

gestionării frontierelor, pe fondul temerilor referitoare la apariția unor tensiuni în regiunea 

transnistreană, în contextul conflictului prelungit din Donbas și Lugansk, și mai ales odată cu 

manifestarea unor tendințe separatiste în Autonomia Găgăuză, dar și la Taraclia, în sudul țării, și 

în orașul Bălți, oraș cu populație majoritar rusofonă.  



Consider, așadar, că, în contextul conflictului din Ucraina, problematica gestionării 

frontierelor este una relevantă atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru Republica Moldova și 

Ucraina, state incluse în Politica de Vecinătate, conturată cu obiectivul de a menține un cerc de 

„state prietenoase” în apropierea frontierelor Uniunii. În egală măsură, tema este de interes și 

pentru mediul internaţional de securitate în ansamblul său, din perspectiva consecinţelor pe care 

desfăşurarea şi prelungirea conflictelor le au asupra securităţii şi asupra deciziilor şi acţiunilor 

actorilor de diferite tipuri. De aceea, la rândul său, Uniunea Europeană a început să confere 

importanţă acestor consecinţe şi să îşi creeze pârghii prin care să poată contribui la prevenirea şi 

gestionarea unor astfel de conflicte într-o formă care să nu-i pună în pericol stabilitatea şi 

dezvoltarea și, mai ales, să nu-i amenințe frontierele externe.  

 De ce este necesară totuşi rediscutarea tuturor acestor aspecte? Nivelul actual la care se 

află cooperarea Uniunii Europene cu vecinii pe probleme de securitate şi rezultatele acţiunilor sale 

în ceea ce priveşte conflictele exterioare propriilor graniţe nu este de departe maxim, ceea ce lasă 

loc îmbunătaţirilor, dar şi revizuirii aspectelor ineficiente. În acest scop, sunt necesare evaluarea 

stării de fapt, a intereselor tuturor părţilor participante la conflict  în mod direct sau indirect, a 

factorilor care îngreunează avansarea relaţiilor şi care determină prelungirea situaţiei de 

incertitudine. Mai departe, o grila de analiză cuprinzătoare este în măsură să scoată în evidenţă 

ceea ce este greşit sau distorsionat în evoluţia cooperării, dar şi modalităţile de contracarare a 

elementelor de distorsiune şi de îmbunătăţire a acţiunilor deficitare.  

 În acelaşi timp, consolidarea eforturilor Uniunii Europene şi adaptarea lor la 

disfuncţionalităţile contextelor cărora li se adresează ar aduce beneficii nu doar în materie de 

securitate, ci şi în ceea ce priveşte situaţiile statelor slabe din vecinătate, care, prin cooperarea cu 

UE şi prin măsurile adiacente întreprinse de aceasta în vederea construirii securităţii, beneficiază 

de susţinere financiară şi de expertiză, ceea ce le facilitează rezolvarea problemelor legate de 

statalitate, suveranitate, democraţie, separaţia puterilor în stat, dezvoltare economică, dar şi o 

întărire a politicii externe, prin întărirea relaţiilor cu UE. 

 În concluzie, consider că tema este una de actualitate, importantă pentru securitatea 

internaţională şi, în mod deosebit, pentru securitatea spaţiului european. De asemenea, resursele 

de analiză sunt consistente, iar interesul pentru îmbunătăţirea gestionării frontierelor este ridicat, 

ceea ce indică utilitatea chestionării realizărilor de până acum şi a identificării de noi soluţii şi 

mijloace în acest sens. Cum se mai pot face multe îmbunătăţiri, problematica rămâne o preocupare 



importantă nu doar pentru Uniune, ci şi pentru ceilalți actori ale căror interese se intersectează cu 

implicarea acesteia.  

 

 

 Obiective şi metodologie 

 

 Obiectivul lucrării este acela de a analiza eficienţa Politicii de Vecinătate în gestionarea 

frontierelor și a relaţiilor cu Republica Moldova și Ucraina, dar și în relațiile dintre cele două state, 

doi dintre cei mai importanți actori din vecinătatea estică. În egală măsură, voi prezenta atât 

limitele, cât și rezultatele Politicii Europene de Vecinătate în ceea ce privește securizarea 

frontierelor în cazul celor două țări. 

În vederea atingerii obiectivului menționat, am plecat de la ipoteza că noul context regional 

fragil apărut în Vecinătatea Estică a Uniunii Europene în urma anexării Peninsulei Crimeea de 

către Rusia a creat terenul propice pentru a  favoriza cooperarea dintre Republica Moldova și 

Ucraina în vederea gestionării frontierei și, în egală măsură, pentru a determina  Uniunea 

Europeană să caute noi instrumente pentru a menține granița sigură. În aceste condiții, se pune 

întrebarea: cum pot fi adaptate Politica de Vecinătate și Parteneriatul Estic la noile riscuri și 

amenințări provenind dinspre frontieră estică a Uniunii? 

Cum au răspuns Republica Moldova şi Ucraina iniţiativelor Uniunii Europene de consolidare 

a frontierei prin intermediul Politicii de Vecinătate şi Parteneriatului Estic? 

În cazul acestor două ţări, sunt aceste două politici instrumente eficiente? 

Cum au influenţat relațiile dintre Uniuea Europeană și Rusia şi, de cealaltă parte, Uniunea 

Europeană și Republica Moldova, dar și Ucraina rezultatele în implementarea acestor politici? 

Această analiză intervine pe mai multe planuri, având drept variabile intensitatea schimbării 

atitudinale şi de viziune a Uniunii în Vecinătatea Estică, preocuparea pentru consolidarea 

granițelor, rezolvarea conflictelor şi, în egală măsură, politicile, strategiile şi acţiunile comune cu 

acest scop, nivelul de implicare efectivă, dar şi distribuţia eforturilor Uniunii pe dimensiunile 

consolidării democratice şi statale, dezvoltării economice, construirii securităţii şi pe dimensiunea 

umană în relaţiile cu vecinii săi, în special cu cei care se confruntă cu prezenţa conflictelor pe 

teritoriul lor.  



Toate acestea sunt necesare pentru a evalua rezultatele pe care le-au avut politicile Uniunii 

Europene în acest sens până acum şi dacă acestea sunt proporţionale cu nevoile pe care le reclamă 

realităţile din vecinătate sau dacă sunt insuficiente şi care sunt, în acest ultim caz, factorii 

responsabili de ineficienţa sau diminuarea efectelor măsurilor întreprinse de UE.  

Totodată, lucrarea va cuprinde şi un set de recomandări pentru îmbunătăţirea politiciilor 

Uniunii Europene în ceea ce privește consolidarea granițelor statelor din vecinătatea estică, 

discutând în acest scop situaţia Republicii Moldova şi a conflictului transnistrean, precum și a 

Ucrainei, cu accent asupra confruntărilor și scenariilor pentru estul controlat de separatiști, pentru 

a da o dimensiune concretă  şi localizată demersului analitic şi pentru a putea focaliza şi asupra 

acelor aspecte care diminuează eficienţa UE, dar care nu depind direct de atitudinea şi acţiunile 

Uniunii, fiind rezultatul unor factori şi actori externi de influenţă. 

 Din punct de vedere metodologic, sunt folosite analiza datelor şi previziunea, iar ca 

instrument analiza documentelor, atât a surselor primare, cum sunt documentele oficiale şi 

elemente de suport juridic ale UE şi instituţiilor sale, cât şi a surselor secundare cuprinse în 

literatura de specialitate, care au prelucrat deja informaţiile referitoare la dimensiunea regională a 

normelor europene, în special a Politicii de Vecinătate și a Parteneriatului Estic.  

Pe lângă analiza de conținut (calitativă, coroborată cu o analiză cantitativă a temelor cheie), 

cu privire la eficiența normelor europene referitoare la gestionarea frontierelor în cele două țări și 

în ceea ce privește cooperarea între Chișinău și Kiev pentru contracararea riscurilor de la frontieră, 

voi urmări și analizarea evoluțiilor recente în plan politic, economic și social din cele două state, 

în special prin intermediul presei internaționale. Analizele vor avea în vedere în principal declarații 

ale oficialilor din Republica Moldova, Ucraina și reprezentanților Uniunii Europene, dar și 

acorduri politice între cele două state referitoare la cooperarea în domeniul frontierei, studii și 

rapoarte, precum și cadrul legislativ în vigoare. 

În egală măsură, voi acorda atenție deosebită intereselor actorilor implicați în regiune în 

actualul context – Uniunea Europeană, Rusia – și evenimentelor care au determinat anumite decizii 

ale reprezentanților din țările incluse în studiul de caz, analize teoretice și studii de specialitate cu 

privire la mecanismele de consolidare a frontierelor în estul Europei. 

Ca şi limite, accesul la sursele primare a fost condiţionat pe anumite aspecte care ţin de 

procedura internă, de procesul decizional şi de funcţionare a instituţiilor şi organismelor europene 



din sfera securităţii, limitându-se uneori la documentele oficiale generale şi la analizele aparţinând 

autorilor din literatura de specialitate. 

 Baza teoretică se constituie din utilizarea a două teorii ale integrării, neofuncţionalismul, 

respectiv interguvernamentalismul liberal, asfel încât în primul capitol sunt explicate acțiunile 

Uniunii Europene în Vecinătatea Estică prin plierea pe modelul explicativ neofuncţionalist şi sunt 

dezbătute Politica de Vecinătate și Parteneriatul Estic prin utilizarea coordonatelor principale ale 

modelului interguvernamentalist liberal.  

Neofuncţionalismul pune accentul pe rolul actorilor non-statali (mişcări sociale, grupuri de 

interese, aparatul administrativ al organizaţiei), elemente care susţin dinamica integrării. Statele 

membre sunt importante prin faptul că stabilesc condiţiile iniţiale ale înţelegerii, însă ele nu deţin 

mijloacele prin care să anticipeze complet consecinţele acordurilor pe care le-au acceptat. Din 

acest moment, administraţia organizaţiei şi grupurile de interese vor încerca să beneficieze de pe 

urma efectului de spillover şi a consecinţelor neintenţionate.1 

 Grupurile de interese, partidele politice, instituţiile supranaţionale sunt considerate forţele 

care direcţionează eforturile de integrare regională. În viziunea neofuncționalistă, integrarea 

accentuează importanţa instituţiilor supranaţionale, reprezentând procesul de „creare şi menţinere 

a unor pattern-uri de interacţiune intense şi diversificate între unităţi care anterior erau autonome”.2 

Pentru a analiza integrarea, neofuncţionalismul utilizează trei teze, argumentând diferite aspecte 

ale procesului: spilloverul, socializarea elitelor şi grupurile de interese supranaţionale. 

În schimb, conform interguvernamentalismului liberal integrarea în spaţiul european 

presupune parcurgerea a trei etape. Prima etapă constă în formarea (agregarea) preferinţelor 

naţionale, şi se desfăşoară la nivel naţional, fiind rezultatul negocierilor interne (perspectivă 

liberală). Cea de-a doua etapă se referă la negocierea internaţională, proces care va avea drept 

rezultat cooperarea internaţională (model interguvernamental). Etapa a treia justifică o teorie 

funcţională a alegerii instituţionale, care are loc în urma negocierii internaţionale, atrăgând atenţia 

                                                           
1 Philippe Schmitter, “Neo-Neofunctionalism” în  European Integration Theory ed. Diez, Thomas, Wiener, Antje 

(Cambridge University Press, 2004), 46. 
2 William Wallace,  “Introduction: The Dynamics of European Integration” în The Dynamics of European 

Integration, ed. William Wallace (Londor, Pinter/ RIIA, 1990),  9 apud Ben Rosamond, Theories of European 

Integration (Palgrave Macmillan, 2000), 13. 



asupra importanţei instituţiilor de la nivel regional în a produce angajamente credibile care să le 

garanteze statelor cooperarea celorlalţi participanţi.3 

Ca o concluzie generală, se poate afirma că teoriile integrării europene evoluează într-o 

direcție proporțională cu procesul construcției europene, atât neofuncționalismul, cât și 

interguvernamentalismul oferind conceptele necesare descrierii și explicării evoluției în timp a 

politicii externe a UE, pe care o vom analiza în capitolele ce urmează. 

Pe scurt, urmărind modul de dezvoltare a Politicii Europene de Vecinătate (PEV) și a 

Parteneriatului Estic (PaE) se reflectă, pe de o parte, influența interguvernamentală, statele membre 

având un rol important în conturarea direcțiilor acestor politici. Astfel, abilitatea acestora de a 

transfera obiectivele naționale privind securitatea, respectiv Vecinătatea, pe agenda europeană 

subliniază valențele capacităților de negociere interguvernamentală. Pe de altă parte, politica 

externă a UE poate fi privită din perspectiva neofuncționalismului. Analizând conceptul spillover-

ului, efectul de antrenare a integrării dintr-un sector în altul, se dovedește aplicabil și în ceea ce 

privește acest tip de politică, coordonarea și consolidarea relațiilor bilaterale, precum și 

angajamentul statelor de a respecta deciziile negociate relevă, într-o oarecare măsură, adaptarea 

unor acțiuni anterioare bazate pe valori și norme comune. 

 Următorul capitol discută dinspre general spre particular şi din punct de vedere al înlănţuirii 

logice şi cronologice rolul UE în Vecinătatea Estică, trecând prin Politica Europeană de Vecinătate 

şi Parteneriatul Estic pentru a urmări impactul pe care acestea le-au avut în contactul Uniunii cu 

problemele vecinătăţii, probleme care se europenizează prin proximitatea spaţială ca rezultat al 

extinderii şi al conştientizării de către UE a intereselor sale de a se implica pentru a-şi consolida 

propria securitate, dar şi pe a actorilor din jurul său şi a mediului internaţional în general.  

Apropierea Uniunii Europene (UE) de estul Europei prin “valul de extindere”4 din 2004 și 

2007 și extinderea Alianței Nord-Atlantice (NATO) din aprilie 2004 a crescut interesul oficialilor 

de la Bruxelles5 pentru consolidarea relațiilor cu statele din Vecinătatea Estică, în condițiile în care 

                                                           
3 Frank Schimmelfennig, „Liberal Intergovernmentalism” în  European Integration Theory ed. Diez, Thomas, 

Wiener, Antje (Cambridge University Press, 2004), 77. 
4 Un grup de 12 state din Europa Centrală și de Est au devenit membre UE – Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria și România. 

5 În perspectiva formării “Europei extinse”, comisarul european pentru Relații Externe Chris Patten și Înaltul 

Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate Comună, Javier Solana, au subliniat, într-o scrisoare 

comună transmisă în august 2002 președinției UE, că “extinderea reprezintă o dublă provocare – să evite formarea 



fostele republici sovietice au devenit deopotrivă vecine ale UE și ale NATO. De altfel, extinderea 

UE spre estul Europei “a condus la schimbarea opticii asupra vechilor frontiere comunitare”.6 

Astfel, “frontiera hard, care ar asigura în concepția instituțiilor europene protecția cetățenilor săi”, 

a determinat „dezvoltarea unor relații și construcții frontaliere de tip soft cu statele partenere ale 

Uniunii Europene” 7. 

În aceste condiții, odată cu valurile de extindere ale Uniunii Europene către partea centrală 

și estică a continentului european, la nivelul relațiilor externe ale Uniunii au apărut câteva 

schimbări ale priorităților. Pe măsură ce frontiera estică a avansat, interesul UE pentru redefinirea 

politicilor care guvernau relațiile cu statele din imediata vecinătate s-a modificat treptat în direcția 

unei reglementări mai bune a cooperării, noua configurație a acestei zone căpătând o deosebită 

importanță în politica europeană. Relațiile instituționalizate prin care UE relaționa cu țările vecine 

au evidențiat anumite lipsuri, impunându-se o revizuire a lor, alături de apariția unor noi politici, 

instituții și instrumente.  

În egală măsură, extinderea UE din anul 2004 a adus cu sine o nouă realitate geopolitică 

pentru spaţiul european. Teritoriile limitrofe UE şi Rusiei8, alături de foste republici sovietice 

(Belarus, Ucraina, Republica Moldova) au trezit interesul structurilor europene pentru o reevaluare 

a strategiei de securitate şi control a frontierelor externe. În contextul instabilității din zonele estice, 

recunoscute pentru reţelele de trafic de droguri, crimă organizată, contrabandă şi trafic de persoane 

care existau în interiorul Comunității Statelor Independente (CSI), dar și “conflictelor înghețate”9, 

                                                           
unor noi linii de divizare în Europa și să răspundă așteptărilor generate de granițele UE nou apărute”. La rândul 

său, într-un discurs susținut în decembrie 2002 la Bruxelles, la ECSA World Annual Conference, preşedintele 

Comisiei Europene, Romano Prodi, a menționat importanţa creării unui „cerc de prieteni” în jurul UE, ce s-ar întinde 

de la Moscova până la Casablanca. 

6 Bărbulescu Iordan Gheorghe, Brie Mircea, Toderaș Nicolae, Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, 

respectiv între România și Republica Moldova. Oportunități și provocări în perioada 2014-2020, (Tritonic, București, 

2016), 54. 

7 Bărbulescu, Cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina, respectiv între România și Republica Moldova, 

54. 

8 Includerea statelor din Europa Estică în Politica de Vecinătate și Parteneriatul Estic a nemulțumit Rusia, care a 

perceput zona ca făcând parte din vecinătatea sa apropiată, o regiune ce o desparte de UE și NATO. 

9 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Wider Europe — 

Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, Commission of the 



UE a dorit să abordeze într-o manieră comprehensivă atât nevoia stabilizării frontierelor sale, cât 

şi consolidarea dialogului bilateral cu aceste state, pentru a le oferi asistenţă tehnică şi financiară 

pentru combaterea acestor probleme10. 

Legătura Politicii Europene de Vecinătate cu securitatea la graniţa europeană este una 

directă, aceasta concretizându-se în 2004 pentru a evita accentuarea discrepanţelor socio-

economice şi de consolidare democratică dintre statele membre si cele non-membre, dar şi pentru 

a nu lăsa instabilitatea şi eventualitatea declanşării de conflicte să se dezvolte dincolo de graniţa 

europeană, fără ca Uniunea să poată fi la curent cu schimbările care au loc şi să poată interveni 

pentru a preîntâmpina sau soluţiona conflictele, acestea fiind o ameninţare inclusiv la stabilitatea 

pe care UE o promovează. PEV a fost elaborată în conformitate cu Strategia Europeană de 

Securitate din 2003. Obiectivul general presupune apropierea statelor vecine de Uniune dincolo de 

apropierea pur geografică.  

Iniţiativa constă în adâncirea relaţiilor preexistente prin raportarea la anumite valori comune 

cum sunt democraţia, domnia legii, respectarea drepturilor omului, economia de piaţă, buna 

guvernanţă, dezvoltarea sustenabilă. PEV poate fi considerată o atitudine a Uniunii în raport cu 

vecinătatea axată mai degrabă pe obţinerea stabilităţii prin  întărirea cooperării pe teme multilateral 

avantajoase decât pe procesul de integrare propriu-zisă, care presupune mai multă rigiditate şi 

condiţionare, dar evident şi mize mai semnificative.11 O latură forte a abordării a constat în 

accentuarea ideii că PEV este o iniţiativă utilă în furnizarea de securitate, care vine în 

preîntâmpinarea ameninţărilor care apar la graniţele Uniunii, de la potenţiale conflicte la migraţie 

ilegală, crimă organizată, trafic de droguri şi arme.12 

În egală măsură, se pune întrebarea cum pot fi gestionate relaţiile de securitate la estul 

Uniunii Europene ţinând cont că aceste state vecine se află la mijloc între Rusia şi UE? Este 

posibilă realizarea unei stări de echilibru în ambele direcţii? Un rol important în acest sens, cu 

efecte asupra modului în care Rusia relaţionează cu aşa-numita vecinătate apropiată, formată din 

statele care au fost în sfera sa de influenţă în perioada Războiului Rece, îl au interacţiunile UE cu 

                                                           
European Communities, Brussels, 11.3.2003, COM(2003) 104 final, 

https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf, (accesat la 04.01.2020). 

10 Ibidem. 

11 Michele Comelli, „Building security in its neighbourhood through the European Neighbourhood Policy”, 

Instituto Affari Internazionali (2007), 6. 
12 Ibidem, 8. 

https://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf


Rusia. De cealaltă parte, atitudinea Rusiei poate fi interpretată drept una duplicitară, care are în 

vedere de fapt urmărirea intereselor proprii în vecinătatea apropiată.  

De aceea, pentru a evalua actualitatea acestor acţiuni, am abordat şi influenţa pe care o are 

asupra viziunii europene privitoare la securitate, dar şi asupra diversificării mijloacelor şi 

intrumentelor pe care Uniunea le poate utiliza pentru îmbunătăţirea managementului său în ceea 

ce priveşte conflictele, pentru a-și consolida astfel frontiera externă cu vecinii estici. 

 În cadrul cel de-al treilea capitol, am urmărit ca primă etapă întocmirea unei diagnoze 

realiste a situaţiei privind relațiile Republicii Moldova și Ucrainei cu Uniunea Europeană în 

contextul Politicii de Vecinătate, insistând asupra vulnerabilităților reprezentate atât de conflictul 

transnistrean, cât și de confruntările din estul Ucrainei pentru stabilitatea Republicii Moldova și a 

Ucrainei și implicit pentru frontiera estică a Uniunii Europene.  

State-tampon la frontiera estică a Uniunii Europene și la granița cu Rusia, Republica 

Moldova și Ucraina au fost incluse în Politica de Vecinătate lansată de UE în urma valurilor de 

extindere din 2004 și 2007 pentru a consolida „stabilitatea și securitatea în regiune”13. 

De altfel, extinderea din 2004, când zece14 state s-au alăturat blocului comunitar, a 

transformat Ucraina în cel mai important vecin estic. În aceste condiții, Uniunea Europeană a oferit 

rapid Kievului instrumentele necesare pentru apropierea de Bruxelles, profitând și de faptul că 

președintele în exercițiu la acel moment, Leonid Kucima, promova apropierea țării de valorile 

europene. Ucraina a devenit, astfel, prima fostă republică sovietică care semnat Acordul de 

Parteneriat și Cooperare cu UE, în 1994, după ce Kievul a acceptat dezarmarea nucleară, în 

schimbul  garanțiilor privind integritatea sa teritorială. Documentul a fost însă ratificat de-abia în 

1998, în urma divergențelor privind închiderea centralei de la Cernobîl15.  

Parcursul Ucrainei în relațiile cu Uniunea Europeană în contextul Politicii de Vecinătate a 

fost, într-o oarecare măsură, asemănător și în cazul Republicii Moldova. Bruxellesul s-a arătat 

interesat de apropierea de Chișinău mai ales din motive de securitate, ținând cont de faptul că 

Transnistria, pe teritoriul căreia se află forțe ruse, se află la o distanță de aproximativ 100 de 

kilometri de granița de est a Uniunii Europene. La rândul său, Republica Moldova și-a declarat cu 

                                                           
13Dov Lynch, The Security Dimension of the European Neighbourhood Policy, 

https://www.files.ethz.ch/isn/126092/lynch.pdf, (accesat la 22.07.2021). 
14 La 1 mai 2004, au devenit membre UE Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cehia, 

Ungaria şi Cipru. 
15Inna Pidluska, Ukraine-EU relations: Enlargement and Integration, http://www.policy.hu/pidluska/EU-

Ukraine.html, accesat la (22.07.2020). 

https://www.files.ethz.ch/isn/126092/lynch.pdf
http://www.policy.hu/pidluska/EU-Ukraine.html
http://www.policy.hu/pidluska/EU-Ukraine.html


fermitate intenția de a se apropia de Uniunea Europeană, însă aceste aspirații au oscilat, de fiecare 

dată, în funcție de relația cu Rusia. Astfel, guvernarea comunistă care a preluat puterea la Chișinău 

în 2001, a susținut inițial aderarea Republicii Moldova la Uniunea Rusia – Belarus, însă a început 

să promoveze apropierea de UE odată cu tensionarea relațiilor cu Moscova pe tema conflictului 

transnistrean.  

Schimbări în relația dintre Republica Moldova și UE au apărut de-abia în urma Revoluției 

Twitter, din aprilie 2009, când noua guvernare europeană și-a conturat clar politica proeuropeană. 

Reformele angajate de noua coaliție de la Chișinău au început să dea rezultate, iar Republica 

Moldova a devenit rapid cea mai avansată țară din Parteneriatul Estic în dialogul cu Bruxellesul. 

Raportarea Uniunii Europene la Republica Moldova este legată în primul rând de nevoia pe 

care UE a resimţit-o de a se preocupa de problemele din vecinătatea sa şi de a-şi crea în jur un 

mediu de securitate prin care să prevină eventualele ameninţări şi riscuri la graniţă. De cealaltă 

parte, Republica Moldova are ţinte importante referitoare la apropierea sa de UE, urmărind 

aderarea, deşi Uniunea nu i-a promis acest lucru. Intenţiile Republicii Moldova în legătură cu UE 

nu au urmat însă un parcurs liniar, ci au fost exprimate într-un mod fluctuant, care relevă 

interferenţa permanentă a intereselor Rusiei, dar şi inconsecvenţa liderilor moldoveni, care au 

întâmpinat periodic dificultăţi în păstrarea unui echilibru între UE sau occident în general şi 

vecinul său puternic din est, Rusia. Deşi între cele două ţări nu există o graniţă directă, contactul 

dintre ele este permanent, fiind direct în planul politicii externe, dar şi indirect, în planul politicii 

interne a Republicii Moldova, prin intermediul conflictului transnistrean. 

Pentru Republica Moldova, teritoriul din stânga Nistrului, unde un regim separatist dominat 

de corupție și aflat sub controlul Rusiei, a proclamat Republica Moldovenească Nistreană în 1990, 

provocând o criză care a degenerat în 1992 în confruntări armate, a reprezentat o permanentă sursă 

de vulnerabilitate pentru aspirațiile europene ale  Chișinăului. Traficul de arme și de droguri din 

regiunea separatistă, considerată “gaura neagră a Europei”16 s-a extins, în timp ce negocierile 

care se desfăşoară în formatul 5+2 începând din 2005 (cu Rusia, Ucraina și OSCE, în calitate de 

mediatori, alături de UE și SUA, ca observatori, împreună cu cele două părți – Chișinău și 

Tiraspol), nu au adus soluția pentru reglementarea politică a conflictului, mai ales că, atât în cadrul 

                                                           
16 Parlamentul European, AD HOC DELEGATION TO MOLDOVA 5-6 June 2002 REPORT FROM THE CHAIRMAN: 

Mr Jan Marinus WIERSMA, http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/ubm/ 

pcc_meeting/reports/2002_06_06_adhoc_moldova_en.pdf, (accesat la 1.09.2020).  

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/ubm/%20pcc_meeting/reports/2002_06_06_adhoc_moldova_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/ubm/%20pcc_meeting/reports/2002_06_06_adhoc_moldova_en.pdf


negocierilor multilaterale, cât şi al celor dintre Chişinău şi Tiraspol discuţiile nu au inclus statutul 

juridic al regiunii separatiste.  

Complementar, am analizat influenţa factorului extern rusesc şi am propus o strategie de 

minimizare a acesteia şi de consolidare şi dezvoltare a relațiilor Uniunii cu Republica Moldova și 

Ucraina în raport cu problemele pe care absența controlului asupra teritoriului lor le-a provocat şi 

le-a amplificat odată cu trecerea timpului. Am insistat, de asemenea, asupra măsurilor luate de 

Republica Moldova și Ucraina pentru gestionarea în comun a segmentului transnistrean al 

frontierei, dar și a susținerii acordată de Uniunea Europeană pentru consolidarea relațiilor dintre 

Chișinău și Kiev, astfel încât Bruxellesul să-și asigure propria stabilitate a frontierei externe.  

Obţinerea de progrese în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean este incertă pe 

termen mediu şi lung. Menținerea unui status-quo în evoluțiile din regiune este în interesul atât al 

Republicii Moldova, cât și al Ucrainei și al Rusiei. Prin menținerea acestui status-quo, Moscova 

își păstrează pârghiile de control asupra Republicii Moldova, a cărei apropiere ireversibilă de UE 

ar putea fi astfel sub semnul întrebării.  

În plus, în cazul în care Republica Moldova ar accepta un statut special pentru regiunea 

transnistreană, s-ar intensifica presiunile și asupra Ucrainei, să adopte aceeași poziție pentru 

regiunile separatiste Donețk și Lugansk. Dacă, pe de altă parte, Kievul cedează la presiunile pentru 

acordarea unui statut special regiunilor Lugansk și Donețk, atunci și Chișinăului îi va greu să 

reziste la soluțiile puse pe masă pentru reglementarea conflictului transnistrean. În aceste condiții, 

Ucraina ar putea bloca orice eventuale inițiative pentru soluționarea conflictului, neconvenabile 

pentru Kiev. În consecință, este necesară o consultare între Chișinău și Kiev asupra viitorului 

regiunii transnistrene și o cooperare consolidată între cele două țări în ceea ce privește gestionarea 

frontierelor.  

Un prim pas spre colaboarea între Republica Moldova și Ucraina pentru controlul comun al 

frontierei a fost făcut la 4 noiembrie 2015, când a fost semnat protocolul între autorităţile de la Kiev 

şi cele de la Chișinău cu privire la instituirea, începând din 2016, a controlului mixt la punctul de 

trecere Pervomaisc-Cuciurgan, precum şi un acord privind schimbul de informaţii referitor la 

persoanele şi vehiculele care trec frontiera de stat17. 

                                                           
17 Guțu Ina, Acorduri de cooperare transfrontalieră între R. Moldova și Ucraina, 

http://www.radiochisinau.md/acorduri-de-cooperare-transfrontaliera-intre-r-moldova-si-ucraina-27946 , (accesat la 

20.01.2020). 

http://www.radiochisinau.md/acorduri-de-cooperare-transfrontaliera-intre-r-moldova-si-ucraina-27946


Republica Moldova şi Ucraina desfășoară de câţiva ani controlul mixt la punctul de trecere 

din nordul ţării, la Mămăliga-Criva, însă este pentru prima dată când acesta se aplică pe segmentul 

transnistrean al frontierei, mai exact la cel mai circulat punct de control acesteia, aflat la doar câţiva 

kilometri de Tiraspol. La acel moment, Chișinăul şi-a exprimat speranţa că această practică va fi 

extinsă şi asupra celorlalte puncte de control de pe segmentul central al frontierei moldo-

ucrainene18. 

Cu o lungime de 1.222 kilometri, frontiera moldo-ucraineană a devenit, în 1992, odată cu 

declararea independenței Ucrainei și Republicii Moldova față de URSS, un subiect de tensiuni în 

relațiile dintre cele două state. După șapte ani de negocieri, Kievul și Chișinăul au semnat în 1999 

Tratatul cu privire la frontiera de stat19, însă nu au finalizat nici în prezent delimitarea frontierei, 

care, dintr-un proces tehnic, s-a transformat într-o dispută politică, influențând cooperarea dintre 

Chișinău și Kiev în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. 

Divergențele au apărut în special în legătură cu schimbul de teritorii în zonele Giurgiulești, 

Basarabeasca și Palanca, de la sectorul de sud al frontierei cu Ucraina. În 2011, sectorul de 

autostradă Odesa-Reni, în regiunea localităţii Palanca, care leagă Odesa de Basarabia de Sud, a 

fost transmis în proprietatea Ucrainei, în conformitate cu Protocolul adiţional la Tratatul între 

Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat, semnat la Kiev la 18 august 1999. 

Localitate din Raionul Ştefan Vodă, din Republica Moldova, șoseaua care trece prin centrul satului 

Palanca este cu atât mai importantă cu cât face legătura între Ucraina, Republica Moldova şi 

România. Tot pe teritoriul comunei Palanca se află Vama Bender. După o serie de divergențe în 

care Chișinăul a acuzat Kievul că nu permite accesul locuitorilor din Palanca la terenurile agricole 

din apropierea localității, disputa s-a diminuat, iar satul a devenit locul în care a fost deschis, în 

2019, primul punct comun de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina 

În baza documentului menționat mai sus, Republica Moldova a primit un teren de 430 de 

metri de lângă Giurgiuleşti, unde a construit un port cu un terminal de mărfuri şi unul petrolier. 

                                                           
18 Dubceac Iulia, Primele puncte mixte de control pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, deschis 

în toamnă, http://www.trm.md/ro/social/primele-puncte-mixte-de-control-pe-segmentul-transnistrean-al-frontierei-

moldo-ucrainene-deschise-in-toamna/, (accesat la 20.01.2020). 

19 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Acorduri Bilaterale, Tratat între Republica Moldova şi Ucraina cu privire 

la frontiera de stat, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=314298&lang=1, (accesat la 

15.01.2020). 

http://www.trm.md/ro/social/primele-puncte-mixte-de-control-pe-segmentul-transnistrean-al-frontierei-moldo-ucrainene-deschise-in-toamna/
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Prin Tratatul din 1999, s-a obţinut trasarea liniei de frontieră în localitatea Basarabeasca astfel 

încât localitatea să nu fie divizată în două și să rămână în componenţa R. Moldova20. 

După compromisurile decise de Chișinău și Kiev în legătură cu cele trei zone, demarcarea 

frontierei a rămas nefinalizată în sectoarele de nord ale Republicii Moldova - Centrala de la Novo 

Dnestrovsk21 și în regiunea părţilor de est ale R. Moldova, pe segmentul transnistrean al frontierei 

moldo-ucrainene, cu o lungime de 452 kilometri. Construită pe râul Nistru, centrala de la Novo-

Dnestrovsk ocupă un segment de 17 hectare din teritoriul Moldovei și este considerată o 

întreprindere cheie pentru asigurarea securităţii sistemului energetic al Ucrainei, dar şi al 

Moldovei.  

În schimbul celor 17 hectare din teritoriul său, Republica Moldova ar dori să beneficieze de 

o cotă-parte din centrală însă autorităţile ucrainene resping categoric o astfel de posibilitate. 

Disputele dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la centrala de la Dnestrovsk au luat 

amploare după ce presa a dezvăluit că, în 2017, fostul premier Vlad Filat a cedat Ucrainei, printr-

un acord secret, barajaul de la Naslavcea,  concretizând astfel, dorința Ucrainei de a-și consolida 

influența energetică în regiune, ceea ce pune însă în pericol alimentarea cu apă din râul Nistru a 

cetățenilor din Republica Moldova.  

 În final, în ultimul capitol, vor fi prezentate cele mai importante concluzii desprinse pe 

parcursul demersului analitic şi consecinţele cauzate de starea de fapt şi de nivelul actual de 

implicare a Uniunii Europene în Vecinătatea Estică. În acest sens vor fi accentuate lipsurile pe care 

le presupun capabilităţile, acţiunile şi măsurile Uniunii, dar şi felul în care acesta ar putea fi 

depăşite, astfel încât rolul Uniunii să devină unul mai concret.  

 Ca şi concluzii anticipative, consider că preocuparea şi implicarea UE în gestionarea şi 

soluţionarea conflictelor din vecinătatea sa estică, sunt evidente şi, în pofida faptului că rolul său 

în regiune nu este unul care să-i permită putere decizională semnificativă în raport cu celelalte 

părţi, faptul că optica Uniunii s-a schimbat radical în acest sens şi că UE urmăreşte obţinerea unui 

rol activ este un pas important, iar rezultatele sale pot fi îmbunătăţite prin mai multe măsuri, printre 

care enumăr analizarea realistă a intereselor tuturor actorilor din regiune şi elaborarea de strategii 

                                                           
20 Victoria Boian, Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina, http://www.ape.md/2009/10/victoria-boian-relaaiile-

republicii-moldova-cu-ucraina-friedrich-ebert-stiftung-12-10-2009/, (accesat la 09.08.2020). 
21Ibidem. 

http://www.ape.md/2009/10/victoria-boian-relaaiile-republicii-moldova-cu-ucraina-friedrich-ebert-stiftung-12-10-2009/
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concrete de gestionare a situațiilor conflictuale din vecinătate, care să asigure stabilitatea pe termen 

lung a frontierelor Uniunii Europene.  

Pe parcursul demersului analitic, prin intermediul modelării cu ajutorul cadrului teoretic 

abordat al acțiunilor Uniunii Europene în Vecinătatea Estică în vederea gestionării frontierelor din 

vecinătatea sa, dar şi a strategiilor, politicilor, iniţiativelor şi cadrului legislativ pe care aceasta şi-

a fundamentat demersurile în această direcţie, am urmărit să determin care este gradul de eficienţă 

al normelor europene în privința gestionării frontierelor în Republica Moldova și Ucraina şi care 

este nivelul efectiv de realizare a obiectivului UE de construire a securităţii în vecinătate prin 

intermediul Politicii de Vecinătate și a Parteneriatului Estic.  

Concomitent, am dorit să scot în evidenţă care sunt lipsurile de diferite feluri pe care această 

abordare le presupune şi care pot fi modalităţile de depăşire a lor şi de eficientizare a activităţii 

europene în domeniul securităţii în vecinătatea sa.  

 

Concluzii 

Politica Europeană de Vecinătate are rolul de liant între Uniune şi statele înconjurătoare, 

fiind legată direct de securitate şi conectată cu obiectivele Strategiei Globale a UE pentru Politica 

Externă şi de Securitate. Deşi gradul său mare de cuprindere poate pune în umbră intensitatea sa 

şi măsurile propriu-zise pe care le întreprinde, este important de remarcat că se dovedeşte utilă 

într-o anumită măsură în apropierea Uniunii de vecinii săi şi în securizarea zonei vecine datorită 

faptului că vecinii sunt deschişi să coopereze, fie stimulaţi de suportul financiar şi de expertiza 

venite dinspre UE, fie de îmbunătăţirea propriilor lor balanţe comerciale prin schimburi cu piaţa 

europeană, fie pentru că unii dintre ei speră că această apropiere de valorile europene, de acquis-

ul comunitar şi de nivelul economic al UE le va creşte şansele de a fi vizaţi în viitor de o posibilă 

extindere, deşi PEV nu le face promisiuni în acest sens.  

Totuşi, un calcul cost-beneficiu al PEV indică investiţii mari, în special financiare, despre 

care nu se poate afirma încă dacă rezultatele sunt pe măsura lor sau nu. Aceasta rămâne de văzut 

în sprijinul ideii că iniţiativa este una pe termen lung şi că rezultatele consistente nu apar imediat. 

În aceşti termeni am discutat şi despre Parteneriatul Estic, care pune accent pe învăţarea şi 

interiorizarea practicilor democratice de către  şase state din estul Uniunii, dar care se situează pe 

o poziţie slabă în raport cu prevenirea conflictelor, gestionarea şi soluţionarea lor şi faţă de puterea 

de influenţă a Rusiei, care încetineşte ritmul de activitate al iniţiativei, determinând un grad mare 



de opacitate al partenerilor Uniunii în raport cu aceasta şi subminând capacitatea UE de a se 

implica efectiv în managementul conflictelor din vecinătatea estică. 

Evoluţia cazului Republicii Moldova şi a Ucrainei este una care subliniază foarte bine 

amprenta pe care puterea rusească de influenţă o pune în ceea ce priveşte statele din est, în principiu 

ca urmare a atitudinii Moscovei de a se considera îndreptăţită să se amestece în treburile interne 

ale statelor din est, în special state slabe, cum este şi Republica Moldova, cu scopul de a-şi construi 

şi menţine o capacitate de decizie informală care să-i asigure controlul în vecinătatea sa, în fosta 

zonă de influenţă sovietică.  

Referitor la felul în care sunt distribuite eforturile în gestionarea securităţii în vecinătate, 

nivelul la care se situează Uniunea Europeană este unul relativ bun, datorită faptului că acordă 

atenţie diferitelor dimensiuni problematice pe care le au statele din vecinătate, nu doar celor care 

sunt legate strict de securitate. Astfel, Uniunea a iniţiat planuri de acţiune, programe şi proiecte 

care să acopere o gamă largă de probleme pe care le înfruntă statele din vecinătate, cuprinzând 

dimensiunile statalităţii, bunei guvernanţe, consolidării democratice, întăririi separaţiei puterilor 

în stat, consolidării judiciarului, eliminării corupţiei, difuzarea de bune practici în administraţia 

publică, sprijinirea organizaţiilor societăţii civile şi învăţarii practicii democratice, dimensiunea 

umană - prin sprijinirea educaţiei, schimburilor, sănătăţii, abordarea facilitării vizelor şi altele. 

Toate acestea conturează o viziune europeană cuprinzătoare, focusată pe diversele probleme cu 

care se confruntă vecinătatea sa. 

Concluzionând, consider că paşii pe care Uniunea Europeană i-a făcut în ceea ce priveşte 

managementul relaţiilor de securitate cu vecinătatea sa sunt importanţi, dovedind o schimbare de 

viziune care dă greutate statului Uniunii în domeniul securităţii, însă, privind prin prisma 

rezultatelor concrete, abordarea UE necesită mai multe îmbunătăţiri, care ţin de nevoia de 

dobândire a pârghiilor efective de decizie, prin exprimarea unei poziţii mai ferme şi tranşante şi 

prin prezentarea unor argumente în favoarea participării sale la decizie. De asemenea, construirea 

de strategii concret aplicabile şi exercitarea unei presiuni şi unei voinţe de decizie în mod mai 

puternic sunt în măsură să eficientizeze activitatea UE în acest sens şi să aducă avantaje securităţii 

europene şi globale. 
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