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Monitorul este o publicaţie lunară bi-linguă care are drept scop analiza anumitor elemente de politică
internă, externă şi a unor probleme de interes special pentru Republica Moldova. Pentru a monitoriza cu
acurateţe tendinţele care apar, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” calculează
indicatorii Political and Security Statewatch (PSS) pentru a facilita înţelegerea ritmului de creştere sau
descreştere, precum şi direcţia transformărilor democratice în Republica Moldova. Aceşti indicatori sînt
calculaţi în baza unei metodologii speciale.*

Dinamica indicatorilor PSS pentru septembrie 2005
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Dinamica

Punctajul este calculat în scară inversă: 1 este cea mai înaltă şi 5 cea mai joasă valoare

1. Dimensiunea politicii interne

Evoluţiile în domeniul politicii interne au cunoscut o traiectorie
Indicele PSS pentru politica internă care a coborît de la 3,18 în luna
de mai sus). Descreşterea poate ﬁ explicată prin absenţa unor
programelor strategice de către organele executive, ceea ce, în opinia

Parteneriatul politic continuă

F

ormarea la 4 aprilie curent a unei
cooperări constructive parlamentare
dintre PCRM, PPCD, PSL şi PD a condus
la stabilizarea procesului legislativ
şi aprobarea unor legi importante
pentru dezvoltarea democratică a
Republicii Moldova - Legea cu privire
la Consiliul Superior al Magistraturii,
modiﬁcarea Legii privind Curtea de
Conturi, modiﬁcarea Codului electoral,
modiﬁcarea Legii privind Serviciul de
Informaţii şi Securitate (SIS). Trebuie
de amintit că aceste legi au făcut parte
din condiţiile impuse de PPCD (10)
la momentul alegerii şefului statului.
Realizarea doar a 7 condiţii din zece i-a
făcut pe unii comentatori politici să se
întrebe: va continua acest parteneriat
politic şi în următoarea sesiune
parlamentară ? Şi dacă da, atunci sub ce

în descreştere. Despre acest lucru ne vorbeşte
august pînă la 3, 41 în septembrie1 (vezi tabelul
evenimente stimulatoare pentru implementarea
experţilor chestionaţi este similar cu o stagnare.

formă poate ﬁ înduplecat liderul PCRM
să se ţină de cuvînt.

Î

n poﬁda importanţei pe care o avea
înaintea alegerii şefului statului
Parteneriatul politic, constatăm, că,
la moment, acesta şi-a pierdut funcţia
sa originală – depăşirea divergenţelor
strategice şi adoptarea unor legi
corespunzătoare vectorului integrării
europene a Republicii Moldova.
Întrucît, toate fracţiunile parlamentare
acceptă această direcţie de dezvoltare,
divergenţe grave de tipul celor care au
fost în Legislativele precedente nu pot
să apară. Şi nici nu ar servi intereselor
celor mai importanţi actori politici. Nu
este nici un impediment pentru deputaţi,
indiferent de formaţiune, să înainteze o
iniţiativă legislativă sau să le voteze pe
cele propuse de celelalte fracţiuni. Astfel,
sensul menţinerii unui Parteneriat politic,

* Metodologia calculării Indicatorilor Political and Security Statewatch (PSS)
Metodologia PSS reprezintă un model sintetic de evaluare a percepţiei unui grup de 10 experţi independenţi
asupra riscurilor politice şi de securitate în trei domenii speciﬁce: Politici interne, Politici externe, Probleme de interes special. Monitorizarea PSS contribuie la identiﬁcarea ameninţărilor potenţiale şi efective
care privesc stabilitatea instituţiilor publice şi asigură coerenţa analizelor de prevenire timpurie a crizelor.
Ratingul PSS nu trebuie de considerat un Indicator absolut şi are drept scop formarea unor judecăţi generale. Dinamica indicatorilor poate ﬁ găsită în text şi reﬂectă ritmul, direcţia trasformărilor democratice
din RM. Despre metodologie mai amănunţit în anexe.

1

mai mult iluzoriu, nu mai este acelaşi ca
după alegerile din 6 martie, cînd se simţea
nevoia inventării unui simbol pentru a
porni carul din loc. Sesiunea parlamentară
trecută a demonstrat că iniţiativele
legislative ale Guvernului sau ale unei
fracţiuni parlamentare au fost votate nu
doar de participanţii Parteneriatului, ci
şi de deputaţii AMN, şi invers. Astfel,
teama pentru dispariţia acestei forme de
interacţiune dintre putere şi opoziţie este
exagerată. Este evident, însă, că dispariţia
liantului în forma unui Parteneriat politic,
ar ﬁ în defavoarea forţelor politice
implicate, care ar pierde din imagine în
faţa electoratului. Cu atît mai mult că sa format, deja, o imagine stereotip care
atribuie în mod mecanic adoptarea noilor
reforme participanţilor Parteneriatului
politic.

M

enţionarea de către şeful statului
în toate discursurile oﬁciale
a rezultatelor Parteneriatului politic,
a urmărit scopul oţinerii conﬁdenţei
instituţiilor europene în schimbarea
de vector produsă în Moldova. Miza
a fost reconcilierea puterii şi opoziţiei
pentru realizarea obiectivelor integrării

europene. Însă, această miză nu a fost
Moldova a prezentat primul Europene. Întrebat cum apreciază
altceva decît o promisiune făcută de
progresele Moldovei în implementarea
raport de monitorizare a
autorităţile moldoveneşti atît instituţiilor
Planului de acţiuni, Comisarul UE pentru
Planului de acţiuni
europene, cît şi
Politică Externă şi Politica de Vecinătate,
Pînă în prezent Republica RM-UE
cetăţenilor ţării.
Benita Ferrero-Waldner a declarat, că
Îndeplinirea ei urma Moldova încă nu dispune de
„UE salută eforturile serioase pe care le
o instituţie şi o procedură
să ﬁe realizată de
face Moldova... Ne dăm bine seama că
ncă de la sfîrşitul lui
către Executivul ţării funcţională de monitorizare
aceştia sînt primii paşi dintr-un proces
august şi începutul
prin implementarea şi audit a Planului de acţiuni lui septembrie funcţionarii
îndelungat”5. Un răspuns tranşant, dar
RM-UE.
programelor
Guvernului au efectuat şedinţe onest al doamnei Comisar ar ﬁ crispat,
strategice: Planul
probabil, evenimentul deschiderii
de sinteză şi “colectare”
de acţiuni RM
Delegaţiei UE la Chişinău. Există multe
a succeselor şi rezultatelor Planului
– UE şi SCERS, instrumente de
lucruri care urmează a ﬁ învăţate la
de acţiuni RM-UE pentru elaborarea
evaluare obiectivă a paşilor RM spre
Chişinău, iar onestitatea este pe primul
unui raport de monitorizare destinat
democratizare şi reformă. În rest,
loc. Despre percepţia confuză asupra
instituţiilor europene.
discursurile înﬂăcărate şi demagogia
realizării Planului de acţiuni ne vorbeşte
preelectorală nu au cum să impresioneze
otrivit unui comunicat de presă al şi subindicatorul PSS din politici interne
la Brussels. Actualul Parteneriat nu mai
Ministerului Afacerilor Externe şi (vezi tabela, Q 8), care este în descreştere
reuşeşte să dinamizeze implementarea
al Integrării Europene, la 14 septembrie de la 3,15 în august la 3,95 în septembrie.
angajamentelor politice ale opoziţiei.
viceministrul de externe, Valeri Ostalep,
omparat cu raportul semestrial de
a prezentat în faţa Comisiei Europene
monitorizare a Planului de acţiuni
primul
raport
semestrial
de
monitorizare
Diﬁcultăţi economice
Ucraina-UE6 prezentat în iunie 2005 la
a Planului de acţiuni RM-UE3.
Bruxelles, raportul elaborat de autorităţile
redilecţia pentru jocuri politice
moldoveneşti nu prea sclipeşte. În
otrivit
comunicatului
de
presă,
în defavoarea afacerilor publice
acest sens, putem începe cu structura
raportul
a
fost
apreciat
pozitiv
de
a plasat elitele de la conducerea ţării în
Raportului, care
către
Comisia
Europeană,
faţa unor probleme neprevăzute. După
poate
alimenta
în
special
pentru
faptul,
că
sancţiunile unilaterale din partea Rusiei
Actuala maniera de abordare a
confuzii.
Chiar
“într-o
perioadă
relativ
scurtă
la exportul de producţie agricolă şi vin, o
Planului de Acţiuni RM-UE ar
în
Introducere,
au
fost
realizate
foarte
multe
nouă scumpire, cea de-a şasea în acest an,
putea să-i coste mult pe oﬁcialii
a benzinei şi a motorinei la 6 septembrie2 lucruri pe plan naţional”.
moldoveni, care nu au inclus în Raportul face
Cu
excepţia
autofelicitărilor
cu 16,3% şi, respectiv, 6,3% pune
bugetul pentru anul 2006 nici trimitere la
oﬁciale,
viceministrul
probleme noi atît Consiliului municipal,
un bănuţ pentru implementarea structura narativă
şi tabelară a
Ostalep
nu
a
putut
menţiona
cît şi candidaţilor la alegerile locale.
Planului de Acţiuni.
Raportului. Cu
la
conferinţa
de
presă
Potrivit specialiştilor, în timpul cel mai
toate acestea, nu
nici
o
realizare
concretă
a
apropiat costul unui litru de benzină se va
am
depistat
nici
un
tabel
sau anexă. Nu
implementării
Planului,
recunoscînd
că
apropia de cota: $1 (12,5 lei). Scumpirea
este
clară
metodologia
de
raportare şi
instituţia
europeană
a
dat
o
apreciere
carburanţilor indispensabili transportului
dacă
aceeaşi
logică
a
monitorizării
va ﬁ
generală
Planului
urmînd
să-l
studieze
în
urban şi încălzirii centralizate poate
4
urmată
şi
pe
viitor.
detaliu
.
conduce la perturbări ale livrării acestor
servicii, sau la proteste sociale în
ot ﬁ evidenţiate şi alte aspecte
aportul a rămas fără reacţii atît
perioada alegerilor municipale.
negative ale procesului de
în RM, cît şi la nivelul Comisiei
monitorizare care ne fac să dăm din
start o notă rea Raportului. Republica
Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în
Moldova încă nu dispune, pînă în
politica internă pentru septembrie 2005
prezent, de o instituţie şi o procedură
funcţională de monitorizare şi audit
Indicatorul PSS
a Planului de acţiuni RM-UE. Nu că
ar exista pe alte domenii strategice,
dar pentru UE această absenţă este
2,8
izbitoare.
3
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Punctajul este calculat în scar� invers�: 1 este cea mai înalt� �i 5 cea mai joas� valoare

2

A

spectele prioritare ale
procesului de integrare
europeană sînt discutate doar în cadrul
Comisiei Naţionale pentru Integrare
Europeană, iar instituţia responsabilă
de monitorizarea Planului este MAE
IE, instituţie care ar trebuie să se ocupe
nemijlocit de relaţiile bilaterale cu alte
state şi nu poate “da tonul” în materie
de planiﬁcare a politicilor interne.

F

aptul că raportul a fost elaborat
în baza rapoartelor ministerelor
şi autorităţilor administrative centrale,
demonstrează lipsa unei metodologii
adecvate de monitorizare. Acest lucru
a permis ca în raport să ﬁe incluse
date care nu se referă la Planul de
acţiuni. De exemplu, alineatul de la
pagina 4 „Alegerile municipale şi ale
primarului în 11 localităţi din republică
au fost recunoscute de către observatorii
internaţionali şi cei naţionali drept
corespunzătoare standardelor OSCE
şi Consiliului Europei”, nu îşi găseşte
referinţă în Planul de acţiuni, unde se
vorbeşte doar de alegerile parlamentare.
Aparent, autorii raportului au lucrat
nervos şi au abuzat de copy/paste-uri
pentru a reuşi să expedieze un raport
formal, care pune mai multe întrebări
decît dă răspunsuri.

O

slăbiciune a raportului este şi
substituirea acţiunilor concrete
cu eforturi de rutină pe care le depun
instituţiile centrale. Un exemplu în acest
sens este următoarea relatare care iese în
evidenţă prin maniera sa inadvertentă:
„În scopul unei organizări eﬁciente
a procesului de expertizare a actelor
normative şi legislative în vigoare,
precum şi a proiectelor de acte sub
aspectul anticorupţie, Ministerul Justiţiei
întreprinde măsuri în scopul determinării
organizaţiilor neguvernamentale
naţionale, disponibile şi competente de a
acorda asistenţă în chestiunile de revizuire
a legislaţiei sub aspectul anticorupţie”.
Într-un stat democratic o instituţie de
stat poate cere concursul sau ajutorul
societăţii civile, dar nicidecum “să o
determine spre colaborare”. Formula
respectivă, proprie perioadei sovietice,
demonstrează arhaismul unor funcţionari
anchilozaţi în tiparele acelei perioade, sau
graba cu care a fost redactat acest raport.

Î

n document sînt menţionate şi
acţiunile întreprinse pentru reforma
administraţiei publice. Astfel, „Reforma
administraţiei publice a început odată
cu numirea, pe 19 aprilie, a noului
Guvern compus din 15 ministere şi 13
agenţii şi birouri, faţă de 16 ministere
şi 17 departamente, conform structurii
vechi a Executivului...drept rezultat,
numărul funcţionarilor publici încadraţi

în activitatea autorităţilor administrative
centrale, parte componentă a Guvernului,
a fost redus cu circa 25 %”. Este greu
de înţeles cum concedierea şi apoi
reangajarea funcţionarilor publici sau
micşorarea numărului instituţiilor centrale
poate ﬁ numită reformă. Observăm că
sintagma menţionată des în Planul de
acţiuni „conform standardelor europene”
a fost înlocuită cu frazele-standard,
vehiculate de preşedintele Voronin: „În
conformitate cu iniţiativa Preşedintelui
Republicii Moldova, reforma aparatului
de stat urmează să se efectueze în bază
a trei principii: crearea unui prag de
remunerare a funcţionarilor care ar
elimina fenomenul corupţiei, reducerea
numărului funcţionarilor şi a măsurilor
prohibitive, implementarea unui sistem
de selectare a cadrelor în organele puterii
executive în bază de concurs” (pag.4). De
cînd ideile şefului statului despre reformă
sînt echivalente cu criteriile UE despre
buna guvernare ?

miliarde pentru 2000-20067.

P

artea pozitivă a prezentării
raportului de monitorizare este
reconﬁrmarea intenţiei RM de a continua
reformele în sistemul judiciar şi al
reformei politice, alinierea legislaţiei
moldoveneşti la normele europene,
precum şi în alte domenii, cum ar ﬁ
economia, comerţul, energia, ecologia,
transportul etc.

Prognoze:

Politica internă a luat note slabe
în luna septembrie. Acest lucru s-a
datorat absenţei unor paşi concreţi în
implementarea programelor strategice.
Majoritatea forţelor politice din ţară
sînt nemulţumite de calitatea politicilor
Guvernului Tarlev. Indiferent care ar ﬁ
jocurile şi înţelegerile dintre formaţiunile
politice ele trebuie să contribuie la
armonizarea legislaţiei moldoveneşti
cu cea europeană. Pe o perioadă scurtă
e asemenea, Raportul relatează
este greu de crezut că ar putea să apară
cu lux de amănunte realizările
disensiuni serioase între formaţiunile
societăţii civile în implementarea
parlamentare. Am putea ﬁ martorii
planului, organizaţii pe care autorităţile
dezintegrării formaţiunii parlamentare
centrale le-a ignorat şi ironizat pînă nu
a lui Seraﬁm Urechean datorate unor
demult, şi pe care, nici nu le-a cooptat
acute disensiuni interne, dar acest lucru
la procedura de monitorizare a Planului
nu avantajează formaţiunile mici şi
de Acţiuni. Menţionarea eforturilor
decolorate care nu au contat la alegerile
societăţii civile în acest context este cel
parlamentare din martie 2005.
puţin cinică. Se ştie, că astăzi, doar un
Nemulţumirea publică a început să
reprezentant al societăţii civile face parte ia alte forme din cauza înrăutăţirii şi
din Comisia Naţională pentru Integrare
scumpirii condiţiilor de trai. Alegerile din
Europeană, restul ﬁind miniştri şi alţi
27 noiembrie 2005 pot servi drept un bun
funcţionari.
prilej pentru populaţie de a-şi vocifera
dorinţele şi nevoile
n Raport se evită menţionarea unor
rezultate concrete ale implementării
Note:
Planului de acţiuni, preferîndu-se anumite 1 Punctajul este calculat în scară inversă de la 1 la 5
„măsuri executate” de către instituţiile
unde 1 este cea mai înaltă şi 5 cea mai joasă valoare.
2
de stat în cadrul propriilor programe de
INFOMARKET citat de www.azi.md , http://www.
azi.md/news?ID=35803
activitate. Această manieră de abordare
3
a Planului de acţiuni ar putea să-i coste
Comunicat de presă al MAE IE, http://www.mfa.
md/Ro/Comunicate/2005-09-21VOstalepConfPresa.
mult pe oﬁcialii moldoveni, care nu au
htm
inclus în bugetul pentru anul 2006 nici
4
Raportul poate ﬁ găsit la http://www.mfa.md/Ro/
un bănuţ pentru implementarea Planului
IntegEur/Raport%20semestr%20rom%202005.pdf
de Acţiuni. Penalizarea ar putea să vină
5
Europa va ﬁ alături de Moldova, interviu cu Benita
din partea instituţiilor europene, inclusiv Ferrero-Waldner, „Moldova Suverana”, 7 oct. 2005,
prin limitarea ﬁnanţărilor, chiar dacă se
p. 1
6
prevede ca alocaţiile ﬁnanciare pentru
Poate ﬁ citit la http://www.kmu.gov.ua/control/en/
publish/article?art_id=17827784&cat_id=12853974
Politica de Vecinătate Europeană să
7
http://europa.eu.int/comm/world/enp/faq_
crească pînă la €14.9 miliarde pentru
en.htm#4.1
2007-2013, în comparaţie cu €8.5

D

Î

Anexe

CE ESTE INDICATORUL PSS:
Indicatorul are ca scop descrierea ritmului şi direcţiei de transformări democratice în Republica Moldova prin intermediul unor
evaluări caliﬁcate asupra variabilelor legate de politica internă, politica externă şi probleme de interes special. Indicatorul PSS este calculat în funcţie de valorile acordate la un şir de întrebări de către un grup de experţi independenţi. Rolul Grupului de experţi a constat în a nota tendinţele percepute pe aceste categorii cu variabile cuprinse intre 1 la 5, unde 1 reprezintă nivelul maxim de intensitate
(presiunea problemei), iar 5 - nivelul cel mai redus de intensitate al categoriei respective. Evaluarea variaţiilor înregistrate pe ﬁecare
dintre aceste categorii a fost facilitată de utilizarea graﬁcului.
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Q10. Cum aprecia�i rolul �i ini�iativele societ��ii civile în ultima vreme
din RM?

3,43
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Q8. Cum aprecia�i progresele la îndeplinirea prevederilor SCERS �i ale
Planului de ac�iuni RM-UE?
Q9. Cum aprecia�i standardele de via�� ale popula�iei din ultima vreme?

3,03

2

Q2. Cît de eficiente vi se par autorit��ile publice centrale (Parlamentul,
Guvernul) în ultima vreme?
Q3. Cît de transparente vi se par ac�iunile �i deciziile autorit��ilor
publice centrale din RM?
Q4. Cît de eficient� este cooperarea între opozi�ie �i putere în
Parlamentul RM?
Q5. Cît de obiectiv� � profesional� este TV public� din RM în
reflectarea evenimentelor publice ?
Q6. În ce m�sur� sunt respectate drepturile �i libert��ile fundamentale în
ultima vreme în RM?
Q7. Cît de credibil� �i impar�ial� este justi�ia în RM?

Punctajul este calculat în scară
inveră: 1 este cea mai înaltă şi 5 cea
mai joasă valoare
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Q1. Este sistemul politic din R. Moldova pluralist, democratic �i viabil?

Valoarea
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I. Subindicatorii „Politici interne”
Lista întreb�rilor de reper:

2. Dimensiunea politicii externe

mplicarea tot mai activă a Uniunii
Europene (UE) în regiunea Mării
Negre a introdus o notă optimistă
în abordările privind reglementarea
conﬂictului îngheţat din Transnistria.
Atuul fabricat de Chişinău prin adoptarea,
la 22 iulie a legii asupra statutului regiunii
transnistrene, dîndu-i o formulă de
autonomie după modelul Gagauz-Yeri, a
cauzat o criză de metodă în procesul de
negocieri. În septembrie 2005 Moscova
a răspuns prin trimiterea unui alai de
demnitari, în frunte cu Serghei Baburin,
vice-spicherul Dumei de Stat, în deplasare
la Tiraspol pentru a minimiza importanţa
legii prin declaraţii de recunoaştere a
RMN ca stat de facto1. În octombrie,
Rusia a continuat şirul presiunilor
asupra Chişinăului prin prezentarea unui
nou “plan”, care combină (în opinia
Moscovei) Planul Iuşcenco şi Planul
Kozak. Chişinăul oﬁcial a refuzat să-l
examineze.

T

ruse de pe hotarul moldo-ucrainean.
urcia este un concurent puternic.
Rusia nu prea are de ales, decît să accepte
Spre deosebire de Ucraina, Turcia
prezenţa UE. Memorandum-ul nu priveşte este mult mai interdependentă de UE,
nici Rusia, nici creatura politică rusă din care este partenerul său comercial
Transnistria.
nr.1 şi aproape nu depinde de vecinii
săi non-europeni. Turcia deţine astăzi
usia a încercat să-şi învingă
controlul tuturor frontierelor sale; este
frustrarea prin iniţierea unor
un membru important al NATO şi un
politici represive contra exporturilor din
indiscutabil lider regional. Ucraina, în
Republica Moldova. Astfel, restricţiilor
comerţul căreia UE are o pondere de
la importul de producţie agricolă li s-au
35%, este foarte dependentă încă de
adăugat bariere la importul de vinuri
vecinii săi non-europeni: Rusia. Ucraina
moldoveneşti şi şantajul majorării
este destabilizată de un conﬂict extrapreţurilor la carburanţii livraţi Moldovei.
teritorial: Transnistraia şi un conﬂict
Aceste măsuri nu vor putea frîna, totuşi
regional: Crimeea. Pe lîngă toate, Ucraina
implicarea activă a UE şi SUA în RM.
este dependentă puternic de Federaţia
Constrînsă de noile circumstanţe, Rusia
Rusă din puncte de vedere comercial şi
a acceptat, pe 26 septembrie, lărgirea
energetic.
formatului de negocieri prin incuderea
UE, alături de SUA, drept observatori. Ce
ﬁcialii de la Bruxelles nu ascund
schimbă aceasta? Rolul de observator nu
faptul că că rezolvarea crizei
prea dă UE şi SUA putere de a inﬂuenţa transnistrene este cheia Ucrainei spre UE.
rezultatele formale ale negocierilor. Noul Ucraina trebuie să înceteze să privească
format este privit de mulţi analişti ca
interesele de grup ale oligarhiei sale drept
egocierile au fost clintite din
un non-eveniment2: o schimbare care
interes naţional. În acest caz, Ucraina
punctul lor mort de către UE.
nu aduce schimbări. Cu toate acestea,
ar putea aduce o schimbare calitativă în
Ca urmare a cererii preşedinţilor RM
analiştii consideră, însă, că prezenţa UE şi formatul de negocieri asupra problemei
şi Ucrainei de a institui o misiune de
SUA va modiﬁca în scurt timp regulile de transnistrene. În acest caz, Ucraina
monitorizare la hotarul moldo-ucrainean, joc, nu atît prin rezultatele negocierilor,
ar putea deveni instrumentul UE în
Benita Ferrero-Waldner, Comisarul UE
cît prin mobilizarea unor acţiuni ce
soluţionarea conﬂictului de pe Nistru.
pentru Politica de Vecinătate a semnat,
schimbă realitatea pe teren.
Ţinînd cont de congruenţa interesului UE
la Palanca, un memorandum tripartit cu
cu cel al RM în problema
tatutul limitat al UE
oﬁcialii celor două state. Începînd cu 1
transnistreană, o poziţie
De
mai
bine
de
14
ani,
este, totuşi, mai bine
decembrie 2005, misiunea îşi va începe
fermă a Ucrainei ar putea
economia
regimului
lui
decît absenţa sa din regiune.
activitatea prin inspectarea spaţiului
diminua din handicapul
Igor
Smirnov
s-a
bazat
UE este, încă, la faza de
frontierelor şi contracararea activităţii de
pe exportul de armament RM în controlul spaţiului
formulare a politicii sale
contrabandă. Această măsură va afecta
său constituţional.
în regiune. Scopul UE este
şi traﬁc ilegal de bunuri,
serios guvernul separatist de la Tiraspol.
Ucraina. Ezitînd asupra
larmant pentru
persoane şi droguri.
De mai bine de 14 ani, economia
Ucrainei şi Turciei cu privire
RM este că
regimului lui Igor Smirnov s-a bazat pe
la desemnarea candidatului
opţiunea pro-europeană
exportul de armament şi traﬁc ilegal de
pentru următorul val de accesiune, UE
a Ucrainei a fost clatinată de ultimele
bunuri, persoane şi droguri. Îniţiativa UE
nu ascunde că ar prefera Ucraina pe o
evenimente politice. Primul a venit la
este un pericol pentru existenţa enclavei
traiectorie de integrare posibilă.
summit-ul de la Kazan de la sfîrşitul lui

R

O

N

S

A

4

august 2005. Ignorînd linia de activitate
de trei luni a executivului, şi contrar
voinţei grupurilor politice care l-au
susţinut în octombrie 2004, preşedintele
Iuşcenko şi-a dat acordul pentru intrarea
Ucrainei în Spaţiul Economic Unic, numit
şi spaţiul „anti-UE”. Astfel, Iuşcenko a
transmis un mesaj încurajator planurilor
Rusiei în întreaga zonă a CSI-ului de
vest slăbind viteza integrării Ucrainei în
NATO.

interesele Rusiei în regiune. Politica UE exact din aceleaşi motive.
faţă de noua vecinătate prevede o largă
ristalizarea politicii UE faţă
agendă de stabilizare şi incluziune politică
de Rusia este indispensabilă
şi economică. UE vede acest lucru doar
soluţionării conﬂictului transnistrean. Va
prin eliminarea focarelor de instabilitate,
putea oare UE să concilieze imperativele
democratizare şi europenizare, iar
parteneriatului strategic cu Rusia cu
Rusia are şi ea o politică de „vecinătate
stabilizarea zonei de vecinătate?
apropiată” în CSI-ul de vest, dar pe
nteresul UE faţă
care scrie cu litere de-o şchioapă
de Ucraina este un
„neoimperialism”. Astfel,
prim factor pentru aceste
Moldova şi Ucraina fac
Va putea oare UE să
parte din două vecinătăţi. concilieze imperativele decizii. Incertitudinile în
n alt eveniment a fost criza
jurul Ucrainei au impus
„Vecinătatea apropiată”
parteneriatului
guvernamentală de la Kiev,
conducerea RM să caute
a Rusiei este o antistrategic cu Rusia cu
secundată de căderea Guvernului
noi căi de acces la deciziile
vecinătate UE. Notorie
Timoşenko şi scandalurile de corupţie
stabilizarea zonei de
UE faţă de Transnistria.
pentru standardele
ce-au discreditat “revoluţia portocalie”.
vecinătate?
Încă de la începutul lunii,
joase ale democraţiei şi
UE şi-a întors privirile spre Turcia. Poate
oﬁcialii de la Chişinău au
neatractivă din punct de
oare această dezamăgitoare criză să reţină
vedere economic, Rusia a creat şi susţinut înteţit contactele cu ţările baltice. Două
planurile UE faţă de Ucraina şi, respectiv,
luni în urmă, la momentul încheierii
enclave de insecuritate pe teritoriile
Moldova?
înţelegerii referitor la elaborarea Planului
Moldovei şi Georgiei (Transnistria
asemenea amînare i-ar convine
Individual de Acţiuni Moldova-NATO
şi Abhazia) pentru a nu permite
UE, care e un actor nou în
(IPAP), Chişinăul a primit declaraţii
extinderea UE în zonă. Planul a mers
regiune. Oﬁcialii UE nu se grăbesc să
pînă la deﬁnitivarea strategiei UE faţă de de susţinere din partea guvernului
elaboreze decizii pripite faţă de conﬂictul România şi Bulgaria. Odată cu accesiunea estonian. Pe 6 septembrie 2005, Letonia a
transnistrean şi speră să folosească acest lor, zona trebuie să ﬁe securizată. Dacă
replicat poziţia Estoniei prin declaraţiile
răgaz pentru a se informa asupra acestui Bruxelles-ul vede sursa insecurităţii în
Secretarului de Stat al Ministerului
conﬂict. UE are nevoie de o astfel de
Apărării al Republicii Letone, Edgars
acest spaţiu în proliferarea guvernelor
informare pentru a-şi cristaliza politica
Rinkevies a întreprins o vizită oﬁcială la
separatiste necontrolabile, grupurile de
faţă de Moldova şi Ucraina. În primul
Chişinău.
interes de la Moscova, exact prin astea
rînd, pentru că nu există date crtedibile
îşi deﬁneşte securitatea sa Rusia, care
dată cu admiterea UE în procesul
asupra situaţiei de la frontiera moldoîncearcă să decupleze statele mici de la
de negocieri asupra problemei
ucraineană.3 Oﬁcialii europeni cred că
periferia UE de procesul de integrare
transnistrene a devenit important
este posibil ca aserţiunile Chişinăului
europeană.
obţinerea suportului membrilor noi a UE.
să ﬁe exagerate. De fapt, în prezenţa
Preşedintele RM a efectuat, între 26-29
eşi are toate atuurile pentru a
diplomaţilor UE, doar reprezentanţii
septembrie, vizite de stat în Letonia,
grăbi soluţionarea conﬂictului
RM vorbesc despre traﬁcul exorbitant
transnistrean, UE ezită, totuşi, să arboreze Lituania şi Estonia. Pe 26 septembrie,
de arme şi droguri. Comisarul UE
obiective pe termen lung. Doctrina Solana Voronin, şi Preşedintele Republicii
pentru Noua Vecinătate, Benita Ferrero
Letonia, Vaira Vike-Freiberga, au semnat
deﬁneşte Rusia drept partener strategic
Waldner a exclus paragraful care denunţa
la Riga, o declaraţie comună cu privire
şi aﬁrmă că rezolvarea problemelor de
contrabanda de arme din memorandumul
la cooperare în combaterea crimei
securitate în apropierea Rusiei pot ﬁ
tripartit, pe motiv că nu există dovezi
organizate, traﬁcului ilicit de armament,
rezolvate doar cu concursul Moscovei.
convingătoare. Ministrul Afacerilor
Rusia este partener al SUA în lupta contra de droguri şi ﬁinţe umane. Letonia s-a
Externe şi al Integrării Europene al RM,
declarat susţinătoare a retragerii trupelor
terorismului şi sursă indispensabilă de
Andrei Stratan nu a putut livra datele
ruse de pe teritoriul RM.
carburanţi. pentru UE Cu toate astea,
necesare, iar Ucraina şi OSCE nu s-au
Rusia este dependentă de UE şi SUA
ea de-a treia ţară baltică,
exprimat în această privinţă,
Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în politica
membru UE şi NATO,
ceea ce ar putea însemna
externă pentru septembrie 2005
Lituania s-a declarat dispusă
un recul serios în acţiunile
să acorde sprijin Moldovei
Misiunii de monitorizare a
Indicatorul PSS
în procesele de integrare
frontierei moldo-ucrainene.
europeană şi de reglementare
ceastă politică atentă
0
a conﬂictului transnistrean.
a UE în zonă poate
Vladimir Voronin şi Valdas
1
ﬁ explicată prin necesitatea
Adamkus au convenit asupra
de a cristaliza un nou tip
dezvoltării unor relaţii speciale
2
de politică a sa faţă de
între ţările lor. Totodată,
Rusia. UE se bazează
2,99
3
3,09
oﬁcialii lituanieni s-aud declarat
3,32
pe politica europeană de
3,5
3,6
interesaţi să sprijinului opiniei
4
vecinătate şi doctrina de
mai
iunie
iulie
august septembrie publice europene pentru
securitate elaborată de
reglementarea conﬂictului
Javier Solana. Nici una
3,5
3,6
3,09
2,99
3,32
Politici externe
transnistrean.
din aceste politici nu a fost
Punctajul este calculat în scar� invers�: 1 este cea mai înalt� �i 5 cea mai
modelată să ţină cont de
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na din priorităţile conducerii RM
trebuie să ﬁe participarea cît mai
activă în formarea opticii UE asupra
Ucrainei şi Moldovei. Dacă „Europa celor
15” ar prefera o schemă de cooperare cu
Rusia în defavoarea unei politici ferme
pentru Transnistria, Chişinăul ar trebui să
valoriﬁce cît mai intens relaţiile cu noii
europeni, interesaţi in securizarea zonei
de vecinătate sau în diminuarea inﬂuenţei
Rusiei în Europa de Est. „Europa celor
25” poate deveni un partener hotărîtor
pentru Chişinău. Noii europeni, şi ei foste
victime ale geopoliticii ruse, deci şi cei
mai interesaţi în stabilizarea Ucrainei şi
Moldovei ar putea ﬁ cei care vor înclina
cîntarul UE pentru RM în anii apropiaţii.

regiunea pontică nu este posibilă din
cauza intereselor şi metodelor diametral
opuse. Cineva trebuie să înveţe a ceda
cînd resursele sînt limitate.
Moldova ar trebui să se folosească cît
mai eﬁcient de relaţiile şi setul comun de
experienţe cu „noii europeni”, mai ales cu
Polonia, Slovacia şi Ţările Baltice pentru
a promova propriul model de securizare
a frontierei; parte componentă a zonei
de vecinătate cu UE. Relaţiile cu Polonia
şi cu ţările baltice au o importanţă
strategică deosebită. Fiind cei mai puţin
rusoﬁli membri UE, ar putea inﬂuenţa
deciziile Bruxelles-ului pentru această
regiune.

De asemenea, Chişinăul ar trebui să
militeze pentru includerea SUA şi UE
Implicarea tot mai activă a UE în zona în procesul de negocieri cu statut de
mediatori plenipotenţiari. Includerea
Mării Negre, inclusiv în Moldova, va
aduce după sine necesitatea cristalizării cel puţin a unuia dintre ei ar echilibra
unei politic mai ferme a UE faţă de Rusia. balanţa de forţe în procesul de rezolvare
conﬂictului transnistrean. Cu toate astea,
O platformă de securitate comună a
este puţin probabil ca UE să acţioneze
Rusiei şi UE pentru vecinătăţile lor în
mai prompt pînă la startul misiunii de

Prognoze:

la frontiera moldo-ucraineană, care va
forma optica Europei asupra problemei
transnistrene.
Este greu de crezut că SUA se va
mulţumi cu rolul de observator în moment
ce Transnistria este prea aproape de
viitoarele baze americane la Marea
Neagră, pentru a pute ﬁ lăsată la discreţia
Rusiei. SUA, ca şi UE, este conştientă
de necesitatea mult mai stringentă
de a se implica mai activ în procesul
de stabilire a noii zone europontice,
lăsîndu-şi totuşi rolul de locomotivă în
susţinerea eforturilor noilor săi aliaţi:
Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Armenia şi
Moldova).
Note:
http://azi.md/news?ID=35764
Socor in Moldpress
3
http://rferl.org/featuresarticle/2005/10/05F3742A1
2

1C2D-4E1A-A57F-0E9780549795.html

Anexe

Q7. Cum aprecia�i rela�iile Rusiei cu RM din ultima vreme?
Q8. Cum aprecia�i rela�iile României cu RM din ultima vreme?
Q9. În ce m�sur� reflect� interesele RM prezen�a sa în cadrul CSI?
Q10 Este RM protejat� suficient prin acorduri �i parteneriate strategice
pe plan extern?
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Evolu�ia subindicatorilor de
politici externe, septembrie 2005
Q7
Q8

�

Q5
Q6

2,85

3

2,75

4

�

Q

2,80

Q

2,5

1

�

2

2,73

1
2
3

august
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septembrie

3. Probleme de interes special

onﬂictul transnistrean rămîne
ameninţarea cea mai gravă pentru
securitatea naţională a Republicii Moldova.
În perioada de referinţă conducerea ţării s-a
arătat dispusă să revină la masa negocierilor
cu ideea de a schimba accentele în abordarea
conﬂictului.

M

2,83

Punctajul este calculat în scară inveră:
1 este cea mai înaltă şi 5 cea mai joasă
valoare

Q

Q1. Este politica extern� a RM mai articulat� �i mai eficient� decît acum
cîteva luni în urm�?
Q2. În ce m�sur� integrarea euro-atlantic� constituie în fapt obiectivul
de baz� al politicii externe ?
Q3. În ce m�sur� ac�iunile de politic� extern� ale R. Moldova urm�resc
interesele na�ionale ?
Q4. Cum aprecia�i rolul organiza�iilor interna�ionale �i regionale în
consolidarea statului de drept �i a suportului acordat reformelor
economie în RM ?
Q5. Cum aprecia�i imaginea R. Moldova în afara hotarelor ��rii din
ultima vreme ?
Q6. Cum aprecia�i rela�iile Ucrainei cu RM din ultima vreme?

Valoarea

August Septembrie Dinamica

Q

II. Subindicatorii „Politici externe”
Lista întreb�rilor de reper:

anevrele politice din vara acestui
an au oferit speranţe de rezolvare
a conﬂictului din stînga Nistrului cu
ajutorul occidentalilor şi iritare în sînul
celor care mai visează destabilizarea
internă a Republicii Moldova. În absenţa
unui plan moldovenesc de rezolvare a
conﬂictului transnistrean, la începutul

lunii septembrie, au apărut un şir întreg de
iniţiative particulare, dar care au rămas doar
cu un răsunet minor în presă, ﬁind ignorate
de părţile prezente la negocieri1. Singura
excepţie notabilă este strategia “3D” care a
determinat în linii mari “ideologia” Planului
Iuşcenco, dar şi percepţia de ansamblu a
occidentalilor (SUA, UE) înainte de a-şi
expune motivele implicării lor mai active în
acest conﬂict. Acest lucru demonstrează şi
fermitatea oﬁcialilor moldoveni de a merge
pe logica celor 3 D, în formula exprimată
de societatea civilă, exrimate ulterior şi prin
actele legislative moldoveneşti din vara
anului curent.

6

R

ăsturnarea Guvernului Timoşenko
în Ucraina nu a fost în stare să
provoace deturnări spectaculoase în procesul
de soluţionare a conﬂictului transnistrean.
Intenţia Chişinăului de a continua acţiunile
prevăzute în Planul Iuşcenco reﬂectă
cristalizarea unei viziuni clare şi proprii
asupra conﬂictului. Această viziune a luat
forma unui scenariu al preşedintelui Voronin
cu privire la soluţionarea conﬂictului
transnistrean. Acest scenariu integrează, de
altfel, cele mai bune elemente ale proiectelor
propuse de societatea civilă.

D

upă aprobarea statutului juridic
cu privire la raioanele din estul

identiﬁcarea noilor aliaţi.
Moldovei, un pas important în soluţionarea şoptit în cadrul întîlnirilor bilaterale avute
conﬂictului transnistrean era lărgirea
cu omologii său în cadrul summitului ONU
rica lui Voronin a fost spulberată
formatului de negocieri. În acest sens,
de la New York. Nu este de mirare faptul
de atitudinea pozitivă a noilor state
Vladimir Voronin a declarat
că după întoarcerea
membre ale UE faţă de Moldova. Aceste
la Iaşi, la 25 septembrie, că După aprobarea statutului sa de la New York,
state membre NATO privesc cu antipatie
Moldova nu va reveni la
Voronin face o vizită
juridic cu privire la
politica neo imperială a Rusiei, politică care
masa negocierilor dacă SUA
lui Iuşcenco unde
raioanele din estul
afectează şi Moldova. Vizitele preşedintelui
şi UE nu vor ﬁ acceptaţi ca
semnează o scrisoare
Voronin în Statele Baltice, apoi în Grecia
Moldovei,
un
pas
important
mediatori. Totuşi declaraţia
comună adresată
şi Croaţia deschid noi orizonturi pentru
lui Voronin a fost urmată de în soluţionarea conﬂictului preşedintelui în
politica externă a ţării, precum şi noi
transnistrean era lărgirea Exerciţiu al OSCE,
alta în cadrul unui interviu
posibilităţi de acţiune în cadrul formatului
ministrul Afacerilor
acordat postului de radio
formatului de negocieri.
de negocieri în problema transnistreană.
BBC- „suntem gata să trăim
Externe al Sloveniei,
u toate acestea, este greu de crezut
în frig, să îngheţăm fără gazul din Rusia… Dimitrii Rupel. Ce doi au cerut OSCE să
că liderii separatişti vor lăsa de bună
Noi nu vom ceda niciodată din integritatea, demareze acţiuni coordonate de pregătire şi
suveranitatea, din independenţa patriei,
desfăşurare a alegerilor în Consiliul Suprem voie acest spaţiu vital pentru interesele
lor economice. Astfel, presiunile contra
oricât ne-ar costa pe noi”. Recunoaşterea de al Transnistriei, sub control internaţional.
intereselor lor oligarhice trebuie să crească.
către şeful statului că în relaţiile dintre RM Potrivit mesajului, mecanismul principal
În cazul în care proﬁturile separatiştilor
al organizării alegerilor în organul
şi Rusia persistă doar o singură problemă
– cea a Transnistriei, atestă o radicalizare
reprezentativ al Transnistriei poate ﬁ realizat vor începe să scadă ca urmare a inspectării
frontierei moldo-ucrainene, liderii de la
a ostilităţii între Putin şi Voronin, dar şi o
prin intermediul unei comisii electorale
Tiraspol ar putea prelua o altă poziţie
maturizare în percepţia conducerii oﬁciale internaţionale pentru organizarea şi
a Republicii Moldova faţă de natura
desfăşurarea alegerilor sub egida OSCE. Un la negocieri, anume cea de acceptare a
statutului de autonomie,
conﬂictului transnistrean.
Indicatorul PSS reprezintă nivelul de stabilitate în probleme de
dar în frunte cu vechea
interes
special
pentru
septembrie
2005
n succes pentru RM în
conducere – fapt inacceptabil
rezolvarea diferendului
pentru Moldova şi
Indicatorul PSS
transnistrean a fost acela de a
comunitatea internaţională.
extinde formatul de negocieri,
0
otuşi, administraţia de
la 26 septembrie la Odesa.
la Chişinău şi-a făcut
Totuşi, acesta nu este un merit al
1
temele pe acasă – a reuşit
preşedintelui Voronin, deoarece
2
semnarea unui memorandum
cedarea din partea Rusiei şi a
tripartit cu Ucraina şi
Tiraspolului a fost dictată de
3
3,11
3,19
UE de monitorizare a
anumite constrîngeri obiective,
3,58
3,68
3,79
frontierei moldo-ucrianene.
printre care şi faptul că UE şi
4
mai
iunie
iulie
august
septembrie
Problemele care survin,
SUA s-au „auto-determinat”
3,79
3,68
3,19
3,11
3,58
Politici de
însă, sînt legate în primul
să coopereze pentru reducerea
securitate
rînd de percepţia experţilor
insecurităţii în spaţiul ex-sovietic.
europeni faţă de ceea ce
Partea bună a lucrurilor este
Punctajul este calculat în scar� invers�: 1 este cea mai înalt� �i 5 cea mai este contrabandă: arme,
că, fermitatea SUA şi UE au
joas� valoare
droguri şi mărfuri care nu
determinat Moscova la anumite
sînt certiﬁcate de organele abilitate ale R.
cedări, ceea ce nu s-a întîmplat de mai bine
prim pas pentru constituirea acestei comisii
Moldova. Pentru a lipsi Tiraspolul de “seva
de 12 ani. Evenimentul în sine ar trebui
electorale internaţionale ar trebui să ﬁe
sa hrănitoare”, Moldova ar trebui să insiste
să ţină atentă conducerea de la Chişinău,
evaluarea situaţiei curente de către experţii
asupra curmării exportului Transnistriei
deoarece acceptarea extinderii formatului
internaţionali în regiunea transnistreană a
fără ştampila RM ca obligaţie legată de
de negocieri, cerută mai de demult de
Republicii Moldova. În acest sens, Voronin
participarea sa în OMC.
partea moldovenească şi acceptată acum,
şi Iuşcenco au propus instituirea unei
la sigur a fost una bine gîndită. Liderii
n eveniment important pentru
misiuni de evaluare internaţională, condusă
separatişti au menţionat şi ei că salută
procesul de reglementare a
de OSCE şi care să "evalueze situaţia
această schimbare de context pentru că
conﬂictului transnistrean ar ﬁ trebuit să
în teritoriu şi să elaboreze recomandări
acestea au fost indicaţiile Moscovei, care
ﬁe conferinţa internaţională, proiectată
privind condiţiile şi volumul de activitate,
mai speră să joace într-o singură echipă cu
în vederea creării climatului corespunzător la sfîrşitul lunii septembrie. Din motive
ucrainenii. Să ﬁe acestea ultimele cedări
necunoscute această conferinţă a fost
pentru alegeri libere şi democratice, să
din partea Tiraspolului încadrate într-un
propună cadrul temporal al acestora, regulile amînată pentru luna decembrie 2005, care
plan bine gîndit sau o acţiune disperată
electorale, proiectul de regulament, rolul şi coincide, însă, cu alegerile din „RMN”. Tot
a separatiştilor lăsaţi în voia soartei de
în decembrie îşi începe activitatea misiunea
mandatul organizaţiilor internaţionale".
moscoviţi ajunşi la un tîrg cu occidentalii
UE de monitorizare a frontierei. Să ﬁe oare
? Probabil, separatiştii mizează foarte mult
fătuit, probabil, la New York pentru
aceasta o banală coincidenţă ?
pe susţinerea Moscovei şi pe faptul că UE
a trece la astfel de acţiuni, Voronin a
a conferinţa internaţională
şi SUA nu vor avea drepturi de manevră în inclus în scenariul său şi atragerea simpatiei
pentru reglementarea problemei
şi prieteniei noilor state membre ale UE.
poﬁda calităţii de observatori.
transnistrene reprogramată pentru luna
Următoarele vizite ale lui Voronin în
ste cert un lucru. Un rol cheie în
decembrie urmau să participe: Înaltul
România, Ţările Baltice după summit-ul
evoluţia rezolvării diferendului
Reprezentant pentru politica externă
de la New York vin în susţinerea acestei
tranistrean îl va juca Ucraina. Se pare că
idei. Frica faţă de răzbunarea „Fratelui mai şi securitate al UE Javier Solana,
de acest lucru este conştient şi preşedintele
Reprezentantul special pentru Eurasia al
mare” (Rusia) l-a împins pe preşedintele
Voronin, căruia presupunem că i-a fost
Departamentului de Stat al SUA, iar din
moldovean să se orienteze rapid în
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partea Rusiei şi Ucrainei reprezentanţi
putea ﬁ un bun prilej pentru RM de a obţine
la nivelul
un angajament de susţinere din
viceminiştrilor de
partea „prietenilor din vest”,
„Suntem gata să trăim
externe. Invitaţii
adică UE şi SUA, dar numai
în frig, să îngheţăm fără
au fost trimise
dacă va trata cu seriozitate
gazul din Rusia… Noi nu propriile decizii luate, inclusiv
şi conducerii de
vom ceda niciodată din
vîrf a OSCE2.
cea de suprimare a comerţului
Conferinţa
integritatea, suveranitatea, ilegal, excluderea comunicării
îşi propunea
aeriene şi pe calea ferată în
din independenţa patriei,
să examineze
oricât ne-ar costa pe noi” regiune, fără acordul expres al
întregul spectru
Chişinăului. În acest sens, ar ﬁ
Vladmir Voronin.
de chestiuni
util ca şi conferinţa să se încheie
ce vizează
cu semnarea unei declaraţii pe
reglementarea problemei în conformitate
problema transnistreană care va servi în
cu Planul propus de Preşedintele Ucrainei
continuare drept un angajament scris din
partea părţilor participante la conferinţă.
Viktor Iuşcenko, de la organizarea
controlului necesar pe segmentul
transnistrean al frontierei moldo-ucrainene
Prognoze:
pînă la pregătirea desfăşurării alegerilor
democratice în regiunea secesionistă.
Conﬂictul transnistrean a continuat să
mportanţa conferinţei reiese din
ﬁe preocuparea de bază a elitelor politice
subiectele agendei. Tindem să credem din RM. Implicarea tot mai activă a
că misiunea conferinţei este mai mult de a
occidentalilor în procesul de soluţionare a
constata starea de fapt existentă în procesul conﬂictului transnistrean va stîrni probabil
de soluţionare a conﬂictului trasnistrean.
reacţii acide din partea Tiraspolului şi a
Republica Moldova şi-a expus ferm poziţia Moscovei. Dar acestea nu ar ﬁ o noutate.
sa faţă de regiunea transnistreană prin
Uniunea Europenă este tot mai interesată
adoptarea actelor legislative din iuniede stabilizarea hotarului său estic, avînd
iulie 2005. Acum Moldova are nevoie
în vedere că Bulgaria şi România vor
de susţinerea internaţională în aplicarea
deveni membri ai UE în 2007. Soluţionarea
deciziilor luate. Conferinţa respectivă ar
conﬂictului transnistrean devine, astfel,

I

o necesitate stringentă pentru instituţiile
europene. Iar Chişinăul nu trebuie decît să
proﬁte de conjunctura geopolitică, urmînduşi interesele sale naţionale.
Iniţiativele UE trebuie refocalizate spre
democratizarea regiunii transnistrene,
precum şi stabilirea unui control strict
asupra militarilor ruşi în regiune şi a
miliţiilor separatiste. Proiectele europene
vor avea în vizor susţinerea societăţi
civile şi a mass-media independente, iar
autorităţile moldoveneşti nu le rămîne decît
să ﬁe deschise faţă de iniţiativele europene
şi să vină cu noi soluţii de implementare.
Note:
1
Este vorba despre studiul Societăţii Academice
Române, a Institutului „Ovidiu Şincai” şi a
Universităţii Berrtrand Russel, care a parvenit
prin intermediul unei ştiri difuzate de agenţia
MOLDPRES.

Romanian Global News, http://www.rgnpress.
ro/content/view/9043
2

Anexe
CE ESTE INDICATORUL PSS:
Indicatorul are ca scop descrierea ritmului şi direcţiei de transformări democratice în Republica Moldova prin intermediul unor
evaluări caliﬁcate asupra variabilelor legate de politica internă, politica externă şi probleme de interes special. Indicatorul PSS este calculat în funcţie de valorile acordate la un şir de întrebări de către un grup de experţi independenţi. Rolul Grupului de experţi a constat
în a nota tendinţele percepute pe aceste categorii cu variabile cuprinse intre 1 la 5, unde 1 reprezintă nivelul maxim de intensitate (presiunea problemei), iar 5 - nivelul cel mai redus de intensitate al categoriei respective. Evaluarea variaţiilor înregistrate pe ﬁecare dintre
aceste categorii a fost facilitată de utilizarea graﬁcului.

Q1. Cum aprecia�i stabilitatea sectorului de securitate din RM în ultima
vreme (CSS, SIS, Ministerul Ap�r�rii, MAI etc.) ?
Q2. Este securitatea RM suficient protejat� prin acorduri �i/ sau tratate
interna�ionale �i regionale ?
Q3. Cum evalua�i cursul general �i ac�iunile autorit��ilor centrale din
ultima vreme în vederea reglement�rii pa�nice a conflictului
transnistrean?
Q4. În ce m�sur� este RM protejat� de politicile de �antaj energetic ale
unor ��ri str�ine?
Q5. În ce m�sur� este RM capabil� s� contracareze contrabanda �i
traficul de frontier�, comer�ul ilicit cu arme �i stupefiante?
Q6. Este R. Moldova un stat care se poate ap�ra efectiv în eventualitatea
unei agresiuni externe ?
Q7. Cum aprecia�i locul RM în spa�iul de securitate euro-atlantic de
securitate �i ap�rare colectiv� ?
Q8. Cît de mult are nevoie RM de capabilit��i militare moderne de
ap�rare?
Q9. În ce m�sur� corespunde sintagma „neutralit��ii permanente”
situa�iei curente în care se g�se�te �i intereselor na�ionale ale RM?
Q10 Care este eficien�a politicilor de combatere a crimei organizate �i
corup�iei, inclusiv ale celor transfrontaliere din ultima vreme în
RM?

Valoarea

August Septembrie Dinamica
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3,20
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3,65

�

2,63

2,78

�

3,9

4,30

�

3,17

3,57
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3,55

4,45
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2,3

2,60

�

2,95

2,95
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3,95

4,70

�

3,35

3,55

�

Punctajul este calculat în scară inveră:
1 este cea mai înaltă şi 5 cea mai joasă
valoareEvolu�ia subindicatorilor de politici de
securitate, septembrie 2005

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q 10

III. Subindicatorii „Politici de securitate”
Lista întreb�rilor de reper:

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

august
septembrie

Acest buletin apare cu sprijinul generos al fundaţiei GMF (German Marshall Fund of the United States).
German Marshall Fund of the United States reprezintă o instituţie americană care stimulează schimburile de idei
şi promovează cooperare între Statele Unite ale Americii şi Europa în spiritul Planului Marshall postbelic.Opiniile exprimate aparţin doar autorilor acestei publicaţii. Echipa PSS: Ghenadie Mocanu, Timur Onica.
Pentru a ﬁ incluşi în lista de distribuţie a buletinului PSS vă rugăm să contactaţi Departamentul Publicaţii la
statewatch@gmail.com sau telefonaţi-ne la (373-2) 22. 18.44. www.viitorul.moldova.org
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