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Aspecte introductive 

 

 Plecând de la acordurile internaționale bilaterale dintre România și Ucraina și de la impactul 

nemilitar al primilor cinci ani de la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea și a Sevastopolului, sunt 

propuse o serie de recomandări pentru îmbunătățirea funcționalității acestor înțelegeri.   

 Anexarea Peninsulei Crimeea și integrarea sa în sistemul politic, juridic și economic al Federației 

Ruse a provocat nu numai o criză de securitate, ci și a principiilor care stau la baza dreptului 

internațional. A creat o zonă geografică și politică contestată, cu o situație de facto nerecunoscută de 

comunitatea internațională, dar generatoare de efecte pentru care pot fi necesare acțiuni. Apar 

întrebări privind gestionarea acestor efecte, fără a recunoaște sau încuraja acceptarea situației de facto.

 Analiza și formulare recomandărilor din acest policy paper nu include alte înțelegeri bilaterale 

semnate de România și Ucraina la nivelul ministerelor și altor autorități naționale competente2 sau alte 

acorduri neidentificate în mod deschis în baza de date disponibilă pe site-ul mae.ro3. Totodată, 

recomandările furnizate de acest document nu includ impactul derivat din alte înțelegeri multilaterale la 

care cele două state, România și Ucraina, sunt părți. Însă prezintă dimensiunile Acordului de asociere și 

ale zonei de liber schimb rezultate în urma înțelegerii din 2014 dintre Uniunea Europeană și Ucraina, 

fiind un acord internațional cu impact ridicat asupra relațiilor dintre părți în planul asocierii politice și 

liberalizării relațiilor economice, cu România ca parte a Uniunii Europene.    

 Prima parte prezintă situația internațională a Peninsulei Crimeea, din perspectiva problemelor 

recunoașterii, a exercițiului autorității și diferenței dintre situația legală și de fapt în Peninsula Crimeea, 

aceasta fiind problema de la care pleacă lucrarea. Sunt identificate abordările Ucrainei, Federației Ruse, 

Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene, precum și ale României în raport cu statutul 

Crimeei.  

 Partea a doua prezintă o serie de recomandări politice bazate pe acordurile bilaterale dintre 

România și Ucraina, precum și al rolului Acordului de asociere UE-Ucraina, având în perspectiva 

impactului anexării ilegale a Peninsulei Crimeea asupra domeniului de aplicare al acestor tratate. Nu 

oferă o analiză exhaustivă a înțelegerilor bilaterale, nici a posibilelor efecte asupra acestora în urma 

anexării Peninsulei Crimeea, dar pleacă de la politica generală de nerecunoaștere a anexării ilegale, 

politică amintită constant de reprezentanții statului român. Se bazează pe analiza acordurilor în 
 

2Ministerul Afacerilor Externe din România precizează negocierea unor noi protocoale de colaborare la nivelul 
ministerelor responsabile de educație și cultură, iunie 2019 

3MAE, Tratate bilaterale, https://www.mae.ro/tratate-bilaterale 
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domeniul consular, de bună vecinătate și frontieră, privind transporturilor, schimburile de informații în 

caz de accidente nucleare, protecția informațiilor. 
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Peninsula Crimeea - unde suntem? 

 Au trecut cinci ani de când comunitatea internațională se confruntă cu problema recunoașterii, 

a exercițiului autorității și diferența dintre situația legală și de fapt în Peninsula Crimeea. Aceste 

obstacole sunt des întâlnite de actorii din regiunea Mării Negre, inclusiv de România.   

 Cu peste două milioane de persoane (2.018.400, conform Ministerului Afacerilor Externe al 

Ucrainei4) și un teritoriu de 26.100 de kilometri pătrați, Republica Autonomă a Crimeei a devenit în 

martie 2014, contrar prevederilor dreptului internațional și ale dreptului intern ucrainean, din parte a 

Ucrainei, parte a Federației Ruse.         

 Distanța dintre România și Peninsula Crimeea este de ordinul a câteva sute de kilometri. Între 

punctele extreme sunt mai puțin de 250 de kilometri (linie dreaptă, între Sulina și Olenivka, sat în 

Peninsula Tarkhanut5, sunt 225 de kilometri6), iar între orașele portuare Constanța și Sevastopol sunt 

aproximativ 390 de kilometri.          

 De la 1 ianuarie 2015 până pe 31 decembrie 2039, Crimeea deține în cadrul Federației Ruse 

statutul de zonă economică liberă, în baza legislației federale, oferind investitorilor o serie de beneficii 

precum exceptarea de la tarifele vamale și o serie de măsuri fiscale preferențiale7.   

 Statutul politic al Crimeei, recunoașterea entității statale care are suveranitate asupra Crimeei, 

în pofida situației de fapt, nu este un subiect de dispută pe plan internațional. În plan legal, Crimeea este 

parte a Ucrainei.           

 Trebuie remarcată influența politicii de putere în definirea acestui cadru, întrucât una dintre 

părțile implicate în conflict este membru permanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, cu 

drept de veto asupra multor decizii, motiv pentru care rolul organismului Națiunilor Unite responsabil de 

menținerea păcii și securității în acord cu principiile Cartei ONU este limitat. Nu există, așadar, o decizie 

a Consiliului de Securitate definind, de exemplu, sancțiuni privind anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea. 

Rămân pozițiile unor actor principali din regiune, precum și a comunității internaționale prin intermediul 

Adunării Generale a Națiunilor Unite.  

Poziția Ucrainei față de Crimeea 

 Pentru Ucraina, teritoriul Crimeei este un teritoriu ucrainean, temporar ocupat începând cu 20 

februarie 2014, statut recunoscut intern prin intermediul unei legi adoptate de rada ucraineană pe 15 

aprilie 2019.           

 
4MAE Ucraina, 2019, Republica Autonomă a Crimeei,https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/info/regions/1-crimea 

5În România, orașul Sulina, în județul Tulcea, reprezintă extremul punct estic terestru, fiind totodată cel mai estic 
punct al Uniunii Europene la Marea Neagră. În Peninsula Crimeea, extremitatea vestică este reprezentată de 
Peninsula Tarkhankut, având ca punct extrem Capul Priboyny.  

6Distance Calculator  

7Investment Portal of the Republic of Crimea, 2019 
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 Republica Autonomă a Crimeei și orașul Sevastopol sunt părți integrale ale teritoriului Ucrainei, 

având în vecinătate regiunile Kherson and Zaporizhya ale Ucrainei și regiunea Krasnodar a Federației 

Rusiei.             

 Regimul special descrie teritoriile aflate sub ocupație temporară, ilegalitatea activității 

autorităților create și a oficialilor aleși fără autorizarea Guvernului Ucrainei și nulitatea tuturor actelor 

adoptate de aceștia, situația intrării și ieșirii cetățenilor în/din teritoriile ocupate temporar, situația 

drepturilor de proprietate și a activității economice, compensarea pentru pagubele morale și 

materiale8,9.   

Poziția Federației Ruse față de Crimeea 

 Pentru Rusia, teritoriul Crimeei este un un subiect federal, Republica Crimeei, cu capitala la 

Simferopol, cu o populație de 1,891,465 de locuitori, parte a Districtului Federal Sudic. După așa-zisa 

independență, în narativa rusă, Crimeea „a aderat” la Federația Rusă, având pentru o scurtă perioadă 

statutul de district federal.         

 Sevastopol își menține statutul special din cadrul Ucrainei, devenind oraș de importanță federală 

pentru Rusia, subiect federal de sine stătător. Rusia are trei orașe federale: Moscova, Sankt Petersburg 

și, din 2014, Sevastopol.  

Poziția Națiunilor Unite față de Crimeea10 

 Comunitatea internațională susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Ca 

răspuns la evenimente, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat pe 27 martie 2014 Rezoluția 

68/262 în care își manifestă „angajamentul pentru suveranitatea, independența politică, unitatea și 

integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute internațional”11. 100 de state au votat în 

favoarea rezoluției, 11 împotrivă, 58 s-au obținut, iar 24 au fost absente. Rezoluția a obținut 59% din 

voturi, statele care au fost împotrivă au exprimat doar 6,5% din voturi. Armenia, Belarus, Bolivia, Coreea 

de Nord, Cuba, Nicaragua, Siria, Sudan, Venezuela și Zimbabwe au susținut poziție Rusiei în cadrul 

votului pe Rezoluție 68/26212.   

 
8Embassy of Ukraine in the USA, On the legal regime of the temporary occupied territory of Crimea 

9Embassy of Ukraine in the USA, Law on occupied Crimea 

10Poziția Adunării Generale a Națiunilor Unite, întrucât este blocată situația la nivelul Consiliului de Securitate 

11UNGA, 2014 Resolution 68/262 „Territorial Integrity of Ukraine” 

12O serie de rezoluții ulterioare reiau subiectul situației Crimeei, dar și conflictul armat și criza umanitară din 
Donbass. Ținând cont de economia lucrării și de subiectul principal al recomandărilor de politici, acestea nu sunt 
abordate, chiar dacă unele necesită atenție - precum situația eliberării de pașapoarte rusești pentru cetățenii 
ucraineni din Donbass în urma decretului Președintelui Federației Ruse din 24 aprilie 2019 (există la nivelul UE o 
serie de orientări tehnice aprobate pentru tratarea acestei chestiuni).  
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Poziția Uniunii Europene față de Crimeea 

 Uniunea Europeană urmează o poziție de nerecunoaștere față de anexarea ilegală a Peninsulei 

Crimeea și a Sevastopolului încă din martie 201413.      

 Complementar cu politica de nerecunoaștere se află angajamentul pentru respectarea dreptului 

internațional, a suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei, poziții reiterate constant 

în declarații publice, în concluzii ale Consiliului European și ale Consiliului Afaceri Externe, în declarațiile 

și comunicările publice, precum și în actele de natură juridică sau politică privind Ucraina și Federația 

Rusă cu implicații asupra Crimeei discutate la nivel bilateral sau multilateral.    

 Regimul sancțiunilor, prelungite constant până la această dată, este amintit în partea a doua, 

având legătură cu angajamentele europene în relație cu Ucraina. Lucrarea nu abordează legăturile cu 

sancțiunile UE apărute ca urmare a acțiunilor de destabilizare ale Federației Ruse asupra Ucrainei, 

nefăcând obiectul lucrării.  

Poziția României față de Ucraina 

 Poziția României privind situația din Crimeea este evidențiată de Ministerul Afacerilor Externe: 

„România nu recunoaşte anexarea ilegală de Federaţia Rusă a Republicii Autonome Crimeea şi a oraşului 

Sevastopol, care rămân, conform dreptului internațional, părţi integrante ale Ucrainei”, cetățenii români 

fiind avertizați asupra capacității limitate de a oferi asistență consulară în cadrul intrării/ieșirii în 

teritoriile temporar ocupate și fiindu-le recomandată respectarea reglementărilor ucrainene privind 

regulile de intrare și ieșire din Peninsula Crimeea și evitarea deplasărilor în regiunile Doneţk şi Lugansk14. 

Poziția autorităților române este în acord cu principiile de drept internațional recunoscute și cu 

angajamentele luate pe plan internațional.        

 Urmărind aceste poziționări, situația în fapt este marcată de diferențe. În lipsa controlului de 

facto al autorităților ucrainene în Crimeea, reies câteva implicații, discutate mai jos în perspectiva 

tratatelor internaționale încheiate între România și Ucraina. Procesul continuu de integrare în Federația 

Rusă și de o serie de transformări prin care trece Peninsula Crimeea dincolo de controlul autorităților 

recunoscute din Peninsula Crimeea generează nu numai probleme de recunoaștere, ci și de exericițiu al 

autorității și tensiuni la nivel normativ.  

 

 

 

 

 
13EEAS, 2019  

14MAE România, 2019, Alerte de călătorie - Ucraina 
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Opțiuni de politică în cooperarea româno-ucraineană în perspectiva impactului anexării ilegale a 

Peninsulei Crimeea 

Tratatele bilaterale România - Ucraina 

 Operaționalizarea acordurilor bilaterale se confruntă cu impactul anexării ilegale a Crimeei și 

Sevastopolului. Pot fi identificate o serie de măsuri de consolidare a acestora, în linie cu angajamentele 

față de respectarea dreptului internațional și a cooperării româno-ucraineană. Dacă unele subiecte 

privesc mai degrabă o abordare europeană, unele dintre acestea, prin natura vecinității cu Ucraina și 

proximității Crimeei, creează obstacole în planul relațiilor bilaterale interstatale, așa cum au fost definite 

în tratatele semnate și ratificate de cele două părți. În această secțiune sunt analizate acordurile din 

domeniile consular, bună vecinătate, frontieră, nuclear și protecția informațiilor.   

 26 de tratate bilaterale între România și Ucraina sunt amintite de Ministerul Afacerilor Externe 

din România15. Patru dintre acestea sunt semnate cu Guvernul URSS și cu Guvernul Ucrainei privind 

combinatul de la Krivoi Rog. Celelalte semnate după independența Ucrainei includ domenii precum 

cooperarea consulară (1992), promovarea și protejarea investițiilor (1995), taxe, preferințe și colaborare 

vamală (1996, 2000, 2003), colaborare științifică și tehnologică, transporturi aeriene, evitarea dublei 

impuneri, transporturi rutiere (1996), bună vecinătate (1997), frontieră (1997, 2003, 2006, 2014), 

învățământ și echivalarea diplomelor (1992), asistență juridică (2002), frontieră, transporturi feroviare, 

călătorii (2003, 2006), nuclear (2004), cooperare economică și industrială (2007), protecția informațiilor 

(2013)16. Anexa 1 cuprinde extrasul cu lista acestor acorduri.       

 Aderarea la Uniunea Europeană a însemnat deschiderea unor noi oportunități de colaborare cu 

Ucraina prin mecanismele de cooperare existente la nivelul Uniunii, cele mai noi mecanisme fiind 

Acordul de asociere UE-Ucraina în plan bilateral alături de stabilirea unei zone de liber schimb (2014) și 

Parteneriatul Estic (2009) în plan multilateral. Există suprapuneri, chiar și incompabilități, între 

acordurile bilaterale ratificate până la ratificarea Acordului de asociere și Acordul de asociere propriu-

zis, motiv pentru care nu sunt examinate domeniile precum protejarea investițiilor, colaborarea 

judiciară, cooperare economică, colaborare științifică și tehnologică. Poate fi un subiect de reflecție 

separat. Secțiunea a doua se referă la conținutul Acordul de Asociere UE-Ucraina și zona de liber schimb 

propusă.    

Consular 

 În plan consular, în pofida tratatului bilateral, anexarea Peninsulei Crimeea înseamnă reducerea 

sau chiar sistarea posibilității oferirii de servicii consulare pentru cetățenii români aflați la un moment 

dat pe teritoriul Peninsulei Crimeea. Accesul cetățenilor străini și apatrizi în teritoriile temporar ocupate 

 
15MAE România, Tratate bilaterale 

16Nu toate dintre acestea reprezintă acorduri unice, unele fiind denunțate și înlocuite cu alte înțelegeri semnate. 
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se face în baza unui permis special obținut de la autoritățile ucrainene, pe lângă pașaport, și se poate 

face doar prin punctele de trecere reglementate de legea ucraineană.  

 Impactul anexării este prezent la nivel de activitate a postului consular și a funcționarilor 

consulari, nefiind garantată protecția intereselor consulare. De exemplu, oferirea asistenței, inclusiv 

asistența juridică, în Peninsulă, pentru cetățenii români care pot întâmpina obstacole acolo este limitată, 

ținând cont de politica autoritățile de facto din Crimeea. Inclusiv statutul personalului consular, dincolo 

de Convenția de la Viena privind relațiile consulare (1963), este contestat în această zonă de 

suveranitate disputată prin apariția unui stat terț, oficial nerecunoscut, în activitatea din Crimeea.  

 Preventiv, menținerea avertismentelor autorităților privind călătoria în teritoriul anexat ilegală 

este necesară până la soluționarea conflictului. Față de alte state europene, România nu are 

reprezentanțe consulare în principalele orașe din regiunea anexată (România are două consulate 

generale la Cernăuți și Odesa, un consulat la Solotvino). Polonia, de exemplu, a închis în august 2014 

Consulatul General din Sevastopol17, Armenia, Grecia și Lituania mențin consulate onorifice/consuli 

onorifici la Ialta18,19, respectiv Simferopol (relocat în afara Peninsulei Crimeea, la Dnipropetrovsk)20. 

Rămâne la fel de importantă cooperarea cu autoritățile de la Kiev în privința rezidenților din Crimeea, 

conform procedurilor stabilite, urmând recomandările europene și euroatlantice, astfel încât să fie 

evitate evenimente care ar putea contura o recunoaștere de facto a schimbării suveranității teritoriului 

anexat.  

Nu în ultimul rând, pentru asigurarea coerenței politicii externe privind problematica Crimeei și 

îndeplinirea obligațiilor privind nerecunoașterea ocupației militare, rămâne esențial ca diplomații și 

ofițerii consulari din Federația Rusă să nu desfășoare activități care implică tratarea Crimeei ca subiect 

federal, iar actele emise de autoritățile autodeclarate din teritoriile ocupate să nu fie recunoscute în 

plan intern sau extern.  

Bună vecinătate și frontieră 

 Tratatul cu privire la relațiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina a fost 

semnat în 1997 la Constanța. Acesta amintește explicit principiile Cartei Organizaţiei Natiunilor Unite şi 

ale Actului final de la Helsinki pe care se întemeiează relațiile dintre cele două state și în relațiile 

acestora. Niciunul dintre principiile enunțate nu a rămas neafectat de anexarea ilegală a Peninsulei 

Crimeea. Acordul angajează cele două state în colaborarea pentru prevenirea şi soluționarea pașnică a 

conflictelor regionale, în cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale și în sprijinirea reciprocă în 

 
17MAE Polonia, 2014  

18MAE Ucraina, Armenia  

19MAE Grecia  

20MAE Lituania, 2016  
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eforturile lor de integrare în structurile europene şi euroatlantice21. Plecând de la această situație, 

cooperarea celor două state în linie cu dreptul internațional pentru rezolvarea situației din Peninsula 

Crimeea este evidentă, poziția României, amintită în capitolul anterior nefiind o surpriză, respectiv 

politica de nerecunoaştere a anexării ilegale și sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a 

Ucrainei în graniţele recunoscute internaţional în toate manifestările sale, fie că este vorba de Crimeea 

și Sevastopol, de Donetsk și Luhansk sau de Strâmtoarea Kerci și Marea Azov. 

 Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a 

frontierei de stat comune de către cetățenii domiciliați în județele și raioanele de frontieră (1996) a fost 

denunțată în urma Protocolul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (2006) 

pentru modificarea Acordului cu privire la condițiile călătoriilor reciproce ale cetățenilor (2003). Ulterior, 

condițiile de călătorie pentru zonele de frontieră au fost stabilite prin Acordul privind micul trafic de 

frontieră (2014).  Cetățenii cu rezidența permanentă în județele și raioanele de frontieră pot trece în 

limitele județelor și raioanele de frontieră într-o formulă simplificată, într-o serie de condiții definite de 

aceste instrumente juridice, în baza pașaportului/actului de identitate, după caz, și a permisului de mic 

trafic de frontieră.  

 Una dintre problemele apărute în urma anexării Crimeei, prin natura dublului sistem legal 

instituit după „tratatul” prin care „Republica Crimeea” era încorporată în Federația Rusă, constă în 

impunerea cetățeniei ruse pentru rezidenții permanenți din Crimeea și invalidarea cetățeniei ucrainene 

în perspectiva autorităților Federației în urma procesului de naturalizare „automată”. Sistemul impus 

asupra rezidenților ucraineni în urma ocupării nu este recunoscut de Ucraina. În practică, după cum 

indică un raport Justice Initiative, mulți rezidenți din Crimeea păstrează pașapoartele ambelor state, în 

pofida nerecunoașterii acestora de către celălalt stat22, în general un cadru cu multiple încălcări ale 

drepturilor. Persoanele strămutate intern care între timp și-au obținut rezidența permanentă în 

raioanele de frontieră și alte persoane cu rezidență permanentă în raioanele de frontieră, dar care pot 

deține în același timp, într-un alt sistem legal, rezidență permanentă în Crimeea pot ridica probleme în 

privința trecerii simplificate a frontierei. Din nou, cooperarea cu autoritățile ucrainene este relevantă 

pentru gestionarea unor cazuri momentan ipotetice în analiza publică în privința traficului simplificat de 

frontieră. 

 În privința asistenței reciproce în domeniul vamal, unde există un acord de cooperare româno-

ucrainean, problemele constau în numeroasele modalități prin care pot fi evitate sancțiunile 

internaționale privind bunurile provenite din Crimeea, cu sau fără (re)certificările ucrainene sau rusești.  

 OCCRP a documentat în 2016 cazul unei nave cargo sub steag togolez, deținută de o companie 

înregistrată în România, deținută de un om de afaceri sirian, încărcată din Sevastopol cu destinația 

 
211997, Tratat cu privire la relatiile de buna vecinatate şi cooperare dintre România şi Ucraina,  

22Open Society Justice Initiative, 2018  
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Liban23, dovedind că nu sunt probleme reale în comerțul cu Crimeea. Totuși, statele care au impus 

sancțiuni au legislație în vigoare și mecanisme de aplicare a legii conform angajamentelor față de 

partenerii internaționali. Investigarea acestor situații de încălcare a legislației internaționale de entități 

înregistrate juridic în România, dar și în alte state membre ale Uniunii Europene, este nu numai o 

recomandare, ci și o dovadă a angajamentelor pentru respectarea reglementărilor europene și 

internaționale. În cazuri similare24, alte state sancționează încălcările regimului sancțiunilor, ținând cont 

de impactul asupra integrității Ucrainei.  

Transporturi 

Există trei tratate semnate în domeniul transporturilor rutiere (1996, Ismail), privind serviciile 

aeriene (1996, Ismail) și cele feroviare (2003, Kiev) între cele două părți, încadrate în cadrul multilateral 

de cooperare între cele două părți. În contextul suveranității contestate asupra Peninsulei Crimeea, dar 

și încadrării tuturor părților implicate în conflict într-o serie de acorduri multilaterale, impactul anexării 

este limitat.  

Nivelul legăturilor de transport rutier, feroviar și aerian între România și Crimeea era redus spre 

inexistent înainte. Obligațiile derivate din cele două acorduri există și în situația transferului autorității 

politice în regiune către autoritățile recunoscute de Federația Rusă din prisma angajamentelor 

internaționale ale Federației Ruse. Nu exista înainte de incidentele din 2014, de exemplu, vreo linie 

aerienă care să conecteze România de Crimeea, iar între operatorii privați există posibilități de ocolire a 

regimului sancțiunilor occidentale. După 2014, în plan internațional, spațiul aerian este ucrainean, 

conform autorităților ucrainene aeroportul este închis asemenea celorlalte aeroporturi din teritoriul 

ocupat, însă există curse regulate din principalele orașe ale Federației Ruse către Aeroportul 

Internațional din Simferopol, cu peste cinci milioane de pasageri pe an în ultimii ani, chiar către un nou 

terminal construit între 2016 și 201825.  

 Având în vedere politica de nerecunoaștere a anexării ilegale a Peninsulei Crimeea, pentru 

autoritățile române și actorii beneficiari de acordurile internaționale româno-ucrainene privind 

transporturilor, rămâne importantă descurajarea acțiunilor de evitare a regimului sancțiunilor și 

asigurarea că în cazul unor incidente ce implică transporturile civile plecate din Peninsula Crimeea sunt 

respectate acordurile internaționale multilaterale și sancțiunile instituite.  

Nuclear 

Ambele state produc și folosesc energie nucleară. Față de România cu cele două reactoare 

nucleare de la Cernavodă, Ucraina are 15 reactoare operaționale, furnizând de aproape opt ori mai 

 
23OCCRP, 2016 

24US Department of Justice, 2018  

25Simferopol International Airport 
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multă electricitate față de România (10.459,34 GW.h versus 79.532,91 GW.h), și acoperind 53% din 

necesarul de electricitate26. Ambele state sunt membre ale Agenției Internaționale pentru Energie 

Atomică, fiind părți ale unor acorduri multilaterale internaționale negociate în domeniul de activitate al 

Agenției. România și Ucraina au semnat în 2004 un acord privind notificarea rapidă a accidentelor 

nucleare și schimbul de informații în domeniul securității nucleare și radiologice.  

 Instalațiile nucleare în urma cărora pot fi generate astfel de informații în caz de accident pot 

include, printre altele, reactoare nucleare folosite în cadrul centralelor nucleare, centre de cercetare în 

domeniul nuclear sau instalații militare.  

 În cazul centralelor nucleare, în 1976 au fost începute activitățile construire a unei centrale 

lângă Șciolkine, în Peninsula Kerci, însă construcția a fost abandonată în 1989, pe fondul riscurilor 

amplasării și a dezastrului de la Cernobîl.  

 În privința armamentului nuclear, subiect care revine constant în atenție, discuția privind 

situația amplasării sale în Crimeea/la Marea Neagră depășește cadrul bilateral România - Ucraina, chiar 

dacă impactul ocupării se face simțit, discuția făcând parte din cadrul global privind neproliferarea 

armelor nucleare și asigurarea securității internaționale. În 2015, se lansase dezbatere privind 

nuclearizarea Peninsulei Crimea, mesajul inițial transmis de oficialitățile Federației fiind că este posibil să 

fie aduse unele acolo, dar că nu este neapărat necesar pentru atingerea obiectivelor de securitate 

națională27.  

Protecția informațiilor 

 Acordul privind protecția informațiilor clasificate a fost semnat de reprezentanții autorităților 

naționale competente, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat din România și 

Serviciul de Securitate al Ucrainei, în 2013 și a intrat în vigoare doi ani mai târziu, având ca domeniu de 

aplicare schimbul de informații clasificate între părți și generarea unor astfel de informații. Este un acord 

administrativ cu privire la echivalența marcajelor clasificării de securitate, protecția informațiilor 

clasificate, certificatul de securitate a personalului, vizite ce implică accesul la aceste informații între 

părți, contractele clasificate derulate pe teritoriul celuilalt stat, transmiterea informațiilor clasificate, 

situația incidentelor de securitate și asistența reciprocă.  

 Anexarea Peninsulei Crimeea a ridicat probleme semnificative în domeniul informațiilor, fiind 

probabil unul dintre cele mai importante eșecuri în zona de intelligence din ultimele decenii pentru 

statele euroatlantice. Nu puține au fost scandalurile ajunse în public în ultimii ani, implicând ofițeri de 

informații din Ucraina sau Rusia, de multe ori inclusiv în relație cu situația din Crimeea. În timp ce 

asigurarea unui cadru de cooperare în domeniul protecției informațiilor clasificate este necesar, rămâne 

 
26IAEA, 2019 

27TASS, 2015  
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necesară analiza constantă în privința riscurilor scurgerii de informații și acționarea pentru reducerea 

vulnerabilităților.  

Rolul acordurilor cu UE: Acordul de asociere și zona de liber schimb28 

 Parlamentul European și Rada Ucrainei au ratificat înțelegerea pe 16 septembrie 2014, după 

aprobarea capitolelor încheiate de către Consiliul European pe 27 iunie 201429, urmată de adoptarea 

deciziei Consiliului UE din 11 iulie 2017, după ratificarea de către parlamentele naționale din statele 

membre în concordanță cu mecanismele de funcționare ale Uniunii Europene. Acest lucru a permis 

punerea în aplicare deplină a Acordului de asociere de la 1 septembrie 2017, chiar dacă părți 

semnificative ale Acordului de asociere și ale zonei de liber schimb funcționau cu titlu provizoriu de la 1 

septembrie 2014, respectiv 1 ianuarie 201630. Parlamentele naționale au avut diferite reacții și obstacole 

în fiecare stat membru.  

 În România, răspunsul a fost prompt. La inițiativa Guvernului, printr-un proiect pregătit imediat 

după Consiliul European, pe 28 iunie 2014, Camera Deputaților a adoptat legea de ratificare pe 2 iulie 

2014, urmată de Senat pe 3 iulie, proiectul fiind promulgat de Președintele României pe 9 iulie, 

devenind Legea 106 din 10 iulie 201431. Astfel, România a fost primul stat membru al Uniunii Europene 

care a ratificat Acordul de asociere UE-Ucraina, în săptămâna de după decizia Consiliului European. 

Acordul de asociere 

Acordul de asociere UE-Ucraina, fundamentat pe respectul față de principiile democratice, 

drepturile omului și libertățile fundamentale, a fost unul dintre punctele declanșatoare ale 

Euromaidanului după încălcarea angajamentelor politice de către președintele din toamna 2013.   

Reprezintă punctul culminant, până la această dată, a apropierii și asumării unui parcurs european al 

fostei republicii sovietice, având șase obiective ale asocierii32: 

⚫ Promovarea unei apropieri graduale între părți pe baza valorilor comune și a legăturilor 

privilegiate, creșterea asocierii Ucrainei cu politicile și participarea în programele și agențiile UE; 

⚫ Oferirea unui cadru pentru un dialog politic consolidat în toate ariile de interes comun; 

 
28Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2014 

29Parlamentul European, 2016  

30Consiliul UE, 2017  

31Camera Deputaților, 2014  

32Acordul de Asociere UE-Ucraina, 2014  
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⚫ Promovarea, prezervarea și consolidarea păcii și stabilității în plan regional și internațional în 

acord cu principiile Cartei ONU, Actului Final de la Helsinki și Carte de la Paris; 

⚫ Stabilirea condițiilor pentru relații comerciale și economice consolidate, cu perspectivele 

integrării graduale a Ucrainei pe piața internă UE, incluzând crearea unei zone aprofundate de 

liber schimb, și sprijinirii eforturilor ucrainene de completare a tranziției către o economie de 

piață funcțională prin alinierea legislației cu cea a UE; 

⚫ Consolidarea cooperării în domeniul justiției, libertății și securității cu scopul consolidării 

domniei legii și respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale; 

⚫ Stabilirea condițiilor de cooperare apropiate în alte zone de interes comun. 

În perspectiva acestor obiective, solidaritatea Uniunii Europene, cooperarea și dialogul cu 

Ucraina pe subiectul Crimeea este impulsionat. Acordul de asociere stabilește condițiile pentru dialog 

politic, reformă, asociere politică, cooperare și consolidare a convergenței în politica externă și de 

securitate, justiție, libertate și securitate, comerț și zona de liber schimb și altele.  

 Uniunea Europeană a instituit o serie de măsuri restrictive aplicabile persoanelor și companiilor 

din UE, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului, limitate la teritoriul zonelor anexate, 

valabile și după aproape cinci ani. Acestea includ interdicția importului de produse originare din Crimeea 

și Sevastopol, interdicția investițiilor europene în teritoriul anexat, interzicerea serviciilor turistice, 

interzicerea exporturilor unor bunuri și tehnologii către companii din Crimeea sau pentru folosință în 

Crimeea în sectoarele de transport, telecomunicații și energie și asociate asociate activităților de 

prospecțiune, explorare și producție de resurse minerale, de gaz și petrol, alături de serviciile de 

inginerie, construcție, intermediere sau asistență tehnică pentru infrastructura în aceste sectoare33. 

Acordul aprofundat și cuprinzător de liber schimb 

 Zona de liber schimb urmează, conform dimensiunii comerciale a Acordului de asociere, să fie 

stabilită după o perioadă de tranziție de maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a Acordului, cu 

posibilitatea de extindere a perioadei de tranziție cu încă trei ani pe baza unei cereri motivate a Ucrainei.  

 Condițiile generale sunt descrise în Titlul al IV-lea privind comerțul și aspectele referitoare la 

comerț al Acordului de asociere, împreună cu anexele corespunzătoare capitolelor acestui titlu. Titlul 

cuprinde subiecte precum: 

⚫ tratamentul național și accesul pe piață pentru bunuri (condițiile privind eliminarea obligațiilor, 

taxelor și altor sarcini vamale, situația măsurilor netarifare); 

 
33Consiliul UE, 2019  
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⚫ remediile comerciale (măsurile globale de siguranță, cele pentru mașinile pentru pasageri, 

necumularea, măsurile anti-dumping și de compensare, consultarea și soluționarea disputelor); 

⚫ situația barierelor comerciale tehnice; 

⚫ situația măsurilor sanitare și fitosanitare; 

⚫ facilitarea vamală și comercială; 

⚫ condițiile privind stabilirea și comerțul cu servicii și comerț electronic (incluzând aspectele 

generale, furnizarea transfrontalieră de servicii, condițiile de reglementare)34; 

⚫ plățile curente și mișcarea de capital; 

⚫ achizițiile publice; 

⚫ proprietatea intelectuală (incluzând, de exemplu, aspecte precum cele de transfer de 

tehnologie, mărci, indicații geografice); 

⚫ concurență; 

⚫ aspecte privind energia comercială; 

⚫ alte aspecte ce țin de transparență, dezvoltare durabilă, soluționarea disputelor și mediere.   

Complementar, titlul al V-lea și anexele corespunzătoare, cuprinde aspectele ce țin de 

cooperarea economică și sectorială, incluzând domeniile precum energia, macro-economie, gestionarea 

finanțelor publice, taxare, statistici, mediu, transport, spațiu, știință și tehnologie, politica industrială și 

de întreprindere, minerit și metale, servicii financiare, drept comercial, guvernanță corporativă, 

contabilitate și audit, societatea informațională, politica audiovizuală, turism, agricultură și dezvoltare 

rurală, politici privind pescuitul și afacerile maritime, politicile privind Dunărea, protecția 

consumatorilor, ocupare, politici sociale și egalitatea de oportunități, sănătate publică, educație, 

formare și tineret, cultură, sport și activitate fizică, societatea civilă, cooperarea regională și 

transfrontalieră, privind participarea în programele și agențiile UE. Un titlu separat -  Titltul al VI-lea -  

este dedicat cooperării financiare și prevederilor anti-fraudă, și cooperării instituționale - Titlul al VII-lea, 

însă acestea sunt subiecte ce țin mai degrabă de arhitectura asocierii politice a celor două părți; 

influențează situația acordului de liber-schimb, însă nu privesc direct aspecte comerciale.  

 Având în vedere impactul anexării ilegale, inclusiv asupra conținutului comprehensiv al 

Acordului dintre UE și Ucraina, și proximitatea geografică, România ca stat membru al Uniunii Europene 

poate fi un susținător important al prelungirii regimului sancțiunilor și propunerii de noi măsuri acolo 

unde acestea nu sunt acoperite, ținând cont de tendințele din alte state membre UE de a neglija 

 
34Toate sectoarele specificate, cu excepții amintite 
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impactul evenimentelor din 2014 la adresa consensului internațional de după Al Doilea Război Mondial 

și de a contracare tendințele de relativizare a importanței acestui eveniment venite din interiorul UE. În 

egală măsură, este importantă supervizarea respectării sancțiunilor de către cetățenii români și 

persoanele juridice înregistrate în România.  

  

Concluzii 

La cinci ani de la anexarea ilegală și ilegitimă a Peninsulei Crimeea și a Sevastopolului de către 

Federația Rusă, acest material și-a propus să vadă care este impactul acestui eveniment major la adresa 

asigurării securității internaționale asupra României în alte dimensiuni decât cele de securitate, plecând 

de la înțelegerile disponibile între România și Ucraina. Sunt generate o serie de recomandări pentru 

autoritățile române și pentru cetățenii români, disponibile sumar în secțiunea următoare.  

 Câteva direcții pot reuni recomandările formulate, bazându-ne pe angajamentul pentru 

suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, pe de o parte, și pe condamnarea unor acțiuni care 

subminează principiile de bază ale unei ordini internaționale bazate pe reguli și pe multilateralism. 

Direcțiile identificate în urma analizei acordurilor bilaterale româno-ucrainene sunt: 

• Continuarea pe o perioadă nedeterminată a politicii de nerecunoaștere a anexării în planul 

relațiilor bilaterale cu Ucraina și Rusia, precum și în plan multilateral; 

• Descurajarea activităților cetățenilor români și ale persoanelor juridice înregistrate în România 

în teritoriul anexat, precum și menținerea avertismentelor privind riscurile acestor activități; 

• Cooperarea constantă cu autoritățile ucrainene în privința riscurilor emergente bazate pe 

activitatea și/sau efectele activităților rezidenților - persoane fizice și juridice - din Crimeea; 

• Descurajarea încercărilor de evitare a regimului sancțiunilor europene și euroatlantice, 

investigarea și sancționarea acestora, dacă au loc; 

• Ca stat membru UE, susținerea în forurile internaționale a prelungirii regimului sancțiunilor, 

alături de identificarea și propunerea de noi măsuri; 

• Identificarea cadrului juridic multilateral și din relația bilaterală dintre România și Federația Rusă 

care poate contribui la moderarea posibilelor efecte negative sectoriale ale lipsei autorității în 

fapt a Ucrainei în Crimeea.  

În urma analizei instrumentelor juridice bilaterale, nu a fost identificată nevoia revizuirii unora 

dintre acestea pentru a include problematici izvorâte din evenimentele de acum cinci ani. În planul 

dreptului internațional, Crimeea rămâne parte a Ucrainei, în granițele recunoscute internațional, în 

pofida evoluțiilor politice și economice din Federația Rusă prin care este promovată activ o politică de 
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integrare națională a teritoriului anexat. Posibilele dileme țin de recunoașterea internațională a 

statutului regiunii, exercițiul autorității părții ucrainene și dublul sistem legal din regiune.  

Recomandări politice pentru gestionarea impactului anexării în perspectiva acordurilor România - 

Ucraina 

• Continuarea politicii de nerecunoaştere a anexării ilegale și sprijinul pentru suveranitatea şi 

integritatea teritorială a Ucrainei în graniţele recunoscute internaţional în toate manifestările 

sale, fie că este vorba de Crimeea și Sevastopol, de Donetsk și Luhansk sau de Strâmtoarea Kerci 

și Marea Azov, este pilonul de bază pentru prevenirea efectelor nedorite generate de situația 

Ucraina.  

• A doua direcție ține de respectarea regimului sancțiunilor internaționale. Investigarea situațiilor 

încălcare a legislației internaționale de entități înregistrate juridic în România, dar și în alte 

state membre ale Uniunii Europene, este o dovadă de încredere și seriozitate în respectarea 

angajamentelor. Acolo unde sunt identificate acțiuni de încălcare a regimului sancțiunilor, este 

preferabilă o abordare bazată pe sancționare acestora în locul evitării sancțiunilor.  

• Pentru informarea cetățenilor români care ar putea călători în Peninsula Crimeea și creșterea 

nivelului de conștientizare privind situația asigurării serviciilor consulare în zona disputată, 

menținerea avertismentelor autorităților privind călătoria în teritoriul anexat ilegală este 

necesară până la soluționarea conflictului și dezghețarea relațiilor dintre Ucraina și Federația 

Rusă. Complementar, combaterea știrilor false și acțiunilor de dezinformare privind situația 

Crimeei și a Sevastopolului poate fi utilă pe termen lung.  

• De asemenea, este importantă conștientizare riscurilor la care se expun cetățenii, inclusiv de 

încălcare și legitimare a încălcării legii, în încercarea de a intra în Crimeea prin metode care nu 

implică obținerea autorizației din partea autorităților ucrainene.  

• Cooperarea cu autoritățile de la Kiev în privința rezidenților din Crimeea este necesară pentru 

a evita evenimente singulare care ar putea contura prin oferirea de servicii consulare o 

recunoaștere de facto a schimbării suveranității teritoriului anexat. De cealaltă parte a 

conflictului, diplomații și ofițerii consular români din Federația Rusă nu pot desfășura activități 

care implică tratarea Crimeei ca subiect federal până la soluționarea conflictului ruso-

ucrainean privind Crimeea, iar actele emise de autoritățile autodeclarate din teritoriile ocupate 

să nu fie recunoscute în plan intern sau extern. Conștientizarea riscurilor și prevenirea folosirii 

unor acte nule din Crimeea la nivelul autorităților interne române care nu sunt în contact 

direct cu evoluțiile de politică regională este o altă direcție de acțiune.  

• Persoanele strămutate intern care între timp și-au obținut rezidența permanentă în raioanele de 

frontieră și alte persoane cu rezidență permanentă în raioanele de frontieră, dar care pot deține 

în același timp, într-un alt sistem legal, rezidență permanentă în Crimeea pot ridica probleme în 

privința trecerii simplificate a frontierei. Cooperarea cu autoritățile ucrainene pentru 

gestionarea cazurilor de cetățeni cu duble rezidențe permanente în sisteme legale diferite – în 

Crimeea și în raioanele de frontier - este necesară pentru reducerea unor riscuri la adresa 

micului trafic de frontieră. 
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• Și în privința transporturilor, pentru autoritățile române și actorii beneficiari ai acordurilor 

internaționale româno-ucrainene privind transporturilor, descurajarea acțiunilor de evitare a 

regimului sancțiunilor este un pilon de bază. Alături de acesta, este necesară asigurarea că în 

cazul unor incidente ce implică transporturile civile plecate din Peninsula Crimeea sunt 

respectate acordurile internaționale multilaterale și sancțiunile instituite. 

• Analizarea constantă în privința riscurilor scurgerii de informații și acționarea pentru 

reducerea vulnerabilităților este importantă pentru asigurarea unui cadru de cooperare benefic 

în domeniul protecției informațiilor clasificate este necesar, 

• În plan european, având în vedere impactul anexării ilegale asupra conținutului comprehensiv al 

Acordului de asociere între UE și Ucraina, România ca stat membru al Uniunii Europene poate fi 

un susținător important al prelungirii regimului sancțiunilor și propunerii de noi măsuri acolo 

unde acestea nu sunt acoperite. În egală măsură, este importantă supervizarea respectării 

sancțiunilor de către cetățenii români și persoanele juridice înregistrate în România, dar și 

cooperarea cu alte state acolo unde apar încălcări ale sancțiunilor.  
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Anexa I: Extras tratate bilaterale România - Ucraina 

 

1. Acord între Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind micul trafic de 
frontiere, 2014; 

2. Acord între Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a 
informațiilor clasificate, 2013; 

3. Acord între Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei cu privire la cooperarea 
economică, industrială și tehnico-științifică, 2007; 

4. Protocol între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei pentru modificarea 
Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei cu privire la condiţiile 
călătoriilor reciproce ale cetăţenilor, 2006; 

5. Acord între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de 
trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, 2006; 

6. Acord între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind notificarea rapidă a 
accidentelor nucleare şi schimbul de informaţii în domeniul securităţii nucleare şi radiologice, 
2004; 

7. Acord între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei cu privire la condiţiile 
călătoriilor reciproce ale cetăţenilor, 2003; 

8. Acord între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind colaborarea în 
domeniul transportului feroviar, 2003; 

9. Tratat între România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea 
şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, 2003; 

10. Tratat între România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, 
2002; 

11. Acord între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind asistenţa reciprocă în 
domeniul vamal, 2000; 

12. Convenţie dintre Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea şi 
echivalarea reciprocă a actelor de studii şi titlurilor ştiinţifice eliberate în România şi Ucraina, 
1999; 

13. Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi 
apelor de frontieră, 1997 

14. Tratat cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între România și Ucraina 1997; 
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15. Acord între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind transporturile internaţionale rutiere, 
1996; 

16. Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 1996; 

17. Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, 1996; 

18. Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, 
1996; 

19. Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei 
de stat comune de către cetăţenii care domiciliază în judeţele şi raioanele de frontieră, 1996; 

20. Acord între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind promovarea şi protejarea reciprocă 
a investiţiilor, 1995; 

21. Protocol între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la 
construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide de la Krivoi Rog, 1994; 

22. Convenție consulară între România și Ucraina, 1992; 

23. Protocol la Conventia între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii 
Republicilor Socialiste Sovietice privind colaborarea în construirea pe teritoriul URSS a 
Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, 
1986; 

24. Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor 
Socialiste Sovietice cu privire la condițiile de amplasare și de activitate pe teritoriul URSS a 
organizațiilor de antrepriză din RSR pentru construirea Combinatului minier de îmbogățire a 
minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, 1986; 

25. Convenția între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste privind colaborarea în construirea pe teritoriul URSS a Combinatului minier de 
îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, 1986. 

 

 

Sursă: MAE, Tratate bilaterale, https://www.mae.ro/tratate-bilaterale  

• Data prezentată este data semnării  
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