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Cătălin-Gabriel Done1 

Angela Grămadă 

 

Raporturile politice, diplomatice și economice dintre România și Republica Moldova trebuie 

să fie unele dintre cele mai profunde și coerente raporturi pe care țara noastră le întreține în 

politica sa externă. Acest lucru se datorează, în principal, comunității comune de istorie, limbă 

și cultură, dar și încercării de aprofundare a parteneriatului public asumat, atât de către 

București, cât și de către Chișinău, în ceea ce privește dimensiunea multilaterală a cooperării.  

În ultimii 12 ani, România a abordat în mod mai mult sau mai puțin pragmatic relația cu 

Republica Moldova, statutul de membru al Uniunii Europene impunând o nouă configurare a 

intereselor legitime în regiune2. În același timp, față de partea ucraineană, România a 

manifestat tot timpul prudență, relațiile bilaterale fiind umbrite, în mare parte, de disputele 

privind dosarele istorice, precum și de statutul minorității românești/moldovenești3 din 

Ucraina. Astfel, profilul activ al diplomației celor două state s-a consumat în tot acest timp în 

soluționarea unor diferende sau a unor subiecte sensibile, precum și în eforturile de a asigura 

linii politico-economice clare.  

După anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă, paradigma de securitate și de 

politică externă a României s-a schimbat, denunțarea încălcării principiilor de drept 

internațional de către Kremlin făcându-se neechivoc4, iar consolidarea cooperării regionale a 

devenit un element vital în relația dintre București, Chișinău și Kiev. În acest sens, autoritățile 

române au întreprins câteva măsuri pentru normalizarea dinamicii politico-diplomatice5, 

mizând pe capacitatea României de a contribui la securitatea regională, precum și la 

intensificarea cooperării pe teme concrete, de interes major pentru cele trei state6.  

Mai mult decât atât, acțiunile Federației Ruse și retorica revizionistă a Kremlinului în 

regiunea extinsă a Mării Negre au reprezentat catalizatorul acțiunilor diplomatice și de 

                                                             
1 Acest policy brief este elaborat în cadrul proiectului “Romanian - Ukrainian Civil Society Forum for Dialogue 
and Cooperation. Third edition”, implementat de Asociația Experts for Security and Global Affairs, Romania, 
în partneriat cu Strategic and Security Studies Group și Foreign Policy Council “Ukrainian PRISM ”, Ucraina, 
cu suportul financiar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, un proiect al German Marshall Fund. 
Opiniile exprimate în acest policy brief aparțin autorilor și nu coincid neapărat cu cele ale partenerilor ESGA. 
2 Ministerul Afacerilor Externe, „Vecinătatea de interes a României ca stat membru UE”, 2021, 
https://www.mae.ro/node/1421. 
3 Secretarul de stat Dan Neculăescu a cerut Ucrainei să recunoască inexistența limbii „moldovenești”. România, 
o nouă donație anti-COVID, Digi24, 29 mai 2021, 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/secretarul-de-stat-dan-neculaescu-a-cerut-ucrainei-sa-
recunoasca-inexistenta-limbii-moldovenesti-romania-o-noua-donatie-anti-covid-1545379 
4 Deutsche Welle, „Traian Băsescu, despre situaţia din Ucraina”, 2014, https://www.dw.com/ro/traian-
b%C4%83sescu-despre-situa%C5%A3ia-din-ucraina/a-17493534. 
5 Președinția României, „Declaraţia de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la plecarea spre 
Kiev, Ucraina”, 2015, https://www.presidency.ro/ro/media/politica-externa/declaratia-de-presa-a-
presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-plecarea-spre-kiev-ucraina. 
6 Ambasada Ucrainei în România, „President of Ukraine Petro Poroshenko met with Romanian President Klaus 
Iohannis”, 2017, https://romania.mfa.gov.ua/ro/news/61391-prezident-ukrajini-petro-poroshenko-proviv-
zustrich-z-prezidentom-rumuniji-klausom-johannisom. 
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securitate ale României, iar conturarea unei noi paradigme politice a fost principalul element 

al dialogului și cooperării trilaterale.  

Nu trebuie să fie omis aici faptul că replicarea conflictului din estul Ucrainei în Republica 

Moldova7 este posibilă oricând, iar Strategiile de Securitate și Apărare ale României au 

subliniat acest lucru, ceea ce a determinat demersul politic și diplomatic la nivelul relațiilor 

dintre România, Ucraina și Republica Moldova. Astfel, logica acțiunilor României în cadrul 

politicii sale externe și de securitate rămâne, în linii mari, descurajarea eficientă și efectivă a 

oricăror amenințări la adresa securității regionale și a intereselor legitime în vecinătatea sa.  

Convergențe, paralelisme și divergențe ale relației trilaterale 

Începând cu primăvara anului 2014, România, Ucraina și Republica Moldova și-au 

intensificat acțiunile de politică externă și de securitate pentru a combate acțiunile asimetrice 

ale Federației Ruse la adresa stabilității regionale. Aceste decizii au fost luate mai degrabă în 

format bilateral, decât multilateral, accentuând lipsa unei interacțiuni comune în domenii de 

maximă importanță. Pe de-o parte, România, ca stat membru al Uniunii Europene și NATO, a 

reprezentat un pol de coagulare a forțelor ce militau pentru respectarea normelor de drept 

internațional8, adoptând o poziție pro-activă la nivel internațional pentru promovarea 

intereselor de securitate regională. Pe de altă parte, Ucraina a reușit să păstreze aparențele 

unei relații cordiale, chiar dacă încă rece, cu România, impedimentul principal reprezentându-

l situația și statutul minorității românești din Ucraina, precum și animozitățile create de 

procesul internațional pentru delimitarea platoului continental al Mării Negre. Pe agenda 

politico-diplomatică comună să se regăsesc o serie de subiecte de o importanță majoră pentru 

regiune, precum și teme sensibile de a căror rezolvare depinde viitorul dialogului trilateral. La 

rândul său, Republica Moldova, s-a bucurat de ”protecție” fiind cuprinsă de interesele de 

securitate dezvoltate de vecinii săi, care și-au asumat să contribuie la minimizarea impactului 

negativ al amenințărilor și riscurilor la care a fost și este expus în continuare Chișinăul prin 

prezența trupelor ruse pe teritoriul regiunii transnistrene. Astfel, cooperarea trilaterală implică 

angajamente ferme politico-militare al căror cadru strategic presupune descurajarea oricăror 

amenințări la adresa securității unităților statale individuale9.  

Cooperarea extinsă dintre România, Republica Moldova și Ucraina a fost inițiată în anul 

1997, moment în care s-au pus bazele protocolului de cooperare trilaterală la nivel 

                                                             
7 Folosirea Transnistriei pentru a accentua presiunea militară asupra Republicii Moldova. 
8 A se vedea demersurile întreprinse de către diplomația de la București în cadrul structurilor euroatlantice și 
angajamentele ferme pe care România și le-a asumat la nivelul UE, NATO și EaP în încercarea de a stabiliza zona 
Mării Negre și vecinătatea extinsă a acesteia. În acest sens, putem enumera condamnarea fermă a atacului și 
ocupației militare din estul Ucrainei și anexarea Crimeei, reiterarea sprijinului pentru suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei, ajutorul mutual constând în livrarea de echipament și tehnică militară pentru 
Ucraina, precum și asumarea de către structurile de informații și securitate ale României (în special, grupul 
CyberInt al SRI) de a gestiona Grupul mixt al NATO pentru apărarea cibernetică a Ucrainei (în urma Summit-ului 
NATO din Țara Galilor - 2016).  
9 Inclusiv securitatea civilă, economică și energetică.  
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guvernamental. Acesta stabilea, printre altele, obiective de importanță majoră pentru cele trei 

state10: 

- fundamentarea unor relaţii bazate pe încredere şi conlucrare între cele trei state; 

- consolidarea unităţii statale şi a suveranităţii Republicii Moldova, precum şi aderării ei 

la valorile democratice; 

- realizarea unei cooperări intense şi eficiente privind lupta împotriva migraţiei ilegale, 

a traficului cu persoane, droguri, terorismului şi crimei organizate; 

- sprijinirea conectării Republicii Moldova şi Ucrainei la diferite forme de cooperare 

regională din Europa Centrală şi de Sud-Est. 

Cu toate că protocolul stabilea ținte politico-diplomatice ambițioase ce ar fi putut întări 

securitatea și procesul de dezvoltare și cooperare regională, dialogul politic s-a materializat în 

două întâlniri la nivel înalt, una în 1998, iar cealaltă în 1999, ocazie cu care s-au semnat 

memorandumul și acordul de colaborare în domeniul combaterii crimei organizate11.  

Astfel, România a preferat să întrețină cooperarea trilaterală prin dialog bilateral, eliminând, 

în funcție de interesele sale strategice, o parte sau alta a actorilor implicați. Acest lucru a 

accentuat și mai mult dezechilibrul relației dintre cele trei țări atunci când contextul politicii 

regionale impunea coerență, perseverență, pragmatism și relansarea parteneriatelor strategice. 

În plus, țara noastră nu a ezitat să folosească în discursurile publice statutul său de stat 

membru al UE și NATO, precum și de capacitatea sa diplomatică, atunci când funcționalitatea 

sistemului național de interese și obiective era pusă în pericol de evenimentele politice din 

Ucraina și Republica Moldova. 

Accelerarea integrării euroatlantice de către țara noastră ar fi permis, în linii mari, construirea 

unei cooperări solide care să contribuie la contracararea amenințărilor la adresa securității12, 

precum și la intensificarea acțiunilor de reevaluare a politicii externe practicate de București 

în raport cu țările vecine. Cu toate acestea, Bucureștiul a preferat să-și dinamizeze relațiile cu 

cancelariile occidentale, punând într-un con de umbră relațiile cu vecinii de la Est.  

Dosarele dialogului dintre România, Republica Moldova și Ucraina sunt greu de gestionat, 

mai ales că ele nasc sensibilități, iar interesele naționale devin rapid divergente, polifonia 

pozițiilor din cadrul formatelor de negociere îngreunând și mai mult aprofundarea cooperării 

trilaterale. Astfel, decidenților de politică externă din cele trei state le revine sarcina de a 

armoniza agenda diplomatică și de a promova, în sens constructiv, atât interesele comune, cât 

și divergențele strategice și diferendele politice. O analiză minuțioasă și asumată a deciziilor 

de a acționa bilateral, uneori în detrimentul atingerii unor interese comune, ar putea fi 

oportună, pentru că ar evidenția nu doar lacunele sau pierderile suportate în termeni 

economici, dar ar putea contribui la definirea unor noi oportunități de cooperare și compromis 

politico-economic. 

 

                                                             
10 A se vedea https://www.mae.ro/node/1511.  
11 La nivelul României, cele două au intrat în vigoare în 2001, prin votul acordat de către Parlamentul României.  
12 Inclusiv la adresa securității energetice.  
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a) o minoritate, trei perspective 

Cel mai sensibil subiect al dialogului trilateral îl reprezintă situația minoritățiilor și cadrul 

legal de recunoaștere și exercitare a drepturilor, precum și conservarea și promovarea 

identității culturale a etnicilor ucraineni în România și Republica Moldova13, respectiv a 

etnicilor români/moldoveni din Ucraina. După anexarea Crimeei, autoritățile de la Kiev au 

întreprins o serie de reforme interne care au avut ca scop întărirea statului și a identității 

naționale, dar care s-a răsfrânt asupra dreptului minorităților etnice din Ucraina de a se instrui 

în limba maternă14. Astfel, pe agenda publică din România și Republica Moldova s-au regăsit 

propuneri de soluționare a acestei problematici, dialogul politico-diplomatic acordând un 

spațiu amplu acestui subiect și multe dintre documentele negociate au fost și sunt în 

continuare condiționate de progresul înregistrat de autoritățile de la Kiev în asigurarea 

cadrului legislativ și de politici publice pentru respectarea și promovarea drepturilor 

minorităților.  

În timp ce România și Republica Moldova15, tradițional, au acordat o atenție particulară 

subiectului minorităților naționale, Ucraina a început să exploateze acest punct mai intens abia 

în 2014, vizita Președintelui Petro Poroșenko în Moldova având ca scop întărirea parcursului 

european al Moldovei și Ucrainei, precum și întărirea relațiilor dintre Kiev și ucrainenii din 

afara granițelor16. Mai mult, în ceea ce privește drepturile politice, sociale și culturale ale 

ucrainenilor din România, acestea s-au prezervat în cadrul constituțional național, autoritățile 

române acordând o mare atenție modului în care interesele minorităților naționale sunt 

reprezentate la nivel local și central17.  

Deși o problemă divergentă, situația minorităților etnice a devenit una paralelă, mai ales că 

Kievul a întreprins măsuri concrete care să normalizeze relațiile trilaterale pe acest dosar. 

Exemplul cel mai grăitor îl constituie propunerea legislativă a Președintelui Ucrainei privind 

popoarele indigene. Deși proiectul de lege definește minoritățile etnice ca fiind grupuri ce s-

au format pe teritoriul Ucrainei, fără a recunoaște legăturile cu statul de origine, acest pas 

poate detensiona relațiile regionale complicate18.  

                                                             
13 Este important să fie menționat aici faptul că de cele mai multe ori analizeze despre dialogul bi- sau 
multilateral cu Ucraina omite relevanța minorității ucrainene de pe teritoriul Republicii Moldova. Ucrainenii 
sunt cea mai numeroasă minoritate etnică în această țară, depășind rușii sau găgăuzii. Adesea, comunitatea 
este percepută ca fiind pro-rusă, datorită preferințelor politice sau lingvistice. 
14 Legea educației naționale propuse în 2017 de către autoritățile ucrainene au născut disensiuni la nivel 
regional, ajungându-se chiar la înghețarea dialogului bilateral, la nivel înalt, dintre România și Ucraina, precum 
și la semnarea unei declarații comune româno-maghiare prin care se expune îngrijorarea privind înrăutățirea 
situației etnicilor maghiari și români de pe teritoriul Ucrainei.  
15 Fiecare țară din motive diferite. 
16 A se vedea ,,Moldova și Ucraina - în căutarea unui compromis complex” https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/ukraine/13906.pdf 
17 A se vedea studiul ,,Uniunea ucrainenilor din România și alegerile locale, partea I”, https://www.esga.ro/uur-
policy-paper-partea-i/  
18 Trebuie menționat că România cere în mod expres Ucrainei să renunțe la acordarea statutului de ,,etnic 
moldovean”, punctând de fiecare dată locul central al acestei teme în relația bilaterală.  
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România continuă să militeze pentru respectarea de către Ucraina a deciziilor și 

recomandărilor Consiliului Europei privind recunoașterea și respectarea drepturilor 

minorităților naționale, astfel că face apel la încetarea divizării arbitrare a comunității 

românești aflate pe teritoriul ucrainean. Argumentul invocat de către partea română constă în 

textul Recomandării 1201 din 1993 emisă de către Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Europei prin care definirea minortiății etnice se face astfel: ,,un grup de persoane dintr-un stat 

care manifestă caracteristici etnice, culturale, religioase şi lingvistice distincte”19. Ori, 

România posedă toate argumentele istorice, lingvistice și juridice necesare pentru ca 

identitatea românilor din Ucraina să fie recunoscută în toată plinătatea sa. În plus, în această 

situație, Ucraina pare prinsă în capcana propriului pragmatism, în 1993 fiind semnat Acordul 

între Guvernele Ucrainei şi Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul 

învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, în care se recunoaște faptul că moldovenii și românii 

formează același grup etnic, vorbitor de limbă română.  

Din perspectiva Republicii Moldova, problema minortiății este și mai complicată, ea fiind un 

element de șantaj politic și social, precum și o fațetă a legăturilor de cooperare regională. În 

primul rând, este foarte dificil pentru clasa politică de la Chișinău să auto-definească ca fiind 

românească sau moldovenească, deoarece fragmentarea socială este una profundă, existând 

nenumărate disensiuni privind limba de stat, identitatea și chiar apartenența la spațiul 

european. În al doilea rând, dihotomia român - moldovean atrage Moldova într-un proces 

complex de gestionare a relațiilor cu România, precum și a relațiilor interne dintre 

români/moldoveni și etnicii ruși, găgăuzi sau ucraineni.  

Astfel, divergența dialogului trilateral privind minoritățile etnice persistă, făcând relația dintre 

cele trei state greu de anticipat. Cu toate acestea, liderii politici și decidenții de politică 

externă din România, Republica Moldova și Ucraina par dispuși spre negociere, spre 

aprofundarea agendei comune, precum și spre soluționarea diferendelor.  

b) parcursul european al Moldovei și Ucrainei  

Dosarul aprofundării integrării europene a statelor din Parteneriatul Estic rămâne o prioritate a 

agendei europene și de politică externă a României. În ultimii ani, decidenții de politică 

externă de la București au susținut pro-activ procesul de integrare europeană a Republicii 

Moldova și a Ucrainei, partea română arătându-și determinarea de a deveni avocatul acestei 

cauze. Astfel, formatele de cooperare trilaterală și regională20 la care România este parte s-au 

transformat în platforme de promovare a intereselor legitime ale celor trei state ca integrarea 

europeană a Moldovei și Ucrainei să devină ireversibilă.  

Autoritățile de la București și-au manifestat interesul strategic pentru ca partenerii moldoveni 

și ucraineni să-și consolideze reformele politice, sociale și economice, precum și să-și onoreze 

angajamentele ferme față de Uniunea Europeană.  

                                                             
19 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, „Recommandation 1201 (1993) - Protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’homme sur les droits des minorités”, (art 1, lit. c), 1993, 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=15235&lang=FR. 
20 A se vedea formatele de cooperare regională la care ROmânia este parte: Formatul B9, Inițiativa celor Trei 
Mări, Inițiativa Central-Europeană, Trilaterala România-Ucraina-Polonia, Sinergia Mării Negre, etc.  
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În același timp, Republica Moldova21 și Ucraina22 s-au angajat în fața partenerilor occidentali 

să depună eforturile necesare construirii acelor puncte de interconectivitate politică și socială 

care să le permită, pe termen mediu, dobândirea calității de membru al UE. Dintre toate 

statele membre ale Parteneriatului Estic23, Moldova, Ucraina și Georgia posedă cele mai 

avansate dosare de candidatură24, iar șefii de stat ale celor trei state și-au asumat integrarea 

europeană ca obiectiv de țară25. 

Mai mult decât atât, între Moldova și Ucraina s-au intensificat contactele și s-au reluat 

formele de cooperare diplomatică, președinții Sandu și Zelenskyy urmărind atingerea 

scopurilor comune în relația UE - Moldova - Ucraina. Astfel, în timpul vizitei la Kiev, Maia 

Sandu a reiterat faptul că Ucraina rămâne un partener strategic pentru Moldova, iar implicarea 

autorităților ucrainene în soluționarea dosarului transnistrean rămâne vitală26. Din discursurile 

publice ale oficialilor celor două state vecine se poate constata deschiderea pentru 

aprofundarea parteneriatului și a cooperării în domenii precum securitatea frontierelor, relații 

comerciale, infrastructură. Și, totuși, există câteva sensibilități în dialogul bilateral care au 

potențial de a influența în sens negativ pragmatismul afișat de liderii celor două state. Dacă în 

ceea ce privește integritatea teritorială și securitatea națională a Ucrainei, Republica Moldova 

a schimbat retorica, participând la lansarea Platformei pentru Crimeea, atunci în cazul 

securității civile, care implică gestionarea unor proiecte de infrastructură energetică, lucrurile 

sunt în continuare complicate. Managementul hidrocentralelor de la Novodnestrovsk ar putea 

să devină ,,veriga slabă” a interacțiunii dintre Chișinău și Kiev dacă nu sunt luate în 

considerare argumentele experților externi cu privire la pericolele gestionării incorecte a 

apelor râului Nistru. 

Reconfirmarea sprijinului pentru parcursul european al celor două state a venit și din partea 

Poloniei. În urma vizitei Președintelui Duda la Chișinău cu ocazia celebrării celor treizeci de 

ani de independență, în formatul de dialog România - Moldova - Ucraina - Polonia acesta a 

subliniat importanța strategică a aderării la UE a Moldovei și Ucrainei, reiterând totodată 

                                                             
21 Mesajul Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul celui de-al șaselea Summit al Parteneriatului 
Estic, Președinția Republicii Moldova, 16 decembrie 2021, https://presedinte.md/rom/discursuri/mesajul-
presedintelui-republicii-moldova-maia-sandu-in-cadrul-celui-de-al-saselea-summit-al-parteneriatului-estic 
22 Спільна заява глав держав/урядів «Асоційованого тріо» – Грузії, Республіки Молдова та України за 
підсумками 6-го Саміту Східного партнерства, Pagina web a Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, 15 
decembrie 2021, https://www.president.gov.ua/en/news/spilna-zayava-glav-derzhavuryadiv-asocijovanogo-
trio-gruziyi-72097 
23 Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit ‘Recovery, Resilience and Reform’ Brussels, 15 
December 2021, Consiliul Uniunii Europene, https://www.consilium.europa.eu/media/53527/20211215-eap-
joint-declaration-en.pdf 
24 Este important a fi menționat aici că integrarea europeană este obiectiv de politică externă în toate cele trei 
state. La acest moment nu există cereri oficiale pentru obținerea statutului de țară membră UE depuse de 
Republica Moldova, Ucraina și Georgia. 
25 A se vedea Declarația comună de la Batumi.  
26 Radio Free Europe - Moldova, „Ukrainian Leader And New Moldovan President Develop Strategic Ties With 
One Eye On Russia”, 2021, https://www.rferl.org/a/ukraine-moldova-strategic-relations-russia-
/31044164.html. 
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acțiunile pe care Polonia le va întreprinde pe lângă instituțiile europene în sprijinul acestui 

deziderat27.  

Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că sprijinul pentru aderarea la UE trebuie oferit  în 

mod nemijlocit și neechivoc ambelor state, marginalizarea Ucrainei putând-o arunca direct în 

brațele Federației Ruse. Acesta este motivul pentru care România trebuie să întrețină un 

dialog susținut și constant cu partea Ucraina, precum și să încurajeze proiectele de 

interconectare energetică care i-ar permite României să să demonstreze că este un partener de 

încredere pentru Moldova și Ucraina.  

c) interconectivitatea energetică, factor de stabilitate regională 

Dilema securității energetice este o realitate a relațiilor diplomatice din regiunea extinsă a 

Mării Negre. Odată cu lansarea proiectului energetic Nord Stream 2, Federația Rusă încearcă 

să izoleze complet Ucraina și să o facă dependentă total de politicile de la Kremlin. Acesta 

este motivul pentru care dosarul energetic este unul extrem de important pe agenda trilaterală, 

România având capacitatea de a contribui masiv la interconectarea Ucrainei și Republicii 

Moldova la rețeaua energetică strategică a Uniunii Europene.  

Dimensiunea diplomatică a factorului energetic joacă rolul prâghiei relațiilor trilaterale, 

deoarece securitatea alimentării și stocării resurselor energetice devine extrem de 

problematică, mai ales pentru Republica Moldova, țară care este dependentă aproapă în 

totalitate de energia venită din Rusia via Ucraina. Mai mult, în acest caz conflictul 

Transnistrean contribuie major la creșterea gradului de insecuritate,  alimentarea cu energie 

electrică a Moldovei realizându-se aproape exclusiv prin sectorul separatist. Astfel, agenda 

diplomatică a Moldovei cuprinde și încheierea de parteneriate ferme cu Bucureștiul și Kievul 

care să-i confere predictibilitatea politicii sale energetice.  

La acest capitol România și Ucraina se fac vinovate de duplicitate în discurs și acțiuni: prima 

nu a alocat resursele necesare racordării Moldovei la sistemul energetic european prin 

gazoductul Iași-Ungheni și pentru securitizarea energetică a Moldovei prin continuarea 

proiectului de dezvoltare a sistemelor energetice dintre cele două țări; cea de-a doua, în 

încercările de a-și asigura propria securitate energetică, pune în pericol securitatea civilă a 

Republicii Moldova prin construcția complexului hidroelectric reversibil de pe Nistru, cu un 

impact major asupra mediului înconjurător. Acest subiect, așa cum a fost menționat și mai 

sus, este unul extrem de sensibil în relațiile dintre Moldova și Ucraina, iar România pare 

anemică în încercare de soluționare a diferendului.  

Planurile ambițioase ale Ucrainei în transformarea structurii resurselor energetice sunt 

paralele cu cele ale regiunii28, dar în totală divergență cu agenda politică și publică a 

Republicii Moldova. Pentru ca dosarul energetic să poată fi armonizat, este nevoie ca la nivel 

                                                             
27 Privesc.eu, „Declarații de presă comune făcute de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele 
României, Klaus Iohannis, Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda și Președintele Ucrainei, Volodymyr 
Zelenskiy”, Chișinău, august 2021. 
28 A se vedea încercările Poloniei de a contribui la independența energetică regională, inclusiv ajutorul oferit 
Republicii Moldova în peroada crizei energetice din toamna anului 2021.  
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trilateral să se intensifice contactele diplomaților, experților și chiar a investitorilor, astfel 

încât să se găsească soluții comune nu doar pentru relansarea proiectelor energetice comune 

care să asigure consistență cooperării dintre țările noastre, dar și să devină eficiente din punct 

de vedere al resurselor alocate pentru funcționarea lor.  

d) combaterea crimei organizate transfrontaliere 

Un alt subiect extrem de important pe agenda trilaterală în reprezintă cooperarea în domeniul 

combaterii crimei organizate transfrontaliere și asigurarea unui climat de siguranță la granițele 

celor trei state. România, Ucraina și Republica Moldova au făcut pași importanți în întărirea 

cadrului legislativ, astfel că la nivelul celor trei state există un cadru legal consistent și 

reglementări clare care favorizează o stare de normalitate la nivel intraregional.  

Vecinătate estică a Uniunii Europene, Moldova și Ucraina au beneficiat de programe și 

activități bogate și în domenii diverse, mai ales că România are obligația, ca stat membru al 

UE, să dezvolte relații bilaterale pașnice și benefice cu vecinii săi, precum și să aplice politica 

europeană de vecinătate.  

Astfel, în ceea ce privește combaterea crimei organizate, România, Moldova și Ucraina 

conlucrează îndeaproape pentru identificarea mecanismelor specifice combaterii traficului 

ilegal de bunuri și persoane, în special pe sensul de intrare în România. Mai mult, România a 

promovat și implementat programe și proiecte ce au contribuit la întărirea capacității celor 

două state vecine în domeniul siguranței naționale.  

Calitatea de membru NATO obligă România să întreprindă toate măsurile pentru asigurarea 

securității granițelor sale, mai ales că noile scheme de trecere a frontierei în mod fraudulos a 

bunurilor și persoanelor s-au îmbunătățit, în ultima perioadă granița României fiind supusă 

atacului continuu al traficanților. În acest moment, traficul pe cale aeriană este preferat de 

către grupurile de crimă organizată, mai ales că acestea folosesc aeronave ușoare, care pot 

zbura la mică altitudine, făcând astfel greu de detectat prezența lor29.  

Aceeași problemă se înregistrează și la nivelul sectorului moldo-ucrainean, unde la nivelul 

agențiilor specializate sunt derulate proceduri de gestionare a graniței.  

Scopul principal al agendei diplomatice în acest domeniu îl reprezintă dezvoltarea și întărirea 

mecanismelor de control la frontieră și schimbul de informații privind securitatea, autoritățile 

din cele trei state trebuie să intensifice cooperarea la nivelul serviciilor de poliție și de 

intelligence30.  

 

 

                                                             
29 Valeria Vițu și Andreea Orosz, „Un avion cu țigări de contrabandă ce urma să ajungă în România, reținut de 
polițiștii moldoveni de frontieră”, 2021, https://www.rfi.ro/social-137723-un-avion-cu-tigari-de-contrabanda-
ce-urma-sa-ajunga-romania-retinut-de-politistii. 
30 Așa cum se arată și în Strategia Națională de Securitate și Apărare a României.  
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e) contextul de securitate - amenințări, riscuri și vulnerabilități în regiune 

În luna august 2021 Ucraina a organizat Summitul pentru Crimeea31 - o conferință 

internațională în cadrul căreia autoritățile de la Kiev au reiterat încă o dată care sunt interesele 

sale de securitate națională și care este viziunea sa despre problema Crimeei, anexată de 

Federația Rusă în martie 2014. Atât Republica Moldova, cât și România au fost reprezentate 

la această reuniune de oficiali de cel mai înalt nivel. Ulterior, în cadrul vizitei sale la Chișinău 

(27 august 2021), Volodymyr Zelenskyy a ținut să accentueze în discursul său care este 

relevanța unei coeziuni regionale în privința combaterii riscurilor și amenințărilor care reies 

din atitudinea agresivă a Moscovei. Președintele ucrainean s-a adresa deopotrivă și Poloniei, 

și României, să fie mai active și mai ferme în discursurile și pozițiile oficiale și să susțină 

Ucraina în demersul său extern de a redobândi integritatea teritorială. Atât președintele 

României, Klaus Iohannis, cât și președinta Maia Sandu, au fost mai reținuți în a exprima 

entuziasm cu privire la invitațiile lansate de președintele Ucrainei. Acest lucru nu înseamnă 

neapărat o înțelegere deficientă a tipologiei de riscuri și amenințări la adresa securității 

regionale. Reacția distantă ar putea însemna și o constrângere publică a parteneriatului cu 

Kievul de a rămâne într-un anumit cadru de interacțiune - unul condiționat cu amendamente la 

anumite politici publice interne (legea educației, legea despre politica lingvistică).  

Ultimele evoluții la frontiera estică a Ucrainei, unde sunt concentrate tot mai multe 

capabilități militare, impun un anumit comportament din partea României și a Republicii 

Moldova. Elitele politice din ambele state trebuie să dea dovadă de maturitate și 

responsabilitate, dar intervențiile publice ale liderilor și a modului în care acest subiect este 

prezentat în spațiul informațional demonstrează că există în continuare o înțelegere 

insuficientă a nevoilor de securitate ale Ucrainei, care este limitată de modul în care au fost 

definite interesele politice bi- sau multilaterale de-a lungul timpului, dar și de intervenția unor 

grupuri de interese economice în această comunicare. 

Așa cum am putut vedea, la nivelul relațiilor trilaterale dintre România, Ucraina și Republica 

Moldova, dialogul politic este unul dificil, deoarece interesele divergente îngreunează 

aprofundarea parteneriatului strategic regional. Pe de altă parte, cele trei state formează un 

nucleu regional capabil să furnizeze securitate (Republica Moldova apare mai mult în calitate 

de consumator de securitate), soluții și proiecte pentru accelerarea dezvoltării, precum și o 

integrare regională complexă, mai ales că există potențial în acest domeniu.  

Fără intensificarea raporturilor dintre grupurile de experți din instituțiile de stat, cele trei țări 

vor rămâne prinse în capcana paradigmei diplomatice de secol trecut, fără a fi capabile să 

furnizeze decidenților de politică externă expertiza și informațiile necesare cooperării la nivel 

înalt.  

În același timp, România, Moldova și Ucraina trebuie să depășească disensiunile istorice 

pentru ca aprofundarea cooperării trilaterale să reușească și pentru ca reprezentarea intereselor 

                                                             
31 Mai multe detalii și informații despre Platforma pentru Crimeea puteți afla în policy brief-ul ESGA ”Platforma 
pentru Crimeea și rolul inițiativei în asumarea dimensiunii de securitate în discursul european,” august 2021, 
http://www.esga.ro/platforma-pentru-crimeea-policy-brief/ 
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legitime să se facă în mod adecvat. Mai mult decât atât, reluarea dialogului politic este 

esențială în contextul procesului ireversibil de aderare la UE a Moldovei și Ucrainei, precum 

și în scopul consolidării clusterului regional de securitate.  

 

Concluzii 

Acest material nu a avut drept obiectiv o analiză profundă a dialogului trilateral dintre 

Republica Moldova, Ucraina și România. Scopul a fost mai degrabă de a evidenția încă o dată 

domeniile în care elitele politice ale celor trei state vecine ratează oportunități de dezvoltare a 

unor parteneriate durabile din cauza unei capacități reduse de reacție la procese și inițiative 

lansate în spațiul public de un partener sau altul. În același timp, evidențierea acestor elemente 

care afectează pozitiv sau negativ dialogul bi- sau trilateral, poate conduce la o definire mai 

corectă a priorităților sau a provocărilor cu care se confruntă cele trei state vecine. 

Dialogul trilateral dintre România, Ucraina și Republica Moldova evoluează, dar într-un ritm 

lent. Depășirea problemelor sistemice, care se referă la interacțiuni comerciale, de securitate 

la frontieră, ecologie sau chiar și culturale, sunt condiționare extrem de mult de interacțiunea 

politică, mai ales de lipsa acesteia. Mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă elitele politice este 

unul extrem de simplu: lipsa voinței de a depăși momentele dificile din dialogul bi- sau 

multilateral și limitarea doar la aspecte electorale, temporale, afectează interese naționale pe 

termen lung. De asemenea, este important să se înțeleagă atât la nivel de actori politici, cât și 

la nivel de societate civilă că insistența de a discuta doar despre aspecte negative, care nu 

permit avansarea unor proiecte comune, fără a lua în considerare și posibile oportunități, 

reduc capacitatea de a răspunde la diferite provocări, dar în același timp nu permit nici 

explorarea potențialului de interacțiune economică. Astfel, încurajarea interacțiunilor și a 

dialogului eficient poate genera capabilități instituționale și sociale suplimentare pentru 

securitatea regională, care nu trebuie să fie privită doar în termeni militari, dar și în termeni de 

strategie pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură sau comerciale. Există multe alte 

forme de riscuri și amenințări care necesită atenție sporită și abordare pragmatică.   
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