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COOpErArEA rEpubLiCii MOLDOVA  
Cu OrGANizAŢiiLE iNTErNAŢiONALE  
îN 15 ANi DE iNDEpENDENŢă

Carolina GALBeN, master, lector asistent

This article „Fifteen years of cooperation between the Republic of Moldova and international 
organizations since its proclamation of independence“ presents a brief overview of the Republic 
of Moldova’s achievements since its proclamation of independence. It is obviously for a young 
created state to adhere to the most important international organizations, thus involving in 
the „big family’ of sovereign states.
The proposed article focuses first of all on the genesis and analysis of the cooperation of the 
Republic of Moldova since its proclamation of independence to present with inter -governmental 
organizations and not in the last instance its integration into the European Union.
In the Conclusion it is mentioned that, irreversibly adopting the strategic course of European 
integration, the Republic of Moldova makes several efforts in order to obtain the status of 
associated member of the European Union by signing a Treaty of Stability and Associa-
tion as well as its active participation in the Process of Stabilization and Association in the 
South-Eastern Europe.
In these aspirations, the Republic of Moldova counts very much on the desire of the European 
community to transform the zone where is situated the Republic of Moldova in a source of 
security and stability for this region, for the whole Europe.

Proclamând independenţa la 27 august 1991, Republica Moldova a devenit unul 
dintre primele state suverane de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, astfel exprimând 
cu fermitate intenţia de consolidare in societatea internaţională.1 La ora actuală RM. are 
parcurşi 15 ani de independenţă şi suveranitate, fiind in acelaşi timp subiect de drept 
international. De-a lungul acestei perioade s-au iscat numeroase obstacole in procesul 
de creare a unei societăţi democratice: probleme cu caracter politic, economic, social şi 
nu în ultimul rând juridic2. Datorită faptului ca statul nostru a încercat să participe activ 
la viaţa internaţionala prin intermediul organizaţiilor internaţionale, a fost mult mai 
simplu de a determina şi a stabili fundamentele democraţiei Republicii Moldova3.

Începând cu primul an de independenţă, Republica Moldova a fost nevoita să 
confrunte problema separatismului transnistrian, acest conflict având urmări până 

1 Destin românesc, Revista de istorie şi cultură, 4-2001, an 8 Nr. 32, p. 32
2 Ibidem. — p. 26
3 Dosarele Istoriei, an.9, nr. 8, [120], 2006, p. 47
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în prezent. Cu toate ca s-au efectuat nenumărate încercări de a aplana acest conflict, 
încercările au fost zădarnice, predomnind interesele mari ale Federaţiei Ruse. Re-
zolvarea acestei probleme se poate soluţiona cu ajutorul cooperării cu organizaţiile 
internaţionale.

Soluţionarea problemei Transnistriei este necesară, adoptînd o poziţie fermă 
vis-a-vis de separatizm si negând orice manifestare politică eventuală care nu poate 
fi acceptată, scopul principal fiind menţinerea unitaţii statului. La rândul său, soci-
etatea internaţională este rugată să nu recunoască Transnistria ca subiect de drept 
internaţional1.

Pe parcursul anului 2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un şir de 
acte legislative, adecvate noilor realităţi, în care pentru prima dată în istoria inde-
pendenţei Moldovei este formulat un set de norme juridice ce exprimă o poziţie 
clară si fermă vis-a-vis de principiile şi mecanismul de reglementare a diferendului 
transnistrean2.

Organizaţiile internaţionale au un rol deosebit de important în viaţa interna-
ţională, deoarece ele stabilesc relaţii de colaborare între state. La fel de competenţa 
organizaţiilor internaţionale este de a evoca cele mai diverse probleme cu care se 
confrunta umanitatea, de a le cerceta şi de a le găsi soluţii optime. In cadrul organi-
zaţiilor internaţionale sunt determinate principiile generale de convieţuire a statelor 
în societatea internaţională, sunt prezentate diverse propuneri pentru orientarea 
economica şi sociala a statelor membre, fără a aduce atingere libertăţii lor de opţiune 
în făurirea politicii interne3.

Declararea independenţei Republicii Moldova a fost urmată de un proces de re-
cunoaştere internaţională a republicii. Primele state care au recunoscut independenţa 
Republicii Moldova au fost România şi Georgia. În ianuarie 1992 Republica Moldova 
era recunoscută de 60 de state.

Luând în consideraţie poziţia geografică a Republicii Moldova, fiind situată în 
Europa de sud-est, cooperarea RM cu organizaţiile regionale este un lucru evident 
şi necesar.

Situaţia sa geopolitică şi economică a orientat spre refacerea legăturilor pierdute în 
cadrul fostei URSS. Astfel, în decembrie 1991, Republica Moldova a devenit membră 
a CSI. Aceeaşi situaţie a dictat noului stat tendinţa de a stabili relaţii cu organizaţiile 
internaţionale ce aveau ca misiune promovarea libertăţilor democratice, a drepturilor 
omului şi asigurarea securităţii. Astfel, prima organizaţie internaţională europeană 
membră a căreia a devenit Republica Moldova în calitate de stat independent a fost 
Organizaţia de Securitate şi Cooperare din Europa (pe atunci CSCE) — 30 ianuarie 
1992.

1 Constantin Vlad, Relaţii internaţonale Politico-Diplomatice contemporane, editura fundaţiei 
România de mâine, Bucureşti, 2001, p. 47

2 I. Borş, Relaţiile valutar-financiareale Republicii Moldova, Chişinău, 1999. p. 124
3 Viorel Cibotaru Repuplica Moldova şi comunitatea internaţională, Chişinău, 2001, p. 110
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Primirea Republicii Moldova ca membru în cadrul ONU, la 2 martie 1992, a marcat 
recunoaşterea mondială a suveranităţii republicii şi a deschis calea aderării republicii 
la un şir de organizaţii internaţionale guvernamentale universale şi regionale1.

La 2 martie 1992, Adunarea Generală a ONU a emis rezoluţia 46/223 prin care 
Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, asumându-şi toate obligaţiile stabilite în carta ONU. La 27 mai 1992, prin decre-
tul Preşedintelui Republicii Moldova numărul 125/1992, a fost numit reprezentantul 
permanent al statului nostru la ONU. Un moment important în stabilirea relaţiilor 
statului nostru cu Organizaţia Naţiunilor Unite a fost înfiinţarea reprezentanţelor 
permanente a Republicii Moldova pe lângă centrele ONU de la New York şi de la 
Geneva, . La 9 octombrie 1992 a fost semnat Memorandumul de înţelegere reciprocă, 
care prevedea acordarea unei asistenţe tehnice în cadrul programului PNUD (Pro-
gramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), pentru perioada anilor 1992—1996. În 
februarie 1993 a fost deschis oficiul PNUD la Chişinău, în cadrul căruia activează şi 
reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în aprilie 1995 şi-a început activitatea 
misiunea Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii, iar în martie 1997 la Chişinău a fost 
deschis Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Organizaţia 
Internaţională a Aviaţiei Civile, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 
şi Cultură, Fondul Monetar Internaţional, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Uniunea Poştală Uni-
versală. În anul 1993 Republica Moldova a fost acceptată în Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale; Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, 
iar în anii 1994—1995 în Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, Organizaţia 
Internaţională a Muncii, Organizaţia Meteorologică Mondială, Organizaţia Interna-
ţională pentru Agricultură şi Alimentaţie, Fondul Internaţional pentru Agricultură 
şi Alimentaţie, Organizaţia Mondială de Metrologie Legală, Agenţia Internaţională 
pentru Energie Atomică2.

După aderare, Republica Moldova a devenit membră a următoarelor organisme 
specializate din cadrul Organizaţiei:

— Comitetul ONU pentru Programe şi Coordonare, care este organul subsidiar 
al ECOSOC şi al Adunării Generale în problemele planificării şi coordonării 
programelor iniţiate şi implementate de Naţiunile Unite. Republica Moldova 
deţine preşedinţia în cadrul grupului de state a Europei de Est cu periodi-
citatea respectivă.

— Consiliul de Administrare al UNEP. UNEP este programul Naţiunilor Unite 
pentru cooperare în domeniul mediului înconjurător. Republica Moldova a 
devenit parte la acest program în anul 2000.

— Comitetul Special pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii. La acest program 
statul nostru a devenit parte din anul 2000.

1 Ibidem.p.118
2 I. Cereş, RM în relaţiile economice internaţionale [1991-1995] ed. Civitas, Chişinău, 1998, 

p. 56
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Delegaţiile Republicii Moldova au participat la numeroase conferinţe şi congrese 
organizate de către ONU, printre care: Conferinţa mondială pentru Mediul înconju-
rător; Conferinţa mondială pentru Drepturile Omului; Conferinţa mondială pentru 
Populaţie şi Dezvoltare; Conferinţa mondială pentru Dezvoltare Socială; Conferinţa 
mondială asupra condiţiei femeii; Conferinţa Internaţională a statelor părţi la Tratatul 
de Neproliferare a Armelor Nucleare, etc.

Republica Moldova a devenit parte aproximativ la treizeci tratate şi convenţii 
internaţionale elaborate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, printre care: Pactul 
Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966, Convenţia Internaţio-
nală cu privire la drepturile copilului din 1989, Convenţia asupra drepturilor politice 
ale femeii din 1952, Convenţia asupra abolirii muncii forţate din 1957, Convenţia 
de la Viena cu privire la dreptul Internaţional privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială din 1965, din 1969, Convenţia ONU cu privire la contractul 
vânzării internaţionale de mărfuri din l980.

În anul 1994 Republica Moldova a devenit parte a Programului NATO „Parte-
neriat pentru Pace“. Şi tot în acest an a fost semnat Acordul de Parteneriat şi Coope-
rate între UE şi RM (28 noiembrie 1994). Până la intrarea în vigoare a Acordului de 
Parteneriat şi Cooperare între UE şi RM (1 iulie 1998) a acţionat Acordul Interimar 
privind comerţul şi măsurile aferente între Comunităţile Europene şi RM (semnat 
la 2 octombrie 1995 şi intrat în vigoare în 1996).

Astfel legăturile republicii cu Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) se realizează prin intermediul Centrului de Cooperare cu ţările Ne-Membre 
(CCNM). Sferele de activitate în care este atrasă Moldova în cadrul CCNM sunt 
diverse: politica concurenţială; comerţul şi investiţiile, privatizare, reformă legisla-
tivă; reforma contabilităţii; reglementarea şi supravegherea asigurărilor; politica de 
protecţie a mediului înconjurător1.

Reformarea sistemului de contabilitate din Moldova se efectuează şi cu asistenţa 
Consiliului Coordonator în Metodologia Contabilă al OCDE. Moldova de asemenea 
contribuie la formarea bazei de date a OCDE privind reglementarea şi supravegherea 
sistemului de asigurări. Ea este una din cele 17 ţări care trebuie să accepte cele două-
zeci de reguli pentru reglementarea asigurărilor în economiile de tranziţie elaborate 
în cadrul OCDE. Exemplul cooperării multilaterale al OCDE cu Republica Moldova, 
ţară care nu este membră a OCDE, ne vorbeşte încă o dată despre importanţa orga-
nizaţiilor internaţionale în procesul integrării europene.

Republica Moldova a devenit membră a Consiliului Europei la data de 13 iulie 
1995. Moldova este reprezentată în Comitetul Miniştrilor de Ministrul afacerilor ex-
terne sau de reprezentantul său, iar în adunarea Parlamentară de 5 reprezentanţi şi 
5 supleanţi. Preşedinţii republicii participă la Summitele Şefilor de Stat şi de Guvern 
ale ţărilor membre ale Consiliului Europei.

1 G.E. Cojocaru Politica externă aRM.studii Civitas, Chişinău, 2001, p. 50
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În anii care au trecut de la admiterea în Consiliul Europei Republica Moldova 
a ratificat mai multe instrumente juridice internaţionale adoptate sub egida acestei 
instituţii, printre care sunt:

— Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (1997);

— Convenţia culturală europeană (1994);
— Carta autonomiei locale (1997);
— Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau trata-

mentelor crude, inumane sau degradante(1997);
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (1996), ş.a. Au fost 

semnate şi se află în diferite stadii de avizare în vederea ratificării o serie de alte 
convenţii precum: Carta Socială Europeană (revizuită) (1998), Convenţia europeană 
asupra transferării persoanelor condamnate (1997)1.

Aderarea republicii la Organizaţia Mondială a Comerţului a fost una din condiţiile 
care au favorizat accesul Moldovei cu drepturi depline la Pactul de Stabilitate pentru 
Europa de Sud- Est, fapt confirmat la 28 iunie 2001, RM obţine statutul de observator 
OMC la 1 ian.1996 , iar in anul 2001 R. Moldova devine membru cu drepturi depline 
la OMC. În luna mai 2001 RM a devenit cel de al 142-lea membru al OMC, negocie-
rile au durat şapte ani. Obţinerea calităţii de membru a OMC pentru RM a însemnat 
un pas important, deoarece această organizaţie este unica organizaţie internaţională 
care tratează regulile globale ale comerţului şi care, de altfel, a obţinut deja rezultate 
considerabile în domeniile promovate. Moldova beneficiază de susţinerea multor 
organizaţii internaţionale, membră a cărora nu este.

Republica Moldova fiind o ţară mică, cu economia deschisă, promovarea dialogului 
cu toţi partenerii din vest şi est este pentru noi nu numai prioritate, ci şi o necesitate.

Una din axele principale ale dezvoltării este promovarea relaţiilor politice, eco-
nomice şi culturale cu Uniunea Europeană , obiectiv major ce rămâne a fi pe agenda 
strategică a Moldovei, baza juridică adecvată este APC între Moldova şi Uniunea 
Europeană, semnat în anul 1994, în vigoare de la 1 iulie 19982.

Din cele relatate se face clar că APC constituie, la moment, unica pârghie care 
trebuie folosită pentru apropierea Republicii Moldova de UE şi este cel mai important 
instrument internaţional pentru armonizarea legislaţiei standardelor UE şi OMC, 
asistenţa tehnică a UE fiind pârghia de bază a susţinerii implementării sale, fortificării 
democraţiei şi su premaţiei legii, consolidării economiei de piaţă şi a capacităţii admi-
nistrative de implementare a sa. APC oferă posibilitatea unei cooperări de perspectivă, 
potenţialul său incluzînd crearea eventuală a unei ZLS. Din păcate, potenţialul APC 
nu este realizat pe deplin, fapt recunoscut şi de către Părţi, Republica Moldova fiind 
pe post de tergiversator al implementării clauzelor sale3.

1 Violeta Pântea, Dreptul organizaţiilor internaţionale, Chişinău, 2001, p. 36
2 Ari Craijdan, Organizaţii intrnaţionale europene, Chişinău, 2001, p. 50
3 Destin românesc, op. cit., p. 99
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Ambiţia Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene este 
reflectată în toate programele guvernelor din perioada independenţei statului. To-
tuşi majoritatea din măsurile preconizate s-au dovedit a fi declara tive, motiv pentru 
care nu ne putem referi decât la o etapă iniţială a coo perării Republicii Moldova cu 
UE — stabilirea relaţiilor. Etapa care urmează este cu mult mai complexă şi necesită 
timp mai îndelungat.

Concomitent cu măsurile de mai sus este necesară promovarea ideii europene 
în rândurile populaţiei. După cum s-a menţionat, vidul informa ţional poate juca un 
rol negativ, astfel impunându-se informarea corectă şi multilaterală asupra integrării 
europene. Lichidarea nihilismului în această materie trebuie să fie omniprezentă, 
operându-se cu faptul apartenenţei Re publicii Moldova la familia statelor europene, 
UE stabilind că „orice stat european care respectă principiile …, poate să ceară să 
devină membru al Uniunii1.

La finele lunii ianuarie 2004, Comisia Europeană a prezentat autorităţilor mol-
doveneşti proiectul iniţial al Planului Individual de Acţiune“ Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană“.

Astfel, continuă cooperarea Re publicii Moldova în cadrul Pactului de Stabilitate 
pentru Europa de Sud—Est, în vederea asigurării reuşitei Planului individual de acţi-
une a Re publicii Moldova şi Uniunea Europeană. Este clar exprimată disponibilitatea 
Re publicii Moldova de a se include în iniţiativa de cooperare transfrontalieră, lansată 
de Bruxelles în contextul extinderii Uniunii Europene2.

În concluzie putem menţiona că, adoptând o manieră ireversibilă cursului stra-
tegic de integrare europeană, RM dispune de eforturi susţinute pentru că în anul 
2007, când România devine membră UE, şi ţara noastră va deveni vecin nemijlocit 
al acestei organizaţii, să obţină statutul de membru asociat al Uniunii Europeane 
prin semnarea unui Acord de Stabilitate şi Asociere şi prin participarea sa activă la 
Procesul de stabilizare şi Asociere în Europa de Sud—Est. În aceste aspiraţii Repu-
blica Moldova contează mult pe dorinţa comunităţii europene de a transforma zona 
in care este situată Republica Moldova într-o sursă de securitate şi stabilitate pentru 
această regiune, pentru întreaga Europă3.

1 Eugen Osmochescu, Uniunea Europeană, Chişinău, p. 477
2 Legea şi viaţa, 04 2004, I. Guţu, Relaţiile Republicii Moldova cu Uniuna Europeană, p. 48
3 Ibidem, p. 48


